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Sammanfattning 

I denna rapport presenterar jag resultatet av en djupanalysstudie kring hur 

ett samverkande kring realtidsinformation kan tänkas stödja en mer hållbar 

transportutveckling. Studien genomfördes under våren 2014. Syftet med 

rapporten har varit att analysera de hinder samt möjligheter för bättre 

resursutnyttjande samt lägre belastning på miljön som lösningar med 

koppling till realtidsinformation i samverkan kan tänkas ställas inför i ett 

försök att öka andelen som reser med kollektivtrafik. Antagandet är att 

kollektivtrafiken är en självklar del av resandet i ett hållbart samhälle. 

Information i realtid gör att kvaliteten i kollektivtrafiken förbättras genom 

att trafikorganisationer fattar bättre beslut om åtgärder vid störningar, inte 

minst avseende proaktiv information om reserelaterade alternativ för 

resenärer. Genom ett bättre samverkande hos kollektivtrafikbranschen 

kring information i realtid är förväntningen att en ökad resenärsnöjdhet kan 

leda till en större andel som väljer att resa med kollektivtrafiken. Härvid 

uppstår nyttor genom en överflyttning från bilresande till kollektivtrafik 

med bättre resursutnyttjande samt lägre belastning på miljön.  

Syftet med denna rapport har varit att utifrån ett resenärs- och 

helhetsperspektiv identifiera, analysera och diskutera kollektivtrafikens 

förutsättningar för en samverkan kring realtidsinformation mellan olika 

aktörer för att åstadkomma en förflyttning mot en större andel 

kollektivtrafikresande. Förutsättningar har undersökts på två olika plan: 

dels funktionellt/organisatoriskt utifrån hur bakomliggande organisationer 

bör anpassa sina tjänster i förhållande till skiftande krav från allmänheten 

samt utifrån en diskussion kring möjligheten att stödja individer att resa 

mer kollektivt med hjälp av lösningar baserade på realtidsinformation och 

informationsteknologi. 

Rapporten innehåller ett flertal diskussioner med rekommendationer som 

kan ligga till grund för ytterligare studier av ett samverkande kring 

realtidsinformation inom branschen. Huvudbudskapet är att arbetet med 

att samverka kring realtidsinformation för en ökning av det kollektiva 

resandet handlar inte bara om fysiska åtgärder, utan minst lika mycket om 

att stödja miljöpositiva beteenden samt förändra attityder och beteenden till 

att bli mer miljöpositiva. 
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Förord 

Denna rapport är en gemensam studie från projektet Travel Information for 

Sustainable cities, TRACS, vid Centre for Sustainable Communications, 

KTH och från Samtrafikens program Realtid för Samverkan. Rapporten 

innehåller en litteraturstudie av tidigare förstudier utförda av Samtrafiken 

samt tidigare studier gjorda hos CESC kring individers beteende i samband 

med realtidsinformationshantering i praktiken. Litteraturstudierna används 

som bakgrundsinformation till att utforska vilka miljöpositiva beteenden 

som kan tänkas stödjas av lösningar som grundar sig på nationell realtid i 

samverkan och en diskussion kring möjliga miljönyttor. Vid arbetet med 

rapporten satt jag ömsom på min arbetsplats på KTH, ömsom i 

Samtrafikens lokaler. 

Samtrafiken är kollektivtrafikbranschens samverkansarena och ägs av 37 

trafikföretag däribland samtliga kollektivtrafikmyndigheter. Med 

programmet Realtid i Samverkan vill Samtrafiken åstadkomma 

realtidsinformation om kollektivtrafik utifrån den enskilde resenärens unika 

behov för varje resa, oavsett hur många trafikslag och aktörer som är 

inblandade. Syftet är att i samverkan arbeta fram en gemensam grund för 

nationell realtidsinformationshantering om kollektivtrafik som är förankrad 

hos alla aktörer i kollektivtrafikbranschen. Målet är att samordna 

lokala/regionala realtidsinformationskällor så att sammanhängande 

information om realtid över trafikorganisationer och trafiksystem kan 

tillhandahållas (Samtrafiken, 2013a). Effektmålen för arbetet kan per 

målgrupp sammanfattas som att: 

 Resenärer ska kunna få individuellt anpassad information om bästa 

möjliga resa vid varje unik resa, 

 Trafikorganisationer och organisatörer av kollektivtrafik ska kunna 

få tillgång till information i realtid om trafik för operativ ledning 

och uppföljning, 

 Tredjepartsutvecklare och andra intressenter ska kunna få tillgång 

till data i realtid om kollektivtrafik för utveckling av kommersiella 

tjänster, 

 Kollektivtrafikbranschen ska tack vare införandet av nationell 

realtidsinformation om kollektivtrafik uppfattas som modern med 

efterfrågade attraktiva produkter och tjänster. 
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Grunden är att data innehållande realtidsinformation om kollektivtrafik ska 

vara fritt tillgängligt och kunna brukas utan kostnad för användarna. 

Antagandet är att förbättrad information i realtid gör att kvaliteten i 

kollektivtrafiken förbättras genom att trafikorganisationer fattar bättre 

beslut om åtgärder vid störningar, inte minst avseende proaktiv information 

om alternativ för resenärer under resans gång. Förväntningen är att detta 

bidrar till ökad kundnöjdhet och att en större andel av befolkningens 

resebehov tillgodoses genom en överflyttning från bilresor till 

kollektivtrafik. Tekniken för att få fram informationen finns, problemet är 

att kollektivtrafikbranschen måste bli överens om gemensamma standarder 

och gränssnitt så att resenärerna kan få relevant information vid rätt 

tillfälle. En viktig uppgift med denna rapport är att synliggöra kopplingen 

mellan realtid i samverkan och ökad potential att stödja individer och 

organisationer att resa mer med kollektivtrafiken. Analysen som rapporten 

bygger på grundar sig på observationer kring individers och organisationers 

beteenden med potential till ökad miljönytta i form av mer 

kollektivtrafikresande.     
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1 Introduktion 

Tillgång till kollektivtrafik är en del av välfärden.  En tredjedel av Sveriges 

vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resalternativ 

(Näringsdepartementet, 2001). En utveckling av kollektivtrafiken ger 

positiva effekter i samhället som helhet. Att resa kollektivt betalar sig, inte 

bara i form av minskad belastning på miljön men också bättre 

framkomlighet i trafiken. Tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik är en 

förutsättning för att människor ska välja bort privatbilen. En överflyttning 

av resenärer till kollektivtrafiken leder inte bara till minskad trängsel och 

klimatpåverkan, utan också till minskad belastning på vägnätet i form av 

slitage. Denna rapport utgår från att en satsning på kollektivtrafik också kan 

leda till minskad miljöbelastning. 

För att kunna garantera framkomlighet i kollektivtrafiken krävs både 

investeringar och underhåll, men också en helhetssyn på infrastrukturen. 

Informationssystem och trafikorganisationer som tar del av systemet 

behöver samverka för att regeringens fördubblingsmål ska kunna uppfyllas. 

Satsningar behövs som skapar ett attraktivt utbud och som lockar över fler 

till kollektivtrafiken. Förutsättningar finns att nå detta mål om inblandande 

trafikorganisationer samt andra aktörer som tillgodoser kollektivtrafik bl.a. 

samarbetar kring realtidsinformation. Med ökad samverkan kring 

realtidsinformation blir förutsättningarna för samordning större. 

Integration av olika tjänsteutbud via realtidsinformation för olika trafikslag 

ökar möjligheten att tillgodose varje unik resa för varje unikt individbehov, 

såsom de som ställs bl.a. av funktionshindrade.   

Bland lösningarna återfinns möjligheten att aktuell information om 

kollektivtrafiken förmedlas till resenärerna via bildskärmar vid hållplatsen, 

mobilen eller annan informationskanal.  Informationen kan gälla aktuell 

tidtabell, förväntad ankomst, förseningar, tillfälliga ändringar eller smart 

vägvisning. En förutsättning för att kunna förmedla sådan information är 

att det finns tekniska system som dels håller reda på var fordonen är och 

hur de kör, dels var resenärer kan tänkas befinna sig och vilka behov de kan 

tänkas ha vid ett visst tillfälle.  Systemen ska också kunna göra prognoser 

för när respektive fordon beräknas avgå från hållplatser samt se till att 

informationen kommer ut till resenärerna. Realtidsinformation i stil med 

när ”nästa buss kommer” är ytterst uppskattad och gör att den upplevda 

väntetiden reduceras. Bättre realtidsinformation är även ett av medlen för 

att stärka kollektivtrafikens konkurrenskraft.  
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Den nya kollektivtrafiklagen från 1 januari 2012 pekar på ökad nytta av en 

helhetssyn på resandet inom vilket informationslösningar i realtid har en 

viktig funktion.  En viktig aspekt i allt detta är att resenären kan lita på 

informationen som presenteras. Tilliten till systemet avgörs av kvaliteten på 

realtidsinformationen. Resenären måste kunna förstå och känna igen 

informationen, annars finns risken för missförstånd. Chansen ökar att 

resenären upplever att kollektivtrafiken fungerar bättre, eftersom 

informationen ger resenären möjlighet att agera efter rådande 

trafiksituation. Genom att kollektivtrafiken upplevs pålitligare, kan detta 

locka fler resenärer och därmed bidra till ett hållbart resande.  

Ett samverkande kring realtid behöver identifiera målgruppens behov. En 

viktig faktor med koppling till beteende är den tilltagande individualism 

som präglar särskilt storstäder. Variationen i livsstil, intressen och 

handlingar blir allt mer mångfacetterad och mer självvald. Allt fler vill ha 

det på sitt eget sätt med individuella preferenser. En tydlig utveckling mot 

allt fler enpersonshushåll är en indikation på hur aktiviteter i större 

utsträckning söks utanför hemmet vilket leder till större rörlighet. Ur ett 

resenärsperspektiv blir behovet av tillgång till realtidsinformation för att 

koordinera alla dessa aktiviteter än viktigare. I takt med teknikförändringen 

möjliggörs en sådan koordinering med större krav på infrastruktur och 

tjänsteleverantör.       

Det senaste decenniet har sett den mobila uppkopplingen och framförallt 

appar bli normen för hur information införskaffas. I december 2013 ägde 

var femte person i världen en smart mobil. I takt med att allt fler allmänna 

informationstjänster tar del av den information som görs tillgänglig via 

öppen data i realtid är förhoppningarna stora att bättre kunna förutse vad 

användaren kan tänkas behöva och vilja göra. Allt fler kopplar upp sig via 

sin smarta mobiltelefon och för många medborgare räcker det inte med att 

kunna ta del av information utan de förväntar sig även att information dyker 

upp av sig självt via s.k. ”push” notiser. Genom att matcha information från 

mobiltelefonens kalender, positioneringsdata och annan personlig 

information mot information från allmänna informationstjänster kan 

mobiltelefonen rekommendera alternativ för att lösa eventuella 

kollektivtrafikrelaterade problem. För många användare ses detta som 

självklart och oproblematiskt medan för andra som inkräktande och inte alls 

lika självklart.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att utifrån ett resenärs- och helhetsperspektiv 

identifiera, analysera och diskutera kollektivtrafikens förutsättningar för en 

samverkan kring realtidshantering mellan olika aktörer för att öka andelen 

som reser med kollektivtrafik. Förutsättningar har undersökts på två olika 

plan: dels funktionellt och organisatoriskt utifrån hur bakomliggande 

organisationer bör anpassa sina tjänster i förhållande till skiftande krav från 

allmänheten; samt utifrån en diskussion kring möjligheten att stödja 

individer att resa mer kollektivt med hjälp av lösningar baserade på 

realtidsinformation och informationsteknologi. 

Följande frågor ställs: 

 Vilka lösningar identifieras i Samtrafikens förstudier samt 

tjänsteutbud som kan tänkas stödja medborgare, företag och 

samhället till att resa mer kollektivt? 

 Vilka möjliga beteenden hos individer och företag stöds av de 

framtagna lösningarna som kan leda till miljömässiga nyttor?  

 Vilka hinder och möjligheter finns för att stödja de identifierade 

lösningarna i form av en samverkan i realtid på individ och 

organisationsnivå? 
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2 Metod 

En kunskapsinhämtning görs dels genom att undersöka material från 

Samtrafiken samt tidigare CESC studier. CESC studierna består bl.a. av 

fallstudier i fråga om individers beteende, företags behov samt möjligheter 

för tredjepartsutvecklare att ta del av miljömässigt hållbara lösningar. 

Utifrån CESC materialet har uppföljningar gjorts för att uppdatera 

kunskapen utifrån nya rön från internationella tidskrifter samt nationella 

källor. 

För att undersöka de lösningar som föreslås av Samtrafiken gjordes först en 

litteraturstudie för att identifiera de lösningar som tagits fram. Bland de 

lösningar som granskades var det en form av lösning hos Samtrafiken som 

bäst gynnades av denna rapport – att förbereda de organisationer och 

personer som påverkas av programmets upprättade effektmål.  

Utgångspunkten har varit att bidra med en diskussion som kan ligga som 

underlag för en sådan förberedelse genom att identifiera vilka möjliga 

miljöpositiva beteenden som stöds av de lösningar som identifieras av 

Samtrafiken, i CESC materialet samt i övrig litteratur. Analysen i denna 

rapport baseras på ett rikt underlagsmaterial i form av olika förstudier som 

undersökt tänkbara lösningar samt analyserat nyttan av realtidsinformation 

inom kollektivtrafiken.   
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3 Realtid i samverkan – olika koncept och lösningar  

Samtrafiken betraktar realtid som en viktig trend att satsa på. Realtid är ett 

koncept och handlar inte enbart om teknik utan om samverkan och 

motivationsprojekt. Intresset att lägga ner tid och resurser utöver det egna 

trafiksystemet är i allmänhet svagt och Samtrafiken behöver satsa på 

samverkning, förankring och motivation, särskilt hos stora organisationer. 

Viktigt är att stötta företagen administrativt och med resurser så att 

budskapet om, och nyttan av nationell realtidsinformation blir känd och 

accepterad (Samtrafiken, 2013a). Sömlöst resande, individuell information 

och ett sug efter realtidsinformation är alla viktiga faktorer att beakta. 

Resenärer har unika behov, utifrån unika resor och inte minst som unika 

människor.  En viktig fråga som denna rapport vill peka på blir – hur ska 

infrastrukturen organiseras och se ut med tanke på ovanstående trender och 

faktorer såsom ökad resenärsnöjdhet? 

Infrastruktur i denna rapport syftar mestadels till ”mjuk” infrastruktur och 

avser strukturerad och allt mer digitaliserad informationshantering.  

Resenärer ska kunna planera sin resa och få individuell information om 

bästa resan vid varje tillfälle.  

Trafikorganisationer ska kunna göra operativa optimeringar och följa 

dem i realtid samt ha möjlighet att analysera utfall som berör utveckling och 

förbättring som kan leda till ökad resenärsnytta och i förlängningen 

förbättrad ekonomi.  

Företag och Tredjepartsutvecklare ska kunna bygga och använda 

tjänster som kombinerar realtidsdata om kollektivtrafik med andra data för 

att skapa nya kreativa tjänster och erbjudanden. 

3.1  Övergripande lösningar 

Nedanför följer övergripande lösningar kring realtidsinformation. 

3.1.1 Målsättningar avseende realtidshantering 

En lösning som berör nationell infrastruktur för att uppnå central 

realtidsamordning är att införa ett standardiserat protokoll för 

kommunikation med olika centralsystem, d v s implementera gemensamma 

attribut på nationell nivå (Samtrafiken, 2013a). Standardisering främjar 

samarbete mellan offentlig och privat sektor och är ett viktigt horisontellt 

instrument för konkurrenskraft med stor betydelse för exempelvis 
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produktsäkerhet och informationssäkerhet. Detta har bekräftats bl.a. i 

Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt. Delaktighet och 

inflytande i arbetet med att ta fram standarder är nödvändigt för att 

samhällets krav på säkerhet, effektivitet och hållbar utveckling skall kunna 

tillgodoses (Arnfalk et al., 2006). 

Resenären i egenskap av konsument (individ som företag) kan planera och 

få adekvat information om sin resa oavsett start och/eller slutdestination. 

Miljöpositiva beteenden med koppling till mindre osäkerhet blir mindre 

resursslöseri, tydlighet i hur bäst resa, större benägenhet att resa 

multimodalt, och med kollektivtrafik. Mindre insatser i infrastruktur per 

transportslag, samkoordinering samt enklare möjlighet till insats och större 

chans till kollektivtrafikresande.  

3.1.2 Samtrafikens effektmål 

En lösning som föreslås inom Samtrafiken går ut på att i ett första steg 

identifiera en möjlig pilot inom ett avgränsat geografiskt område som består 

av ett antal trafikaktörer som är intresserade av att anamma och utvärdera 

den infrastrukturlösning som tidigare nämnts (Samtrafiken, 2013b).  

Projektet vänder sig till de aktörer som påverkas av Realtid i Samverkan i 

syfte att fånga upp aktörernas förutsättningar, mäta förändringsmognad och 

stödja den interna förankring som behövs hos respektive aktör för 

genomförande (Samtrafiken, 2013b). Huvudfokus i denna lösning enligt 

Samtrafiken ligger i att få till följande effektmål: 

 Skapa förändringsredo aktörer  

 Förbättra kunskapen om kundernas (bl.a. resenärers) verksamhet 

 Förstärka Samtrafikens metod för att driva utvecklingsuppdrag i 

bred samverkan med Samtrafikens kunder  

 Förstärka Samtrafikens kompetens inom förändringsledning 

Denna rapport svarar till detta lösningsförslag genom att bidra med ett 

underlag som diskuterar hur de kan tänkas stödja ett miljöpositivt beteende 

hos resenärer i förhållande till hur information alltmer införskaffas och 

verkar i samhället.   
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3.2 Tjänster 

Nedanför följer tjänster som Samtrafiken är en del av vilka använder sig av 

realtidsinformation och som kan tänkas verka för en hållbar utveckling. 

Dessa tjänster fungerar som exempel på koncept och lösningar som kan 

tänkas stödja både individer och företag att välja bort bilen och resa mer 

med kollektivtrafiken. 

3.2.1  Resplus 

En biljett för Sveriges alla resor, så sammanfattar Samtrafiken Resplus – ett 

unikt samarbete mellan Sveriges trafikorganisationer, som binder ihop mer 

än 3 500 orter. Samarbetet består framför allt av ett gemensamt regelverk 

och försäljningsnätverk för biljetter som kombinerar flera företag och 

färdmedel. För trafikorganisationer innebär det en nationell 

försäljningskanal för deras biljetter, men också möjligheter att samordna 

och samverka kring trafiken. Målet är att göra bytestiderna för resenärerna 

lagom långa och gångavstånden så korta som möjligt. Det tar sig främst 

uttryck genom Resplussamarbetet, ett regelverk för tidtabellsskiften, 

planeringssamordning, bytespunkter och mycket annat. Resplus binder 

samman 3 500 orter i Sverige via ett gemensamt biljettsystem och 

gemensamma regler. För den enskilde resenären innebär Resplus en Kom 

fram-garanti som gör resan betydligt enklare om trafikstörningar uppstår. 

Utvecklingen av Resplus har gått starkt framåt de senaste åren enligt 

Samtrafiken, både i termer av ökad försäljning och nya fördelar för både 

trafikorganisationer och resenärer enligt Samtrafiken (Samtrafiken, 2014). 

Genom att föra samman Resplussamarbetet med öppen data, och med 

tjänster som Trafikledningssamverkan eller Ledsagningsportalen, tror 

Samtrafiken att det finns stora möjligheter att göra kollektivtrafiken mer 

attraktiv. Enklare och smartare samverkan mellan företagen samt tryggare 

resor för resenären via Sveriges största biljettsamarbete utlovas 

(Samtrafiken, 2014). 

3.2.2 GTI och Riksdatabasen 

Samtrafiken samlar in och sammanställer trafikdata från Sveriges 

trafikorganisationer på uppdrag av Transportstyrelsen inom det uppdrag 

som kallas Gemensamt system för Trafikantinformation, GTI. Data lagras i 

Riksdatabasen och presenteras sedan på ett konkurrensneutralt sätt via 

öppna så kallade API:er (Application Programming Interface) (Samtrafiken, 

2014). 
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Riksdatabasen är en databas för all trafikinformation. I Riksdatabasen 

samlas hela Sveriges trafikinformation. Varje dag svarar databasen på 

omkring 400 000 frågor från trafikorganisationers bokningssystem och 

reseplanerare enligt Samtrafiken. I Riksdatabasen finns mängder av 

trafikinformation om tåg, buss, spårvagn, tunnelbana och båt.  Det 

möjliggör opartisk information till resenärerna om det bästa resealternativet 

i varje situation. Riksdatabasen är grunden för flera av Samtrafikens 

tjänster, t.ex. Resrobot, och den öppna datan därifrån finns också att tillgå 

på Trafiklab.se, en mötesplats för programutvecklare (Samtrafiken, 2014). 

3.2.3  Resrobot 

Resrobot som tjänst används på resrobot.se, och finns som applikation för 

Android och iPhone. Genom API:et på Trafiklab.se kan externa parter 

integrera information om Sveriges samlade kollektivtrafik i andra tjänster 

eller genom nya kanaler. Alla Sveriges resor på ett och samma ställe.  

Resrobot är en unik reseplanerartjänst för snabb, detaljerad och 

lättillgänglig information om resor och resekombinationer för alla typer av 

färdmedel. På ett och samma ställe finns tidtabeller samlade för alla 

trafikslag i landet, samt även vägbeskrivningar för bil. Dessutom innehåller 

Resrobot kartor över byten och gångvägar samt detaljerad 

stationsinformation (Samtrafiken, 2014).  

 

  

http://www.trafiklab.se/
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4  Analys 

I detta avsnitt görs en analys av de koncept och föreslagna lösningar som 

presenterats tidigare utifrån ett resenärs- och samhällsövergripande 

perspektiv kring möjliga nyttor av ett samverkande kring 

realtidsinformation. Analysen utgår dels från samtrafikens material samt 

forskning som bedrivits vid CESC. Bland de saker som analyseras är 

kopplingen mellan individers behov, beteende och lösningarna som kan 

tänkas leda till ett mer hållbart transportsystem. Företag, 

trafikorganisationer samt tredjepartsutvecklare analyseras i fråga om hur de 

kan stödja ett miljöpositivt beteende genom att samverka kring nationell 

realtid. Analysen utgår framförallt från studier gjorda i en tätbefolkad 

stadsmiljö.  

En av de snabbast växande städerna i Sverige är Stockholm. Stockholms 

befolkning ökar mycket snabbt. 2011 växte Stockholms län med över 37 000 

personer (se figur 1). Till 2020 prognostiseras befolkningen växa med 

ytterligare 300000 personer och till 2050 väntas befolkningen vara ca 3 

miljoner. Även i ett internationellt perspektiv växer Stockholms-regionen 

snabbt, med en mer än dubbelt så hög ökningstakt som jämförbara städer 

och den urbaniseras snabbast i Europa.  
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Figur 1. Folkmängd i Stockholms län. Källa: Brandell och Lovén 
2012. 

                   

4.1  Individers beteenden samt behov  

Nedanför följer en analys av en ökad kollektivtrafikanvändning utifrån 

iakttagelser som gjorts i fråga om individbeteenden samt behov.   

För resenären varierar idag tillgången kraftigt till realtidsinformation och 

blir skiftande och beroende av var och hur individen reser. Olika aktörer gör 

idag sin egen tolkning av realtids-information – vilken information som ska 

delges resenären, vad den betyder och hur den tas fram. Detta hänger 

samman med att man skapar och använder olika egna system samt 

prognostiserar utifrån olika aspekter och i olika syften. Realtids-

informationen är både verksamhetskritisk och varumärkespåverkande för 

såväl trafikhuvudmännen som de kommersiella operatörerna, vilka strävar 

efter kontroll av hela resekedjan. Varje person som använder 

kollektivtrafiktransportmedel kan dra nytta av den pålitlighet och 

anpassnings-förmåga som de föreslagna lösningarna kan ge, eftersom 

pålitlig realtidsinformation gör att resan blir mer effektiv genom att bl.a. 
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minimera väntetiden. Det som driver kollektivtrafik-resandet mest är om 

utbudet passar individens resbehov samt individens kunskap om utbudet.  

4.1.1 Realtidsinformation för ökad resenärsnöjdhet  

Den nya kollektivtrafiklagen pekar på vikten av interoperabilitet mellan 

trafikleverantörerna i fråga om att öka kundnöjdheten och färre steg i 

resandet. Målet i nuläget är att kollektivtrafikresandet ska fördubblas till 

2020. Detta jämfört med år 2006. Viktiga delar av betydelse för en ökad 

attraktivitet är trafikutbud, punktlighet, kvalitetsfaktorer i själva 

trafikeringen och resandemiljöernas kvalitet. Om störningar inträffar ska 

konsekvenserna vara så små som möjligt för resenärerna. Detta är något 

som man kontinuerligt måste arbeta med. 

Kraven på interoperabilitet stannar inte inom kollektivtrafiken.   Inom den 

smarta staden spelar urban informatik en viktig roll för upprätthållandet av 

kundanpassade tjänster överlag – vilka direkt eller indirekt kan inverka på 

kollektivtrafikanvändningen. Urban informatik handlar om att tillgodose 

nya gränssnitt genom vilka medborgarna kan engagera sig med staden. 

Gränssnitten kan ta formen av webbaserade och/eller mobila tjänster samt 

displayer ute i stadsomgivningen. Exempel kan vara återkopplingar på 

energiförbrukning eller miljökvalitet, realtidsinformation kring 

kollektivtrafik, visualiseringar av trafik, aktiviteter inom nätverk med mera. 

Alla dessa exempel behöver inte nödvändigtvis tas i drift, förvaltas eller vara 

offentligt ägda.  

4.1.2 Realtidsinformation om förhållanden på hållplatser, stationer och 

bytespunkter 

Urban informatik öppnar upp möjligheter för feedbackgrundande 

verksamheter som möjliggör för miljöpositiva beteendeförändringar. I de 

flesta fall är återkoppling i realtid kring restid, turtäthet, byten och 

gångavstånd till hållplats samt liknande information men också information 

kring bekvämligheten, pålitligheten och biljettpriset viktiga faktorer för en 

sådan möjlighet. Realtidsinformation kring olika trafikslag och hur planera 

ett multimodalt resande är i ropet. Med en tilltagande trängsel väljer 

exempelvis allt fler att cykla. Under de senaste 15 åren har cyklisterna i 

Stockholm mer än fördubblats. I Malmö är det 40 procent som väljer att 

cykla till och från skola eller arbete (Brandell och Lovén, 2012). 

Realtidsinformation kring var cykeln kan lämnas eller var hyrcyklar finns att 

tillgå i närheten av en hållplats är en möjlighet som kräver samverkande 

mellan trafikorganisationer och medborgare. Trafiken.nu är en digital 
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reseplanerare som har lång erfarenhet av att synliggöra olika resval för ett 

multimodalt resande. Tidigare studier kring just trafiken.nu och samverkan 

kring realtidsinformation har gjorts bl.a. av mig.1 

 Samtrafiken identifierar följande krav som behöver tillmötesgå: 

 Underlätta byten genom info om gångvägar, rulltrappor, hissar, 

toaletter m.m. 

 Annat serviceutbud som gör bytespunkter attraktiva 

 Uppdaterad information om aktuella förhållanden 

4.1.3 Tillgänglighet 

Nya krav på anpassningsbarhet och individanpassade resor ställer krav på 

realtidshantering och samverkan från trafikorganisationer och andra 

aktörer såsom Resecoaching (projekt där äldre och personer med 

funktionsnedsättning får personlig hjälp). En viktig grupp att tillmötesgå 

blir just äldre medborgare samt personer med funktionsnedsättning i 

kollektivtrafiken. Det kan handla om tydligare information kring ökad 

komfort, särskilda sittplatser, matchning mellan personlig transport och 

kollektivtrafik (multimodalitet). Många stödjande tjänster för 

funktionsnedsatta kommer att behövas, exempelvis röstigenkänning och 

automatisk översättning av skyltar vilka kan tänkas behöva ske via 

realtidsinformation. 

4.2 Företag, trafikorganisationer och tredjepartsutvecklare  

I denna del av rapporten görs en analys av de koncept och lösningar som 

föreslagits i fråga om företagens och tredjepartsutvecklarnas behov utifrån 

de kriterier som ställs på ett hållbart transportsystem. Analysen utgår från 

tidigare studier gjorda vid CESC och framförallt av mina egna tidigare 

studier.  

Den nya kollektivtrafiklagen har öppnat upp för kommersiella trafikföretag 

och organisationer att bedriva lokal och regional kollektivtrafik. Tanken 

bakom den nya kollektivtrafiklagen har varit fri konkurrens och ökat fokus 

på resenärens behov. Detta har inneburit att ett större utbud och nya typer 

av tjänster uppstår. Med fler aktörer på marknaden blir det ännu viktigare 

                                                             
1
 Se Cano-Viktorsson, Carlos ”From Maps to Apps: Using History to Inform the 

Design and Management of a Multimodal Travel Planner, 2014  
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med samordning och samarbete för ett väl fungerande kollektivtrafiksystem. 

Genom att förbättra informationen om kollektivtrafiken kan 

kollektivtrafiken utvecklas som ett verkligt alternativ till privatbilismen. Här 

spelar en samverkan kring realtidsinformation en betydande roll. Genom att 

tillgodose integrerad information kan intermodalitet stödjas vilket kan leda 

till multimodalt resande. Dessutom ger bättre information betydande 

tidsbesparingar för nuvarande kollektivtrafikkunder på grund av 

möjligheten till förbättrad planering och sömlöst resande.  Med 

avregleringen har syftet varit att få till de positiva effekter som en ökad 

konkurrens kan tänkas leda till. Effekter som eftersträvas är lägre priser, 

utbudsanpassningar, bättre service samt högre grad av effektivitet och 

resursallokering bland de företag som är verksamma på marknaden.  

Genom att öka efterfrågan på kollektivtrafikresandet ökar möjligheterna till 

att involverade trafikorganisationer vill bli delaktiga i utvecklingen. 

Kollektivtrafikorganisationer och offentliga transportmyndigheter har fått i 

uppdrag utifrån den nya kollektivtrafiklagen att bidra med en bättre bild av 

trafikläget samt resebehovet vilket de kan kommunicera till resenärerna på 

plats.  Ett viktigt mål är att konkretisera ett Hela Resan koncept i tillräcklig 

omfattning. Med hjälp av tredjepartsutvecklare med tillgång till öppen data i 

realtid kan kollektivtrafikbranschen utveckla mer anpassningsbara tjänster 

för att tillmötesgå enskilda individers unika informationsbehov, vilket kan 

leda till att allt fler väljer att resa kollektivt. En möjlig lösning är att låta 

resenärerna själva i egenskap av tredjepartsutvecklare eller uppkopplade 

deltagare bidra med en lösning utifrån deras behov.  
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4.3 Samhällsövergripande  

Kollektivtrafiken ses nu alltmer som ett verktyg för att gå i riktning mot ett 

hållbart samhälle och för en mer attraktiv stad. En ökad användning av 

kollektivtrafik kan minska trängsel och lokala klimatpåfrestningar. Ett 

viktigt arbete blir att involvera fler aktörer.  

Följande förslag kan ges utifrån detta läge: Kollektivtrafikhållplatser är ofta 

belägna på kommunal mark därför är kommunen en viktig aktör att 

involvera tidigt vid en informationsstödjande tjänsts införande. 

Implementera först systemåtgärder i begränsad skala och följ upp med 

trafikmätningar samt resenärers reaktioner innan ytterligare utbyggnad av 

en tjänst eller system genomförs. Synliggör hur varje aktör såsom 

trafikföretag och tredjepartsutvecklare bidrar till de transportpolitiska 

målen.  Målet är att skapa tävlingsanda hos varje aktör och återkoppla 

bidrag med effekt. Synliggör tredjepartsutvecklare men också enskilda 

individers lösningar, såsom appbaserade lösningar. Engagera 

civilsamhällets nätverkspotential samt skalbarhet via sociala medier. 

Resenärer kan sprida information i realtid inom egna nätverk. 

Civilsamhällets nätverkande av information har betydelse för upptagning av 

en tjänst (Cano-Viktorsson, 2014). Här finns potential till att utöka 

verksamhetsgraden samt skalbarheten med mindre transaktionskostnader.  
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5 Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet av analysarbetet. Frågeställningarna 

behandlar vilka möjligheter och hinder som finns att utveckla lösningarna 

för att få till ett miljöpositivt beteende hos individer och hur företag samt 

tredjepartsutvecklare kan samverka kring en sådan utveckling. 

5.1 Lösningar baserade på realtidsinformation  

Det är viktigt att resenären kan lita på informationen som presenteras. 

Tilliten till systemet avgörs av kvaliteten på realtidsinformationen. Det är 

också viktigt att realtidsdata utformas på ett pedagogiskt och tydligt sätt. 

Resenären måste kunna förstå och känna igen informationen, annars finns 

risken för missförstånd. Många gånger består en resa av flera etapper med 

flera transportsätt inblandade. Hela resan eller transporten inklusive 

bytespunkter behöver fungera. Goda råd med relevant information i realtid 

behövs, även för multimodalt resande. När större störningar inträffar får 

resenärerna reda på vad som har hänt, vilka konsekvenser detta innebär för 

trafiken samt när trafiken beräknas fungera igen. Information och 

vägledning kring rådande trafikläge men också uppmaningar samt 

alternativ kan ges via realtidsinformation.  

I Göteborgsregionen har Västtrafik på bred front infört realtidsinformation 

på hållplatser och i större terminaler. I Göteborg förmedlas informationen 

ut till skyltar och monitorer via ”KomFram-systemet”. Satsningen på 

utbyggd realtidsinformation har särskilt prioriterats på större hållplatser 

med många påstigande. I en brukarundersökning gjord av Västtrafik uppgav 

nio av tio resenärer att de ofta eller alltid tittade på realtidsvisningen. Nio av 

tio tyckte att tidsuppskattningen stämde. Sammanfattningsvis var 

resenärerna nöjda med informationen och de saknade inte ytterligare 

upplysningar (Jonsson and Kronborg, 2009). 

För att få realtidstjänsterna att användas mer och av fler föreslås att större 

fokus läggs på att tillmötesgå befintliga rutiner hos resenärer. Studier har 

visat att det exempelvis finns en strävan hos deltagare att virtuellt vara på 

plats vid busshållplatsen eller på tåget och veta vad som ”händer” där, t.ex. 

om man kan förvänta sig sittplats eller plats för barnvagn (Henriksson et al., 

2010). CESC har bl.a. undersökt internetbaserade lösningar som optiska 

taggar vid hållplatser och hur dessa kan underlätta resenärers resa. 

Mottagligheten för ny teknik är stor hos användarna samt grad av mognad 

vad gäller användning av Internet i mobilen (Henriksson et al., 2010).  
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En viktig uppgift i denna rapport har varit att föra fram trender som finns 

kring internetbaserat beteende hos användare och anpassa 

realtidsinformationslösningarna därefter. Trafikinformation i mobilen är 

sedan länge en av de mobiltjänster som efterfrågas allra mest enligt studier 

som Consumerlab vid Ericsson utfört löpande under 10 års tid (Henriksson 

et al., 2010). Bokmärkes- och uppdateringsmöjligheter som 

mobiltelefonerna erbjöd upplevdes som av stort värde. Informationen 

upplevdes av användare i dessa studier ge större handlingsutrymme och 

möjlighet att välja den mest effektiva resvägen (Henriksson et al., 2010). Det 

finns barriärer i form av tillgång till programvara, få den installerad och att 

få den att fungera tillfredsställande. Även hinder i form av skepsis mot 

tekniken eller bristande förståelse för vad tjänster ska kunna användas till. 

Positiva faktorer som lyfts fram av deltagare i tidigare CESC studier har 

varit känslan av att ha ”koll” då det innebar en lägre stressfaktor och för 

andra bara var en skön känsla i sig, även om det inte ändrade resmönstret 

(Henriksson et al., 2010).  

5.2 Diskussion om vilka sätt positiva miljöeffekter kan uppstå  

Liljenfeldt och Keskitalo pekar i en genomgång av olika definitioner av ett 

”hållbart transportsystem” ut tre kriterier som ett transportsystem måste 

uppfylla för att det ska kunna sägas bidra till en hållbar utveckling 

(Liljenfeldt och Keskitalo, 2011):  

(1) Transportefterfrågan och/eller transportberoendet måste minska.  

(2) Hållbara transportsätt (kollektivtrafik, gång, cykel) måste främjas så att 

deras andel ökar.  

(3) Fordon och infrastruktur bör vara mer miljöanpassade eller hållbara. 

Realtid i samverkan berörs av de två första kriterierna.  Ändrade resmönster 

via realtidsinformation har potential att leda till en överflyttning av resande 

från bil till kollektiva transportmedel. Ett annat är att bidra till att 

kollektivtrafiken upplevs pålitligare och på så vis locka fler resenärer till att 

resa med kollektivtrafiken. 

Resenären upplever att trafiken fungerar bättre, eftersom informationen ger 

resenären möjlighet att agera efter rådande trafiksituation. Under 

väntetiden kan man till exempel uträtta ett ärende vilket gör att väntan på 

kollektivtrafiktransportmedlet känns kortare. Ur telekom-företagens 

perspektiv är en ökad användning av tjänster positiv eftersom det innebär 
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att mobiler, bärbara datorer respektive mobilt Internet och dess innehåll 

blir mer användbart och efterfrågat. Ju fler som använder sig av dessa 

verktyg för informationshanteringen desto större lär effekten av 

realtidsinformation kunna bli, vilket kan leda till en större andel som väljer 

att resa med kollektivtrafiken. 

5.3  Diskussion om hinder och möjligheter  

Jag har tidigare bedrivit studier kring realtidssystem och behov av 

samordning som finns att tillgå. Nedanför följer en del observationer med 

koppling till de studierna. 

5.3.1 Individer 

Det blir en utmaning att förstå vilka krav individer kommer att ställa på 

framtida kollektivtrafik. Ett större behov av att mikrokoordinera sitt liv kan 

öka vikten av punktlighet och tillgänglighet till realtidsinformation. En allt 

mer otålig generation av brukare kräver omedelbar feedback och snabba 

åtgärder vid fel och förseningar. När tiden värderas allt högre upplevs också 

väntan på en buss eller en timmes resa på pendeltåget i högre grad som 

något improduktivt. Att optimera utnyttjandet av sin tid blir således 

viktigare och väntetid och restid måste kunna fyllas med meningsfulla 

aktiviteter. Att kunna arbeta under resan med minimala avbrott kommer att 

vara ett tungt argument i mångas resval, antagligen till fördel för 

kollektivresandet. Acceptansen mot förseningar tenderar att minska ju mer 

punktlig trafiken blir. 

Mobiltelefonin och den mobila uppkopplingen har inneburit att vi planerar 

mindre och större spontanitet kommer troligen att prägla det framtida 

resandet. Man går från passiv transport till att utnyttja ”mobila rum”. Men 

även vardagsbestyr som på ett smidigt sätt kan hanteras kommer vara 

eftertraktansvärda (betala räkningar, boka biobiljett, skriva påminnelser, 

etc.). Varje tråkig tidslucka som uppstår i kollektivresande kommer att 

försöka fyllas med någon form av innehåll.  

Ökade medborgarkrav på flexibla och individanpassade lösningar lär öka 

över tiden. Ett mer resenärsstyrt trafikutbud kan vara en logisk följd där 

avancerade IT-system kan vara en lösning. Det mesta av den information 

som finns tillgänglig via Internet kommer i ännu högre grad bli tillgänglig 

för den enskilde resenären på resande fot i takt med att utbyggnaden av 

mobilt bredband ökar. Aktuell trafikinformation kan vävas samman via 

push-notiser, i en och samma kanal. Detta kan underlätta kommunikation 
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mellan resenär och trafikorganisationer och skapa ett mer responsivt 

informationssystem samt bättre insyn och möjlighet till åtgärd bidrar till 

mindre resursutnyttjande och positiva miljöeffekter.  

Tidigare forskning visar att individuell rådgivning ger störst påverkan på 

förändring av resebeteenden och övergång till kollektiva färdmedel En viktig 

faktor som identifieras är layout och design av tilltänkta tjänster. I fråga om 

digitala tjänster visar en tidigare studie hur företagsanställda inte dragit 

nytta av en webbaserad tjänst eftersom en bekräftelsekod aldrig skickades 

vid aktivering (Cano-Viktorsson, 2013a). En intervjuperson upplevde 

exempelvis att en webb- och appbaserad tjänst inte fick genomslagskraft för 

att ” tjänsten inte var något nytt samt att layouten såg tråkig ut” (Cano-

Viktorsson, 2013b). Här bör tilläggas att samma studie påvisade att 

realtidsinformation kring trafikstörningar såsom trafikomläggningar 

bedömdes mindre akut vid möjlighet till flextider samt/eller möjligheten att 

jobba hemifrån. 

5.3.2 Trafikorganisationer och tredjepartsutvecklare 

Realtidssystem ger upphov till stora datamängder. Det finns ett behov att 

samordna data med andra system vilket har inneburit att centrala databaser 

måste upprättas innan systemen kan börja användas för den interna 

verksamheten. Ofta finns kännedom angående systemens potential endast i 

inledningsfasen. Viktigt är att kännedom om potential är löpande och 

återkopplas allt eftersom fler trafikorganisationer blir delaktiga i ett system.  

Samtrafiken identifierar möjliga angreppsmetoder för att engagera 

trafikorganisationer. En grundansats inom Samtrafikens lösning kring ett 

förändringsarbete har varit att utgå från ADKAR modellen (Awareness, 

Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) med fokus på de två första. 

Enligt samtrafiken utgörs arbetet av möten med målet ”att säkerställa 

aktörernas medvetenhet om behovet av nationell realtid och vilja att delta i 

arbetet med att ta fram detta”(Samtrafiken, 2013b). En viktig metod i 

kommunikationsarbetet har varit face-to-face möten, via personliga möten 

och telekonferenser.  

I tidigare studier har jag identifierat att det är informationsbruset som 

påverkar att fler känner till och potentiellt använder en tjänst. Ett hinder 

enligt en intervjuperson var att ”det kan vara svårt att veta vad man kan och 

får göra, särskilt hos en stor koncern”(Cano-Viktorsson, 2013b). Ett annat 

problem, med koppling till övertygelse var att ”det tar ett tag tills man hittar 

kanalerna och att man behöver våga närma sig ledningen för att få fart på 
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processen”(Cano-Viktorsson, 2013b). Samma intervjuperson upplevde att 

företagen själva behöver se ett behov av en tjänst kring nyttor som de själva 

inte tänkt ut själva. Här finns en indikation kring hur Samtrafiken behöver 

synliggöra behovet av samverkan mellan de olika trafikorganisationerna. 

Kreativa samarbeten mellan det offentliga och det privata är viktigt att satsa 

på. Dels för att motverka stagnering och systemtröghet men även för att öka 

utveckla nya individanpassade lösningar (Cano-Viktorsson, 2014). 

Samtrafikens arbete att knyta samman Sveriges kollektivtrafikföretag 

genom tjänster som ResRobot och Resplus samt via TrafikLab är rätta vägen 

att gå. Genom att erbjuda intressenter tillgång till hela Sveriges 

kollektivtrafikdata ökar möjligheten att utveckla mer individanpassade 

tjänster. Tjänster som kan stödja miljöpositiva beteenden såsom att cykla en 

sträcka och sedan resa med kollektivtrafiken eller att ta sig till jobbet via 

kollektivtrafiken och lämna bilen hemma.   

Centralstationer eller hållplatser men också tåg, buss och andra kollektiva 

färdmedel kan bli platser där olika serviceentreprenörer kan verka. 

Kommersiella aktörer men också tredjeparts-utvecklare i form av 

privatpersoner kan skapa olika tjänster i kollektivtrafikmiljön som kopplas 

till subventioner av exempelvis tågbiljetter, allt i samverkan med olika 

aktörers system.  

Tillgång till friare informationsflöden såsom trafikdata och liknande är 

viktigt att satsa på. Dels för att utveckla nya IT-lösningar men också för att 

utöka transparensen och tillförlitligheten mellan trafikorganisationerna 

sinsemellan. Tidigare studier bl.a. hos CESC har tittat på historiska exempel 

på hur en gemensam plattform har byggts upp för att dela information 

(Cano-Viktorsson, 2013c).   
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6 Diskussion  

Allt fler av de grundläggande informationsbehoven i vår vardag och i vårt 

vardagsresande kräver tillgång till realtidsinformation. Detta ställer krav på 

förutsättningar att hantera efterfrågan på transporter genom att 

tillhandahålla reserelaterad information som förändras kontinuerligt. 

Flexibilitet i fråga om information, prissättning av tjänster samt mångfald 

av valmöjligheter från både resenärers och tredjepartutvecklares sida ställer 

stora krav både på infrastrukturen och kollektivtrafikbranschen. En 

förflyttning av andelen som reser med bil över till kollektivtrafik kräver 

medel för att göra det mer attraktivt att resa kollektivt. En lösning som 

alltmer eftersträvas är att med hjälp av personaliserade informationstjänster 

underlätta för ett mer hållbart vardagsresande.  Med hjälp av uppkopplade 

resenärer och en ny form av digital infrastruktur där nya öppnare tjänster 

samskapas med resenärer finns förhoppningar om att öka möjligheterna till 

ett mer hållbart utnyttjande av transportsystemet. 

En viktig framgångsfaktor som åskådliggörs är förmågan att snabbt anpassa 

tjänsten till de förändringar som sker i omgivningen i fråga om hur 

användare införskaffar samt delar med sig av information. Ovanstående 

möjligheter visar på hur de krav som ställs på allmänna informationssystem 

och deras tjänster växlar med tiden vilket kräver ett större blickomfång i 

fråga om möjliga framgångsfaktorer och problemområden. Exempel och 

frågor som berör kollektiv intelligens samt peer-to-peer baserade sätt att 

organisera, producera samt övervaka offentliga informationstjänster 

diskuteras i termer av individers och organisationers relation till teknik och 

informationsbehov och dess möjliga betydelse för att öka andelen som reser 

med kollektivtrafiken genom lösningar kring realtid i samverkan. 
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7 Slutsatser 

Programmet realtid i samverkan har flera utmaningar framför sig för att 

stödja ett miljöpositivt beteende hos individer och organisationer. 

Kollektivtrafikbranschen har stor möjlighet att förbättra varumärket genom 

att möta de behov som finns både hos individer och hos organisationer. 

Kopplas kollektivtrafikresandet till en positiv bild – såsom ett smart hållbart 

val – kan detta leda till att fler väljer att resa med kollektivtrafik. Att sedan 

möjliggöra för individer och organisationer att visa upp samt dela med sig 

av deras val att resa kollektivt ökar skalbarheten samt möjligheten att nå ut 

till flera potentiella deltagare i systemet. Möjligheten att få 

kollektivtrafikbranschen att framstå som mer personlig genom större 

interaktions-möjligheter ökar också attraktionskraften samt varumärket. 

Ökad transparens kommer att krävas i försök till mer samverkan internt 

men framförallt gentemot medborgare och andra organisationer. Ökad 

transparens ställer krav på enklare och tydligare information och stöder en 

gemensam infrastruktur. Öppenhet men också ärlighet kommer att vara 

viktiga ledord för en sådan utveckling. Många tredjepartsutvecklare berörs 

av en sådan transparens. Särskilt i fråga om öppenhet och tillgång till 

information för att utveckla tjänster som involverade aktörer kan ta del av 

utan problem.  

Om tjänster utvecklas utifrån individers behov ökar möjligheterna att stödja 

ett miljöpositivt beteende som kan ge miljönyttiga effekter. Bilden av den 

moderna medborgaren karaktäriseras i allt högre grad av individualism och 

valmöjlighet. Att möta individuella behov med kollektivt resande kräver att 

trafikorganisationer men också tredjepartsutvecklare samproducerar mer 

resenärsfokuserade tjänster. Utöver ett mer resenärsstyrt trafikutbud 

handlar det om möjligheten att detaljplanera aktiviteter med stöd av flera 

aktörer som samverkar i realtid. Om man vet hur människor reser samt 

mellan vilka platser ger det sannolikt möjlighet för mer finmaskig 

trafikplanering.2 Kollektivtrafikbranschen har i och med detta en möjlighet 

att sammanföra olika intressenter för att förbättra kollektivtrafikmiljön och 

resandet. En viktig del för en samverkan i realtid blir att ta del av de olika 

former av digitala medier som finns därute och se hur de kan utnyttjas både 

internt mellan aktörerna och i dialog med resenärer och medborgare i stort. 

Sociala medier erbjuder en billig och effektiv kanal för att snabbt sprida 

information till olika intressenter. Sociala medier är också bland de 

                                                             
2
 Wille Jansson, produktionschef på Samtrafiken, 2014-04-03 
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viktigaste kommunikationskanalerna för att synliggöra inför många hur 

man väljer att resa och hur pass bra eller dåligt en tjänst fungerar.  

Kollektivtrafiken har flera tjänsteutbud som kan sammankopplas via 

realtidsinformation. På organisatorisk nivå, bland företag och 

tredjepartsutvecklare, som samverkar samt utvecklar realtidbaserade 

tjänster ställs krav på att interagera bättre med resenären och hålla den 

dialog som kan tänkas uppstå levande. Bättre återkoppling till hur, och om, 

företagens tjänster ger utslag samt om deras prestationer leder någon vart, 

kan bidra till att individuella företag och tredjepartsutvecklare synliggörs 

och därmed marknadsförs bättre.   En viktig faktor som ligger i tiden och 

som förväntas påverka kollektivtrafikbranschen är utvecklingen av 

situations-anpassade tjänster. Google beskriver denna typ av tjänster som 

”kontextuella upptäckter” och menar att framtidens sökningar ska komma 

till oss (Brandell and Lovén, 2012). Inom den smarta staden utgörs sådana 

tjänster allt mer av information- och kommunikationsteknik och urban 

informatik. Dessa använder implicit information om individens aktuella 

kontextuella situation för att anpassa information efter vem man är, var 

man är samt vart man ska.  

Utmaningen för kollektivtrafikbranschen blir att ta del av de snabba 

konversationsflöden som kan uppstå samt hantera mångfalden av 

medieformat och tekniker som uppstår. Som en följd kommer fler resenärer 

att uppleva delaktighet i hur kollektivtrafiken ser ut och fungerar vilket kan 

leda till att det blir fler ”ögon” ute i kollektivtrafiken som ser vad som 

behövs och vad som efterfrågas av resenärer. Med fler ögon och fler röster 

ute i kollektivtrafiken ökar möjligheterna att snabbt åtgärda fel samt 

kundanpassa tjänster efter samverkande information i realtid. I slutändan 

kan detta leda till ett mer robust och tillförlitligt kollektivtrafiksystem med 

större attraktionskraft. Detta i sig kan bidra till att en större andel väljer att 

resa med kollektivtrafiken och en mer miljöpositiv och hållbar 

transportutveckling. 
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