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FÖRORD

Inom ramen för VTIs kollektivtrafikforskning inom

Trafikantprogrammet,_har föreliggande rapport, som

finansierats av VTI, tagits fram vid trafik- och

transportforskningsenheten (TRUM) vid Umeå universi-

tet.

Projektet, som är metodinriktat, har som utgångspunkt

haft att undersöka vilka förutsättningar som finns

att föra över trafikanter från privatbilism till kollek-

tivtrafik. Detta projekt har därför syftat till att

försöka ta fram en lämplig beteendevetenskaplig metod

för att bestämma familjers transportbehov samt hur

familjer kan tillgodogöra sig det informationsutbud som

finns om befintlig transportservice.

Rolf Waara (TRUM) har varit projektledare, Tommy Gärling

vetenskapligt ansvarig och Jouko Säisä har under den

senares handledning genomfört undersökningen. De båda

senare ingår i Forskargruppen för miljöpsykologi vid

psykologiska institutionen, Umeå universitet liksom Erik

Lindberg som utfört programmeringsarbetet i samband med

materialbearbetningen.

Kenneth Asp
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HUSHÅLLENS RESERUTINER

BETYDELSEN AV KOGNITIVA STYRFAKTORER

av Tommy Gärling, Jouko Säisä och RolfWaara

Trafik- och transportforskningsenheten,
Umeå universitet, 901 87 Umeå

REFERAT

Barnfamiljer som innehar bil undersöktes i syfte (a) att

fastställa om och i vilken utsträckning tülister kan

antas underutnyttja kollektiv reseservice och (b) att

fastställa graden av kunskap man har om denna service.

Båda makarna i 22 hushåll i Umeå fick dels besvara ett

frågeformulär, dels registrera alla sina resor måndag

t o m söndag en ordinär vintervecka. De utvalda familj-

erna bodde och arbetade, så att mannens resavstånd till

arbetet var minst 5 km. De bodde vidare inom stadsdelar-

där den lokala busstrafiken var väl utbyggd.

Resultaten visadeatt familjerna lade stor vikt vid samt-

liga de faktorer som av tradition ansetts betydelsefulla

för färdmedelsval såsom reskostnad, restid, reskomfort,

säkerhet, utrymme, valfrihet och pålitlighet, och att

majoriteten var nöjda med sina nuvarande reserutiner. Den

allmänna inställningen till kollektivresandet var positiv

även om negativa synpunkter på den befintliga kollektiv-

reseservicen framkom. Man föreföll att ha god kännedom om

den senare och bedömningarna av dess komfort, säkerhet och

pålitlighet var genomgående positiva.

Registreringarna av hushållens faktiska resande visade att

det i ungefär lika hög grad genererades av förvärvsarbete

(28% av alla resor), service (27%) respektive fritids-

aktiviteter (34%). Av de totalt 479 tur- och returresorna
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med ett eller flera syften och resmål (ca 3 per dag och

familj) företogs 50% med bil som huvudsakligt färdmedel,

6% var bussresor medan gmc utnyttjades för resterande

44% av resorna. Bilen användes oftast av mannen ensam

för resor till arbetet, därnäst vanligast var fritids-

resor, serviceresor och resor med flera syften företagna

av hela familjen eller där barn medföljde någon av för-

äldrarna. Den genomsnittliga tiden för en resa med bil

var 40 minuter (motsvarande ca 26 km), för en resa med

buss 51 minuter (ca 34 km) samt 35 minuter för gmc (ca

.2,9 km).

Av totalt 106 registrerade arbetsresor med bil visade

sig endast 9 ha kunnat utföras med buss utan längre

tidsfördröjning än 30 minuter (motsvarande nästan en

fördubbling av restiden). De mest frekvent förekommande

anledningarna till varför resa med buss inte kunde

företas var: (a) Förlängning av restiden på grund av

lägre reshastighet och väntetider; (b) Bussanslutningar

saknades för de undersökta män som hade skiftesarbete;

(c) Resor med andra syften eller medresenärs resor som

kombinerats med arbetsresan kunde inte ha företagits

utan längre tidsförskjutning än 30 minuter.
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HOUSEHOLD TRAVEL BEHAVIOR

THE IMPORTANCE OF COGNITIVE FACTORS

by Tommy Gärling, Jouko Säisä, and Rolf Waara

Department of Transportation Research,

University of Umeå, S-901 87 Umeå

ABSTRACT

Household, all car-owners and with children, were studied

with the aim of (a) assessing if they underuse public

transports, and (b) measuring their knowledge about the

local public transport system. Both adult members of 22

households in Umeå (a Swedish town with 80,000 residents)

responded first to a questionnaire, then they were requi-

red to register all their trips Monday through Sunday an

ordinary week in winter time. The families chosen for the

study all lived at a travel distance of minimum 5 km from

the husband's place of work. They lived in residential

areas where access to public transport was normally good

for the town.

The results showed that the households considered travel

costs, travel time, comfort, safety, space, freedom of

choice, and reliability to be of about equal great.im-

portance; in fact, all the factors assumedtxabe important

for travel mode choices. They furthermore expressed a

satisfaction with their travel routines as they presently

carry them out. A general positive attitude towards pub-

lic transport was found, but, also, specific criticism

of the local public transport system. Knowledge about the

latter appeared to be accurate. Its comfort, safety, and

reliability were furthermore judged favourable.
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The actual travelling,as assessed by the self-reports,,

was genereated to an about equal degree by work trips

(28% of all trips), shopping (27%), and leisure activi-

ties (34%). Of a total of 479 home-based, multi-purpose

trips (about 3 per day and household) 50% were under-

taken by car, 6% by bus and the remaining 44% by bicycle

or walking. The car was most frequently used by the

family head for work trips. Next most frequent were

trips with wife and children (or only children) genera-

ted by shopping, leisure activities,cn:several purposes.

Average travel times were: by car 40 minutes (corres-

ponding approximately to 26 km), bus 51 minutes (about

34 km), and pedestrian trips 35 minutes (about 2, 9 km).

Of 106 work trips with car, only 9 were estimated to have

been possible to carry out with public transport with a

time delay of no more than 30 minutes. A time delay of

30 minutes amounted to about twice the time it would take

by car. The most frequent reasons for not being able to

go by public transport were: (a) Too long travel time

due to lower speed and waiting times; (b) No buss connec-

tions available to shift workers in the sample; (c) Trips

with other purposes and passengers' trips, combined with

the work trips, could not be carried out with a time

delay of no more than 30 minutes.
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HUSHÅLLENS RESERUTINER
BETYDELSEN AV KOGNITIVA STYRFAKTORER

av Tommy Gärling, Jouko Säisä och Rolf Waara

Trafik- och transportforskningsenheten,
Umeå universitet, 901 87 Umeå

SAMMANFATTNING

Föreliggande undersökning företogs med syfte (a) att

fastställa om och i vilken utsträckning den tillgängliga

kollektiva reseservicen i en medelstor tätort underut-

nyttjas av hushåll som har tillgång till bil för sitt

dagligresande och (b) att fastställa vilken grad av

kunskap man har om den kollektiva reseservicen på den

ort där man är bosatt.

Undersökningen genomfördes i Umeå, som är en medelstor

tätort med ca 80 000 invånare och en utbyggd kollektiv

reseservice bestående av lokaltrafik med bussar. Under-

sökningspopulationen utgjordes av barnfamiljer med till-

gång till bil. De 22 familjer som skulle undersökas enligt

planen för undersökningen rekryterades genom männens

arbetsplatser, tre stora arbetsplatser på orten, varav en

är perifert och två är centralt belägna. Urvalet gjordes

enligt följande kriterier: (a) Familjerna skulle ha bott

på samma adress under minst ett år och mannen arbetat på

samma ställe under minst lika lång tid; (b) Bostaden skulle

vara belägen på ett minsta resavstånd av 5 km från männens

arbetsplatser och ligga inom ett område med utbyggd lokal-

trafik. Avlbâtillfrågade familjer var 22 beredda att del-

taga i undersökningen mot en mindre ekonomisk ersättning.

Samtliga familjer ägde personbil och i de flesta familjer

hade båda makarna körkort. Makarnas ålder varierade från

ca 20 till något över 40 år och de hade 1 till 3 barn i
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åldrarna 0 till 19 år. Makarnas sysselsättningsgrad, ut-

bildning och yrke varierade, men i de flesta familjer

var båda makarna förvärvsarbetande utanför hemmet. Hus-

hållen kunde anses ha omfattande behov av transporter

på grund av (ofta båda makarnas) förvärvsarbete, behov

av barntillsyn, barnens skolgång samt service och fri-

tidsintressen.

De 22 hushållen besöktes i hemmen, varvid information

lämnades om undersökningen. Båda makarna fick också,

oberoende av varandra, besvara ett frågeformulär där

bakgrundsfaktorer, familjens "policy" beträffande sitt

dagligresande och deras attityder till kollektivresande

redoviSades. Vidare ingick frågor som syftade till att

mäta makarnas kunskap om den befintliga kollektiva rese-

servicen. Makarna utförde också, var för sig, registre-

ringar av alla sina resor enligt ett fastställt system.

Detta gjordes under den vecka, måndag t o m söndag, som

följde på hembesöken, i samtliga fall en vintervecka i

februari eller mars.

Resultaten visade att familjerna i sin policy för daglig-

resande lade stor vikt vid reskostnad, restid, reskomfort,

säkerhet, utrymme, valfrihet och pålitlighet, dvs samtliga

de faktorer som brukar anses betydelsefulla för valet mel-

lan färdmedel. Majoriteten av familjerna var nöjda eller

mycket nöjda med sina nuvarande reserutiner. Den allmänna

inställningen till kollektivresande var övervägande posi-

tiv, men negativa synpunkter på den befintliga kollektiva

reseservicen framkom. Familjerna föreföll att ha god

kännedom om den senare. Man gjorde också positiva bedöm-

ningar av dess komfort (hållplatser och beläggning),

säkerhet (trafikolycks- och skaderisk) och pålitlighet

(turhållning).
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Familjernas transportbehov, uppskattat från registre-

ringarna av deras faktiska resande, genererades i

ungefär Lüqahög grad av förvärvsarbete (28% av alla

resor), service (27%) respektive fritidsaktiviteter

(34%). Barnens egna resor till skola och andra mål

bokfördes inte, men bara ett mindre antal resor som

innebar skjutsning och hämtning av barn observerades.

De .totalt 479 tur- och returresorna med ett ell-er flera

syften och resmål som registrerades (utgörande ca 3

per dag och familj) företogs i 50% av fallen med bil

som huvudsakligt färdmedel, i 6% av fallen med buss

och i de resterande 44% utnyttjades cykel eller pro-

menad (gmc). Bilen användes oftast av mannen ensam

för resor till arbetet, därnäst vanligast var fritids-

resor, serviceresor coh resor med flera syften före-

tagna av hela familjen eller där barn medföljde ena

föräldern. Den genomsnittliga tiden för en resa med

bil var 40 minuter (motsvarande ca 26 km), för en resa

med buss 51 minuter (ca 34 km) samt 35 mintuer för gmc

(ca 2,9 km).

Av totalt 106 arbetsresor företagna med bil bedömdes

att endast 9 (3 till 4% av samtliga bilresor) skulle

ha kunnat utföras med buss utan längre tidsfördröjning

än 30 minuter (motsvarande nästan en fördubbling av

restiden). De mest frekvent förekommande anledningarna

till varför resa inte kunnat ha företagits med buss var:

(a) Förlängning av restiden på grund av lägre reshastig-

het och väntetider; (b) Bussanslutningar saknades vid

arbetstidens början eller slut för de undersökta män som

hade skiftesarbete; (c) Resor med andra syften eller med-

resenärs resor som kombinerades med arbetsresor kunde

inte ha företagits med buss utan längre tidsfördröjning

än 30 minuter.
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Slutsatsen var att den undersökta gruppen av barnfamiljer

inte kunde sägas underutnyttja den kollektiva reseservi-

cen. Resultaten visade att det i många fall inte fanns

någon annan nöjlighet att tillgodose behovet av trans-

porter till arbetet än att använda bil eller inget färd-

medel alls. I andra fall skulle restiden avsevärt ha

förlängts. Om familjerna under gynnSamma betingelser

skulle acceptera en sådan restidsförlängning och vilka

konsekvenser det i så fall skulle ha för familjernas dag-

liga rutiner har inte undersökts. När det gäller resor med

andra syften (fritid, service) antogs att familjerna, även

om bussförbindelserna skulle finnas tillgängliga, var obe-

nägna att välja buss framför bil (eller gmc). Dessa resor

företogs ofta med hela familjen, de samordnades med andra

syften och resmål och last medfördes.

Även om familjerna använde bil i mycket stor utsträckning

för att tillgodose sina transportbehov framkom inget som

talar för ett överutnyttjande av detta färdmedel. Bilen

användes för längre resor och, bortsett från många av man-

nens arbetsresor, när resan hade flera syften och mål och

när flera pesoner företog resan. Det kan också noteras att

de förhållandevis få bussresorna ofta företogs när bilen

var upptagen för andra uppgifter, varför man kan förmoda

att familjerna dels försökte samordna sina resor och dels

skulle önska att det var möjligt att utnyttja bilen i ännu

större utsträckning.

Det är möjligt att familjerna skulle acceptera att resa

kollektivt till arbetet för att därigenom reducera sitt

bilresande eller för att frigöra bilen för andra transport-

behov. Det är dock knappast tillräckligt att något anpassa

tur- och restider för att man skall vilja acceptera en

sådan förändring av sina reserutiner. Lägre reskostnad

utan försämringar för bilresandet, bl a därför att man
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både skall betala för bilen och kollektivresor, förefaller

att kunna vara den viktigaste faktorn. Individuellt an-

passad information och bibringad medvetenhet om hur för-

ändrade reserutiner skallintegreras:ifamiljenslivsmönster

utan att negativa konsekvenser uppstår synes också kunna

vara av betydelse, om än sekundära till den först nämnda

faktorn. Möjligheten att påverka familjerna till att ut-

nyttja den kollektiva reseservicen för andra resor än

arbetsresor bedömdes som liten.
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1 INLEDNING

Det är från flera utgångspunkter önskvärt att en större

del av dagligresandet i tätorter sker med kollektiva

färdmedel. Bland annat har psykologisk forskning prövat

metoder syftande till att öka kollektivresandet. Posi-

tiva effekter har erhållits av belöning i form av pengar

eller andra nyttigheter, men dessa effekter är sällan

långvariga (Everett, 1981; Geller, WinettêkEverett,1982;

Reichel & Geller, 1981). Det är vidare tveksamt i vilken

utsträckning man faktiskt påverkar bilistertill ökat

kollektivresande (Ekman & Forsberg, 1982). Informations-

 

kampanjer anses ha marginell effekt, åtminstone så länge

 

som informationen inte är individuellt avpassad (Schou,

1982). När det gäller att få bilister att köra bil mindre

eller att köra på ett sådant sätt att drivmedelsförbruk-

ningen reduceras har erfarenhetsåterföring påvisats vara

 

av betydelse.

Den allmänna utgångspunkten för denna undersökning är att

kognitiva styrfaktorer, dvs perception, bedömning, plane-

 

ring och beslutsfattande, är av betydelse för valet av

färdmedel. De val som man gör är kanske ofta rationella,

varför de endast med svårighet kan påverkas med metoder

av de slag som ovan refererats. Det är i så fall först om

betingelserna förändras på ett drastiskt sätt som man kan

förvänta sig att människor förändrar sitt resbeteende

och det är i en sådan situation som olika hjälpmedel,

individuellt avpassad information, erfarenhetsåterföring,

kan tänkas ha betydelse.

Frågan kan mot denna bakgrund ställas om bilister i tät-

orter verkligen underutnyttjar den kollektiva rese-

servicen som de erbjuds. Det är möjligt att den erbjudna

servicen faktiskt dåligt motsvarar transportbehoven. Man

kan dock inte heller utesluta att i synnerhet bilister
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inte informerar sig tillräckligt om den kollektiva rese-

servicen, varför deras beslut om färdmedelsval baserar

sig på bristfällig kunskap om alternativa möjligheter.

Strategiska beslut såsom att köpa bil, att byta bostad,

m fl föregås sannolikt av insamling av information om

alternativ, men någon jämförelse mellan det valda alter-

nativet och andra alternativ kanske inte sker vid endast

smärre förändringar mellan alternativen. Bilister kan

därför vara dåligt informerade om den service kollektiv-

trafiken erbjuder. De har kanske felaktig uppfattning om

restid, turtäthet, kostnader och bekvämlighet. Informa-

tion om den kollektiva reseservicens olika aspekter är

heller inte alltid lätt tillgängliga för andra än kollek-

tivresenärer.

Vilken information som är av betydelse för valet mellan

färdmedel har undersökts i ett flertal undersökningar

(t ex Hartgen, 1981; EverettéiHayward, 1974L De faktorer

som ansetts ha betydelse är reskostnad, total restid,

säkerhet, bekvämlighet och tillförlilighet (t ex tur-

hållning). En mer komplicerad bild framkommer i en under-

sökning av Sävenstedt och Waara (1976), där reskostnad

bara tenderar att vara av betydelse då andra villkor är

uppfyllda samt att bilinnehav i sig förefaller vara en

 

viktig faktor för valet av bil som färdmedel.

1.1 Syfte

Föreliggande undersökning hade två syften. Det första

syftet var att försöka fastställa om den kollektiva rese-

servicen i en medelstor tätort är underutnyttjad av

bilister trots att den kan anses vara acceptabel. Om så

är fallet motiverarckü:insatseri.syfte att förmå bilister

att bättre utnyttja kollektiv reseservice. Det andra syf-

tet var att undersöka om ett eventuellt underutnyttjande

av kollektiv reseservice beror på att informationen om

VTI MEDDELANDE 401



denna är bristfällig. Relativt enkla åtgärder för infor-

mationsspridning skulle i ett sådant fall tänkas kunna

leda till ett högre utnyttjande. Hur informationssprid-

ningen skall utformas är dock en fråga som ligger utanför

undersökningens ram.

Den största gruppen av bilresenärer finns bland barn-

familjer med tillgång till bil (Asp & Lundin, 1980; SOU

1975:47, 48). Den kollektiva reseservicen borde därför

inriktas på att tillgodose denna grupps transportbehov.

Men hänsyn till de begränsningar som var påkallade i

föreliggande undersökning definierades populationen som

barnfamiljer med tillgång till bil. Någon representativ

bild av denna grupps förhållanden i olika slags tätorter

kunde dock inte heller eftersträvas, varför populationen

begränsades ytterligare till barnfamiljer boende i Umeå

och där den huvudsakliga familjeförsörjaren företar sina

arbetsresor mellan ortens olika stadsdelar. Umeå kan be-

traktas som en representativ medelstor tätort med en för

sådana orter normal utbyggd kollektivreseservice. För att

öka möjligheterna att konstatera ett underutnyttjande av

den kollektiva reseservicen styrdes dessutom urvalet med

hänsyn till hur de mest frekventa resorna företas i Umeå,

eftersom de kollektiva transportmedlens linjedragningar

och turtider anpassatstill dessa.

Det har påpekats (Altman, Wohlwill, & Everett, 1981) att

resor idag uppfyller flera andra behov än vad som var

fallet tidigare då arbetsresorna dominerade. De senare

är alltjämt viktiga och kanske avgörande för hur man

organiserar sitt resande, men transportbehov uppkommer

också på grund av olika fritidsaktiviteter, inköp, mm.

Den föreliggande undersökningen begränsades därför inte

till arbetsresor. Det blev då också naturligt, bl a med

hänsyn till möjligheten till samordning av resor inom

familjen, att betrakta familjen som enhet för analysen.
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Vidare borde dessa familjer studeras under en lämplig

tidscykel. En vecka inkluderande helgdagarna valdes som

en lämplig tidscykel. De vuxna familjemedlemmarnas res-

vanor totalundersöktes under denna tidsrymd.
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2 TEORETISK BAKGRUND

Tidigare resvaneundersökningarlunrofta inriktatslyâfrågan

vilka faktorer som bestämmer färdmedelsmal(Hartgen,1981).

Psykologiska modeller för att förklara färdmedelsval har

använt faktorer som bakgrundsfaktorer, perception av egen-

skaper hos transportsystemen respektive värderingar av

 

 

eller attityder till desamma (Levin & Louviere, 1981).

 

Den teoretiska modell som ställdes upp som bakgrund till

den genomförda undersökningen är något vidare än den van-

liga typen av psykologiska modeller. Utgångspunkten är den

allmänna referensram som presenterats av Sävenstedt och

Waara (1976). Resor betraktas här som resultat av etablerade

reserutiner, vilka utgör "subrutiner" i förhållande till

 

en familjs dagliga rutiner omfattande olika aktiviteter

 

(arbete, fritidsaktiviteter m fl) som tillfredsställer

mer eller mindre oundgängliga (inre och yttre) behov

(Chapin, 1974). Resor utgör således (normalt) inte mål

utan är medel för att uppnå mål (aktiviteter) vilka till-

fredsställer familjemedlemmarnas gemensamma såväl som

enskilda behov.

Med ovannämnda utgångspunkt betraktas familjens aktivi-

teter som det centrala elementet i modellen (Figur 1).

Dessa antas vara bestämda dels av bakgrundsfaktorer

(behov, intressen, familjestruktur, betalningsförmåga

m fl), dels av det utbud som existerari_familjens miljö

och vilket familjemedlemmarnalunrkännedomcnn.(Se Chapin,

1974, för en mer ingående analysenrfaktorersuxnbestämmer

familjers aktivitetsval). Aktiviteterna under en vecko-

cykel genererar behov av resor eller ett transportbehov,

 

vars beskrivning i termer av resmål, resvägar, last och

  

restider även blir beroende av egenskaperna hos de till-

gängliga transportsystemen, miljön (lokaliseringen av

mål) och klimatfaktorer.
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   Figur 1: Modell för olika faktorers inverkan på familjers

reserutiner. (Understrukna termer betecknar

produkten av en antagen process, ej understrukna
processen.)
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Familjen antas etablera reserutiner som så väl som möj-

ligt tillgodoser deras transportbehov. Detta sker genom

en beslutsprocess som inbegriper flera steg. Först for-

 

muleras en policy för familjens resande. Denna uttrycks

som krav med avseende på säkerhet, bekvämlighet m fl

faktorer (t ex Sävenstedt & Waara, 1976)(Se Figur 1).

Bakgrundsfaktorer och attityder, både av allmän karaktär

och mer specifikt till olika transportsystem, antas på-

verka policyn. Indirekt via attityder eller direkt på-

verkas också policyn av allmän samhällsinformation såväl

som av t ex reklam om de olika befintliga transport-

systemen. Huruvida familjer formulerar sin policy ex-

plicit eller om den "växer fram" är en empirisk fråga.

Förändringar av t ex färdmedelsval behöver inte vara ut-

tryck för en policyförändring utan kan ses som en an-

passning av reserutiner till en policy. Det är sannolikt

att det för alla existerar grundläggande krav på att

resor skall vara säkra, tt de skall ta kort tid, att de

inte skall kosta mycket, att de skall vara bekväma och

att de använda transportsystemen skall vara tillförlit-

liga. Den variation som kan finnas mellan familjer kan

därmed hänföras till bakgrundsfaktorer, som t ex betal-

ningsförmåga, snarare än till skillnader i policy. Vi

antar dock fortsättningsvis att inte heller bakgrunds-

faktorer, i en relativt homogen grupp av familjer, är av

stor direkt betydelse för variationer med avseende på

reserutiner.

Planering (Figur 1) skall betraktas från olika tidshori-

sonter. Den syftar till att åstadkomma en plan för re-

sandet som uppfyller de krav som formulerats i policyn

och som tillgodoser transportbehovet. Från ett längre

tidsperspektiv innefattas här strategiskakxäihn:gällande

 

bilinnehav, arbetsplats och bostad. Dessa strategiska

beslut påverkas givetvis av andra faktorer än transport-

behov och policy och de påverkar också transportbehoven.
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Från ett kortare tidsperspektiv, som viküürhuvudsakligen

anlägger, antas redan fattade strategiska beslut att

utöva ett betydelsefullt inflytande på Eüaneringen

(SävenstedtêkWaara, 1976). De flesta familjer med till-

gång till bil uppfattar säkerligen den som det transport-

medel som uppfyller deras policy, antingen därför att

den faktiskt gör det eller, även om så inte skulle vara

fallet, därför att de har en perception av att den gör

det (t ex Brynielsson, 1976; Montgomery, 1981), varför

planeringen kan antas syfta till att så långt det är möj-

ligt använda bilen för att tillgodose transportbehovet.

Planen för resande kan formellt antas vara formulerad som

 

ett system av regler för hur och när bilen skall användas

av familjemedlemmarna för sitt resande respektive under

vilka omständigheter andra färdmedel skall användas. Det

finns säkerligen även här ettlängre och kortare tids-

perspektiv. Mer generella regler gäller för det längre

tidsperspektivet (t ex vilka resor som normaltsüüüj.före-

tas med bil), villkorliga regler för det kortare. T ex

klimatfaktorer, oförutsedd uppkommen tidsbrist kan utgöra

betingelser (villkor) då avsteg från en plan gällande det

längre tidsperspektivet tillåts.

Genomförande av planen antas åtföljas av någon form av

utvärdering i förhållande till policy och transportbehov.

Denna utvärdering kan vara mycket frekvent under själva

etablerandet, vid förändringar av familjens aktiviteter

eller vid förändringar i miljön. Det är framföreüjj:under

sådana omständigheter som man informerar sig från olika

källor (media) om t ex alternativa transportsystem (Bry-

nielsson, 1976). Man kan här anta att etablerade rese-

rutiner ger upphov till ett motstånd mot förändringar, i

synnerhet om de acceptabelt uppfyller policy och trans-

portbehov, eftersom utvärdering då kommer att göras mera

sällan.
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Sammanfattningsvis antas familjers reserutiner (inklusive

 

färdmedelsval) påverkas direkt eller indirekt av ett

antal faktorer, bakgrundsfaktorer, familjens aktiviteter

 

 

och det transportbehov som dessa genererar iEHIViSS miljö,

 

attityder och familjens policy beträffande resande, plan

 

för resande samt information om transportsystem, miljö

 

och klimat. Antaganden har också gjorts om de kognitiva

processer (perception, planering, beslut, utvärdering),

som medierar inverkan av vissa av denämnda faktorerna.
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3 DEN GENOMFÖRDA UNDERSÖKNINGEN

3.1 Allmän uppläggning

 

För att kunna konstatera ett underutnyttjande av kollek-

tiv reseservice måste först de undersökta familjernas

transportbehov fastställas. Huruvida detta transportbehov

kan tillgodoses med kollektiva färdmedel, i den mån så

inte redan sker, är den fråga som däreftersüüüj_besvaras.

Den teoretiska modell som ansatts i föregående avsnitt

tillåter att transportbehovet infererasiüihlobservationer

av familjers reserutiner under den förutsättningen att

dessa kan anses uppfylla familjers policy och transport-

behov. Denna förutsättning kani.föreliggande undersökning

påstås ha varit approximativt uppfylld, eftersom få fa-

miljer visade något uttalat missnöje medluntderas resande

fungerar.

När följdfrågan, huruvida transportbehovet tillgodoses av

kollektiva färdmedel, skall besvaras, uppstår problem med

att avgöra hur stora skillnader, t ex med avseende på tids-

åtgång, man accepterar inom ramen för den policy man har.

Dessa problem skulle metodiskt kunna lösas genom att pre-

sentera familjer alternativa planer för deras resande,vilka

de skulle få ta ställning till (genom t ex bedömningsskalor).

Tekniskt kunde detta dock inte lösas inom ramen för den

genomförda undersökningen. I stället har antaganden fått

göras avseende vad som accepteras. Dessa antaganden redo-

visas nedan i samband med resultaten.

Det andra syftet med undersökningen var att undersöka om ett

underutnyttjande av kollektiv reseservice beror på att in-

formationen om denna är bristfällig. För att kunna besvara

denna fråga utfördes mätningar (med frågeformulär) av famil-

jers kunskap om den befintliga kollektiva reseservicen.
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Eftersom undersökningen genomfördes på en homogen grupp

av familjer, som alla hade tillgång till bil, finns små

möjligheter att studera samband, t ex mellan grad av under-

utnyttjande av kollektiv reseservice och grad av kunskap

om denna service. Det är inte heller möjligt att på basis

av en ickeexperimentell undersökning dra slutsatsen att

bristande information är en orsaksfaktor till underut-

nyttjandet. Här kommer bara att kunna konstateras (a) om

ett underutnyttjande av den kollektiva reseservicen för

gruppen familjer som helhet föreligger och ungefärligt hur

stort det är, samt (b) om gruppen familjer som helhet kan

anses besitta dåliga kunskaper om den kollektiva rese-

servicen.

3.2 Metod

3.2.1 Försökspersoner

 

Tjugotvå barnfamiljer bosatta sedan minst tre år i Umeå

deltog i undersökningen. Familjerna kontaktades genom man-

nens arbetsplats. De arbetsplatser som valdes var Volvo

Umeverken (14 familjer) belägen i tätortens perifera delar

samt Åhléns/Domus (8 familjer) belägen i den centrala

delen. Arbetsgivarna tillhandahöll namn- och adressupp-

gifter på de manliga anställda, varvid ett urval av dessa

först gjordes med hänsyn till bostadsadress. Endast bostads-

adresser inom ett begränsat antal stadsdelar på minst ca

5 km:s reseavstånd från arbetsplatsen och inom vilka kol-

lektivtrafik finns tillgänglig accepterades. Figur 2 visar

var de olika familjerna var bosatta och var respektive

arbetsplats var belägen i förhållande till bostaden.

De familjer som valts ut tillskrevs med en förfrågan om

huruvida de var intresserade av att deltaga i undersök*

ningen. Allmän information om undersökningens syfte,

arbetsinsatsens omfattning och arvodering meddelades (se
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Figur 2: Familjers arbetsplatser och bostadsadresser.

Bilaga 1). Ytterligare ett krav för deltagande var att

familjen skulle ha minst ett hemmavarandetørn.lüürförsöks-

personerna kontaktades per telefon var med två undantag

samtliga av de som kunde komma ifråga villiga att deltaga.

Tid bestämdes därvid för lämplig vecka då undersökningen

skulle genomföras.

De tjugotvå barnfamiljerna som deltog i undersökningen var

alla bilägare och använde bil för dagligresor inom tät-

orten. Samtliga hade under minst ett år bott i samma bostad

och mannen hade under minst ett år arbetat på samma ställe.
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3.2.2 Mätinstrument

 

Mätinstrumenten bestodav ett frågeformulär (Bilaga 1)

 

beståendeenrtre delar samt reserapporter innebärande att

 

mannen och kvinnan i samband med varje företagen resa

under undersökningsveckan fyllde i ett formulär (Bilaga

2).

Frågeformulärets första del innehöll frågor om bakgrunds-

faktorer som familjestruktur, ålder, hälsa, yrke/utbild-

ning, betalningsförmåga, allmänna värderingar samt behov

och intressen. I frågeformulärets andra del gjordes mät-

ningar av familjernas policy avseende dagligresande samt

deras attityder till kollektivresmedel. Den tredje delen

slutligen innehöll frågor om familjens kunskap om kollek-

tivreseservicen i Umeå. Denna service består uteslutande

av lokaltrafik med bussar ochfrågor ställdes om var in-

formation kan erhållas, taxa, bestämmelser gällande bagage,

turtäthet, gångavstånd till busshållplatser, beläggning

samt olycksfallsrisker.

I reserapporterna redovisade mannen och kvinnanxmuqkaresa

med exakt klockslag för avresa, adress varifrån resan på"

börjades, exakt klockslag för ankomst, adress, färdsätt,

medföljande personer samt transporterat bagage.

3.2.3 Tillvägagångssätt

 

De familjer som givit sitt medgivande att deltaga i under-

sökningen besöktes av försöksledaren veckan innanckeskulle

påbörja sina reserapporteringar. Mannen och kvinnan fick

då var för sig under försöksledarens överinseende besvara

frågorna i ett frågeformulär. När detta var gjort instrue-

rades de noga om reserapporteringen. Försöksledaren visade

med fingerat exempel hur ifyllandet skulle göras. Rese-

rapporteringen utfördes bådeeuznannencxüikvinnan oberoende
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av varandra. De påbörjades alltid på en lördag och på-

gick hela följande vecka t o m söndag. Försöksledaren

kontaktade familjerna per telefon under den första sön-

dagen för att kontrollera att instruktionerna inte hade

missuppfattats. Rapporteringen under lördagen och sön-

dagen var, familjerna ovetande, förövning och resultaten

av denna redovisas inte nedan. Ytterligare en telefon-

kontakt skedde med varje familjinukü:rapporteringsveckan.

På söndag kväll skickades formulären med post till för-

söksledaren.

De första reserapporteringarna utfördes med början i

veckan 28/2 - 6/3 1983 och avslutades under veckan 21/3

- 27/3. Ungefär lika många familjer gjorde sina rappor-

teringar varje vecka. Väderleken under denna tid var

normal för den ort där undersöknignen genomfördes. Månad-

erna november t o m mars är typiska vintermånader med

snöbeläggning. Frekvensen bussresor är under denna tid

relativt hög.
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4 RESULTAT

Först ges nedan en beskrivning av familjerna med avseende

på (a) bakgrundsfaktorer, (b) aktiviteter, (c) attityder

till kollektivresande samt (d) policy för dagligresande.

Därefter följer ett avsnitt som behandlar familjernas

reserutiner. Ett sista avsnitt belyser familjernas kun-

skap om den befintliga kollektivreseservicen.

4.1 Beskrivning av familjerna

 

4.1.1 Bakgrundsfaktorer

 

4.1JL1 Familjestruktur och ålder

De 22 familjerna som ingick i undersökningenluukesamtliga

minst ett barn i åldern 0 till 19 år. Makarna var mellan

20 och 48 år. I 14 familjer var bäggemakarna mellan 30

och 40 år, i tre familjer under 30 år samt i likaledes

tre familjer över 40 år. I de båda återstående familjerna

var makarna på var sin sida om 30 respektive 40 år. Fyra

familjer hade ett hemmavarande barn, 13 två och fem tre

barn. Samtliga familjer utom en hade minst ett barn i

åldern 0-12 år. Tolv familjer hade barn i åldern 0-6 år.

Tonåringar fanns i fem familjer.

45L1.2 Utbildning och sysselsättning

I elva familjer hade bägge makarna utbildning på högst

grundskolenivå eller motsvarande, ofta kompletterad med

yrkesinriktad påbyggnadsutbildning. Någon av makarna

eller bådaluukai sju familjer akademisk examen, i de tre

återstående familjerna utbildning på högst gymnasie-

skolenivå.
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Samtliga män förvärvsarbetade utanför hemmet. En hade

3/4-tids anställning, övriga 1/1-tid. Kvinnornas syssel-

sättningsgrad varierade mer. Av 14 som förvärvsarbetade

utanför hemmet arbetade en 1/1-tid, fem 3/4-tid och två

mindre än 1/2-tid. Av åtta som hade sin förvärvsverksam-

het förlagd till hemmet arbetade två qutüisom.dagmammor,

tre var föräldralediga och tre tillhörde kategorin hemma-

make. Hälften av männen var tjänstemän, hälften arbetare.

Hos kvinnorna som arbetade utanför hemmet dominerade

serviceyrken.

4Jh1.3 Bil- och körkortsinnehav

Samtliga familjer ägde en personbil. Allanân och 18

kvinnor hade körkort för personbil. De fyra kvinnorna

som saknade körkort var alla verksamma i hemmet.

4(L1.4 Betalningsförmåga

Betalningsförmåga mättes genom att de båda makarna fick

uppge familjens reskostnader under en normal vintermånad.

Dessa uppgifter skulle lämnas av båda makarna oberoende

av varandra, men i de flesta familjer visade det sig att

man var mycket osäker. Makarna försökte därför som regel

att komma fram till en gemensam uppfattning. Deras genom-

snittliga skattning var ca kr. 450/månad, men variationen

var stor (från kr. 150 till 1000). Ingen av familjerna

tycktes ha någon budget för sitt resande.

4.1.2 Familjernas aktiviteter

 

Männen i samtliga familjer förvärvsarbetadethunüührhemmet

liksom kvinnan gjorde i 14 familjer. Arbeteinxnuührhemmet

 

är därför en av de aktiviteter som ger upphov till trans-

portbehov.
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Barn i förskoleåldern som behövde barnomsorg under den

tid föräldrarna förvärvsarbetade förekom i fem familjer.

Tio familjer hade barn i grundskolans låg- och mellan-

stadium och tonåringar fanns i fem familjer. Barnens

aktiviteter är därför ytterligare en aktivitet som gene-

 

rerar transportbehov.

Förutom inköp av dagligvaror och andra konsumtionsvaror

hade nästan varje familj fritidsintressen av regelbunden

 

natur vilka ger upphov till behov av transporter. Dessa

fritidsintressen omfattade bl a kvällskurser, förenings-

verksamhet och idrottsutövning av olika slag. Både för

familjerna gemensamma sådana intressen och intressen hos

enskilda familjemedlemmar förekom.

4.1.3 Familjernas attityder till kollektivresande

Makarna i varje familj angav oberoende av varandra sin

inställning till kollektivresande genom att utföra be-

dömningar på sju skalor. De genomsnittliga bedömningarna

redovisas i Figur 3 tillsammans med variationen inom och

mellan familjer. Av figuren framgår att inställningen är

positiv, men att man också uttrycker en viss kritik (ska-

lan otillfredsställande-tillfredsställande respektive de

skalor som avsåg att mäta status).
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Figur 3: Medelvärden och standardavvikelser för respektive
attitydskala.

4.1.4 Familjernas policy avseende dagligresande

Betydelsen av faktorerna reskomfort, reskostnad, restid,

säkerhet, utrymme, valfrihet och pålitlighet för daglig-

resande bedömdes av de båda makarna oberoende av varandra.

Antagandet var att dessa bedömningar skulle uttrycka

familjernas policy. Medelvärdet av bedömningarna och

standardavvikelsen inom och mellan familjer återfinns i

Figur 4. Man kan konstatera att samtliga de bedömda fak-

torerna anses vara viktiga, men att kort restid ges något

högre vikt och utrymme och reskostnad något lägre vikter.
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Figur 4: Medelvärden och standardavvikelser för familjer-
nas skattningar av betydelsen av olika faktorer

för dagligresande.

4.2 Familjernas reserutiner

4.2.1 Familjernas tillfredsställelse med reserutinerna

 

De kommentarer som de vuxna familjemedlemmarna gav om

sitt dagligresande, såsom det nu är utformat, visade att

14 familjer var nöjda eller ganska nöjda. Två familjer

ansåg att bensinkostnaderna var för höga, medan de åter-

stående sex familjerna uttryckte olika slags missnöje

med den kollektiva reseservicen.
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4.2.2 Transportbehov

 

Reserapporterna som erhölls från de båda makarna samman-

ställdes på följande sätt. Förflyttning från bostaden och

 

åter utgjorde definitionen av resa oavsett hur lång tid

 

bortavaron varat. Restiden för varje sådanxxääaberäknades

och resan karaktäriserades med avseende på (a) syfte

(fler syften, arbete, service, fritid och funktionellt1 ),

(b) färdmedel (bil, buss och gmc)2, samt (c) huruvida

 

resan företagits ensam eller med medresenär inom familjen

 

(make, barn eller make och barn)3.

' .v2 www .. 77..._ .

Den tidigare presenterade modellen tillåter att familjer-

nas transportbehov infereras från observationerna av

deras resor. Detta transportbehov kan uttryckas som behov

av resor som olika aktiviteter genererar. Behovet kan

också beskrivas för familjen som helhet respektive upp-

delat på de olika familjemedlemmarna.

Tabell 1 visar att totalt företog familjerna 479 resor

under undersökningsveckan. De flesta resorna var fritids-

resor (32%), men arbetsresor (27%) och serviceresor (23%)

utgjorde också en ansenlig, nästan lika stor andel. Resor

 

1)
Funktionellt syfte med en resa definieras som en resa
vars enda syfte var att lämna eller hämta annan person.
Om denna person var maken och resan därvid även hade
andra syften, så har resan karaktäriserats som resa
med flera syften företagen av makarna tillsammans.

2) Resa företagen med fler färdmedel redovisas som resa
med bil om bil använts del av resan, med buss om buss
(men ej bil) använts del av resan.

3)
Varje resa företagen med make, med barn eller båda har
karaktäriserats som sådan även om del av resan skett
ensam. När makarna i sådana fall angivit olika res-
tider beräknas den längsta tiden.
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Tabell 1. Familjernas resor uppdelat på olika syften,
måndag t o m söndag - absoluta och relativa
frekvenser.

    

  

 

Ensam Medresenär

Mannen Kvinnan Make Barn + Summa
ümkeünrn)

Syfte f % f % f % f % f %

Fritid 47 10 51 11 7 2 51 11 156 31

Arbete 85 18 34 7 5 1 3 1 127 27

Service 24 5 29 6 12 3 49 10 114 23

Flera syften 19 3 13 3 5 1 31 6 68 14

Funktionellt 0 0 0 0 1 0 13 3 14 2

Summa 175 36 127 27

302 63 30 7 147 29 479 100

 

med funktionellt syfte (att hämta/lämna annan person) före-

kom tillsammans med barn. Andelen sådana resor var dock

totalt liten (2%). Resesyften som mest frekvent kombinera-

des var fritid och funktionellt (5%) och servicecxüifritid

(3%). Om resor med flera syften adderas till de med ett

syfte erhålles 183 fritidsresor (34%), 149 arbetsresor

(28%), 144 serviceresor (27%) samt 56 (11%) resor med funk-

tionellt syfte. Detta innebär således inte någon förändring

av den inbördes rangordningen mellan syften som redovisas i

tabellen.

De flesta resorna företogs av mannen, vilket huvudsakligen

förklaras av att han reser ensam till arbetet. Övriga rese-

typer företogs ungefär lika ofta av en familjemedlem (man-

nen eller kvinnan) som tillsammans med barnen, medan resor

makarna tillsammans utan barn var ovanliga.
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Familjerna företog genomsnittligt 21,8 resor (ca 3 resor/dag).

Det minsta antalet för någon familj vari3resor, det största

antalet 53 resor. Två familjer företog dock avsevärt fler

resor än övriga. Fåarbetsresor på grund av sjukledighet

kunde också i några fall förklara en låg frekvens av resor.

Om dessa omständigheter beaktas kunde ingen tydlig tendens

till mer variation mellan familjer för någon resetyp obser-

veras .

4.2.3 Färdmedelsval

 

Tabell 2 visar att 50% av familjernas resor företogs med

bil (för resor med båda makarna i ett fåtal fall med bil

och buss), % med endast buss och resterande 44% utan dessa

färdmedel. Antalet bilresor varierade mellan tre och 21

(10% till 89% av familjernas resor), antalet bussresOr från

noll till 8 (37%). För endast en familj var andelen buss-

resor större än andelen bilresor (37% jämfört med 14%).

Efterosm antalet bussresor var så litet, jämförs i det

följande andelen bilresor med alternativen (buss och gmc).

Av Tabell 2 framgår att bilanvändningen bestäms både av

resans syfte och av vilka som skall företa resan. De rese-

syften för vilka valet av bil tenderar att dominera är

arbetsresor (70% med bil), resor med flera syften (69%)

och resor med funktionellt syfte (50%). Ser man till vilka

som reser är valet av bil vanligast då makarna reser till-

sammans (77% av resorna), då mannen reser ensam (55%) och

då barn medföljer (53%). När mannen respektive kvinnan an-

vänder bilen ensam gäller det oftast arbetsresor (70% res-

pektive 62%) och, i mannens fall, resor med flera syften

(84%). Gemensamma resor med bil är vanligast vid service-

resor (74% bil) respektive, när barn medföljer, resor med

flera syften (68%). De antalsmässigt flesta resorna med

bil utgörs av mannens arbetsresor (60), vilka är ungefär

dubbelt så många som den näst mest frekventa resetypen

(fritidsresor med barn).
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Tabell 2. Familjernas färdmedelsval för resor med olika

 

 

  

  

   

  

   

  

 

a
syften .

Ensam Medresenär

Mannen Kvinnan Make Barn + Summa

(nabe+banü

färd-
Syfte medel f % f % *f % f % ' f %

Fritid Bil 13 28 9 18 3 27 53 52 33

Buss 0 0 1 2 0 1 2 2 1

Gmc 34 72 41 80 4 23 45 102 65

'Summa 47 100 51 100 7 51 100 156 100

Arbete Bil 60 71 21 62 5 3 87 70

Buss 7 8 5 15 0 0 12 9

Gmc 18 21 8 23 0 0 27 21

Summa 85 100 34 100 5 3 127 100

Service Bil 8 33 6 21 9 75 22 45 45 39

Buss 0 0 0 0 0 0 2 4 2 2

Gmc 16 67 23 79 3 25 25 51 67 59

Summa 24 100 29 100 12 100 49 100 114 100

Flera Bil 16 84 5 38 5 21 68 47 69

syfte Buss 1 5 5 38 0, 26 14 21
Gmc 2 11 3 24 0 6 7 10

Summa 19 100 13 100 5 31 100 68 100

Funktio- Bil 0 0 1 6 46 7 50

nellt Buss 0 0 0 0 0 0 O

Gmc 0 0 0 7 54 7 50

Summa 0 40 1 13 100 14 100

Summa Bil 97 55 41 32 23 77 78 53 239 50

Buss 8 5 11 9 0 0 11 7 30 6

Gmc 70 40 75 59 7 23 58 40 210 44

Summa 175 100 127 100 30 100 147 100 479 100

 

Procentsatser redovisas endast då antalet resor

överstiger 10.
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Ytterligare en faktor som bestämmer bilanvändningen är

resavstånd. Tabell 3 visar att den genomsnittliga tiden

för bilresor är 40 minuter, för bussresor 51 minuter och

för resor utan dessa färdmedel 35 minuter4. Variationen

över familjer är mindre för bussresor(31 till 66 minuter)

än för bilresor (19 till 79 minuter) och resor utan dessa

färdmedel (13 till 66 minuter). I de senare fallen var

det dock fem respektive tre familjer scm1 svarade: för

mycket långa restider (mer än 60 minuter).

Tabell 3. Familjernas resor - tid per resa i minuter

uppdelat på olika färdmedela.

   

 

Färdmedel

Syfte Bil Buss Gmc

Fritid 37 31

Arbete 49 43 78

Service 24 25

Flera syften 44 57 38

Funktionellt 14 30

Medelvärde 40 51 35

 

a) Medelvärden redovisas endast när antalet resor är

fler än 10.

 

4) Restid användes här i stället för avstånd. Med en genom-
snittshastighet av 40 km/h svarar 40 minuters bilresa

mot 26 km och 51 minuters bussresa mot 34 km. Om genom-
snittshastigheten för gmc sätts till 5 km/h så svarar
35 minuter mot en reslängd av 2,9 km.
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Av Tabell 3 framgår vidare att bilresor med funktionellt

syfte är de kortaste resorna man företar, serviceresor

med bil eller gmc de därnäst kortaste. Bilresorna är

längst när de företas till arbete eller med flera syften.

Arbetsresor utan nämnda färdmedel är också långa.

Sammanfattningsvis kan konstateras att familjerna företar

hälften av alla sina resor med bil men endast en liten

del med buss som enda färdmedel. Arbetsresor utgör det

största antalet bilresor (106 inklusive de med flera

syften). Dessa resor är till skillnad från fritids- och

serviceresor mindre flexibla med avseende på restider,

men bussförbindelserna har å andra sidan utformats så att

de bäst skall tillgodose denna resetyp.

För att utröna i vilken utsträckning arbetsresor med bil

skulle kunna företas med befintlig lokalbusstrafik ana-

lyserades varje rapporterad arbetsresa detaljerat. Denna

analys visade att endast nio resor skulle kunna ha före-

tagits med buss utan längre tidsfördröjning än högst 30

minuters. Procentuellt utgör 9 resor 3thJ.4% av samtliga

bilresor. Av de enskilda familjerna var det fyra vilka

svarade förckebilresor som kunde ersättas med bussresor.

4.3 Familjernas kunskap om kollektivreseservicen

 

Det frågeformulär som de båda makarna i varje familj be-

svarade innehöll även frågor om kollektivreseservicen i

Umeå. Syftet var att erhålla information om familjernas

grad av kunskap om den befintliga servicen på den ort där

 

5) När resan även hade andra syften fastställdes också
om övriga syften kunde uppnås utan längre tidsfördröj-
ning än 30 minuter. Detsamma gällde medresenärs resa,
då denna företagit del av resan på egen hand.
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de är bosatta. De frågor som ställdes var dels av den

karaktären att de erhållna svaren kan jämföras med vad

som är objektivt riktigt (information, taxe- och bagage-

bestämmelser, hållplatsavstånd, antal omstigningar, res-

tider och turtäthet), dels bedömningar av komfort, säker-

het och pålitlighet.

4.3.1 Restid och reskostnad

 

Tabell 4 redovisar separat för mannen och kvinnan antalet

korrekta svar på frågor relaterade till restid och res-

kostnad. Tabellen visar att alla familjer (åtminstone

någon av makarna) visste var de kunde erhålla information

om busstrafiken respektive vilken information som kunde

erhållas. De flesta gjorde vidare korrekta uppskattningar

av gångavstånd till busshållplatser, alla visstelnnrmånga

byten som måste göras (antingen ett ellerixmmün och många

gjorde korrekta uppskattningar av restider. Kunskapen

föreföll att vara sämre när det gäller bagagebestämmelser

och turtätheten över dygnets timmar. Taxa och taxebestäm-

melser hade de flesta klart för sig.

4.3.2 Komfort, säkerhet och pålitlighet

 

Bedömningarna av komfort avsåg dels hållplatserna, dels

graden av beläggning på bussarna (möjlighet att få sitt-

plats) under olika tider på dygnet. Medelvärden av be-

dömningar av hållplatskomfort återfinnsj.Tabell 5. Svaren

gavs på en skala från 0 (mycket ovanligt) till 10 (mycket

vanligt). Regnskydd och sittplatsmöjligheter uppfattas

som relativt vanliga, väntsalar som ovanliga.
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Tabell 4. Familjernas kunskap om egenskaper hos kollektiv-
reseservicen på den ort där de är bosattaa.

 

Mannen Kvinnan Familjen

 

Information 21 22 22

(Fråga 22 och 23)

 

 

Taxebestämmelser 10 14 17

(Fråga 24 och 25)

  

 

 

 

 

 

     

 

 

Bagagebestämmelser 3 5 8

Hållplatsavståndb vid bostad 18 13 21
arbete 18

centrum 15 9 17

Antal omstigningar arbete 22

under resa till centrum 22 22 22

Restidc till arbete 14

centrum 16 14 19

Turtäthetd för arbete 7

resor till centrum 7 9 13

a)
Antal fall då mannen, kvinnan och minst en av dem i

varje familj angivit korrekt svar enligt uppsatt

kriterium. När fler frågor ingått anges frågenummer

inom parentes.

b) Mindre avvikelse än högst 50 meter har räknats som rätt.

C) Mindre avvikelse än högst 10 minuter har räknats som rätt.

d)
Större avvikelse än 10 minuter någon tid på dygnet har

räknats som fel.
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Tabell 5. Uppfattad hållplatskomfort.

 

Mannen* Kvinnan Familjen

 

  

 

 

Frekvens av regnskydd 6,39 6,03 '6,35

Frekvens av sittmöjligheter 5,55 5,30 5,42

Frekvens av väntsalar 0,89 0,98 0,94

 

 

Av Tabell 6 framgår att säkerheten hos bussresor uppfattas

som stor. Risken bedöms som något större för skador i sam-

band med av- och påstigning respektive under bussens gång,

men samtliga bedömningar ligger i den nedre delen av skalan

från "Mycket liten risk" (0) till "Mycket stor risk" (10).

Tabell 6. Uppfattade olycksfallsrisker.

 

Mannen Kvinnan Familjen

 

Trafikolycka med

buss inblandad 2,70 3,16 2,93

   

Personlig skada

 

  

Att bli ofredad 2,93 2,84 2,89

Av- och påstigning 3,48 3,98 3,73

Acceleration/inbromsning/kurva 3,48 4,25 3,87
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Tabell 7 visar slutligen att man uppfattar förseningar av

bussar som relativt ovanliga (0 mycket vanligt, 10 mycket

ovanligt).

Tabell 7. Uppfattad pålitlighet.

 

Mannen Kvinnan Familjen

 

Frekvens av försening 6,55 5,70 5,98

 

 

Figur 5 visar att man med undantag för hemresor från ar-

betet eller centrum vid 17-tiden bedömer möjligheten att

få sittplats på buss som stora eller mycket stora.

10
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Tid på dygnet

Figur 5. Bedömningar av hur stor möjligheten är att få
sittplats vid resa med buss från bostaden till
centrum respektive arbetet och åter olika tider
på dygnet.
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5. DISKUSSION

De resultat som redovisats ger en god bild av de under-

sökta.barnfamiljernas aktiviteter, transportbehov och

reserutiner. Det kan därvid konstateras att transport-

behov i ungefär lika stor utsträckning uppstår på grund

av förvärvsarbete utanför hemmet, fritidsaktiViteter

respektive utnyttjande av olika slags service. Totalt

företog familjerna genomsnittligt ca 3 tur- och retur-

resor per dag. Transportarbetet har inte kunnat upp-

skattas noggrannt, men en grov uppskattning ger ca 2

mils dagligt resande. I den mån jämförelser är möjliga,

förefaller de erhållna bedömningarna av transportbehov

och transportarbete att överensstämma med resultaten av

tidigare större undersökningar (Asp & Lundin, 1980). Det

bör noteras att resor utanför tätorten och skolbarns

egna resor i föreliggande undersökning aldrig registrer-

ades. När skolresor företogs tillsammans med föräldrarna

har dessa klassificerats som serviceresor eller resor

med flera syften. De relativt fåtaliga tjänsteresorna

som förekom, har här klassificerats som arbetsresor,

medan fritidsresor omfattar alla resor förknippade med

fritid, således även t ex besök hos släktingar, vänner

etc.

Man kan avseende familjernas reserutinerxxüknxakonstatera

att bil användes för ungefär hälften av alla resor. Det

senare skall ses mot bakgrund av att samtliga familjer

ägde personbil, att båda makarna i de flesta fall var

körkortsinnehavare samt att deras bostad var belägen på

ett resavstånd av minst 5 kilometer från mannens arbets-

plats. Närmare analys av bilresornas syften visade också

att mannens arbetsresor utgjorde den mest frekventa rese-

typen som företogs med bil. Längre avstånd, om barn eller

make medföljer respektive om resan har fler syften före-

föll att vara andra omständigheter som ökar sannolikheten
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för att bil användes. Skjuts- och hämtresor (funktionellt

syfte) med bil förekom då barn medföljde och var kortare

än andra bilresor, men deras antal var både absolut och

relativt sett litet.

Frågan varför bil användes i så hög grad för transporter

kan givetvis inte besvaras uttömmande. Undersökningens

icke-experimentella karaktär omöjliggör slutsatserom

orsakssamband. Om man använder bil för en serviceresa

därför att make och barn medföljer eller om de medföljer

därför att man använder bil är ett av flera exempel på

den mångtydighet som alltid måste råda när slutsatser

skall dras från resultaten av en sådan undersökning. Det

går därför inte att påstå att en hög grad av bilanvänd-

ning orsakas av ett bristfälligt utbud av kollektiv rese-

service, men man kan ändå konstatera att den observerade

höga bilanvändningen inte medfört något avsevärt under-

utnyttjande av den kollektiva reseservicenq .Av alla

arbetsresor med bil, vilka utgjorde 44% av samtliga bil-

resor, kunde endast ett litet antal (9, vilket motsvarar

% av arbetsresorna med bil och 3 till 4% av alla bil-

resor) ha företagits med buss utan längre tidsfördröjning

än 30 minuter. Derman:frekvent förekommande anledningarna

var: (a) Förlängning av restiden på grund av lägre res-

hastighet och väntetider, som uppkommer när bussarnas

turtider inte sammanfaller med arbetstidernas början

eller slut; (b) Bussanslutningar saknas helt vid arbets-

tidens början eller slut (gäller skiftesarbetare); (c)

Resor med andra syften, eller medresenärs resor, som

kombineras med arbetsresor, kunde inte företas med buss

utan längre tidsfördröjning än 30 minuter.

När familjen har tillgång till bil och denna användes för

arbetsresor kan det förefalla rationellt för familjen att

så långt det är möjligt använda bilen också för andra

resesyften. Den låga andelen bussresor (6% av alla resor
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eller genomsnittligt mindre än en tur- ochreturresa per

vecka), som observerades, talar för att familjen har

denna taktik. Ytterligare stöd erhålles av det faktum

att det huvudsakligen var kvinnan som använde buss för

sina arbetsresor respektive för kombinerade resesyften

på tider då mannen använde bilen. Man kan förmoda att

familjerna inte alltid lyckas samordna resor med bil

till den grad som de skulle önska.

Familjerna företog också mångalmxxnr(44% av alla resor)

utan färdmedel som bil och buss. Dessa resor var kortare

och utgjorde huvudsakligen fritids- och serviceresor

(80% av alla resor utan nämnda färdmedel). Även om an-

talet bilresor absolut och relativt sett var stort så

framkommer inget som talar för att bilen "överanvändes".

Skjuts- och hämtresor med barn, vilka såsom nämnts var

kortare än andra bilresor, kan ur familjens synpunkt vara

motiverade utifrån andra överväganden.

Det försök som gjorts i föreliggande rapport att fast-

ställa hur många av familjernas bilresor som skulle kunna

ersättas med bussresor baseras på flera antaganden. För

det första gjordes en begränsning till arbetsresor, var-

vid 54% av alla företagna bilresor antogs inte kunna er-

sättas med bussresor. Dessa, huvudsakligen fritids- och

serviceresor, är kanske i många fall lättare att anpassa

till bussarnas turtider. Familjerna är dock förmodligen

mindre benägna att företa denna typ av resor med buss då

de ofta företas av hela familjen tillsammans, att man

ofta medför last respektive att man ofta kombinerar rese-

syften och resmål.

Ytterligare ett antagande som gjordes var att man inte

accepterar längre restid till och från arbetet än 30 minu-

ter. Detta, i och för sig godtyckligt satta värde, svarar

mot nästan en fördubbling avckuuobserverade genomsnittliga
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restiden (79 minuter jämfört med 49 minuter), varför an-

tagandet kan förefalla plausibelt. Å andra sidan skulle

här ett bredare grepp behöva tas som inkluderar famil-

jernas totala tidsanvändning (Chapin, 1974; Carlstein,

Parkes, & Thrift, 1978) och familjemedlemmarnas inbördes

samordning av sina aktiviteter. Vilka möjligheter fa-

miljerna har att förändra sina dagliga rutiner så att

de bättre passar till ett visst utbud av kollektivresor

kan inte besvaras på basis av föreliggande resultat. Det

finns kanske skäl att tro att den möjligheten är god med

hänsyn till att den totala tiden för resor ändå ligger

betydligt lägre än den som familjer boende i storstads-

regioner ofta måste avsätta. Här måste dock också nämnas

att det på senare år börjat stå klart att långvarigt

dagligresande mycket väl kan ha skadliga effekter

(Singer, Lundberg, & Frankenhäuser, 1978; Stokols &

Novaco, 1981).

De mest frekventa, tidigare omnämnda, anledningarna till

att arbetsresor med bil inte kan ersättas med bussresor

antyder att den befintliga kollektiva reseservicen skulle

kunna anpassas. Avsikten är dock inte här att diskutera

denna möjlighet utan att försöka besvara frågan hur en

sådan anpassning kan tänkas påverka de undersökta famil-

jernas bilanvändning. Även om familjerna kanske "motive-

rar" sitt bilinnehav med att bilen behövs för arbets-

resor, så förefaller det ändå mindre troligt mot bakgrund

av vad som sagts ovan att bortfallet av denna användning

av bilen skulle leda till att bilresor med andra syften

(fritid, service, flera syften, funktionellt syfte) er-

sätts med bussresor. Flera familjers kommentarer och

deras bedömningarenzden befintliga kollektiva reseservicen

kan tolkas som att denna inte uppfyller deras policykrav

avseende restider, utrymme, reskomfort och valfrihet. För-

bättringar av den kollektiva reseservicen även i dessa

avseenden skulle alltså vara nödvändiga (se t ex Asp &
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Lundin, 1980; Brynielsson, 1976), men huruvida sådana

förbättringar också är tillräckliga förutsättningar är

oklart.

Att kunna företa sina arbetsresor med buss skulle ändå

kunna vara önskvärt för många familjer, då de därigenom

reducerar sitt bilåkande eller frigör bilen för andra

resetyper. Kanske arbetsresor med buss ändå är att före-

dra framför andra typer av resor med buss? Det förefaller

mycket angeläget att försöka utröna under vilka betingel-

ser familjerna är benägna att förändra sina reserutiner i

den riktningen. Lägre reskostnad är sannolikt en viktig

faktor, eftersom man både skall betala fasta kostnader

för bil och kostnaden iüh:(eventuellt båda makarnas)

arbetsresor med buss. Undanröjandet av negativa effekter

av en förlängd restid på familjernas dagliga rutiner

förefaller att vara en annan viktig åtgärd. Att möjlig-

göra samordning av resesyften och samåkning kan också

vara viktigt, även om föreliggande resultat visade att

76% av arbetsresorna med bil företogs av mannen eller

kvinnan ensam utan några andra resesyften.

Det faktum att familjerna valde bil framför buss då det

senare färdmedlet faktiskt var olämpligt, behöver inte

betyda att man var medveten om bussalternativet. Resul-

taten ger i själva verket inget besked om huruvida det

förhöll sig så eller inte, men de antyder att familjerna

i allmänhet hade relativt goda kunskaper om den befint-

liga kollektiva reseservicen på orten där de är bosatta.

Man föreföll känna till taxa och taxebestämmelser, håll-

platser och restid. Kunskapen var dock sämre beträffande

turtäthet, men de fel man gjorde var oftast begränsade

till tider på dygnet då arbetsresor normalt inte företas.

Familjernas bedömningar av komfort, säkerhet och pålit-

lighet var slutligen genomgående förmånliga, kanske allt-

för förmånliga. Någon annan slutsats än att man besitter
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tillräcklig kunskap om den befintliga kollektiva rese-

servicen är knappast möjlig. Man kunde möjligen här

påpeka att kunskapen om, och kanske intresset för, de

reskostnader som bilanvändningen medför föreföll att

vara mindre.(hnsyftet skulle vara att försöka öka an-

delen arbetsresor med kollektiva resmedel så måste be-

hovet av allmän information om den kollektiva rese-

servicen anses vara tillräckligt för att familjerna

skall kunna fatta beslut med den konsekvensen. Det ute-

sluter inte att individuellt anpassad information kan

vara nödvändig såväl som hjälp med att utforma planer

för reserutiner.

Sammanfattningsvis har resultaten av föreliggande under-

sökning visat att det knappast är så att barnfamiljer i

någon större utsträckning underutnyttjar den kollektiva

reseservicen som finns tillgänglig. Det har inte heller

framkommit något som talar för att de skulle sakna

väsentlig kunskap om denna service. Familjerna utnyttjar

visserligen kollektiva färdmedel för en mycket liten del

av sina resor, men, i alla fall för arbetsresor, så

skulle ett sådant utnyttjande innebära negativa konsek-

venser som antagits var oacceptabla och det är troligt

att användandet av kollektiva färdmedel för andra typer

av resor även skulle vara oacceptabla. Undersöknings-

gruppen var så vald att den borde respresentera de barn-

familjer för vilka den kollektiva reseservicen har den

högsta tillgängligheten, varför den erhållna bedömningen

av graden av underutnyttjande måste anses vara en högsta

skattning för gruppen av barnfamiljer som helhet. Andra

resultat kan givetvis förväntas för andra grupper, såsom

ensamstående och familjer utan hemmavarande barn, liksom

för barnfamiljer i större och mindre tätorter än den som

undersökts. Resultaten som erhållits är dock intressanta

därför att de gäller för en stor grupp av samtliga rese-

närer som har hög bilanvändning ochiührvilkenrmnisamtidigt

har ambitioner att erbjuda ett kollektivt resealternativ.
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Bilaga 1
Sid 1(20)

Trafik- och transportforskningsenheten vid Umeå universitet har tillsammans

med universitetets psykologiska institution fått i uppdrag av Statens väg- och

trafikinstitut att genomföra en undersökning av kollektivtransportmedlen i

Umeå kommun. Syftet med undersökningen är att utreda i vilken utsträckning

den kallektiva reseservicen tillgodoser barnfamiljers transportbehov.

Du kontaktas av oss därför att Du bor och arbetar på sådana platser att Dina

resavstând (bostad-arbete, bostad-centrum och arbete-centrum) är representa-e

tiva för boende i Umeå. Vi är mycket angelägna om att Du deltager i under-

sökningen för att resultaten skall bli så tillförlitliga som möjligt. Förutsätt-

ningen för att Du skall få deltaga är dock att Du är sammanboende och att

Ni i familjen har minst ett barn under eller i grundskoleâldern. Din

make/maka/sammanboende skall också deltaga i undersökningen. Ni erhåller

ersättning motsvarande 100 kronor per person. Denna ersättning utgör inte

skattepliktig inkomst.

Vi kommer under vecka 9 eller senare att kontakta Dig per telefon och

informera ytterligare. Vi är tacksamma om Du, i fall Du inte uppfyller villko-

ren ovan (sammanboende och barn under eller i grundskoleåldern boende hos

Dig), eller om Du absolut inte vill deltaga, meddelar oss detta när vi ringer.

Om du själv vill kontakta oss, ring till Jouko Säisä, tel 12 46 03.

Tack på förhand

Rolf Waara Tommy Gärling Jouko Säisä
Trafik- och trans- Psykologiska Psykologiska
portforskningsen-. - institutionen. _ institutionen
heten '

Adressuppgiften har vi fått_ från Din arbetsgivare. Denne vet inte vilka vi
väljer ut för att ingå i undersökningen och är i övrigt inte delaktig i den-
na.

VTI MEDDELANDE 401



Bilaga 1
Sid 2(20)

Trafik- och transportforskningsenheten vid Umeå universitet och universite-

tets psykologiska institution har av Statens institut för väg- och trafikforsk-

ning fått i uppdrag att genomföra en undersökning av kollektivtransportmed-

len i Umeå kommun. Syftet med undersökningen är att utreda i vilken utst-

räckning den kollektiva reseservicen tillgodoser barnfamiljers transportbehov.

Du och Din make/makalsammanboende blivit uttagna att deltaga i under-

sökningen därför att Ni har minst ett barn i grundskoleäldern eller' därunder

och därför att Er bostad är belägen så att resavstânden till olika

serviceinrättningar är representativa för barnfamiljer bosatta i Umeå.

Vi är mycket angelägna om att Du deltager i undersökningen för att

resultaten skall bli så tillförlitliga som möjligt. Resultaten kommer att på

sikt ligga till grund för beslut om hur den kollektiva reseservicen skall

förbättras.

Undersökningen är uppdelad i två delar. Först vill vi att Du besvarar de

frågor som finns i detta frågeformulär. Därefter vill vi att Du (och Din

sammanboende) under 9 dagar registrerar hur Ni dagligen reser. Hur det går

till skall vi gå igenom efter det att Du besvarat frågorna i formuläret.

Var och en av Er erhåller ett arvode på 100:-' kronor för att Ni på detta sätt

0.

hjälper oss. Detta arvode ar avsett som ersättning för de olägenheter som det

kan medföra att deltaga i'undersökningen och är inte skattepliktig inkomst.

Alla 'uppgifter som vi får från Dig är konfidentiella och behandlas enligt
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Sid 3(20)

gällande regler. Redovisningen av resultaten kommer att ske skriftligen till

uppdragsgivaren. Undersökningsrapporten är offentlig handling, men inga

uppgifter medtages som gör det möjligt att identifiera de som deltagit i

undersökningen.

När Du läst igenom detta, vänd till nästa sida. Där får Du instruktioner om

hur Du skall ge tillväga vid besvarandet av frâgeformul'a'ret.

Tack för Din medverkan.

Rolf Waara - Tommy Gäriing Jouko Sâisä

Trafik- och trans- Psykologiska Psykologiska

portforsknings- * institutionen institutionen

enheten
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Sid 4(20)

FRÅCITFWR

Följande frågeformulär som vi vill att Du skall besvara har tre olika

avdelningar. Frågorna i den första avdelningen gäller uppgifter om Dig själv,

Din familj och Dina resvanor. Kommande avdelningar gäller Dina åsikter om

kollektivtrafiken i allmänhet samt Dina kunskaper om och synpunkter på den

lokala busstrafiken i Umeå kommun. Närmareinstruktion ges när Du kommer

dit.

Vänd till nästa sida och besvara frågorna i den ordning de kommer utan att

hoppa över någon. Det är viktigt att Du försöker ge sa korrekta svar som

möjligt.

Har Du några frågor, ställ dem till lntervjuledaren innan Du börjar.
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1. Namn:

 

2. Ålder:

3. Kön:

4. Adress:

 

5. Utbildning: (Markera med ett kryss l rutorna till vänster för

lämpligt/lämpliga alternativ.) ^ - -

[3 Folkskola

D Realskola

D Yrkes-/Fackskola

U Grundskola

C3 Gymnasieskola, linje:

 

U Universitet/Högskola, linje eller ämnen:

 

E3 Annan utbildning, nämligen:

 

6. Yrke:

 

7. Vilken är Din huvudsakliga sysselsättning för närvarande?

(Markera med ett kryss i rutorna till vänster för låmpllgtalternativ.)

D Förvärvsarbete eller studier utanför hemmet

Arbets-

glvarens/

  

skolans

 

namn och

adress:

 

D Förvärvsarbete eller studier i hemmet eller dess nära anslutning

U Hemmafru/-man

U Arbetslös
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Sid 6(20)

8. Om Du arbetar eller studerar, ange nedan i vilken omfattning:

(Markera med ett kryss i rutorna till vänster för lämpligt alternativ.)

C3 Heltid

D 75% av heltid

D 50% av heltid

D 25% av heltid

9. Hur länge har Du bott l tätorten? är mig

10. Hur länge har Du bott i nuvarande bostadsområde? år men

11. Om Du under den senaste 'lv-ars perioden' (1980-83) bott i andra

bostadsområden än nuvarande, ange dessa nedan. ' ' '

Bostadsomrsde: Antal månader:

a. ' i

b.

c.

d.

8.

      

12. Uppge namn och ålder på övriga familjemedlemmar:

a.

b.

c.

d.

e.

  

13. Hur länge har Ni varit sammanboende? är man

14. Har Du körkort för personbil? (Markera med ett kryss i rutorna till

vänster för lämpligt alternativ)

0 Ja

0 Nej
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15. Har Ni personbll l Ert hushåll? (Markera med ett kryss i rutorna till

vänster för lämpligt alternativ)

D Ja

D Nej

Om ja, sedan hur länge? är rygg

 

16. Uppskatta hur mycket pengar familjen lägger ner på resor inom tätorten

. en normal vintermanad: kr

17. Ange fem av Dina fritidslntresaen på raderna nedan; Ordna dem så att

Ditt etarkeate frltldalntreaae kommer på den första raden, det- näst

starkaste fritidsintreaset på andra raden, osv:

1.

2.

3.

h.

5.

 

...(W

18.' Ange vilka transportmedel Nl (familjen) använder för Eral resor inom

tätorten och motlvera varför.

           

 

Foreätt på nästa elda. ,
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Sid 8(20)

 

        

 

19. Ange här vad Du är missnöjd med vad 'gäller familjens val_ av tran-

sportmedel:
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Sid 9(20)

Dagligt resande kan upplevas på många olika sätt. Men kan t ex tycka att

resorna är bekväma, billiga, etc. En del av dessa aspekter kan upplevas som

mer betydelsefulla än andra.

Pa följande sida finns ett antal skalor med vars hjälp vi vill att Du skall ange

hur betydelsefulla de olika aspekterna är för familjen. val av Wei

för rm: km tätorten. Aspekterna finns angivna ovanför respektive skala

och Du skall markera med ett kryss på skalan hur betydelsefull Du 'anser att

aspekten är. T ex

 

Reskomfort

Mycket liten ' _ -. Mycket stor

1 L L_ 1 __1 l 1 I 1 V L 1
r, 1 F 1 r* r_ 1 I I /\ I - l

Markera med ett kryss på linjen vilken betydelse reskemfort har. Tycker Du

att det har en mycket stor betydelse sa markerar Du långt ut till höger (som

i exemplet); tycker Du däremot att det har en mycket liten betydelse sa

markerar Du långt ut till vänster. Fortsätt sedan med de övriga skalorna på

samma sätt.

Observera att Du får sätta kryseet 'var som helst på skalan, inte endast där

det är ett skalsteg.

Det är viktigt att det är Din wpfattning som Du ger uttryck för och inte

vad Du tror att folk i allmänhet anser.

Her Du några frågor, ställ dem till försöksledaren innan Du börjar.
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20. Bedöm betydelsen av följande faktorer för familjens val av

transportmedel för resor inom tätorten:

       

Reakomfort

Mycket liten Mycket stor

t : i i 4 f i i t i 1'

Kostnad

Mycket liten Mycket stor

:- 4. i i i t i i 4. i i

Flestid _

Mycket liten 'Mycket stor

e. 1 i 4, i i i i 4. i 'i J.

Säkerhet

Mycket liten Mycket stor

.L 4, *r % .L % i 2 i '4 i

Utrymme

Mycket liten Mycket stor

i ai* :. 4a- i i i i i i 4

Briatfållig infor-

mation om alternativen

Mycket liten . Mycket stor

:- 2 4. l 1. 2 + : i i :

Valfrihet

Mycket liten ' Mycket stor

2-* 2 i t s i' 5 1, 1; *r %

Pâlitlighet

Mycket liten ' Mycket stor

.L- 5 i % 4 e t i i 4. :
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Kollektivtrafiken utgör ett framträdande inslag i vart samhälle med konse-

kvenser för miljö, ekonomi, etc. Man kan ha olika uppfattningar om den

attityder till kollektivtrafiken. Man kan t ex vara positivt eller negativt

inställd till denna.

Pa följande sida finns ett antal skalor med vara hjälp vi vill att Du skall

uttrycka Din uppfattning om kallektivtreflk i allmänhet. Tex

Negativt . ,Positivt

L l 1 _A_ _L _1 4 L 1 l AV J
f 1 i i i I 1 I 1 TA 1

 

Markera med ett kryss på linjen så ett det uttrycker Din uppfattning. Tycker

Du ett kollektivtrafik är positivt markerar Du långt ut till höger (som i

exemplet); tycker Du däremot att kollektivtrafik är negativt sa markerar Du

långt ut till vänster. Forteätt med de övriga skalor-na på samma sätt.

Observera att Du får sätta krysset var som helst på skalan, inte endast där

det är ett skalsteg.

Det är viktigt att det är Din appfatixümg som Du ger uttryck för och inte

vad Du tror att folk i allmänhet anser.

Har Du några frågor, ställ dem till försöksledaren innan Du börjar.
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21. Uttryck Din uppfattning om kollektivtrafik i allmänhet med hjälp av'

följande skalor.

Negativt Positivt

       

e 1' e i i l l i l i i

Energi- Energi-

aiöeende - besparande

L L 1 I I l I t 3 1 J
F I I | I I T I I 5 i

Impopulârt ' ' Populärt

I J 1 _[ L 1 I 1 L' J J
r T I 7 I T j { 1 - ' i I

091th _ Bra

L 1 1 1 1 t 1 1 1 J J
F I T T T T I I I I

Mlljöflentllgt ' - Miljövänligt

l l 1 1 l 1 L J J 1 A
rd T *T I. I 1 1 T T I 1

Lågt anseende Högt anseende

L_ L 1 L I J 1 1 I 1 A:
| T i I I I I I' I 1 I

Otilifreds- Tillfreda-

ställande E ställande

L. 1 1 J_ J L 1 L 1 A I
I I T F I T T if I I 1
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Sid 13(20)

Följande fragor gäller Dina Mer om dan lokala bambuflkøn l

Besvara frågorna så väl Du kan. Hoppa inte över någon fråga. Ar det sa att

Du inte vet det exakta svaret, svara då med vad Du anser vara troligt.

Frågorna är utformade på olika sätt, men det framgår klart hur Du skall göra

för att besvara dem. Tveka dock inte att fråga intervjuledaren om Du känner_

Dig osäker.
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22. Var kan Du fa upplysningar om busstider och busslinjernas sträckning?

b.

c.

d.

8.

   

23. Finns det någon information om busstrafiken på hållplatser-na utefter

linjen? (Markera med ett kryss i rutorna till vänster för lämpligt

alternativ.)

EJ Ja, vilken a.

b.

c.

d.

   

[3 Nej

2a. Vilka olika typer av biljetter finns'dst och vilka regler gäller för

respektive typ av biljett? .

a.

b.

c.

d.

d.

   

25. Vad kostar respektive typ av biljett och vad blir kostnaden per resa?

a.

b.

c.

d.

e.
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26. Bedöm hur vanligt det är med hållplatser som har:

  

Regnskydd

Mycket ovanligt Mycket vanligt

| 1 1 1 1 4 | L L J J
7 I I 1 I T 1 I j 1 '

Sittmöjligheter

Mycket ovanligt Mycket vanligt

e. .i l % Jr l 4: l l i 2

Mycket ovanligt

l__ 1
r T

I
I

Uppvärmda väntaalar

Mycket vanligt

I. L 1 I i i ;i __J
7 I I I 1 r T I

27.. Vilka regler gäller för medförande av bagage?

     

28. Bedöm risken för en trafikolycka med buss inblandad:

 

Mycket liten Mycket stor

l_ 1 1 1 _LJ 1 -L J J 1 1
' i T T 1 1 T I i 5 T

29. Bedöm risken för att bli ofredad på bussen:

Mycket liten Mycket stor

i_ j 1 1 l 1 1 1 L 1 4
l 1 f 1 I I I I I I I

 

30. Bedöm risken .för att en

etignlng på busa: '

Mycket liten

L 2
r r
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31. Bedöm risken för en olycka inne i bussen i samband med fordonets

acceleration, inbromsning och kurvtagning:

Mycket liten Mycket-ston_

I I 1 1 J 1 l
' T i I TW , 1 'I'- I 1

32. Uppskatta i minuter den totala reetiden (gängtidwäntetid+busstid), på

dagtid, fran

     

bostaden till arbetet: i min

arbetet till bostaden: min_

bostaden till centrum: min

centrum till bostaden: min

arbetet till centrum: i min

centrum till arbetet: . M. mig

 

33. Uppskatta turtätheten (går bussen var 5:e 'minut,var 10:e min, var 15:e

min, etc.) på vardagar, vid följande tider, för bussiinjesträckningen

bostaden till arbetet: i .

                  

06.30-07.30 " mig
09.30-10.30 mig.

12.30-13.30 mig
15.30-16.30 mig
18.30-19.30 min
21.30-22.30 ., ., . mig

arbetet till bostaden:

06.30-07.30 mig
09.30-10.30 .- mig
12.30-13.30 min
15.30-16.30 mig
18.30-19.30 - mig
21.30-22.30 _ \ V min

bostaden till centrum: _ w

06.30-07.30 ' __ mig
09.30-10.30 mig
12.30-13.30 i i; mig
15.30-16.30 . i _ mig
18.30-19.30 mig

. 21.30-22.30 min
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centrum till bostaden:

min

                    

06.30-07.30

09.30-10.30 A min

1 2.30-13.30

15.30-16.30 '3.113
18.30-19.30 min

21.30-2250 "_1151

'arbetet till centrum:

06.30-07.30 min

09.30-10.30 rygg

12.30-13.30 min

15.30-16.30 gin_

18.30-19.30 mig

21.30-22.30 min

centrum .till arbetet:-

06.30-07.30 min

09.30-10.30 min

1 2.30-13.30 min

15.30-16.30 mig

18.30-19.30 min

21.30-22.30 min

- 'I 34:. 1- Bedöm gångavståndet 1 meter till närmaste hållplats fran'

bostaden: rg

arbetet: r_r_\

Rådhustorget: :_13

 

35. Uppskatta antalet omstigningar (bussbyten) vid resa på dagtid mellan

bostaden och arbetet: st

 

arbetet och bostaden: 8t-

 

bostaden och centrum: St

 

centrum och bostaden: st

 

arbetet och centrum: st

 

centrum och arbetet: at
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36. Bedöm möjligheten att få slttplata på en buss vid resa från Din bostad till:

Ditt arbete, när pastigningen sker från en hållplats vid Din bostad,

vardagar omkring klockalagen:

        

Mycket liten Mycket stor '

07000 . 1 1 1 1 A L J 1 l 1
r 1 T I 1 I i I 7 i l

L | 1 1 1 1 a 1 J J
IW r 1 T 'I I T 1 F I

' 1 i J l I J L .L 1 I

I I r* i I I 1 1 T i 1

L 1 1 l 1 1 L l _ l i J
U 1 T 1 I I I 3 T I I

| 1 l 1 I 1 L 1 L i .4
r I ' T I I I I ' T I 1

17.00 . . .. . 1 L 1 L 1 . 1
T I I I ] T I 1 U I 1

I- J 1-- i J 1 i 4.1 i | J
. x | r 1 r I I 1 F I

l J 1 1 1 l 1 l 1 i 1
'W I I T I 1 r 1 T | 1

23.00 i 1 1 1 1_ l 1 L 1 J J
| I I 1 ; I I I 1 i j

 

, 37. Bedöm möjligheten att. få sittplats på en buss vid resa från Ditt arbete

till Din bostad, när påstigningen sker från en hållplats vid Ditt arbete,

vardagar omkring klockslageml .

         

Mycket liten ' Mycket stor

07.00 L I. _J 1 1 4 1 1 L 1
l 1 r I I I I T 1 I

09-00 I a a 1 I 1 1 1 1 L J
r i j 1 1 I T I I I 1

11'00 1 J 1 _1_ 1 1 l 1 'l 1 i
I i I I I I 1 I I T 1

i 1 L I 1 l 1 _1 l l 1
r 1 T I I I I I I I 1

15-00 1_ 1 1 1 J #1* 'l 1 l l i
I I 5 I I I I T I I 1

17.00 1 1 1 I 1 1 4 4 1 L 1a 1 l 1 r- r r 1 1 I I

I J 1 1 1 l i J 1 1 J
I I r I i I I I I I I

I_ I L 1 l 1 L 1 i 1 I
6 I T I 1 I I 'I I I 1

23.00 I 1 l 1 4 1 J 1 L 1 J
F I I 1 I I T I 1 l 1
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38. Bedöm möjligheten att fa sittplats pa en buss vid resa från Din bostad till

centrum, när pastlgningen sker från enhållplats vid Din bostad, vardagar

omkring klockalagen: \

Mycket liten _ Mycket stor

         

07000 i 1 I L 1 1 1 J L L J'
r I I F 1 r 1 I I 1 J

0100 L L L i J 1 L 1 1 l 1
I I I T r 1 I I I 1 |

111000 L 1 1 1 1 1 1 a l l 3
. I F I I 1 I I I r I 1

13-00 L 1 l l J L I J" J; 1 4
I I T r 1 T I 1 I | 1

15-00 1 1 1 J J 1 1 1 L 1 J
' I I T I I i I I 1 1

17000 1_ l l I I J J 1 1 l _1
r T r r I I I 1 1 F' I

19.00 L 1 . g I 1 I L 1 . J
h I I I 1 f l T I r 1

21000 | 1 L 1 1 1 L _J 1 L L:
I 1 I K T I I 7"* I .I 1

23-00 1 1 1 1 1 L L 1 L l 4
T I T F I T I i 1 r 1

39. Bedöm möjligheten att fa sittplats på en buss vid resa från centrum till

Din bostad, när pâatigningen .sker från en hållplats i centrum, 'vardagar

omkring klockalegen:

         

Mycket liten Mycket stor

07-00 L 1 L L | J L 1 1 F 1 1
' 1 I i I T I "I I 1 "1

09000 1 l l i j 1 4 1 1 L 1
a v I | I 1 1 1 I I 1

11000 1 4 1 1 1 L L L 1 a _1
' I 1 r 1 T i I I r 1

13.00 L L l l J J 1 1 1 l l
. 4 F I 1 I r W_ i I I I I

15-00 I J 1 i J 1 l 1 1 L 4
I T r r r I I 1 r a 1

L 4 1 L 1 1 L 1 1 1 1
r r* I 'i I _j_ T T __T r 1

19'00 1 1 L J 1 1 L 1 l l J
' 1 I I T i I 1 j T 'I

21-00 a 1 i J 1 I I J 4 J .
I ' T (U *li T I I I T 1

i_ i J J J 1 1 l 1 I
' I I r r 1 1 *1 i I 1
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40. Bedöm möjligheten att få sittplats på en buss vid resa från Ditt arbete:

till centrum, när pastigningen sker från en hållplats vid Ditt arbete,

vardagar omkring klockslagen:

         

Mycket liten Mycket stor

,1 J L L J 1 I J 1 i' J 1
I 7 i I i I | I U .1 1

09-00 i 1 L J I L 1 i 1 l J
I 1 I_ j | *I I 1 T I I

'll-*00 l l I J J L 1 J 1 L J
- I I I __l l T I T" F* I 1

I L J I J I J 1 l J_ J
I I I I I I T I I T 1

15-00 L J' J J J 1 l 1 I 1 l
v I I I I I I 1 i I 1

17000 i l 1 1 1 I 1 I J J 1
I r r 1 1 1 1 I I T I

l 1 l l J 1 I J J I J
' ' I 1 I T I 7 1 T ü

21-00 1 I L J 1 l l l 1 . J J
I_ T 1 r 7 I I I T T 1

23-00 l _J J 1 L l 4 1 1 L 1
r 7 i 1 I 5 I th *I . I_ 1

41. Bedöm möjligheten att fa sittplats på en buss vid resa från centrum till

Ditt arbete, när påstigningen sker från en hållplats i centrum:

         

Mycket liten u Mycket stor

07.00 1 L L 1 l l 1 l 1 1 _JJ
0 T r m I T 1 1 1 I 1

09-00 L 1 L J J J L 1 1 "I J
I I r 7 I 3 I I 1 I 1

I 1 I L 1 1 L J 1 L 41
F T f l l I I 1 r r 1

13.00 l J _J_ J 1 | L J 1 L 1
v 1 K i I | 1 1 _I F 1

I 1 L 1 1 L 1 I 1 1 1
I_ I i I 3* I I f l 1" _-|

17000 1 _1 I i J 1_ 1 l l 1 J
' I 1 x I r I i v 1 1

19-00 L 1 1 J J _L 1 1 1 i J
r"- T I 1 1 r a 1 r 1 1.

L_ J_ I 1 l 1 J J L J 1
F 1 r *1 T i I 7 T r *ä

23-00 1 1 1 L_ 1 J 1 J J L J
I I I *1 r 1 I I I I 1

az. Bedöm hur vanligt det är att bussarna är försenade till de hållplatser

Du använder:

Mycket vanligt ' i " Mycket ovanligt

I J 1 J J J 1 J J J J
T I T T I I I T T T i
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INSTRUKTION

Vi vill att 'Du skall bokföra Dina resor under de 9 dagar som undersökningen

pågår. Med resor menar vi alla Dina förflyttningar utanför hemmet., och

arbetsplatsen som Du företar med något transportmedel eller gående.

Bifogade' formulär skall användas.

På morgonen innan Du beger Dig iväg hemifrån, påbörja ett nytt blad i

formuläret genom att skriva Ditt namn och dagens datum på därför avsedda

platser. Du skall därefter ange vad klockan är då Du ger dig iväg, var Du

befinner Dig, målet för resan, på vilket sätt Du färdas, om någon av Din

familj eller någon som Du känner är med Dig samt om Du medför något.

Nästa anteckning gör Du när Du kommer fram till resmålet. Ange då

klockslaget för ankomsten. När nästa resa startar, ange återigen klockslag,

var Du befinner Dig, resans mål och färdsätt, eventuella?medföljande samt

transporterade varor, Framme vid resans mål antecknar Du ankomsttiden,

DSV.

Det är viktigt att Du uppger alla resor. Om Du t ex skall besöka en vän så

skall detta besök bokföras. Passerar Du en kiosk och stannar upp för att göra

inköp så skall detta också bokföras.

Klockslag skall anges på minuten när, tex 8.01, 22.29, osv.

Adress skall anges noggrannt, men om samma adress återkommer behöver Du

inte Upprepa den exakta adressen varje gång._'Vet_ Du inte den exakta

adressen, ange då tillräckligt mycket för att den skall kunna särskiljas från

andra adresser. T ex PK-banken är tillräckligt om det bara finns en PK-bank,

PK-banken vid Rådhusesplanaden kan vara tillräckligt om det finns flera

PK-banker.

Färdsätt avser utöver nyttjande av transportmedlen bil, buss, cykel,

moped/motorcykel även gång. Åker Du buss så skall numret på busslinjen

anges. '

Medföljande identifieras med namn om det är en familjemedlem, i annat fall
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med beteckningar som t ex granne, släkting, arbetskamrat,etc.

Varutransporter avser sådana saker som väska, matkasse och mer

skrymmande varor som Du kanske transporterar från en affär till hemmet.

Skulle Du, i något fall anlita en varutransportservice, t ex hemkörning, vill vi

att Du anger det, samt vad varutransporten avsåg.

Anmärkningar avser tillfällen eller situationer _som på något sätt avviker

från Din avsedda resa. Får Du t ex motorstopp' på Din bil, missar bussen,

bestämmer Dig för att gå till en hållplats längre bort än den Du normalt

använder eller stannar upp vid en kiosk på hemvägen för att köpa kvälls-

tidningen så anger Du det här.

Kom ihåg att det är ytterst viktigt att Du antecknar de uppgifter vi vill ha i

så nära anslutning till aktiviteten som möjligt. Skulle detta_ vara omöjligt på

grund av tidsbrist gör Du så att Du tittar på klockan och ,försöker komma

ihåg tiden. Anteckna sedan tiden så fort Du har möjlighet till det. M

det ändå vara så att Du har glömt tiderna och/eller andra uppgifter,

utelämna då denna uppgift hellre än att Du i efterhand_ försöker

 

rekonstruera dessa. Det är alltså bättre för oss att uppgiftern saknas än att

 

den är mycket osäker.

Får Du ej plats för Dina anteckningar på därför avsedda platser så kan Du

skriva på baksidan av bladet.

För att Du skall få en bild av hur Du skall göra har vi bifogat ett exempel på

hur bokföringen kan se ut.

Tack för Din medverkan.
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