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Sammanfattning 

 

En gemensam målsättning för kollektivtrafikoperatörer är att effektivisera trafiken samt att generera 

fler och nöjdare resenärer. Arriva Sverige AB bedriver buss- och spårvagnsverksamhet åt 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) i Stockholmsområdet och precis som övriga operatörer inom 

kollektivtrafik arbetar Arriva mot att öka antalet kollektivt resande. Forskning visar att turtäthet har en 

stor inverkan på resebeteenden, men i dagsläget saknar Arriva ett systematiskt sätt att internt beräkna 

den optimala turtätheten. En ökad förståelse för resebeteenden kopplat till turtäthet skulle bidra till ett 

bättre beslutsunderlag i frågor som rör turtäthet. Denna studie undersöker hur en reducering i turtäthet 

påverkar antalet resande i Stockholms busstrafik, baserat på sekundärdata tillhandahållen av Arriva. 

Studien avgränsades i ett första steg till busstrafik tillhörande E20-avtalen och i ett andra steg till 

busstrafik i Brommaområdet (Västerort). Studien utgick från befintliga teorier och tog en deduktiv 

ansats. Sambandet mellan den procentuella förändringen i turtäthet och den procentuella förändringen 

i antal resande undersöktes med multipel linjär regression och resulterade i en skattning på 

produktionselasticiteten. Dataunderlaget bestod av VBP-data (statistik över antalet verifierade 

betalande passagerare), baserat på SL accesskortsvalideringar. För att besvara frågeställningen 

undersöktes två delfrågor, varav den ena utredde effekten av en reducering i turtäthet och den andra 

huruvida effekten av en reducering är densamma vid lågturtäthet som vid hög turtäthet. Resultatet 

visade på att ett linjärt samband mellan en reducering i turtäthet och en förändring i antal resande 

existerar. De framtagna regressionsmodellerna hade låga förklaringsvärden (0,1818 och 0,1857) och 

kunde inte förklara det exakta sambandet. Andra icke-linjära samband kunde inte uteslutas på grund av 

det begränsade antalet bussturer och den låga variation i turtäthetsförändringar. 

Produktionselasticiteten för det studerade datasetet skattades till 0,3886. Vid införandet av en 

dummyvariabel för hög turtäthet skattades produktionselasticiteten till 0,4546. 

Regressionskoefficienten för dummyvariabeln antog värdet 0,0779. Resultatet tyder på att en 

reducering i turtäthet påverkar antal resande i högre grad vid låg turtäthet än vid hög turtäthet. 

Skattade värden på produktionselasticitet ligger i spannet av skattade värden i tidigare forskning. Detta 

är en indikation på att resultatet, och därmed insamlat VBP-data, är relevant för analys av 

produktionselasticitet.  
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Abstract 

Public transport operators strive to increase efficiency in public transport services and to increase the 

number of travelers. Arriva Sverige AB conducts bus and tram services in the Stockholm area for 

Storstockholms Lokaltrafik (SL) and like other operators in public transport Arriva aims to increase the 

number of passengers. Previous studies show that bus service frequency has a great impact on travel 

behavior. However, as of today Arriva does not have a systematic method to internally calculate the 

optimal bus service frequency. Hence, it is in the interest of Arriva to better understand what impact 

service frequency has on travel behaviour. This study investigates the effect of a reduction in service 

frequency with respect to the number of travelers in Stockholm bus traffic. The study was based on 

secondary data provided by Arriva and was limited to only consider bus traffic in the E20-agreements. 

Furthermore, the study was limited to the area Bromma. The study is based on existing theories and took 

a deductive approach. The aim of the study was to analyze what effect a reduction in bus service 

frequency has on the number of passengers and to find other external factors that have an impact on the 

number of people travelling by bus. The chosen method was multiple linear regression. The study 

resulted in an estimation of the product elasticity by studying the relationship between the percentage 

change in service frequency and the percentage change in number of travelers. The data set consisted of 

VBP-data (statistics of verified paying passengers), based on SL access card validations. In order to 

investigate the research question of this study two sub questions were formulated; one investigating the 

effect of a reduction in service frequency and one investigating whether the effect of a reduction is the 

same at low and high service frequency. The study shows that a linear relationship between a reduction 

in bus service frequency and the number of passengers exists. The R-squared values of the developed 

regression models are low (0,1818 and 0,1857) and could not explain the exact relationship. The 

production elasticity of the selected data set was estimated to 0.3886. However, the study could not 

disprove the existence of nonlinear relationships due to the limited number of buses included in the 

study and the low variation in service frequency. With the inclusion of a dummy variable for high service 

frequency the production elasticity was estimated to 0.4546 and the regression coefficient for the dummy 

variable was 0.0779. This suggests that a reduction at low service frequency has a greater effect on the 

number of travelers than a reduction at high service frequency. Furthermore, this indicates that the result, 

and thereby collected VBP-data, is relevant for analysis of production elasticity.  
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 Inledning 
 

 Bakgrund 
I svenska storstäder beräknas invånarantalet öka väsentligt de kommande åren. Det råder redan nu en 

kapacitetsbrist i kollektivtrafiken och detta sätter stor press på samhällets berörda aktörer. (Holmberg, 

2013) En gemensam målsättning hos kollektivtrafikoperatörer är att effektivisera trafiken samt att 

generera fler och nöjdare resenärer. Kollektivtrafikbranschen, med Trafikverket och SKL, har 

tillsammans målsättningen att till år 2020 fördubbla kollektivresandet i förhållande till 2006. (Holmgren, 

2013) Forskning visar att det krävs både morot och piska för att motivera resande till att välja kollektiva 

resealternativ framför bil. Störst betydelse har bland annat turtäthet, restid, enkelhet, och pris. Hur 

individer prioriterar dessa faktorer beror av socio-ekonomiska faktorer, ändamålet med resan samt 

tidigare erfarenhet. (Holmberg, 2013).   

 

Tidigare forskning har ett stort fokus på hur antalet kollektivt resande kan maximeras till minsta möjliga 

kostnad. Det finns ett flertal optimeringsmodeller, men många modeller exkluderar socio-ekonomiska 

kostnader så som väntetider och trängselkostnader. Det kan därmed diskuteras ifall dessa modeller är 

fullt pålitliga. (Eliasson 2016, s. 6) Det finns även betydligt fler studier inom prisförändringar än 

turtäthethetsförändringar (även kallat produktionsförändringar). I brist på verkliga data baseras tidigare 

forskning ofta på tidigare simuleringar av trafiksystem. Det finns därmed ett behov av att komplettera 

tidigare forskning med studier som är baserade på verkliga data. (Mohring, 1972) Trafikprognoser, både 

kortsiktiga och långsiktiga, är ytterligare ett vanligt forskningsområde inom kollektivtrafik. Denna 

studie syftar inte till att ta fram en optimeringsmodell, utan att istället undersöka resebeteenden baserat 

på verkliga data. Studien syftar inte heller till att skapa en kortsiktig trafikprognos, utan avser att 

undersöka vilken effekt en reducering i turtäthet har på antalet resande i busstrafiken. En undersökning 

av verkliga turtäthetsförändringar och vilken effekt dessa har haft på antalet resande kan bidra till en 

bättre förståelse för hur turtäthet som parameter påverkar resebeteenden. 
    

 Problemformulering 
Arriva Sverige AB bedriver buss- och spårvagnsverksamhet åt Storstockholms Lokaltrafik (SL) i 

Stockholmsområdet. Precis som övriga operatörer inom kollektivtrafik arbetar de mot att öka antalet 

kollektivt resande. I E20-avtalen, ett av SL-uppdragen, används en ny ersättningsmodell i vilken Arriva 

får en ersättning baserat på antalet verifierade betalande passagerare. (Lindgren och Pyddoke, 2016) 

Detta ger Arriva ytterligare ett incitament att maximera antalet resande. Det är SL som anger lägsta 

tillåtna turtäthet för de avtalsområden som Arriva har hand om. Vad dessa minimikrav baseras på är inte 

känt. Arriva har möjlighet att öka antalet avgångar för att bättre möta efterfrågan. I dagsläget saknas 

dock ett systematiskt sätt att beräkna den optimala turtätheten. En ökad förståelse för resebeteenden 

kopplat till turtäthet kan bidra till ett bättre beslutsunderlag för Arriva och andra operatörer inom 

kollektivtrafik i frågor som rör turtäthet. (Wagner, 2017) 

 

 Syfte och mål 
Syftet med studien är att skapa förståelse för vilken effekt en reducering i turtäthet i busstrafik har på 

resebeteendet i Stockholmstrafiken. Detta för att på sikt kunna estimera den optimala turtätheten, det 

vill säga den turtäthet som maximerar antalet resande och minimerar driftkostnader, väntetider och 

trängselkostnader, samt öka konkurrenskraften hos kollektivtrafiksoperatörer. Målet med studien är att 

analysera vilken effekt en reducering i turtäthet har på antalet resande. Studien har som effektmål att 

underlätta framtida trafikplanering och att stödja Arriva och andra aktörer inom kollektivtrafik i sitt 

arbete mot att öka antalet resande.  
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 Frågeställning  
 

Hur påverkar en reducering i turtäthet antalet resande i Stockholms busstrafik?   

 

I syfte att besvara denna frågeställning undersöktes följande delfrågor: 

 

1) Vilken effekt har en reducering i turtäthet på antal resande i Stockholms busstrafik?  

 

2) Påverkas antalet resande olika av en reducering i turtäthet vid låg turtäthet respektive hög 

turtäthet? 

 

 Avgränsningar 
Studien undersöker hur en reducering i turtäthet påverkar antal resande. Det är endast bussar i 

Stockholmsområdet som inkluderas i studien. Vidare avgränsas studien till att omfatta bussar i E20-

avtalen som är uppdelade i två block. Till block 1 hör Bromma, Solna Sundbyberg samt Sollentuna. Till 

block 2 hör busstrafikområdet Norrort (Täby, Åkersberga och Vaxholm). Detta medför att tillgängligt 

dataunderlag är begränsat. Det finns därmed ingen garanti för att underlaget är tillräckligt för att besvara 

studiens frågeställningar.  

 

 Bidrag till forskning 
I denna studie kommer ett verkligt dataset att studeras i syfte att beskriva hur turtäthet påverkar antalet 

resande i Stockholms busstrafik. Resultatet kommer sedan att jämföras med tidigare forskning för att ta 

reda på om resultaten överensstämmer eller om studien kan bidra med nya insikter om turtäthet och 

resebeteenden. Denna studie är även ett komplement till tidigare studier som undersöker efterfrågan i 

kollektivtrafiken med hjälp av kortsiktiga trafikprognoser. 

 

 Arriva Sverige AB 
Beställare av projektet är Arriva Sverige AB. Arriva är en av Europas ledande operatörer inom 

kollektivtrafik och är sedan 2010 en del av Deutsche Bahn koncernen. I Sverige är Arriva verksamma i 

Stockholmsområdet, Östergötland, Halmstad och Skåne och erbjuder transportlösningar i form av 

bussar, tåg och pendeltåg. Med omkring 3900 anställda och med sina 900 bussar, 150 tåg och 90 

spårvagnar hjälper Arriva varje år cirka 170 miljoner resenärer att kollektivt nå sina destinationer. 

(Arriva Sverige AB, 2017a) 

 

Sedan 2009 har Arriva bedrivit bussverksamhet åt Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) och har med 

tiden utökat sina ansvarsområden. Idag bedriver Arriva både buss- och spårvagnsverksamhet i 

Stockholmsområdet. Spårvagnsverksamheten omfattar Nockebybanan, Tvärbanan och Solnagrenen. 

Till bussverksamheten hör busstrafik i områdena Ekerö, Lunda, Råsta, Märsta och Norrort. Med fokus 

på säkerhet strävar Arriva efter att öka antalet resande i kollektivtrafiken samt att ge en så komfortabel 

kundupplevelse som möjligt. (Arriva Sverige AB, 2017b)  
 

 Rapportens disposition  
Rapporten inleds med en litteraturstudie som undersöker tidigare forskning och som stödjer val av metod, 

slutsatser, analys och diskussion. Därefter presenteras forskningsprocessen och val gällande metod och 

datainsamling. I detta avsnitt presenteras även regressionsmodeller samt hypotesformuleringar. Därefter 

presenteras resultat och analys. Eftersom frågeställningen utreds med hjälp av två delfrågor presenteras först 

resultat och analys för delfråga 1 och därefter resultat och analys för delfråga 2. Rapporten avslutas med diskussion 

och slutsats. Appendix och referenser återfinns längst bak i rapporten.    
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 Litteraturstudie 
 

 Trafikplanering 
Hur ett samhälle fungerar och utvecklas påverkas av infrastrukturen. Trafikplanerare har inflytande över 

vart människor väljer att bosätta sig, vart de ska arbeta och vart de ska uträtta dagliga ärenden. 

(Trafikverket 2015, s. 5) Trafikplanerare kan även påverka vart människor väljer att resa och med vilka 

färdmedel. Det är därför viktigt att ha en förståelse för hur förändringar i kollektivtrafiken påverkar 

resebeteenden. 

 

Idag arbetar operatörer inom kollektivtrafik mot att öka andelen kollektivt resande av flera skäl. En ökad 

kollektivtrafiksandel anses vara en långsiktig och hållbar lösning, inte bara ur ett miljömässigt 

perspektiv, utan även sett till sociala och ekonomiska faktorer. (Dickinson och Wretstrand, 2015) 

Trafikplanerare ska även förhålla sig till det nationellt uppsatta målet att fördubbla det kollektiva 

resandet till år 2020, med 2006 som referensår. (Holmgren, 2013)  

 

 Trafikprognoser 
En trafikprognos beräknar den framtida efterfrågan baserat på dagsläget och antaganden om framtida 

förutsättningar. (Bångman, 2012) (Sahlgren, 2015) Att kunna estimera efterfrågan i kollektivtrafiken är 

viktigt både vid kortsiktig och långsiktig trafikplanering. Modellering av passagerarflöden är därmed ett 

vanligt forskningsområde inom kollektivtrafik. (Kieu och Cai, 2018) 

 

Långsiktiga trafikprognoser kan användas till att estimera scenarion flera årtionden fram i tiden. I dessa 

fall krävs antaganden om framtida socioekonomiska förhållanden, markanvändning och demografi. 

(Sahlgren, 2015) (Menon och Lee, 2017) Det är dock mycket kostsamt att förse sådana modeller med 

nödvändig information eftersom denna typ av datainsamling kräver mycket stora insatser. Detta medför 

svårigheter i att hålla informationen uppdaterad. Trafikprognoser på lång sikt baseras dessutom på 

många antaganden, vilket skapar en viss osäkerhet i resultaten. (Sahlgren, 2015) 

 

Kortsiktiga prognoser för efterfrågan är en viktig och utmanade fråga inom svensk kollektivtrafik, inte 

minst när det kommer till schemaläggning för bussar och annan kollektivtrafik. (Menon och Lee, 2017). 

Korrekta trafikprognoser är även nödvändigt i intelligenta trafiksystem för att möjliggöra exempelvis 

realtidsinformation. (Kehagias et al., 2015). Kortsiktiga trafikprognoser undersöker vanligtvis ett 

tidsintervall på 5 till 30 minuter (Sun et al., 2002).  

 

En frekvent använd metod för att estimera efterfrågan vid kortsiktiga prognoser är att under en tidsenhet 

simulera passagerarflödet vid en hållplats. Ofta antas ankommande passagerare följa en Poissonprocess 

där Homogen Poissonprocess är en av de vanligaste metoderna. (Fu och Yang, 2002) (Cats, 2011) Denna 

metod appliceras vid hög turtäthet eftersom resenärer i dessa fall kan antas anlända slumpmässigt. När 

tidsintervallet mellan turer är större än 15 minuter börjar resenärer istället att planera sin resa efter 

tidtabellen. (Kieu och Cai, 2018) En annan vanligt förekommande metod för att estimera efterfrågan i 

kollektivtrafiken är Poisson-regression. (Fu och Yang, 2002) En icke-linjär modell, så som Poisson-

regression, kan omvandlas till en linjär kombination av modellens parametrar med hjälp av 

logaritmering. På så sätt kan enkel eller multipel linjär regression appliceras på Poisson-fördelat data. 

(Gujarati och Porter 2009, s. 134) 

 

Även parametriska metoder är vanligt förekommande vid estimering av efterfrågan i kollektivtrafiken. 

En sådan modell använder en generell struktur och dess parametrar bestäms av tillgängliga data. 

Parametriska modeller baseras ofta på tidsserieanalys där framförallt ARIMA-modeller (Auto-

Regressive Integrated Moving Average) appliceras vid prediktering av kortsiktig efterfrågan i 

kollektivtrafik. (Menon och Lee, 2017) (Kehagias et al., 2015). I de studier där icke-parametriska 

metoder appliceras måste modellstrukturen och dess parametrar specificeras från träningsdata och 

självlärande algoritmer. (Kehagias et al., 2015) Dessa metoder kräver stora dataset. Vanliga icke-

parametriska metoder är ANN, random forest, support vector machines, och metoder baserade på 
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klusteranalys samt icke-parametrisk regression. Ytterligare en approach är att beräkna det historiska 

medelvärdet för den senaste perioden vilket sedan används för att prediktera nästkommande värde, utan 

att ta hänsyn till ändrade förutsättningar. Detta är en naiv metod och används ofta för att ta fram 

referensvärden. (Menon och Lee, 2017) (Kehagias et al., 2015) 

 

 Elasticitet 
En resande som har ett flertal resealternativ väljer troligtvis det resealternativ som maximerar den 

medförda nyttan. En avgörande faktor kan till exempel vara kostnad eller tid. En förändring i pris eller 

turtäthet kan därmed leda till att den resande omprioriterar sina resealternativ. I kollektivtrafiken finns 

ett stort antal resenärer som väljer mellan alternativa resvägar. Det kan därmed vara av intresse att mäta 

effekten av en sådan förändring.  Elasticitet kan användas som ett mått på en förändring har på resandet 

i kollektivtrafiken. (Holmgren, 2013) Eftersom denna studie undersöker effekten av en förändring i 

turtäthet är det produktionselasticitet som studeras. En annan form av elasticitet är korselasticitet, som 

mäter effekten av en förändring i ett annat färdmedel. (Holmgren, 2013) Det är viktigt att förstå att en 

förändring som påverkar ett annat färdmedel också kan ha en effekt på busstrafiken. En förändring i 

bensinpris eller trängselavgifter kan exempelvis påverka sannolikheten för att en resenär väljer buss 

framför bil. Elasticitet kan skattas genom att utföra en före och efterstudie. (Holmgren, 2013) 

 

Elasticitet är en metod för att mäta hur en förändring i en variabel påverkar en annan variabel. Bland 

tidigare studier är priselasticitet ett vanligt förekommande mått på vilken effekt en prisförändring har på 

antalet resande i kollektivtrafiken. Priselasticitet, 𝐸𝑃, kan definieras som 

 

 𝐸𝑃 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠
=

∆𝑦/𝑦

∆𝑃/𝑃
, 

 

där ∆𝑦 betecknar förändringen i efterfrågan y och ∆𝑃 betecknar förändringen i den förklarande faktorn 

priset. (Arnold 2008, s. 377) I denna studie är det inte effekten av en prisförändring som undersöks, utan 

effekten av en procentuell förändring i turtäthet.  Det är punktelasticitet som kommer att undersökas, 

vilket innebär att det är effekten av små förändringar i en faktor som undersöks. (Holmgren, 2013) 

 

 Resebeteenden 
Att prognostisera resebeteenden är mycket komplext eftersom det finns ett stort antal faktorer som 

påverkar resultatet. Även en förenklad modell som inkluderar de mest signifikanta faktorerna är 

komplex och resultatet påverkas av andra kända och okända faktorer. Detta innebär att det är mycket 

svårt att jämföra tidigare skattningar av produktionselasticitet. Elasticiteten beror inte enbart av 

omgivande faktorer, utan även av metodval och grad av dataaggregering. I många fall saknas 

information om genomförandet, vilket försvårar jämförelser med tidigare skattningar. I vissa fall hittas 

inte den primära källan. På grund av ett begränsat forskningsunderlag har i vissa fall sekundärkällor 

använts.  

 

Priselasticitet är ett betydligt mer utforskat område än produktionselasticitet. Detta synliggörs i Henshers 

metastudie från 2006 som baseras på sammanlagt 638 studier. Av dessa var 319 studier inom 

kombinerade pris-, produktions- och tid ombord-elasticiteter, 241 studier inom priselasticitet, 57 studier 

inom tid-ombord-elasticitet och enbart 21 studier inom produktionselasticitet. (Hensher, 2006) Priser 

har en förmåga att engagera människor och kanske är det därför priselasticitet är ett mer studerat område. 

Studier visar dock att turtäthet också påverkar resandestatistiken, vilket i sin tur påverkar lönsamheten 

bland kollektivtrafikoperatörer. I denna studie antas de viktigaste faktorerna för prognostisering av 

resebeteenden vara de faktorer som är återkommande i tidigare studier. Dessa faktorer presenteras 

nedan.   

 

 Geografi 
Geografi påverkar resebeteenden i hög grad. Människor på landsbygden är mer beroende av bil än 

människor bosatta i storstäder eftersom kollektivtrafiken är mer begränsad på landsbygden. I storstäder 
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är bilen dessutom ett mindre fördelaktigt färdmedel på grund av köbildning, trängselskatter och 

kostsamma parkeringsplatser. (Dargay and Hanly, 2002) Detta medför att förändringar i pris och 

turtäthet påverkar resebeteenden mer på landsbygden än i storstäder. (Dargay and Hanly, 2002). På 

samma sätt kan avstånd från centrum påverka resebeteenden. Resor i ytterområden är ofta mindre 

tidskrävande med bil än med kollektivtrafik. (Holmberg, 2013) Människor som bor långt ifrån centrum 

är därmed mer beroende av bil och känsligare för pris- och produktionsändringar. 

 

Resebeteenden kan också skilja mellan länder och städer. Studier visar att prisändringar har en större 

effekt på resebeteenden i rika storstäder än i städer med sämre ekonomi. Vissa länder är mer 

bildominerade än andra. Detta påverkar vilken effekt en ändring i kollektivtrafiken har på stadens 

invånare. Exempel på bildominerande länder är USA, Nya Zeeland och Australien (Hensher, 2006) Vart 

busshållplatserna positioneras påverkar också antalet resande på en busslinje. (Menon och Lee, 2017). 

Det är därför viktigt att vara medveten om att olika områden har olika demografi och olika kollektiva 

förutsättningar och att detta påverkar hur människor rör sig från en plats till en annan. 

 

 Tidpunkt och tidsintervall 
En stor utmaning för operatörer inom kollektivtrafik är att hantera den stora variationen i efterfrågan. 

Efterfrågan beror bland annat av säsong och tid på dygnet. Oregelbunden trafik leder till stora 

driftkostnader och minskad bekvämlighet för resenärer. (Holmberg, 2013; Hensher, 2006) Högtrafik 

uppstår under de tidsperioder då människor reser till och från skolan eller arbetsplatsen. Under högtrafik 

ökar antalet resande och variationen i efterfrågan minskar. Under lågtrafik utförs resor för ärenden så 

som shopping och fritidssysslor. Dessa typer av resor erbjuder en större flexibilitet i val av tidpunkt för 

resan och destination. (Holmberg, 2013; Paulley et al., 2006)  

 

Det finns skillnader i reseförutsättningar mellan olika år, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid jämförelser 

av studier från olika årtal. (Nijkamp och Pepping, 1998) Det är även viktigt att skilja mellan kortsiktig 

elasticitet, långsiktig elasticitet och elasticitet i spannet där emellan. Kortsiktig elasticitet syftar på den 

effekt som kan mätas cirka 1-2 år efter en förändring, medan långsiktig elasticitet kan mätas cirka 12-

15 år efter en förändring. (Paulley et al., 2006). Långsiktig elasticitet kan förväntas vara större än 

kortsiktig elasticitet. Detta beror på att det tar tid för människor att anpassa sitt beteende efter en 

förändring. (Nijkamp och Pepping, 1998) 

 

Längden på det studerade tidsintervallet har också betydelse. I en studie av Menon och Lee (2017) 

jämfördes olika tidsintervall genom att studera antal resande vid en busshållplats under en 30-

dagarsperiod. Tidsintervallet på 30 minuter uppvisade ett tydligt resmönster med liten variation.  

Tidsintervallet på 5 minuter var mycket svårare att tolka eftersom variationen i datasetet var betydligt 

större. 

 

 Aggregering 
I en studie från 1998 undersökte Nijkamp och Pepping variansen i tidigare estimeringar av elasticitet. 

Nijkamp och Pepping kom fram till att aggregationsnivån kan vara den mest avgörande faktorn för 

storleken på den skattade elasticiteten. Aggregerade modeller tar inte hänsyn till individval som grundar 

sig på speciella omständigheter. (Nijkamp och Pepping, 1998) Därmed har aggregering en reducerande 

effekt på variationen. Metastudien visade även att studier baserade på data för aggregerade färdmedel 

generellt hade lägre skattad elasticitet än studier baserade på data för enskilda färdmedel. (Nijkamp och 

Pepping, 1998) Detta tyder på att effekten av en förändring är mindre tydlig om flera färdmedel 

inkluderas. Detta kan bero på att antalet personer som reser en specifik sträcka är ungefär detsamma 

innan och efter förändringen, samt att antalet resvägar troligtvis består. När enbart ett färdmedel, till 

exempel buss, studeras kan resenärerna välja att åka med exempelvis tåg istället. När aggregerade 

färdmedel studeras, i detta fall buss och tåg, synliggörs inte förflyttningen av resandet mellan färdmedlen 

eftersom det är summan som studeras. Därmed synliggörs inte effekten av en förändring lika tydligt när 

aggregerade färdmedel undersöks. Detta antagande förutsätter dock att studien utförs i en stad där ett 

flertal kollektiva färdmedel konkurrerar med varandra. Även Hensher (2006) ansåg att graden av 
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aggregering var en av de faktorer som hade störst inverkan på den skattade produktionselasticiteten. Det 

är följaktligen viktigt att förstå graden av aggregering i det undersökta dataunderlaget.  

 

 Restid 
Restid är den sammanlagda tiden från startpunkt till destination. Restiden består av flera deltider och 

kan delas upp i färdtid till/från hållplatsen, väntetid, tid ombord på fordonet och eventuell bytestid. 

(Holmgren, 2013) Den genomsnittliga väntetiden vid en hållplats uppskattas vara hälften så lång som 

tiden mellan två avgångar (Mohring, 1972). Bussar med 10-minuterstrafik har således en genomsnittlig 

väntetid på 5 minuter. Detta förutsätter dock att den resande anländer till hållplatsen slumpvist (Mohring, 

1972). Ansatsen om genomsnittlig väntetid fungerar följaktligen bättre vid hög turtäthet. Den resande 

anländer troligtvis inte slumpvist till hållplatsen vid låg turtäthet. Väntetiden uppfattas vanligen vara 

dubbelt så besvärande som tiden ombord på fordonet. Dessutom kan trängsel ombord på fordonet ha en 

negativ effekt på den uppleva komforten ombord. (Holmsten 2013, s. 12; Cats, 2011). En ökning i 

turtäthet kan därmed öka komforten för resenären, både i form av reducerad väntetid och minskad 

trängsel ombord på fordonet. Hur de upplevda restiderna uppfattas av en individ skiljer sig från person 

till person. Uppfattade kostnader beror bland annat på socio-ekonomi hos individen samt tidigare 

erfarenheter. (Holmberg, 2013) Det är därmed viktigt att minska enskilda individers påverkan när 

resebeteenden studeras, och istället titta på den stora massan.  

 

 Typ av användare 
Hur en förändring i reseförutsättningar påverkar en resenär beror på i vilket syfte en resa ska utföras. En 

förändring i kollektivtrafiken kan antas påverka resenärer i fritidsrelaterade situationer mer, än resenärer 

som reser till och från jobbet. Detta innebär att riktning (mot centrum eller från centrum) har betydelse. 

(Mohring, 1972; Menon och Lee, 2017) En tur är exempelvis ofta mer trafikerad i riktning mot centrum 

under morgonen när många är på väg till jobbet. Resebeteenden skiljer ofta mellan pendlare, det vill 

säga personer som regelbundet reser kollektivt, och icke-pendlare. Pendlare påverkas mer av en 

förändring i turtäthet än en förändring i pris eller restid ombord på fordonet. (Hensher, 2006). Ett annat 

sätt att kategorisera resenärer är efter biljettyp. (Hensher, 2006). Personer med månadskort är mindre 

priskänsliga än personer med reskassa. Val av biljett beror ofta på hur frekvent en person reser kollektivt. 

(Hensher, 2006). 

 

 Pris 
Det finns en mängd tidigare forskning inom priselasticitet kopplat till resebeteenden och kollektivtrafik.   

I enlighet med Dargay and Hanly (2002) och Mark W. Frankena (1976) är priselasticiteten negativ. Det 

innebär att en ökning i pris har en negativ effekt på antalet resande. Förändringens riktning och storlek 

kan också ha betydelse. Priselasticiteten är exempelvis ofta större vid en prishöjning än vid en 

prissänkning och en stor förändring har ofta en större effekt än en liten förändring. (Holmgren, 2013) 

 

I en metastudie av Niljkamp och Pepping (1998) studeras viktiga faktorer för hur kollektivt resande 

uppfattar transportkostnader i Europa. I metastudien jämförs 12 olika studier från fyra olika länder. 

Studierna skiljer sig bland annat åt i val av datatyp och huruvida undersökta färdmedel har varit 

aggregerade eller disaggregerade. I en av studierna undersöktes priselasticiteten baserat på 

kombinationen buss, spårvagn och tunnelbana i Oslo, Norge, under åren 1990-1991. I detta fall var den 

skattade priselasticiteten -0,4. I en annan studie undersöktes priselasticiteten på enbart bussar i Norge. I 

detta fall var den skattade priselasticiteten -0,63. I båda studier användes tvärsnittsdata och båda använde 

en multinomial logit modell. (Nijkamp och Pepping, 1998) Detta indikerar att priselasticiteten var lägre 

i studien med aggregerade färdmedel. Effekten kan dock vara förstärkt av att det i den förstnämnda 

studien var storstadstrafik som undersöks, medan den andra studien undersökte trafik i mindre städer. 

Detta visar också på komplexiteten i att jämföra tidigare studier med varandra.  
 

 Turtäthet 
Turtäthet kan i kollektivtrafiksammanhang definieras som antal avgångar under en bestämd tidsperiod 

(Redman et al., 2013). Andra vanligt förekommande namn på turtäthet är frekvens och produktion. 
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Tidigare studier visar att en ökad turtäthet har en positiv effekt på antalet resande. Ökad turtäthet har 

även en positiv effekt på den upplevda komforten och kvaliteten i kollektivtrafik. (Wall och McDonald, 

2007; Hensher och Stanley, 2003) 

  

Definitionen av hög turtäthet kan bero på det geografiska läget. Hög turtäthet i Stockholms innerstad är 

troligtvis inte densamma som hög turtäthet i Stockholms förorter. X2AB har tagit fram kriterier för en 

attraktiv kollektivtrafik med fokus på stombussar. Stombussar är bussar med hög turtäthet och hög 

passagerarkapacitet. Enligt X2AB ska ett attraktivt resealternativ erbjuda bussar med en turtäthet på 

mindre än 8 minuter under dagtid. (X2AB, 2015) I en rapport, utgiven av Urbannet Analyse år 2011 

(refererad i Holmgren, 2013), undersöks effekten av en extra avgång per timme i busstrafiken i Oslo, 

Norge. Studien visar att nyttan av en extra avgång/timme är stor när den ursprungliga turtätheten är låg. 

När turtätheten närmar sig 6 avgångar/timme avtar denna effekt. Nyttan av en extra avgång kan därmed 

antas vara låg vid 10-minuterstrafik eller ännu tätare trafik. Denna studie fokuserar på bussar i Västerort. 

Dessa bussar kan antas vara mindre belastade än de undersökta stombussarna i X2AB’s studie. Hög 

turtäthet kommer i denna studie att definieras som 6 eller fler avgångar per timme. Detta är något glesare 

än den rekommenderade turtätheten för stombussar enligt X2AB, men i linje med Urbannets studie på 

busstrafiken i Oslo som visar att nyttan av en extra avgång vid 10-minuterstrafik är mycket liten. 

 

I en studie av Wall och McDonald (2007) studerades sambandet mellan turtäthet och antal resande i 

busstrafiken i Winchester, Storbritannien. Studien visade att en förändring i turtäthet från 6 bussar per 

timme till 4 bussar per timme ökade antalet resande med 20%. (Wall och McDonald, 2007). Resultatet 

visade på en produktionselasticitet på upp till 0,4. (Wall och McDonald, 2007) I en studie från 2006 

undersöker Hensher elasticitet baserat på tidigare forskning. Syftet var att förklara variation i 

elasticitetsskattningar med hjälp av regressionsanalys. Regressionen hade en förklaringsgrad på 30%. 

Hensher (2006) Av de undersökta studierna var 21 studier inriktade på produktionselasticitet. Av dessa 

studier var den genomsnittliga produktionselasticiteten 0,287. Skattningarna av produktionselasticiteten 

varierade mellan 0,076 och 0,700. Hensher (2006) Studien visade också att produktionselasticiteten inte 

är densamma för pendlare och icke-pendlare. Resultatet visade på en genomsnittlig 

produktionselasticitet på 0,336 för pendlare och 0,271 för icke-pendlare (Hensher, 2006). Motsvarande 

värden i högtrafik var 0,186 och 0,174. Hensher visade även att tvärsnittsstudier ger betydligt lägre 

skattningar av produktionselasticitet än studier baserat på tidsserier eller före och efter-studier, samt att 

elasticiteten för bussar tenderar att vara lägre än för tåg. (Hensher, 2006; Nijkamp och Pepping, 1998) 

Elasticiteten är dessutom ofta större om antalet alternativa resvägar är högt än om resenärerna är låsta 

till en eller ett fåtal resealternativ (Holmberg, 2013) 
 

Enligt Mohring (1972) kan nedskärningar i kollektivtrafiken vara början på en ond spiral. En reducering 

i turtäthet kan leda till att antalet resande reduceras, vilket i sin tur leder till nya reduceringar i 

kollektivtrafiken och följaktligen ännu färre resande. Detta fenomen kan vara viktigt att ta hänsyn till i 

trafikplanering.  

 

 Nya förutsättningar 
En växande befolkning och ökad urbanisering ställer höga krav på aktörer inom trafikplanering. I fokus 

ligger därför att utveckla och förbättra befintliga trafiksystem. Med ny teknologi följer också nya 

lösningar. Med hjälp av intelligenta trafiksystem (ITS) kan nulägesinformation hämtas och stora 

mängder data lagras. Sådan information kan sedan ligga till grund för viktiga beslut. (Cats, 2011) ITS-

applikationer som syftar till att höja transportprestanda kallas avancerade kollektivtrafiksystem (APTS). 

Omedelbar datainsamling och kommunikationsteknologi möjliggör bland annat realtidsinformation. 

(Cats, 2011) 
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 Data 
 

Studien baseras på sekundärdata tillhandahållen av Arriva via SL. Datat innehåller bland annat statistik 

över antalet verifierade betalande passagerare (VBP), det vill säga antalet personer som ”blippar” sin 

biljett vid påstigning. Denna information samlas ursprungligen i trafikförvaltningens rapportcenter, så 

kallat RUST (Räkning, Uppföljning och Statistik i Trafiken), och nås via en webbportal. (Tengblad, 

2017). Datat anses vara tillförlitligt från och med år 2014. (Wagner, 2017). 

 

Baserat på tillgängliga data gjordes en preliminär datainsamling. Därefter utfördes en trendspaning i 

syfte att undersöka eventuella samband mellan en förändring i turtäthet och förändringen i antal resande. 

Dessa inledande steg bidrog med insikter som låg till stöd för den slutgiltiga datainsamlingen till 

regressionsanalysen. Trendspaningen indikerade att ett samband existerar. Det fanns därmed skäl till att 

undersöka sambandet vidare med regressionsanalys. Trendspaningen bidrog även med viktiga insikter 

till det andra urvalet. Urval och resultat beskrivs mer ingående i avsnitten nedan.  

 

 

 Preliminär datainsamling 
Detta avsnitt beskriver resonemang och tillvägagångsätt vid ett första dataurval.  

 

 Val av årtal  
I februari 2015 genomförde Arriva nedskärningar i kollektivtrafiken. Stora reduceringar genomfördes 

på busslinjer tillhörande E20-avtalen, vilket omfattar områdena Bromma (Västerort), Solna, 

Sundbyberg, Sollentuna, Täby, Åkersberga och Vaxholm. Studien begränsades till dessa områden. De 

stora nedskärningarna under 2015 gör detta årtal intressant för studien. Tidigare studier visar att 

prisändringar har en stor inverkan på resebeteenden. Det är därför lämpligt att välja årtal som inte 

påverkas av prisändringar i kollektivtrafiken. Inga prisändringar på SL-biljetter infördes under åren 2014 

och 2015 (Stockholms läns landsting, 2017), vilket underlättar beräkningar av produktionselasticiteten.  

 

Även prisändringar som påverkar andra färdmedel kan ha en inverkan på det kollektiva resandet. Då 

talar man om korselasticitet som mäter effekten av en förändring i ett annat färdmedel. En sådan 

inverkan kan trängselskatten ha eftersom det blir mer kostsamt att köra bil i vissa delar av 

Stockholmsområdet. Trängselskatten i Stockholms innerstad var oförändrad under 2014 och 2015. 

Under år 2015 justerades dock innerstadszonen och Lidingöregeln avskaffades. (Sverigeförhandlingen 

2017, s. 2) I januari 2016 höjdes trängselskatten i innerstaden, trängselskatt på Essingeleden infördes 

och maxbeloppet höjdes. De förändringar i trängselskatt som infördes år 2016 påverkade resebeteendet 

i större grad än genomförda förändringar år 2015. (Heldemar och Morán, 2017) Genom att avgränsa 

studien till att behandla åren 2014 och 2015 kunde antalet resande före och efter en förändring i turtäthet 

jämföras. 

 

 Preliminärt urval 
Arriva tillhandahöll sammanställningar på genomförda nedskärningar i busstrafiken år 2015.  

Dokumenten var ofullständiga och i många fall saknades uppgifter om storleken på 

turtäthetsförändringen. Uppgifter i sammanställningarna kompletterades därför med uppgifter från 

gamla tidtabeller hämtade ur arkivet. Det första urvalet bestod av sammanlagt 50 bussturer. Av dessa 

hade 40 bussturer en lägre turtäthet år 2015 än år 2014. Resterande 10 bussturer hade konstant turtäthet 

och användes som referensturer. De valda bussturerna skilde sig åt i flera avseenden. Turtätheten år 

2014 varierade mellan 5- och 20-minuterstrafik och reduceringarna i turtäthet mellan 1 och 30 minuter. 

Vissa turtäthetsförändringar genomfördes under högtrafik, andra under lågtrafik och tidsintervallen var 

mellan 10 minuter och 4 timmar långa. I den första datainsamlingen tilläts variationen i dessa avseenden 

vara stor. 

 

Via webbportalen till RUST exporterades information till Excel och visualiserades i en Pivottabell. 

Pivottabeller förenklar sammanställningar och analyser av stora datamängder. Datat filtrerades efter 
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busslinje, riktning och tidsintervall för den aktuella turtäthetsförändringen. För att öka antalet 

observationer hämtades VBP-data sorterat efter datum under en längre period. Antalet observationer var 

följaktligen samma som antalet dagar i den valda tidsperioden. En ny pivottabell skapades för respektive 

busstur och sparades sedan i en gemensam tabell i Excel. Den preliminära datainsamlingen var 

experimenterande och tidskrävande, men gav en insyn i vilka möjligheter och begränsningar som fanns 

i datat. I avsnitt 3.3 och 3.4 beskrivs den slutgiltiga datainsamlingen mer ingående. 
  

 Trender och övriga insikter 
 

 Trender 
I trendanalysen plottades dagliga VBP-värden för 2014 (före turtäthetsförändring) och motsvarande 

dagliga VBP-värdena för 2015 (efter turtäthetsförändring) i samma diagram. Detta för att visualisera 

eventuella förändringar i antal resande. Den valda tidsperioden var en 64-dagarsperiod på hösten. Även 

en anpassningskurva över 49 dagar kring turtäthetsförändringen plottades för att synliggöra den direkta 

effekten av turtäthetsförändringen. Referensturerna användes för att säkerställa att eventuella trender 

kunde kopplas till en förändring i turtäthet och att trenderna inte var säsongsspecifika.    

 

Trendspaningen resulterade i ett flertal insikter. Punktdiagrammen indikerar att en reducering i antal 

avgångar per timme i busstrafik har en negativ effekt på antalet resande. Bussturer med konstant turtäthet 

visade istället på en positiv förändringen i VBP. Skillnaden i VBP uppfattades vara större vid stora 

förändringar i turtäthet än vid små förändringar i turtäthet. Anpassningskurvorna visade också på en 

negativ effekt i VBP vid en reducering i antal avgångar per timme. Det fanns även bussturer som inte 

följde dessa trender, med då dessa var i minoritet fanns skäl till att undersöka sambandet vidare. 

 

 Aggregerade data 
Till en början undersöktes VBP på enskilda busshållplatser. Att studera enskilda busshållplatser 

underlättar utvärdering av områdesspecifika faktorer så som population, demografi och antal 

resealternativ. VBP-värden mätta vid en enskild busshållplats är dock betydligt lägre än VBP-värden 

mätta längs en hel busstur, förutsatt att samma tidsperiod undersöks. Variationen i den procentuella 

förändringen i VBP är därmed större i data för enskilda busshållplatser än om aggregerade data används. 

Därför undersöks aggregerade data i denna studie.  

 

 Tidsperiod  
Tidsperioder med avvikande resebeteenden exkluderades från studien. Exempel på sådana tidsperioder 

är sommarmånaderna juni, juli och augusti och veckorna kring jul och nyår. Även helger och helgdagar 

exkluderades. Under lovveckor avviker resebeteenden från det normala. Det är därför viktigt att vara 

observant på vilka lov och helgdagar som finns med i den valda tidsperioden. Under våren finns ett 

flertal helgdagar och påsklovet infaller vid olika tillfällen varje år. En tidsperiod under våren är därmed 

inte lämplig att undersöka om en jämförelse mellan olika år ska genomföras. Trendspaningen visade att 

hösten är den minst varierande perioden på året. I studien undersöktes därför månaderna september, 

oktober och november, som enligt Trafikverket hör till höstens högsäsong (Regeringskansliet 2017, s. 

5). Trendspaningen visade även att samma veckodag bör jämföras. Framförallt måndagar och fredagar 

skiljer från övriga tre arbetsdagar. 

 

De två jämförda tidsperioderna under hösten var 2 september – 28 november år 2014 samt 1 september 

– 27 november år 2015, det vill säga från och med tisdagen vecka 36 till och med fredagen vecka 48 

under båda årtal. Datasetet består av 64-datapunkter för respektive busstur, utom för busstur 124 som 

endast inkluderar 63 datapunkter (data saknas för datumen 2014-10-31 och 2015-10-30). Antal resande 

är betydligt lägre under höstlovet än under resterande veckor. Eftersom höstlovet inföll vecka 44 både 

2014 och 2015 och eftersom det är den procentuella skillnaden i VBP som undersöks behålls vecka 44 

i datasetet. 
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 Tidsintervall 
Trendspaningen visade att produktionselasticiteten varierar under dygnet. En förändring i turtäthet under 

lågtrafik påverkade det kollektiva resandet i högre grad än under högtrafik, vilket också överensstämmer 

med tidigare forskning. För att kunna jämföra olika bussturer bör därför samma tidsintervall undersökas. 

Trendspaningen visade även att variationen i VBP är större i korta tidsintervall än i längre tidsintervall 

eftersom det totala antalet resande är lägre. Även detta överensstämmer med tidigare forskning (Menon 

och Lee, 2017). De valda tidsintervallen i denna studie är därmed 60 minuter.  

 

 Urval till regressionsanalys 
Efter en första datainsamling och trendspaning avgränsades studien till ett specifikt område och ett antal 

viktiga parametrar valdes ut. Dessa presenteras nedan. 

 

 Val av område 
Figur A.1 och Figur A.2 (Appendix) visar linjenätkartor över Sollentuna och Sundbyberg (Råsta) samt 

Täby (Norrort). I dessa områden är kollektivtrafiken tät. I Råstaområdet finns ett stort antal busslinjer. 

Dessutom trafikeras området av tunnelbanans gröna, röda och blå linjer samt av pendeltåg och tvärbana. 

Norrort trafikeras av tunnelbanans röda linje och Roslagsbanan. Även i Norrort är busstrafiken tät. För 

att kunna skatta produktionselasticiteten behöver yttre störningar minimeras. Kollektivtrafiken är 

mycket tät i dessa områden. Det är därför problematiskt att identifiera vilken påverkan en viss 

produktionsförändring har i förhållande till ändringar i andra resealternativ. 

 

I Brommaområdet (västerort), är kollektivtrafiken glesare (Figur A.3, Appendix) I området går 

tunnelbanans gröna linje mellan Hässelby Strand och Alvik. Pendeltåget stannar i Spånga station och 

gör detta till en central hållplats. Även Vällingby och Brommaplan är centrala punkter i 

Brommaområdet. Antalet busslinjer är färre och mer spridda än i Råsta och Norrort. Tätast är 

busstrafiken mellan Spånga station och Vällingby. Den fortsatta studien avgränsades till att behandla 

enbart Brommaområdet. 

 

 Tidsperiod och tidsintervall 
Samma 64-dagarsperioder som undersöktes i den preliminära datainsamlingen användes också i den 

slutgiltiga datainsamlingen. Dessa tidsperioder är 2 september – 28 november år 2014 och 1 september 

– 27 november år 2015. För att minska variationen i datat undersöktes enbart ett tidsintervall på 60-

minuter. Flest bussturer att undersöka fanns i tidsintervallet 15:00-16:00. Det valda tidsintervallet 

klassas som högtrafik. 

 

 Val av bussturer 
Det slutgiltiga urvalet bestod av sammanlagt 18 bussturer. Bland dessa hade 11 bussturer en lägre 

turtäthet år 2015 än år 2014 och 7 bussturer hade oförändrad turtäthet. En del av bussturerna tillhör 

samma busslinjer, men har olika riktning eller kör olika delsträckor. De busslinjer som studerades är 

114, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 155, 179 och 512. Undersökta bussturer hade en turtäthet mellan 2 

avgångar/timme och 11 avgångar/timme och genomförda turtäthetsreduceringar växlade mellan 20% 

och 50 %. Mer information om respektive busstur hittas i Tabell B.1 och Tabell B.2 i Appendix.  

 

 Datainsamling till regressionsanalys 
RUST är ett verktyg för statistik och analys av trafikmätningar och innehåller bland annat information 

från accesskortsvalideringar. (Tengblad, 2017) Via webbportalen kan information exporteras till Excel 

och visualiseras med hjälp av en Pivottabell. Till Pivottabellen finns en fältlista med olika rubriker. På 

så sätt kan egna tabeller skapas efter intresse. Arriva har endast tillgång till information kopplat till de 

egna kontrakten. Vid skapandet av den egna tabellen gjordes aktiva val av värden, rapportfilter, 

radetiketter och kolumnetiketter. Valalternativen hämtades från Pivottabellens fältlista. Nedan 

presenteras de värden, filter och etiketter som användes vid framtagning av studiens dataunderlag. 

Följande värden användes i Pivottabellen: 
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- Antal valideringar 

 

Antal valideringar är summerade värden på VBP och inkluderar alla typer av biljetter kopplade till SL 

accesskort.  Studien har inte tagit hänsyn till olika biljettyper (månadskort, reskassa, fullt pris, reducerat 

pris etc.) och därmed inte till olika användartyper (pendlare, icke-pendlare, vuxna, 

studenter/pensionärer). Studien tar inte heller hänsyn till icke-betalande grupper (tex passagerare med 

barnvagn och fripassagerare) eller andra betalsystem (tex sms-biljett och biljettköp i app).  

 

Med hjälp av filter kan användaren välja hur VBP ska summeras. Följande filter användes vid 

datainsamlingen: 

 

- Linje – Trafikslagshierarki (linjenummer och namn)  

- Huvudriktning 

- Tidsintervallshierarki 

- Datum – Veckodag 

- Datum – Datumhierarki År-Kvartal-Månad-Datum 

- Valideringsställe – Hållplatsnamn 

 

Pivottabellen summerar VBP för valda filterinställningar. I denna studie summeras VBP för den linje, 

den riktning, de tidsintervall, de veckodagar och datum som användaren väljer under ovan nämnda filter. 

Filtret Linje – Trafikslagshierarki (linjenummer och namn) tillåter användaren att välja trafikslag. Buss 

är det trafikslag som är relevant i denna studie. Användaren kan även filtrera på område och busslinje. 

De områden som inkluderades i studien var områden tillhörande E20-avtalen, det vill säga Bromma 

(västerort), Täby (Norrort) samt Sollentuna och Solna (Råsta). Den slutgiltiga datainsamlingen bestod 

huvudsakligen av bussturer i Brommaområdet. Busslinjer som inkluderades i den slutgiltiga 

datainsamlingen presenteras i Tabell B.1 i Appendix. Till varje busslinje valdes en riktning med hjälp 

av filtret Huvudriktning. Val av tidsintervall skedde under Tidsintervallshierarki. Här kan längre 

tidsintervall så som högtrafik eller lågtrafik väljas eller kortare intervall så som kvartslånga intervall. I 

regressionsanalysen undersöktes tidsintervallet 15:00 till 16:00. Filtret Datum – Veckodag låter 

användaren välja vilka veckodagar som ska ingå i datasetet. Enbart veckodagarna måndag till fredag 

inkluderades i studien.  

 

I vissa fall var endast en del av en specifik rutt relevant för studien. I dessa fall användes filtret 

Valideringsställe – Hållplatsnamn. Under detta filter finns en lista på hållplatsnamn. De hållplatser som 

ingår i den valda körsträckan för den valda busslinjen måste bockas av i listan. Samtliga filter justerades 

för varje busstur. Filtreringen var en tidskrävande, men viktig process för att säkerställa att innehållet i 

datasetet var korrekt. 

 

Kolumn- och radetiketter anger hur tabellens kolumner och rader ska utformas. Inga kolumnetiketter 

specificerades under datainsamlingen. De radetiketter som användes var följande: 

 

- Datum – Datumhierarki År-Månad-Datum 

- Linjevariant – Start- och slutstoppställe 

 

Ibland har en huvudriktning flera start-och slutsstoppställen på grund av exempelvis en ruttförändring. 

I sådana fall är det intressant att synliggöra valbara start- och slutstoppställen. Genom att addera 

radetiketten Linjevariant – Start- och slutstoppställe kan dessa grupper särskiljas. Det är viktigt att 

säkerställa att inga rutter har förändrats hos de bussturer som studeras. Vissa bussturer innehöll ett start- 

och slutstopp med etiketten ”Unknown – Unknown”. Det var viktigt att först analysera vilken data som 

har samlats under denna rubrik innan gruppen kan exkluderas från datasetet. Den andra radetiketten 

Datum – Datumhierarki År-Månad-Datum syftar till att sortera data efter datum. Med denna radetikett 

visas summerade VBP-värden dag för dag under den valda tidsperioden. 
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 Metod 
Denna studie följer en kvantitativ forskningsprocess. Enligt Judith Bell (2000, s. 13) lämpar sig ett 

kvantitativt angreppssätt då vetenskapliga tekniker med kvantifierbara resultat kan appliceras. 

Kvantitativa studier möjliggör även generaliserbara resultat. (Bell 2000, s. 13). Vidare har en deduktiv 

ansats valts för att besvara frågeställningen i avsnitt 1.4. Det innebär att studien utgår från befintliga 

teorier och att hypoteser formuleras. (Eriksson 2011, s. 83) Hypoteserna verifieras eller falsifieras sedan 

statistiskt. 

 

 Forskningsprocess 
Forskningsprocessen inleddes med en förstudie bestående av en preliminär litteraturstudie samt 

kvalitativa intervjuer med personal från Arriva. Utifrån förstudien togs en projektplan fram. Därefter 

undersöktes tidigare forskning i en fördjupad litteraturstudie. Baserat på litteraturstudien valdes metod 

för empirisk studie och analys, och hypoteser formulerades. Därefter genomfördes en empirisk studie i 

form av trendspaning, datainsamling, urval och regressionsanalys. Studien avslutades med analys samt 

formulering av diskussion och slutsats. Rapportskrivning och kompletterande litteratursökning skedde 

successivt under hela arbetet. Forskningsprocessen visualiseras i Figur 4.1. 

 

 
Figur 4.1: Studien följen denna forskningsprocess 

 

 

 Förstudie 
Syftet med förstudien var att hitta en inriktning som kompletterar tidigare forskning och även tillför 

något av värde till beställaren Arriva Sverige AB. En mindre litteratursökning samt intervjuer med 

nyckelpersoner på företaget genomfördes. Dessa nyckelpersoner bestod av fyra trafikplanerare samt en 

kommunikationsansvarig. Intervjuerna hade en kvalitativ approach. Eftersom ingen given frågeställning 

fanns vid projektets start hölls pilotintervjuer. En pilotintervju är en relativt ostrukturerad intervju där 

respondenten får prata fritt om det som angår denne. (Bell 2000, s. 122). Intervjuerna gav en insikt i hur 

trafikplanering går till idag och vilken kunskap förknippat med produktionselasticitet som Arrivas 

trafikplanerare besitter. För att säkerställa att viktiga frågor besvaras förbereddes ett antal frågor. Endast 

öppna frågor formulerades för att minimera skevhet i svaren. Intervjuerna klargjorde även i vilket syfte 

uppdraget var framtaget och vilka förväntningar som fanns på resultatet. Förstudien låg till grund för 

problemformulering och frågeställning. 

 

 Litteraturstudie   
En litteraturstudie ger en fördjupad kunskap i det valda ämnet och stödjer val av metod för datainsamling 

och analys. (Bell 2000, s. 83) I litteraturstudien undersöktes tidigare forskning inom turtäthet, 

resebeteenden och elasticitet. Tidigare resultat och metoder analyserades. Vidare undersöktes vilka 

parametrar som har en stor inverkan på resebeteenden och vad som är viktigt att begrunda vid 

dataurvalet. Litteratursökningen fokuserade till en början på svenska studier, men på grund av begränsad 

forskning inom turtäthet breddades litteratursökningen till att omfatta studier från andra delar av världen, 

så om Storbritannien och Australien. Litteraturstudien kompletterades med nödvändig litteratur under 

hela forskningsprocessen. 
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Litteraturstudien baserades framförallt på vetenskapliga tidskriftsartiklar. Under litteratursökningen 

användes två gateways; Google Scholar och Umeå universitetsbibliotek. Dessa gateways gav access till 

vetenskapliga tidskriftsartiklar via databaser. Vanligt förekommande databaser var Jstor, Science Direct 

och Springer Journals. Under arbetet användes även böcker till stöd av rapportskrivning och matematisk 

modellering. 

 

I litteratursökningen användes en mängd sökord. De mest använda sökorden var turtäthet, frekvens, 

produktion, kollektivtrafik, resebeteende, efterfrågan, trafikprognos, trafiksimulering, elasticitet, 

trafiksystem, optimering, E20-avtal, styrmedel, Stockholm och Sverige. Sökorden alternerades i olika 

kombinationer och översattes till engelska under sökprocessen. Relevanta artiklar samanställdes i ett 

Excel-blad tillsammans med en kort sammanfattning och annan relevant information. Detta för att på 

ett systematiskt sätt kunna sammanfatta litteraturstudien i rapporten. Innan en källa inkluderades i 

litteraturstudien gjordes en kritisk bedömning av källmaterialet. I enlighet med Bell (2000, s. 66) är 

viktiga frågor att ställa vid en sådan bedömning huruvida källan används av andra forskare, om 

författaren används som referens eller citeras av andra forskare, om källan kräver uppföljning av viktiga 

punkter och om källans referenser är aktuella för den egna studien. 

 

 Fallstudie 
Denna studie genomfördes på uppdrag av Arriva och begränsades med avseende på tid och resurser. 

Data tillhandahölls av Arriva och inkluderade ett begränsat antal bussturer. En fallstudie ansågs därför 

vara ett lämpligt angreppssätt. Det är vanligt att en fallstudie undersöker sambandet mellan olika 

variabler. Dessutom utgår fallstudier vanligtvis från att ”något” existerar och att detta ”något” kan 

upptäckas. (Eriksson 2011, s. 127) I studien är detta ”något” sambandet mellan turtäthet och antal 

resande. Sambandet utreddes med hypotestestning i en regressionsanalys. I fallstudier studeras vanligen 

få fall ur flera aspekter. I statistiska metoder är det istället vanligt att studera få aspekter och många 

observationer, vilket också är den valda approachen i denna studie. (Eriksson 2011, s. 127) Genom att 

begränsa studien till ett fåtal fall kan viktiga parametrar identifieras och undersökas.  (Bell 2000, s. 16). 

Därför begränsas studien till ett geografiskt område och ett specifikt antal bussturer. 

 

Fallstudier medför en risk för skevhet (bias) i resultatet eftersom forskaren själv bestämmer 

avgränsningar och rapportens innehåll. (Bell 2000, s. 17) För att säkerställa att data inte avsiktligen 

valdes ut för att producera ett bättre resultat, baserades val av bussturer på område och förändring i 

turtäthet, inte på förändring i VBP (effekten på antal resande vid en turtäthetsförändring). En fallstudie 

försvårar en generalisering av resultatet eftersom studien endast förklarar utfallet i ett visst fall och under 

specifika förhållanden. Trots detta finns förhoppningar om att resultat och slutsatser ska kunna stödja 

Arriva och företag inom samma verksamhetsområde i deras arbete mot att öka antalet kollektivt resande. 

Detta genom att komplettera tidigare forskning och bidra med nya insikter om turtäthet och 

resebeteenden. 

 

 Matematisk modell 
Den valda matematiska metoden är regressionsanalys. I detta avsnitt beskrivs val av modell, parametrar 

och de regressionsmodeller som används för att utreda delfråga 1 och delfråga 2. 

 

 Val av modell 
Under förstudien identifierades behovet av att kunna beräkna den ultimata turtätheten, det vill säga den 

turtäthet som maximerar antalet passagerare. Det är därmed av intresse att kunna estimera efterfrågan i 

kollektivtrafiken. Vanliga metoder för kortsiktiga trafikprognoser är Poissonprocesser, Poisson-

regression. (Fu och Yang, 2002) (Cats, 2011) Poisson-processer är vanligt förekommande då 

passagerarflödet ska simuleras vid en hållplats, vilket inte lämpar sig i denna studie där syftet är att ta 

fram en modell som förklarar förändringen i antalet resande vid en reducering i turtäthet. Logaritmering 

av Poisson-regression uteslöts också eftersom modellen måste kunna hantera både positiva och negativa 

värden. Kortsiktiga trafikprognoser som undersöker efterfrågan i kollektivtrafik är ofta begränsade till 

att undersöka ett tidsintervall på 5-30 minuter. (Sun et al., 2002) I denna studie studeras ett tidsintervall 
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på 60 minuter. Genom att välja ett längre tidsintervall reduceras variansen och trender i datat blir lättare 

att uppfatta. Även ackumulerade data användes för att minska variansen i tillgängliga data. Denna studie 

följer inte en av de vanliga approacherna vid estimering av efterfrågan i kollektivtrafik. Istället tillämpas 

regressionsanalys för att undersöka sambandet mellan en reducering i turtäthet och antalet resande. 

 

Metodvalet regressionsanalys möjliggör en multivariabelanalys med omvärldsfaktorer. Val av 

regressionsmodell utgår från matematisk teori och tidigare forskning inom områdena resebeteenden, 

trafikprognoser, turtäthet och elasticitet. 

 

 Val av variabler  
Studien är analytisk och undersöker relationen mellan en responsvariabel och en eller flera förklarande 

variabler. Responsvariabeln mäter skillnaden i VBP. Skillnaden i turtäthet representeras av en 

förklarande variabel. I syfte att höja regressionsmodellens förklaringsgrad undersöktes även andra 

variabler. Förklarande variabler kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa. (Montgomery 2012, s. 

89). Variablerna presenteras i Tabell 4.1. Till kvantitativa förklarande variabler hör antalet avgångar 

2014 samt temperatur.  

 

Dummyvariabler används för kvalitativa förklarande variabler. I studien kodas ”områden”, ”busslinjer”, 

”rusning”, ”måndag”, ”fredag” och ”hög turtäthet” om till dummyvariabler. Det finns sammanlagt 7 

områden och 10 busslinjer. I regressionsmodellen ersätts dessa med 6 dummyvariabler för områden och 

9 dummyvariabler för busslinjer. Det 7e området och den 10e busslinjen inkluderas inte i regressionen, 

utan används som referenser. Dummyvariabeln för rusning antar värdet 1 om bussturen har en riktning 

från centrum, dvs riktning för rusningstrafik på eftermiddagar. Annars antar dummyvariabeln värdet 0. 

Även ringlinjer tilldelades värdet 0.  

 

 
Tabell 4.1: Variabler använda i framtagna regressionsmodeller 

Beteckning Beskrivning 

yΔVBP Responsvariabel som mäter skillnaden i andel resande (VBP) 

y#VBP Responsvariabel som mäter skillnaden i antal resande (VBP)  

xΔavg Kvantitativ variabel som anger skillnaden i andel avgångar   

x#avg Kvantitativ variabel som anger skillnaden i antal avgångar  

xavg 2014 

Kvantitativ variabel som anger antal avgångar/timme år 2014 för den specifika 

busslinjen  

xtemp 

Kvantitativ variabel som anger dagsmedeltemperatur i °C för det specifika 

datumet 

dummyO,i Dummyvariabel för område i, i=1,…6 

dummyBuss,i Dummyvariabel för buss i, i=1,…10 

dummyRusning 

Dummyvariabel för rusning (riktning från centrum under 

eftermiddagsrusning/riktning mot centrum under morgonrusning) 

dummyMån Dummyvariabel för veckodagen måndag 

dummyFre Dummyvariabel för veckodagen fredag 

dummyHög 

Dummyvariabel för hög turtäthet (hög turtäthet definieras som 6 

avgångar/timme eller tätare trafik) 

dummyNederbörd Dummyvariabel för nederbörd för aktuell dag 
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Brommaområdet delas in i delområden enligt tabell 4.2. Under rubriken Område i tabellen anges mellan 

vilka två destinationer bussarna kör. Denna sträcka utgör ett delområde av Brommaområdet. Ringlinjer 

har samma start- och sluthållplats. Figur A.3 visar Brommaområdet med tillhörande busslinjer.   

 
Tabell 4.2 Brommaområdet delas in i 7 delområden 

Områdesbeteckning Område 

O1 Vällingby – Spånga station 

O2 Rissne – Spånga station 

O3 Backlura – Spånga station 

O4 Brommaplan – Spånga station 

O5 Alvik - Alvik 

O6 Alvik - Abrahamsberg 

O7 Vällingby - Vällingby 

 

 

Antalet busslinjer är högre än antalet områden och har således ett större antal dummyvariabler. Att 

använda dummyvariabler för busslinjer ökar förklaringsgraden, men minskar modellens 

generaliserbarhet. Därför användes områden och inte busslinjer i de slutgiltiga regressionsmodellerna. 

 

Till en början ingick även en responsvariabel för förändring i VBP mätt i antal resande och en 

förklarande variabel för förändring i turtäthet mätt i antal avgångar. Dessa variabler gav ett högre 

förklaringsvärde. I syfte att kunna jämföra olika busslinjer och att hitta en mer generaliserbar 

regressionsmodell inkluderas inte dessa parametrar i de slutgiltiga regressionsmodellerna. Även 

temperatur och nederbörd testades i regressionen, men var icke-signifikanta. 
 

 Regressionsmodell delfråga 1 
Delfråga 1 undersöker om det finns ett linjärt samband mellan en reducering i turtäthet och den 

procentuella förändringen i antal resande. Delfråga 1 undersöker även eventuella linjära samband. Både 

enkel linjär regression och multipel linjär regression har applicerats för att utreda delfråga 1. 

Regressionskoefficienternas signifikans undersöks med hypotestest, med signifikansnivå α=0,05. 

Modellernas trovärdighet kontrolleras med hjälp av residualanalys. Det är även viktigt att kontrollera att 

resultatet inte influeras av extrempunkter. (Yan och Su 2009, s. 129) 

 

 Enkel linjär regression 
I den initiala modellen användes enkel linjär regression för att undersöka huruvida den förklarande 

variabeln xΔavg har en effekt på antalet resande. Vid eventuell signifikans är även storleken på 

regressionskoefficienten βΔavg av intresse. Den initiala modellen presenteras nedan.  

 

Enkel linjär regressionsmodell:  

 

yΔVBP,i = β0 + βΔavgxΔavg,i + εi, för i=1,2,…,1151,  

 

där variablerna yΔVBP och xΔavg anges i procent.  

 

 

Hypoteser:  

H0: βΔavg = 0  

H1: βΔavg ≠ 0 
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 Multipel linjär regression  
Under utredning av delfråga 1 genomfördes även en multipel linjär regression. Den valda modellen 

presenteras nedan. 

 

Multipel linjär regressionsmodell: 

 

yΔVBP = β0 + βΔavgxΔavg,i + βMåndummyMån + βO1dummyO1 + βO2dummyO2 + βO3dummyO3   

            + βO4dummyO4 + βO5dummyO5 + βO6dummyO6+ εi,     

      

för i=1,2,…,1151.  

 

Hypoteser: 

 

H0: Samtliga regressionskoefficienter är lika med 0.  

H1: Åtminstone βΔavg och ytterligare en regressionskoefficient är skilda från 0.  

 

 

 Regressionsmodell delfråga 2 
Delfråga 2 undersöker om antalet resande påverkas olika av en reducering i turtäthet vid låg turtäthet 

respektive hög turtäthet. Det vill säga huruvida elasticiteten är konstant med avseende på antal 

avgångar/timme år 2014. För att besvara delfråga 2 genomfördes en multipel linjär regressionsanalys. 

Regressionen testar om dummyvariabeln dummyHög är signifikant. Regressionskoefficienternas 

signifikans undersöks med hypotestest. Den valda signifikansnivån är α=0,05 och modellernas 

trovärdighet kontrolleras med hjälp av residualanalys.  

 

Multipel linjär regressionsmodell: 

 

yΔVBP = β0 + βΔavgxΔavg,i + βHögdummyHög + βMåndummyMån + βRusningdummyRusning +     

            βO1dummyO1 + βO2dummyO2 + βO3dummyO3 + βO4dummyO4 + βO5dummyO5  

           + βO6dummyO6+ εi,     

      

Hypoteser: 

 

βΔavg = βHög = 0 

βΔavg, βHög ≠ 0 

 

 

 Val av programvara 
Vid utförandet av den statistiska analysen användes programvaran Minitab 18. Minitab tillåter 

användaren att testa enkla, linjära, kvadratiska och kubiska regressionsmodeller samt samspelstermer. 

Resultat kan sedan visualiseras i tabeller och diagram. Minitab var ett passande programval i denna 

studie eftersom många förklarande variabler testades i olika kombinationer. Vid regressionsanalyser är 

det MLE-metoden (maximum likelihood estimation method) som används i Mintiab. (Minitab 18 

Support, 2017). Framförallt användes kommandot ”Fit Regression Model”. Vad som returneras 

bestämmer användaren själv. I denna studie returnerades modellsummering (R2-värden), 

regressionsekvationen, koefficienttabell (värden på regressionskoefficienter och standardiserade 

regressionskoefficienter, konfidensintervall, t-värden, p-värden och VIF-värden) samt diagram över 

residualer. 

 

 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga resultat. Med ett tillförlitligt resultat menas 

att samma resultat skulle uppnås om studien upprepades av en annan undersökare. (Eriksson 2011, s. 

61) Eftersom analysen baseras på sekundärdata kan inte undersökaren själv påverka det tillgängliga 
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dataunderlaget. Därmed skulle en ny undersökare kunna utföra samma studie, med samma angreppssätt 

och få fram samma resultat. Detta förutsätter dock att urval och datainsamling är exakt samma som i 

originalstudien. Eftersom studien är avgränsad till specifika områden och specifika bussturer beror 

resultatet av population, demografi, trafikförbindelser mm. Ett annat urval hade givit ett annat resultat, 

även om de mer generella slutsatserna skulle kunna vara desamma. 

 

 Validitet 
Validitet syftar på hur väl ett mätinstrument mäter det som avses att mätas. Det är därför viktigt att se 

över definitionen av det som ska undersökas och huruvida mätinstrumentets förmåga matchar 

definitionen. (Eriksson 2011, s. 60) I denna studie mäts antal resande i VBP, det vill säga antal 

verifierade betalande passagerare. Detta överensstämmer inte helt med verkligheten då vissa typer av 

resenärer inte finns medräknade i VBP. Exempel på sådana resenärer är personer med sms-biljett eller 

biljettköp via app, personer med barnvagnar, grupper från skola/dagis och plankare (personer som 

medvetet åker kollektivt utan att betala). Dessa grupper anses dock vara små i jämförelse med det totala 

antalet passagerare och ett exkluderande bör inte ha en märkbar effekt på resultatet. Resultatet kan även 

påverkas av mätfel orsakade av tekniska fel, vägarbeten, olyckor, mm.  
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 Resultat och analys 
Detta avsnitt delas upp i fyra delar; Resultat delfråga 1, Analys delfråga 1, Resultat delfråga 2 och Analys 

delfråga 2. Delfrågorna utreds i syfte att besvara studiens frågeställning (avsnitt 1.4). Delfråga 1 utreder 

effekten av en reducering i turtäthet och delfråga 2 utreder huruvida effekten är densamma för en 

reducering i turtäthet vid hög turtäthet som vid låg turtäthet.  

 

 Resultat delfråga 1 
För att besvara delfråga 1 användes enkel linjär regression och multipel linjär regression. Under delfråga 

1 undersöktes även eventuella icke-linjära samband samt extremvärden. 

 

 Enkel linjär regression 
Sammanlagt undersöktes 18 bussturer i området Bromma. I testdatat ingår 64 datapunkter per busslinje 

som beskriver den procentuella förändringen mellan VBP 2014 och VBP 2015. Av dessa datapunkter 

har ett medelvärde beräknats (Tabell B.1 i Appendix). I Figur 5.1 har medelvärdena plottats mot den 

procentuella förändringen i turtäthet för respektive busstur.  

 

 
Figur 5.1: Medelvärden på förändring i VBP för respektive busstur har plottats mot den procentuella förändringen i turtäthet 

Den enkla linjära regressionen ger regressionsekvationen yΔVBP = 0,0956 + 0,6032 xΔavg . P-värdet för 

regressionskoefficienten βΔavg = 0,6032 är 0,000. P-värden som antar värdet 0,000 har ett p-värde lägre 

än 0,0005. På signifikansnivå α=0,05 kan H0 förkastas; βΔavg är signifikant. Modellen har ett 

förklaringsvärde på 0,1343 och ett justerat förklaringsvärde på 0,1336. Residualdiagrammen till den 

enkla linjära regressionen visas i Figur 5.2. 
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Figur 5.2: Residualdiagram för den enkla linjära regressionen, delfråga 1. 

 

Vidare undersöktes icke-linjära samband mellan en förändring i turtäthet och förändringen i VBP. Med 

hjälp av Figur 5.1 skapades tre grupper med turtäthetsförändringar; Ingen förändring, Liten förändring 

och Stor förändring. Gruppindelningen visas i Figur 5.3. Gruppindelning gav inga signifikanta resultat. 

 

 

 
Figur 5.3: Gruppering baserat på storleken på den procentuella förändringen i turtäthet. 

 

 

 Multipel linjär regression  
Högst förklaringsvärde gav en multipel regression med O1, O2, O3, O4, O5 och O6 som 

dummyvariabler. Modellen prövades även med dummyvariabler för rusning och veckodagar, men 

reducerades med dessa icke-signifikanta variabler. Regressionsekvation och värden på 

determinationskoefficienter presenteras nedan i Regressionsekvation 1 och Tabell 5.1.  
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Regressionsekvation 1: 

yΔVBP = -0,1835 + 0,3886 xΔavg - 0,0486 dummyMån + 0,2876 dummyO1 + 0,3071 dummyO2 

+ 0,1523 dummyO3 + 0,2502 dummyO4 + 0,2373 dummyO5 + 0,1666 dummyO6 

 

 
Tabell 5.1: Modellsummering av den multipla linjära regressionsmodellen (delfråga 1) 

S R-sq R-sq(adj) PRESS R-sq(pred) 

0,274871 18,74% 18,18% 87,4806 17,62% 

     

 

Regressionsmodellen har ett R2-värde på 0,1874 (Tabell 5.1). Det innebär att regressionsmodellen kan 

förklara 18,74% av variationen i datat. Det justerade R2-värdet är 0,1818 (Tabell 5.1). 

Regressionskoefficienten βΔavg =0,3886 har ett p-värde på 0,000 under H0. Resultatet visar att H0 kan 

förkastas; βΔavg är signifikant. Residualdiagrammen till den multipla linjära regressionen visas i Figur 

5.4. 
 

 

 
Figur 5.4: Residualdiagram till den  multipla linjära regressionen (delfråga 1) 

 

 Extremvärden 
Tre extrempunkter identifierades under residualanalysen. Dessa presenteras i tabell 5.2. Tabellen visar 

även Cook’s Distance för respektive extrempunkt.  
 
Tabell 5.2: Tabellen visar tre identifierade extrempunkter med tillhörande värden på Cook’s distance. 

Punkt Busslinje Start Stopp Datum 2014 Datum 2015 Cook’s 

Distance 

307 512 Spånga station Rissne 2014-11-11 2015-11-10 0,07195 

364 512 Rissne Spånga station 2014-10-31 2015-10-30 0,02933 

858 124 Alvik Abrahamsberg 2014-10-07 2015-10-06 0,10561 
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Störst inverkan på regressionen, baserat på värdena i Tabell 5.2, har busslinje 124 med riktning Alvik-

Abrahamsberg samt busslinje 512 med riktning Rissne-Spånga station. Därefter kommer busslinje 512 

med riktning Spånga station-Rissne samt busslinje 155 med riktning Brommaplan-Rissne. 

 

Tabell 5.3 visar medelvärden på den procentuella skillnaden i antalet resande, dvs medelvärden på 

responsvariabeln, för respektive busstur med och utan extrempunkter. 

 
Tabell 5.3: Tabellen visar medelvärden för den procentuella skillnaden i VBP inklusive och exklusive extrempunkter. 

* Dessa värden baseras på medelvärdet av de 64 datapunkterna för respektive busstur.  
 

 

Den multipla linjära regressionen i avsnitt 5.2 inkluderar extremvärden och gav förklaringsvärdet 

R2=0,1879, det justerade förklaringsvärdet R2(adj)=0,1818 och regressionskoefficienten βΔavg=0,3886. 

Samma regressionsmodell utan extrempunkter gav värdena R2=0,2177, R2(adj)=0,2122 och βΔavg = 

0,3565. 

 
 

 Analys delfråga 1 
 

 Enkel linjär regression 
Trendlinjen i Figur 5.1 beskriver det linjära sambandet mellan en procentuell förändring i turtäthet och 

den procentuella förändringen i VBP. Figur 5.1 tyder på att ett samband existerar. Det är dock svårt att 

tyda utifrån denna bild om sambandet är linjärt eller om ett annat samband, exempelvis kvadratiskt eller 

kubiskt, bättre beskriver relationen mellan responsvariabel och förklarande variabel. Den enkla linjära 

regressionsmodellen har en låg förklaringsgrad (R^2=0,1343 och R^2(adj)=0,1336). Icke-linjära 

samband har också testats utan framgång. Eventuellt saknas viktiga variabler i modellen.  

 

Baserat på residualdiagrammen i figur 5.2 antas regressionens modellantaganden vara uppfyllda. Det 

finns inga synliga trender eller mönster i diagrammet ”Residuals versus FITS”. Residualerna kan därmed 

antas uppfylla kriteriet för konstant varians. Histogrammet tyder på normalfördelade residualer, dock 

med en liten skiftning åt vänster. I en ”Normal probability plot” förväntas normalfördelade residualer 

ligga längs den röda linjen. Normalplotten i Figur 5.2 visar att mittpartiet följer en normalfördelning väl, 

dock avviker ändarna från den röda linjen. I detta diagram synliggörs också tre extremvärden vars 

residualer ligger långt ifrån den röda linjen. 

 

I figur 5.3 presenteras gruppindelningen Ingen förändring, Liten förändring och Stor förändring. Syftet 

med gruppindenignen var att undersöka huruvida produktionselasticiteten är konstant, dvs att 

förändringen i VBP är proportionerlig mot förändringen i turtäthet. Det behövs dock en större mängd 

data för att kunna genomföra denna analys. I nuläget finns för lite variation i undersökta 

turtäthetsförändringar (för lite variation i x-led) och för få observerade bussturer. I gruppen Stor 

förändring finns endast ett värde på turtäthetsförändring och endast 3 observerade bussturer. Gruppen 

Ingen förändring innehåller enbart ett värde på turtäthetsförändring, men 7 stycken observationer. 

Anledningen till det höga antalet referensturer var att öka representationen bland busslinjer, riktning och 

områden. 
 

Busslinje Start Stopp Δ VBP (%)* 
Inkl. extrempunkter       Exkl. extrempunkter 

512 Spånga station Rissne 15,77 11,09 

512 Rissne Spånga station 22,37 19,46 

124 Alvik Abrahamsberg 8,22 3,50 
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 Multipel linjär regression  
Den multipla linjära regressionen har ett högre förklaringsvärde än den enkla linjära regressionen. 

Förklaringsvärdet är dock fortfarande lågt (R^2=0,1874 and R^2(adj)=0,1818). Eftersom de två 

regressionsmodellerna innehåller olika antal förklarande variabler jämförs justerade R2-värden. 

Resultatet i föregående avsnitt tyder på att sambandet mellan yΔVBP och xΔavg är linjärt. Resterande 

modellantaganden kontrolleras mot residualdiagrammen i Figur 5.4. Normalplotten visar på 

normalfördelade residualer, men med tunga svansar, och synliggör tre extremvärden.  Histogrammet 

visar att residualerna antar något som liknar en normalfördelning med en viss skiftning till vänster. 

Medelvärdet ligger nära 0. Varken normalplotten eller histogrammet visar på perfekt ”goodness of fit”. 

Med tanke på det låga R2-värdet är detta inte oväntat. Modellen är ett försök till att förklara data som är 

genererat ur mänskligt beteende. Dessutom baseras modellen på ett fåtal bussturer och ett fåtal 

förändringar i turtäthet. Med detta i åtanke kan residualerna antas vara normalfördelade. 

 I ”Residuals versus Fits”-diagrammet är residualerna till synes slumpmässigt fördelade kring 0 på y-

axeln för alla värden på x. Detta tyder på att residualerna har konstant varians. Därmed är kriteriet för 

homoskedasticitet uppfyllt. Inte heller ”Residuals versus Order”-diagrammet visar på någon avvikande 

trend. Det finns följaktligen ingen synlig autokorrelation mellan variablerna. 

 

Samtliga av regressionsmodellens förklarande variabler har ett VIF-värde lägre än 10. En vanlig 

tumregel är att VIF-värden högre än 10 tyder på multikollinearitet, vilket inträffar när två förklarande 

variabler är korrelerade. (Yan och Su 2009, s. 86) Det högsta VIF-värdet i den multipla 

regressionsmodellen är 5,93. Undersökta VIF-värden varnar därmed inte om multikollinearitet. 

Sammanfattningsvis kan samtliga modellantaganden antas vara uppfyllda. 

 

 Extremvärden 
Det tycks inte finnas ett samband mellan extrempunkter och datum eller busstur. Samtliga extremvärden 

inföll på olika datum. Två av extremvärdena inträffade på busslinje 512, men i olika riktning. Båda 

bussturer hade ett lågt snittvärde på antal resande år 2014. Ett lågt passagerarantal ger ett högre 

procentuellt utslag vid en förändring i antal passagerare. Förändring i det faktiska antalet resande 

behöver således inte vara större på dessa två bussturer än på bussturer med ett högre passagerarsnitt. 

Alla tre extremvärden har orsakats av ett ovanligt högt passagerarantal. Detta kan ha inträffat av ren 

slump eller ha orsakats av yttre faktorer så som förseningar, tidigare inställda bussturer eller förändrade 

förutsättningar bland andra resealternativ. Även närliggande event kan ha lockat fler passagerare än 

vanligt. 

 

Mellan 2002 och 2010 har det kollektiva resandet ökat med ca 2% per år. (Holmberg, 2013). Antalet 

lokala och regionala resor i Stockholm ökade med 3% under år 2015. Antalet resor ökar dock inte lika 

snabbt för buss som för tåg. (Saxton, 2016). En ökning mellan 2 och 3 procent kan därmed antas vara 

rimlig. Medelvärdet på resandesnittet på busslinje 124 med riktning Alvik-Abrahamsberg ökade med 

8,22% (Tabell B.1 i Appendix) när extremvärden inkluderas. Detta är en oväntat hög ökning i andel 

resande. När extremvärden exkluderas sjunker medelvärden på den procentuella skillnaden till 3,50, 

vilket är mycket närmare en förväntad årlig ökning i kollektivtrafiken. Övriga två bussturer har en 

oväntat hög förändring i andel resande både med och utan extremvärden. 

 

Cook’s distance visar på hur stor inverkan en punkt har på regressionen och tar hänsyn till punkten både 

i x-led och i y-led. Ett stort värde på Cook’s distance tyder på att punkten har en stor inverkan på 

resultatet. (Cook, 1979). Enligt Hair et.al. (1998) är punkter med värden större än 1 potentiella 

influenspunkter. Värdena på Cook’s distance för extrempunkterna (Tabell 5.2, avsnitt 5.2.1) är större än 

motsvarande värden för övriga punkter, men mindre än 1 vilket tyder på att punkterna inte har en stor 

inverkan på regressionen. Extremvärdena behålls därmed i datasetet. De fyra bussturer som har störst 

inverkan på regressionen när extremvärden är exkluderade är samma fyra bussturer som har störst 

influens när extremvärden inkluderas. Extremvärdena har inte heller en signifikant inverkan på 

förklaringsgraden av regressionsmodellen. Tabell B.3 i Appendix visar övriga medelvärden av Cook’s 
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distance. Av dessa är samtliga mindre än 0,0625, vilket innebär att dessa punkter inte har en betydande 

inverkan på regressionen.  

 

 

 Resultat delfråga 2 
Delfråga 2 undersöktes med hjälp av multipel linjär regression. En förklarande variabel för antal 

avgångar/timme 2014 och en förklarande variabel för rusning adderades till modellen i delfråga 1. I 

Figur 5.5 plottas förändringen i VBP mot antal avgångar/timme 2014. Av de 18 bussturer som undersöks 

i Brommaområdet har 11 bussturer en lägre turtäthet år 2015 än år 2014. Punkterna i Figur 5.5 

representerar medelvärden på förändringen i VBP för de 11 bussturerna. 

 

 

 
Figur 5.5: Förändring i VBP plottas mot antal avgångar/timme år 2014. 

 

En ny gruppering skapas baserat på antal avgångar/timme år 2014. Figur 5.5 ger ingen självklar 

indelning. Baserat på tidigare studier definieras 10-minuterstrafik och ännu tätare trafik som hög 

turtäthet. Denna gruppering ger också högst förklaringsgrad i regressionen. Grupperingen visas i Figur 

5.6. Grupperna Låg turtäthet och Hög turtäthet består av 4 respektive 7 bussturer. 
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Figur 5.6: Grupperna "Låg turtäthet" och "hög turtäthet" skapas baserat på antal avgångar/timme år 2014. 

 

En multipel linjär regression med gruppen Hög turtäthet som dummyvariabel ger följande 

regressionsekvation och modellsummering: 

 

 
Regressionsekvation 2: 

yΔVBP = -0,1505 + 0,4546 xΔavg + 0,0779 dummyHög – 0,0486 dummyMån – 0,0521 dummyRusning 

+ 0,2277 dummyO1 + 0,2894 dummyO2 + 0,1339 dummyO3 + 0,1826 dummyO4 

+ 0,1913 dummyO5 + 0,1989 dummyO6 

   

 
Tabell 5.4: Modellsummering av den multipla linjära regressionsmodellen (delfråga 2) 

S R-sq R-sq(adj) R-sq(pred) 

0,274203 19,28% 18,57% 17,85% 

    

 

Regressionen har ett förklaringsvärde på 0,1928 och ett justerat förklaringsvärde på 0,1857 (Tabell 5.4). 

Regressionskoefficienten βΔavg = 0,4546 (Regressionsekvation 2) har ett p-värde på 0,000. Samtliga av 

modellens förklarande variabler är signifikanta på signifikansnivån α=0,05. Regressionskoefficienten 

𝛽𝐻ö𝑔 = 0,0779 har ett p-värde på 0,009 < 0,05. Därmed kan H0 förkastas; 𝛽𝐻ö𝑔 är signifikant. 

Residualdiagrammen till den multipla linjära regressionen i delfråga 2 visas i Figur 5.7. 
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Figur 5.7: Residualdiagram till den multipla linjära regressionen, delfråga 1. 

 

 Analys delfråga 2 
I Figur 5.6 avviker en punkt från övriga punkter i gruppen Hög turtäthet. Denna punkt representerar en 

busstur som år 2014 hade en turtäthet på 11 avgångar/timme och som därmed hade den högsta 

turtätheten av inkluderade bussturer. Det är endast denna punkt som avviker. Det är därför omöjligt att 

avgöra om detta är en trend, eller om avvikelsen beror på rådande förhållanden. Därför skapades ingen 

tredje grupp. 

 

Utredningen av delfråga 1 tyder på att ett linjärt samband mellan yΔVBP och xΔavg existerar. 

Förklaringsgraden på modellen är 0,1928 det justerade förklaringsvärdet är 0,1857. Förklaringsvärdet 

är ungefär detsamma som i delfråga 1 och är lågt för en utvecklad modell. Övriga modellantaganden 

testas mot residualdiagrammen i Figur 5.7 som påminner mycket om residualdiagrammen i avsnitt 5.2. 

Diagrammet ”Normal probability plot” visar att residualerna har tunga svansar. I övrigt följer 

residualerna en normalfördelning relativt väl. Normalplotten synliggör även tidigare nämnda 

extrempunkter. Även i delfråga 2 inkluderas extrempunkterna i datasetet. Histogrammet tyder också på 

normalfördelade residualer med ett medelvärde nära 0, dock med en lätt skevhet åt vänster. De två 

resterande diagrammen visar inte på några oväntade trender eller mönster. Det finns därmed ingen synlig 

autokorrelation och kriteriet för homoskedasticitet är uppfyllt. Inte heller någon multikollinearitet verkar 

förekomma. Det högsta VIF-värdet har dummyvariabeln för område O1 på 8,45. Därmed är samtliga 

modellantaganden uppfyllda. 
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 Diskussion  
 

Kortsiktiga trafikprognoser är ett vanligt forskningsområde inom kollektivtrafik och blir allt viktigare i 

takt med utvecklingen av intelligenta trafiksystem och krav på korrekt realtidsinformation. (Kehagias et 

al., 2015) Inom detta område är poissonprocesser, poisson-regression och tidsserieprediktion vanliga 

modeller. (Fu och Yang, 2002) (Cats, 2011) Denna studie skiljer sig från tidigare forskning eftersom 

studien undersöker förändringen i efterfrågan vid en reducering i turtäthet. Inte heller den valda 

metoden, regressionsanalys, tillhör en vanlig approach för kortsiktiga trafikprognoser. Studien kan 

därmed betraktas som ett komplement till redan befintliga studier av efterfrågan i kollektivtrafik på kort 

sikt.  
 

Tidigare forskning visar att resebeteenden påverkas av en mängd faktorer. Bland dessa nämns geografi, 

pris, tidpunkt, grad av aggregering och turtäthet som några av de mest avgörande. Vid mätningar av 

produktionselasticitet finns både kända och okända parametrar att ta hänsyn till och resultatet gäller 

endast vid rådande förhållanden. Den stora variationen i studerade förhållanden medför en stor variation 

i skattade värden på produktionselasticitet. Detta synliggörs i bland annat Henshers metastudie från 2006 

där skattade värden på produktionselasticitet varierar mellan 0,076 och 0,700. Variationen beror delvis 

på faktorer i omgivningen, men även på metodval och grad av dataaggregering. En av de faktorer som 

påverkar resultatet är geografi. En förändring i pris eller turtäthet har till exempel större effekt på 

resebeteenden på landsbygden än i storstäder. (Dargay and Hanly, 2002). En annan betydande faktor är 

val av tidsintervall. Detta visar sig i Henshers metastudie där den genomsnittliga 

produktionselasticiteten skattades till 0,336 i lågtrafik och 0,186 i högtrafik. Hensher visar även på 

skillnader i elasticitet mellan enskilda färdmedel och aggregerade färdmedel. Detta försvårar jämförelser 

mellan resultatet i denna studie och tidigare studier. Utöver rådande förhållanden har teknikens 

utveckling också en påverkan på resebeteenden.  Nya tekniska lösningar som förser resenären med 

realtidsinformation och reseplanering i mobilen har tillkommit. Detta medför att resenärer på ett enklare 

sätt kan överväga andra resealternativ. Ny teknik så som intelligenta trafiksystem möjliggör även data-

insamling på en helt ny nivå, vilket försvårar jämförelser mellan nyligen genomförda studier och äldre 

studier. Även trender kan ha betydelse så som miljömedvetenhet. Att hitta bra referensvärden till 

resultatet i denna studie har således varit utmanande. Studiens skattade värden på produktionselasticitet, 

0,3886 (delfråga 1) och 0,4546 (delfråga 2) ligger dock i spannet av tidigare skattade värden, vilket är 

en indikation på att resultatet är relevant. 

 

Studien baseras på sekundärdata, vilket innebär att det i studien saknas inflytande över det insamlade 

dataunderlaget. Däremot fanns en möjlighet att påverka urvalet. I syfte att hitta lämpliga bussturer blev 

det slutgiltiga datasetet mycket begränsat och de valda bussturerna var inte slumpmässigt utvalda. Detta 

påverkar generaliserbarheten och medför en risk för skevhet i resultaten. Det kan även finnas 

bakomliggande, och i denna studie okända, orsaker till varför just dessa nedskärningar i kollektivtrafiken 

genomfördes. Ett exempel på eventuell bakomliggande trend är den onda spiral som skapas av 

reduceringar i turtäthet. Enligt Mohring (1972) kan en reducering i turtäthet leda till att antalet resande 

minskar, vilket leder till nya reduceringar och som i sin tur leder till ännu färre resande. Den uppmätta 

effekten av en reducering i turtäthet kan därför vara förstärkt av tidigare reduceringar.  

 

Förklaringsvärdena är låga; endast 0,1874 i delfråga 1 och 0,1879 i delfråga 2. Vid ett exkluderande av 

extrempunkter ökade förklaringsgraden för regressionsmodellen i delfråga 1 till 0,2177. Detta har endast 

en marginell skillnad på förklaringsgraden som fortfarande har en låg signifikans.   

De låga förklaringsvärdena visar att det finns systematiska och osystematiska influenser som modellen 

inte kan förklara.  Detta kan till stor del förklaras av att studien baseras på data genererat ur mänskliga 

beteenden. Andra tänkbara orsaker är det låga antalet bussturer och att antalet alternativa resvägar inte 

inkluderades. Det kan även finnas ett stort antal övriga yttre faktorer som har en inverkar på antalet 

resande och som inte inkluderas i regressionsmodellen.  

 

Tidigare studier visar att faktorer så som sysselsättning, reseändamål och biljettyp påverkar 

resebeteenden och därmed produktionselasticiteten. Hur fördelningen mellan dessa grupper ser ut på de 
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olika bussturerna tar inte studien hänsyn till. Antal resande baseras på VBP-data som inkluderar alla 

typer av biljetter kopplade till SL accesskort. Det innebär att resande med sms-biljett och biljettköp i 

app exkluderas från studien. Då resebeteenden skiljer mellan olika grupper kan ett sådant exkluderande 

ha en effekt på resultatet. Henshers metastudie från 2006 visade på en genomsnittlig 

produktionselasticitet på 0,186 för pendlare och 0,174 för icke-pendlare och resenärer utan SL 

accesskort är med stor sannolikhet icke-pendlare. Det är däremot mer förmånligt att betala med reskassa 

på ett SL accesskort än att köpa sms-biljett eller betala i appen. Eftersom övergångsfasen mellan tidigare 

betalsystem och de nya accesskorten inte inkluderas i studien antas denna betalgrupp vara relativt liten 

och därmed inte ha en stor effekt på resultatet. 

 

Produktionselasticitet i kollektivtrafiken är i jämförelse med priselasticitet ett relativt outforskat område. 

Detta synliggörs i bland annat Henshers metastudie från 2006. Metastudien baserades på sammanlagt 

319 studier. Av dessa behandlade 241 studier priselasticitet och enbart 21 studier behandlade 

produktionselasticitet. Det kan bero på att det traditionellt sett har funnits ett större intresse av att förstå 

vilken effekt en prishöjning har på de totala intäkterna. Wall och McDonald (2007) och Hensher och 

Stanley (2003) visar dock att turtäthet har en direkt inverkan på antal kollektivt resande och därmed 

också på de intäkter som genereras av kollektivtrafik. Därför bör det finnas ett intresse av att studera 

produktionselasticitet i större utsträckning. Inte enbart för Arriva, utan även för andra operatörer inom 

kollektivtrafik och samhället i stort. Det låga antalet studier beror troligen också på att 

produktionselasticitet är ett utmanande forskningsområde som kräver stora mängder data. Denna typ av 

datainsamling har en historia av att vara både tidskrävande och mycket kostsam. Därför baseras många 

trafikprognoser och trafiksimuleringar på tidigare estimeringar. Idag finns helt andra förutsättningar för 

att genomföra kvantitativa studier inom produktionselasticitet. Tack vare intelligenta trafiksystem kan 

statistik över det kollektiva resandet föras. Arriva, liksom de flesta andra operatörer inom kollektivtrafik, 

lagrar enorma mängder data, men det finns en okunskap i hur denna information ska hanteras och hur 

nyttig information ska utvinnas. Här finns en stor utvecklingspotential och goda förutsättningar för att 

kunna utföra statistiska analyser inom bland annat produktionselasticitet.  

 

I denna studie undersöktes endast ett fåtal turtäthetsförändringar. Detta innebär att variationen i x-led 

var för begränsad för att icke-linjära samband skulle kunna studeras.  Genom att öka variationen i 

undersökta turtäthetsförändringar kan dessa samband bättre analyseras. I syfte att undersöka icke-linjära 

samband bör ett större geografiskt område och ett större antal bussturer observeras. Arriva har tillgång 

till ett sådant dataunderlag och en undersökning av icke-linjära samband baserat på VBP-data är därmed 

möjlig. Utmaningarna i en sådan studie ligger i att hantera det stora antalet områdesspecifika faktorer 

som kan påverka resultatet och att begränsa antalet faktorer i regressionsmodellen till ett rimligt antal. 

Är syftet istället att undersöka det linjära sambandet mellan en procentuell förändring i turtäthet och den 

procentuella förändringen i antal resande rekommenderas en annan approach. För att minska antalet 

kända och okända parametrar bör den geografiska spridningen begränsas. Ett alternativ till den före- och 

efterstudie som utfördes i denna studie är att undersöka ett fåtal bussturer över tid. Arriva samlar enorma 

mängder data, men det är endast en bråkdel av denna data som används för att utvinna viktig information. 

Genom att identifiera ett antal viktiga parametrar och samla data över tid kan regelbundna analyser inom 

produktionselasticitet genomföras. Detta förutsätter dock att dessa bussturer utsetts för ett större antal 

turtäthetsförändringar. Genom att begränsa antalet studerade bussturer kan också antalet yttre faktorer 

begränsas och en bättre kännedom om områdesspecifika faktorer erhållas. Vid fortsatt arbete 

rekommenderas även ett inkluderande av antalet alternativa resvägar i modellen. Enligt Holmberg 

(2013) är elasticiteten ofta större hos resenärer med ett stort antal alternativa resvägar än hos resenärer 

som är bundna till ett eller ett fåtal resealternativ. Genom att inkludera antalet alternativa resvägar i 

modellen skulle troligtvis förklaringsgraden öka. Även denna approach gynnas av att begränsa antalet 

bussturer för att minska komplexiteten. För vidare utredning av delfråga 2 skulle det även vara intressant 

att studera vart gränsen för hög turtäthet går i det studerade området, det vill säga när en extra avgång 

per timme inte längre ger en väsentlig effekt på resebeteendet. Detta kan genomföras med kvalitativa 

enkäter och kvantitativa undersökningar på busslinjer med förändrad turtäthet över tid. En sådan studie 

kan även utföras av Arriva som skulle gynnas av att uppdatera den befintliga informationen om 

resebeteenden som idag används som beslutsunderlag.  
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 Slutsats 
Denna studie undersöker hur en reducering i turtäthet påverkar antalet resande i Stockholms busstrafik. 

För att besvara denna frågeställning undersöktes två delfrågor. Den första delfrågan utreder effekten av 

en reducering i turtäthet. Den andra delfrågan utreder huruvida effekten av en reducering är densamma 

vid lågturtäthet som vid hög turtäthet. Studien är i ett första steg avgränsad till bussturer i 

Stockholmsområdet tillhörande E20-avtalen och i ett andra steg till bussturer i Brommaområdet. 

Sambandet mellan den procentuella förändringen i turtäthet och den procentuella förändringen i antal 

resande undersöktes med multipel linjär regression. Resultatet för respektive busslinje presenteras i 

Tabell B.1. Resultatet visar på att ett linjärt samband mellan en reducering i turtäthet och förändring i 

antal resande existerar. Andra icke-linjära samband har inte kunnat uteslutas. Regressionsanalysen 

genomfördes på ett mindre dataset med ett begränsat antal bussturer och låg variation i 

turtäthetsförändringar. Dataunderlaget är således inte tillräckligt för att utforska icke-linjära samband. 

Produktionselasticiteten för det studerade datasetet skattades till 0,3886. Detta värde ligger i spannet av 

skattade värden i tidigare forskning. Enligt den framtagna regressionsmodellen skulle en reducering i 

turtäthet från 6 avgångar/timme till 4 avgångar/timme, vilket är en reducering på cirka 33,33 procent, 

på en busslinje mellan Brommaplan och Spånga station (område O4) minska andelen resande med cirka 

6,28 procent. Det beräknade värdet avser tisdagar till fredagar. På måndagar är den minskade andelen 

resande större, cirka 11,14 procent, vilket tyder på att resenärer i busstrafik påverkas mer av en 

reducering i turtäthet på måndagar än under övriga vardagar. Regressionen hade ett förklaringsvärde på 

0,1818, vilket innebär att regressionsmodellen endast förklarar 18,18 procent av variationen i datat. 

Resultatet tyder på att det finns ett samband mellan en reducering i turtäthet och antalet resande, men 

regressionsmodellen är inte tillförlitlig. I syfte att undersöka delfråga 2 infördes en dummyvariabel för 

hög turtäthet. Resultatet presenteras i Tabell B.2.  

 

Vid införandet av en dummyvariabel för hög turtäthet var produktionselasticiteten något högre (0,4546). 

Regressionskoefficienten för denna dummyvariabel antog värdet 0,0779. Detta innebär att en reducering 

i turtäthet påverkar antal resande i högre grad vid låg turtäthet än vid hög turtäthet. Enligt den framtagna 

regressionsmodellen skulle en reducering i turtäthet på 25 procent vid hög turtäthet från 8 

avgångar/timme till 6 avgångar/timme på en busslinje mellan Brommaplan och Spånga station (område 

O4) minska andelen resande med cirka 5,58 procent. En reducering i turtäthet på 25 procent vid låg 

turtäthet från 4 avgångar/timme till 3 avgångar/timme skulle minska antalet resande med cirka 13,37 

procent, vilket är mer än dubbelt så mycket som vid hög turtäthet. Beräknade värden avser tisdagar till 

fredagar under rusningstid. Den framtagna regressionsmodellen hade ett förklaringsvärde på 0,1857. 

Den låga förklaringsgraden visar att en stor del av variationen i datasetet inte kan förklaras med hjälp 

av den framtagna modellen. Även denna skattning av produktionselasticiteten ligger i spannet av tidigare 

skattade värden. Litteraturstudien visar dock att tidigare forskning inom produktionselasticitet är mycket 

begränsad och att variationen i skattade värden är stor. Variationen i tidigare estimeringar beror 

sannolikt på det stora antalet faktorer som har en inverkan på resultatet. Till de faktorer som har störst 

inverkan hör geografi, tidpunkt, tidsintervall och grad av aggregering. Detta medför svårigheter i att 

jämföra studiens resultat med tidigare skattade värden på produktionselasticitet. 

 

Trots svårigheter i att jämföra resultatet med liknande studier ligger de estimerade värdena i det 

förväntade spannet för produktionselasticitet. Detta tyder på att resultatet, och därmed insamlat VBP-

data (statistik över antalet verifierade betalande), är relevant för analys av produktionselasticitet. Arriva 

lagrar stora mängder data. Med det underlag som Arriva har finns möjligheten att undersöka 

förändringar i turtäthet och vilken effekt dessa har på resebeteenden. Det är viktigt att aktivt arbeta med 

statistiska analyser för att utvinna viktig information och det finns ett behov av att komplettera tidigare 

forskning med studier baserade verkliga data. Studien visar att Arrivas VBP-data ger relevanta resultat 

och att analys av VBP-data kan ge viktiga insikter i frågor som rör turtäthet. Resultatet visar även att de 

framtagna multipla regressionsmodellerna kan vara relevanta att bygga vidare på, exempelvis genom att 

inkludera antalet alternativa resvägar vilket potentiellt skulle kunna höja förklaringsgraden. Detta för att 

skapa en intern kompetens och stärka kunskapen om turtäthet och dess effekt på resebeteenden, och för 

att på sikt kunna estimera den optimala turtätheten. Att maximera antalet kollektivt resande ligger inte 
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bara i Arrivas intresse. Att öka antalet kollektivt resande anses vara en långsiktig och hållbar strategi ur 

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv (Dickinson och Wretstrand, 2015). Detta är en 

fallstudie på Arriva Sverige AB, men studien är även relevant i forskningssyfte och för andra operatörer 

inom svensk kollektivtrafik.  
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Appendix 
 

A Figurer 
 

 

 
Figur A.1: Linjenätskarta över Råstaområdet. (SL 2018) 
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Figur A.2: Linjenätskarta över Norrort. (SL 2018) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur A.3: Linjenätskarta över Brommaområdet. (SL 2018) 
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B Tabeller 
 

Tabell B.1: Busslinjer i Brommaområdet som inkluderas i regressionsanalysen. Tabellen visar den procentuella förändringen i 
turtäthet, den procentuella skillnaden i VBP (verifierade betalande passagerare) och VBP år 2014 för respektive busstur. 
Samtliga värden är ett medelvärde för den undersökta tidsperioden på 64 dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busslinje 

 

Start 

 

Stopp Δ avg (%) 

 

ΔVBP (%) 

 

VBP 2014 

118 Spånga station Vällingby 0,00% 3,44% 79,59 

512 Spånga station Rissne 0,00% 15,77% 79,72 

512 Rissne Spånga station 0,00% 22,37% 58,86 

114 Alvik Alvik 0,00% 1,03% 185,09 

124 Alvik Abrahamsberg 0,00% 8,22% 37,90 

179 Spånga station  Vällingby 0,00% 11,18% 128,77 

179 Vällingby Spånga station 0,00% 2,88% 525,47 

118 Rissne Spånga station -20,00% -7,41% 116,94 

115 Vällingby  Vällingby -20,00% -10,37% 246,59 

116 Vällingby Spånga station -25,00% 2,41% 237,31 

117 Spånga station Brommaplan -25,00% 1,02% 221,05 

117 Brommaplan Spånga station -27,27% -9,30% 473,33 

118 Vällingby Spånga station -33,33% -5,99% 94,09 

118 Spånga station Rissne -33,33% -5,68% 79,72 

119 Spånga station  Backlura -33,33% -7,45% 345,92 

119 Backlura Spånga station -50,00% -33,00% 192,84 

116 Spånga station Vällingby -50,00% 1,87% 204,31 

155 Brommaplan Rissne -50,00% -38,69% 69,47 
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Tabell B.2: Busslinjer i Brommaområdet som inkluderas i regressionsanalysen. Tabellen visar antal avgångar/timme år 2014 
och antal avgångar/timme år 2015 för respektive busstur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Busslinje 

 

Start 

 

Stopp Avgångar/h 

(2014) 

Avgångar/h 

(2015) 

118 Spånga station Vällingby 4 4 

512 Spånga station Rissne 4 4 

512 Rissne Spånga station 4 4 

114 Alvik Alvik 6 6 

124 Alvik Abrahamsberg 2 2 

179 Spånga station  Vällingby 9 9 

179 Vällingby Spånga station 9 9 

118 Rissne Spånga station 5 4 

115 Vällingby  Vällingby 5 4 

116 Vällingby Spånga station 8 6 

117 Spånga station Brommaplan 8 6 

117 Brommaplan Spånga station 11 8 

118 Vällingby Spånga station 6 4 

118 Spånga station Rissne 6 4 

119 Spånga station  Backlura 6 4 

119 Backlura Spånga station 4 2 

116 Spånga station Vällingby 8 4 

155 Brommaplan Rissne 4 2 
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Tabell B.3: Tabellen visar samtliga bussturer som inkluderas i regressionsanalysen och tillhörande värden på Coock’s 
distance inklusive och exklusive extremvärden. 

 

Busslinje Start Stopp Cooks Distance*  

inkl. extremvärden 

Cooks Distance* 

exkl. extremvärden 

118 Spånga station Vällingby 0,000586 0,000773 

512 Spånga station Rissne 0,002274 0,001571 

512 Rissne Spånga station 0,001804 0,00188 

114 Alvik Alvik 0,000829 0,00109 

124 Alvik Abrahamsberg 0,003225 0,002106 

179 Spånga station  Vällingby 0,000383 0,000512 

179 Vällingby Spånga station 0,000147 0,000192 

118 Rissne Spånga station 0,000494 0,000617 

115 Vällingby  Vällingby 0,000330 0,000442 

116 Vällingby Spånga station 0,000166 0,000216 

117 Spånga station Brommaplan 0,000212 0,000287 

117 Brommaplan Spånga station 0,000168 0,000225 

118 Vällingby Spånga station 0,000412 0,000555 

118 Spånga station Rissne 0,000746 0,000988 

119 Spånga station  Backlura 0,000344 0,000457 

119 Backlura Spånga station 0,000368 0,000487 

116 Spånga station Vällingby 0,000485 0,000612 

155 Brommaplan Rissne 0,001203 0,001591 


