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Vy bäst i år igen

För tionde året i rad fick Vy-bolagen bäst betyg av resenärerna i Svensk Kvalitetsindex mätningar.
Flygbussarna, som nu ingår i Vy-gruppen, var med för första gången och de fick högt betyg. SJ som
legat lågt i denna statistik redovisar den största uppgången.
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Trängsel på perronger
och ombord
I kollektivtrafiken är det inte alltid fråga om två meters avstånd.
Många resenärer möter dagligen trängsel ombord på tåg och
bussar samt på stationer. Vi talar
om avstånd på en halv meter och
ibland bara någon decimeter.
Hur påverkar dagens krav på
avstånd mellan resenärerna morgondagens kollektivtrafik?

Vy bäst, SJ på väg upp!
Svensk Kvalitetsindex mäter resenärernas uppfattning om
inrikes resor med buss, tåg eller flyg. Deras rapport för i
år publicerades nyligen. För tionde året i rad fick Vy express och Vy Bus4You de bästa betygen.
Den största förbättringen mot året före redovisar SJ
med +3,6-procentenheter. Vy express ökade 3,5-procentenhter.
MTR sjönk från 70,0 till 65,9. Stora nedgångar redovisar även SAS och BRA.
Ser vi på siffrorna per bransch så ger resenärerna bussbolagen de bästa omdömena. På andra plats kommer flyget och på tredje tåget.
Totalt sett har branschen under senare år tappat i förtroende hos resenärerna. Sedan 2014 har bussarna tappat
5,4 %-enheter och flyget 4.0. Tåget har gått upp 1,6 enheter.
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Buss
Vy Express
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72,1

Vy Bus4You

75,2

74,9

Flygbussarna

71,8 ————-

Flixbus

64,0

64,8

-0,8

Övriga bussbolag
Flyg

60,7

61,4

-0,7

Norwegian

68,6

65,7

2,9

Miljön inte det viktigaste

BRA

67,1

70,5

-3,4

Svensk Kvalitetsindex skriver: ”På frågan vilket sätt
man planerar att göra sitt resande mer hållbart under
kommande år så anger de flesta att man planerar att
välja mer klimatsmarta färdsätt följt av att resa mindre.
Samtidigt är det bara 1 av 3 som instämmer i påståendet att man tar hänsyn till klimat- och miljöpåverkan
när man reser.
– Det här något av hållbarhetens moment 22 säger,
säger Johan Parmler. Redan förra året noterades att
miljöfrågan kom långt ner på varför man valde ett visst
bolag och det håller i sig även i år. Så få som 4% har
angett miljöfördelar som viktigast vid val av bolag, säger Johan Parmler, vd för Svensk Kvalitetsindex. Det är
i linje med vad vi såg förra året. Det är fortsatt närheten och priset som är mest avgörande. Miljöfrågan
kommer också långt ned när det gäller vad som skulle
få kunder att byta transportmedel. Så här tycks det
fortsatt finnas ett stort glapp mellan vad vi säger och
vad vi gör.”
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Övriga flygbolag
Tåg
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MTR
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SJ

59,5

55,9

3,6

Övriga tågbolag

56,6

53,3

3,3

SJ ökade mest
– SJ:s förbättring kan spåras till frågor om samhällsansvar
säger Johan Parmler. Det här är frågor som är särskilt
viktiga för SJ:s kunder och här har SJ också blivit tydligare. Framförallt upplevs kommunikationen kring hållbarhetsfrågor bättre än tidigare.

3,5
0,3
————-

Premiär för Flygbussarna
- Vi är jättestolta över topplaceringen och glada över
att vårt pågående arbete mot en ännu bättre kundupplevelse ger resultat. Vi vet
att våra förare och värdar
har en stor del i att vi har
så nöjda kunder och jag
vill rikta ett stort tack till
dem, säger Zakaria
Abna-Aissa, affärschef
för Flygbussarna i
Stockholm.
Nytt för i år är att undersökningen också visar NPS
(Net Promoter Score). NPS visar hur många av kunderna som är kritiker, neutrala eller ambassadörer. Enligt undersökningen är 40 procent av Flygbussarnas
kunder ambassadörer.
Källa: Svensk Kvalitetsindex Foto: Vi Resenärer
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”Tack för att du inte åker med SL!”
SL har de senaste veckorna uppmanat sina resenärer att i
möjligaste mån avstå från att resa kollektivt, att undvika
rusningstid när de måste åka och att hålla avstånd från
varandra när de reser. Resenärssiffror visar att stockholmarna tagit råden och uppmaningarna till sig.
Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer kopplat till resande i kollektivtrafiken har inneburit en omställning för SL-trafiken. SL kan nu konstatera att antal resor totalt sett minskat med nästan två
tredjedelar.
– Vi inom SL klarar inte ensamma av att
se till att Folkhälsomyndighetens rekommendationer att undvika trängsel följs, säger Fredrik Cavalli-Björkman, trafikdirektör vid SL. Därför är det väldigt glädjande
att en så stor del av kollektivtrafikens resenärer lagt om sina vanor och dagligen bidrar till att
minska risk för smittspridning.
Även om resandet med SL totalt sett minskat finns
fortfarande utmaningar under vissa tider och på vissa
platser. Sedan ett par veckor har SL:s biljettkontrollanter fått i uppdrag att bland annat rapportera resenärsmönster. Deras kartläggning visar att det vid vissa tillfällen funnits fler resenärer än önskvärt utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta särskilt på
en del busslinjer, och vid knutpunkter där flera trafikslag möts.
En plats där detta märks är Gullmarsplan, särskilt i
rusningstid. När anslutande bussar anländer samtidigt

från olika håll och resenärer
byter till andra trafikslag blir
det stundtals lite för trångt, i
tunnelbanan, Tvärbanan och
bussar. Andra platser är Årstaberg och Liljeholmen, liksom
Slussen, Fridhemsplan och T-Centralen. Även busslinje
4 har relativt sett för många resenärer under vissa kortare
perioder.

SJ bjuder på en tom sittplats!

Vilken framtid har branschen?

SJ följer nu efter MTRX och ger resenärerna en tom
sittplats jämte den bokade platsen.
Det är inte möjligt att boka platser bredvid varandra
för en familj exempelvis. SJ hänvisar till personalen ombord för att se om det går att ordna.
Detta gäller på SJs dag- och nattåg där det går att
boka sittplats och under tiden 22 april-31 maj 2020.

Med stor sannolikhet kommer det att dröja lång tid innan vi kan trängas som tidigare ombord på bussar och
tåg samt på perrongerna. Fram till dess är bilen det bästa
färdmedlet om inte
kollektivtrafikföretagen vidtar omedelbara åtgärder.
Bland de som
redan vidtagit åtgärder är Skånetrafiken
med digital information om beläggning i varje buss,
samt SJ och MTR
Express som bara
säljer fönsterplatser.
Flertalet länstrafikbolag har stängt den främre dörren på
bussarna.
Vilken framtid har kollektivtrafiken?

Testa ”www.beta.sl.se”
SL har lagt ut en preliminär
version av en ny reseplanerare. Den ligger på
www.beta.sl.se.
En hastig genomgång visar att den har ett antal fördelar jämfört med nuvarande reseplanerare.
Vi ber våra läsare besöka testversionen och lämna
synpunkter till SL.

Vi Resenärer kommenterar
Uppmaningen att inte anlita SL känns helt främmande.
De som har samhällsviktiga uppdrag är dock välkomna
ombord. För övriga är det cykeln eller bilen som gäller.
Trängseln ombord på SLs tåg och bussar har äntligen
kommit i fokus. Vi Resenärer har i flera år skrivit om
riskerna med stående ombord på motorvägsbussar. Ansvariga blundar dock för denna risk så länge inget allvarligt händer.
Att behöva stå på en buss eller på ett tåg varje dag till
och från arbetet är i dagsläget farligt. SL har dock så här
långt inte beaktat den inre miljön, dvs hur resenärerna
mår och vilka risker SL utsätter dem för. Nu är det dags
för SL att ta tag i denna fråga.
SL vädjar också till resenärerna att inte resa via de
stora bytesstationerna Gullmarsplan, Årstaberg och
Liljeholmen. Det är en vädjan som är svår att tillmötesgå
för de allra flesta resenärer. Det enda alternativ många
har är att ta bilen.
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Trafikverket glömmer människan!
Regeringen gav i slutet av förra året Trafikverket i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att ge tågresenärerna bättre information.
Kundundersökningar visar att cirka 95 % av resenärerna är nöjda med dagens information när tågen går
enligt tidtabell. Däremot är bara 60 till 70 % nöjda när
det är trafikstörningar. Då kan resenärerna få olika uppgifter om en beräknad försening: en från Trafikverket
och från tågbolaget.

I dag används papper, penna och linjal
Dagens bristfälliga information beror bland annat på
otydliga krav mellan olika aktörer och att man arbetar
med manuella rutiner. En ny tidtabell för ett tåg tas
fram med hjälp av papper, penna och linjal.

Vilka åtgärder planeras?
Bland de åtgärder som Trafikverket vill införa är dynamiska skyltar på perronger och stationsbyggnader, bättre
information om trafik med ersättningsbussar samt positionering av pendeltågen i Stockholm. Man vill också
ersätta papper, penna och linjal med IT-lösningar.

Vi Resenärer kommenterar
De åtgärder som Trafikverket vill införa är till allra
största delen införandet av ny teknik. Människan finns
inte med!
Att resenärerna i dag får felaktig information beror
många gånger på ansvarig trafikledare. Utredningen berör inte alls denna viktiga arbetsgrupp hos Trafikverket.
Det som skiljer SJ från MTR Express är bland annat
den information som lokförarna hos MTR ger resenärerna. Där finns ett personligt ansvar för att vi ska få
den information som efterfrågas.
MTR Express har vidare utmärkt information till sina
resenärer genom många och tydliga displayer ombord på
tågen.

Här ligger flyget främst!
SJ testar en app som visar var
tågen befinner sig. ”Var är
mitt tåg?” Tyvärr är den nedsläckt på grund av Corona.
Varför ligger tåget så långt efter i teknisk utveckling.
Appen ”Flightradar24” visar trafiken i luften och var
planen befinner sig. Den täcker all flygtrafik i världen.
För varje plan visas destination och aktuell tidtabell. Vi
rekommenderar alla inom järnvägsbranschen ett besök
på www.flightradar24.com.

Så här informeras resenärerna i MTR Express
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Ombordpersonalen spelar en viktig roll inte minst vid
trafikstörningar. De liksom lokförarna tillhör inte
Trafikverket men de är nyckelgruppen för information
till resenärerna. Detta visar sig exempelvis när resenärer
akterseglas på en station vid byte till ersättningsbuss.
De förare som kör ersättningsbussar är också en viktig
yrkesgrupp, som inte finns i Trafikverkets tankevärld.
Järnvägsbranschen är hårt teknikfixerad, vilket Trafikverket bekräftar i den framlagda handlingsplanen. Människan glöms bort.
I andra branscher hade man utgått ifrån de som jobbar
inom berörda områden och satsat på de olika yrkesgrupperna med vidareutbildning och tydliggörande av ansvarsområden.

Säkrare resa med taxi!
Taxi Stockholm var snabba med att införa ångtvätt av
sina fordon invändigt för att minska risken för spridning
av nya coronaviruset. Nu tar de ytterligare ett steg och
monterar skyddsskärmar i bilarna som ska separera fram
och baksätet och på så sätt hindra smittspridning.
- Vi vill vara en viktig samhällsaktör som bidrar till
minskad smittspridning samtidigt som vi också vill förbättra arbetsmiljön för våra förare som är ryggraden och
hjältarna i vår verksamhet, säger Gökay Akyüz, VD för
Taxi Stockholm.
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