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Förord / Preface
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min familj som har möjliggjort att jag har kunnat studera och stått ut med att jag suttit och studerat sent på kvällarna.

Mattias Lisstorp
Jämjö, maj 2019
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Sammanfattning
Kollektivtrafiken har en viktig roll att fylla i strävan mot ett hållbart samhälle. Kollektivtrafiken har många intressenter och genom att kollektivtrafiken ska inriktas
mot att uppfylla olika mål, som i många fall går stick i stäv med varandra, så krävs
att besluten om hur en rutt ska trafikeras föregås av olika avvägningar. Det här arbetet applicerar analytiska angreppssätt för beslutsfattande på en förändring som genomfördes i stadstrafiken i Ronneby hösten 2018.
Syftet med arbetet är att applicera swing weighting och even swap på beslutsproblemet att förändra stadsbusstrafiken i Ronneby. Vidare är syftet att jämföra utfallen
från de två angreppssätten med varandra och med det verkliga valet och undersöka
om det finns skillnader mellan dem.
Studien har bedrivits som en fallstudie och metodiken för undersökningarna har
bland annat varit workshoppar och gruppintervjuer. I workshopparna har deltagarna
från trafikhuvudmannen fått jämföra tre alternativ mot varandra med swing
weighting och even swap samt fått ge kommentarer på hur de upplevde de analytiska
angreppssätten.
Resultaten från workshopparna visade att både swing weighting och even swap ger
samma rekommendationer för vilket alternativ som är det bästa samt ger samma
preferensordning mellan alternativen. Det alternativ som rekommenderades av de
analytiska angreppssätten var även det som valdes vid den verkliga beslutssituationen. Bland deltagarna vid workshopparna uppfattades swing weighting som ett
bättre och enklare analytiskt angreppssätt än even swap och deltagarna uppfattade
även att analytiska angreppssätt kunde vara komplement vid förarbeten vid kollektivtrafikutveckling.
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Abstract
Public transport has an important role in the quest for a sustainable society. Public
transport has numerus stakeholders and different goals, often contradictional, to fulfil which demands that decisions in route planning is preceded of thorough evaluations. This work applies different approaches for decision making on the transformation of the public transport system in Ronneby in 2018.
The purpose of this work is to utilize swing weighting and even swap on the decision
problem coherent with the transformation of the public transport system in
Ronneby. The purpose is also to compare the results from the approaches with each
other and with actual decision and to compare the differences between them.
This has been a case study and the method for the examination has been through
workshops and group interviews. The participants of the workshops have been employees of the local public transport authority. These participants have compared
three alternatives applying both swing weighting and even swap and been asked to
comment on their experience of these two approaches.
The results from both swing weighting and even swap shows the same recommendations regarding which alternative to choose. The approaches also show the same order of preference between the alternatives and the alternative that was recommended by the approaches is the same as was chosen in the actual decision situation.
The participants in the workshops found swing weighting to be a simpler and better
analytic approach for decision making then even swap. They also perceived these approaches to be a complement in the preparatory work with public transport planning.
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1 Introduktion
I introduktionskapitlet beskrivs vad som gör det ämne som tas upp i arbetet intressant ur beslutsanalytisk synvinkel. Kapitlet består av inledning, syfte, forskningsfrågor samt avgränsning.
1.1

Inledning

Vid en första anblick så kan en samhällstjänst såsom kollektivtrafiken verka enkel
men det är mer än att sätta in en buss på en rutt och låta den köra efter en tidtabell.
Kollektivtrafiken styrs av bland annat ett trafikförsörjningsprogram, vilket är ett
styrdokument som varje region har för sin kollektivtrafik. Trafikförsörjningsprogrammet ska beskriva den inriktning och de mål som berör all den kollektivtrafik
som rör regionen. Det vill säga även trafik som ligger utanför det egna länet men
som påverkar länets invånare då det ligger i exempelvis samma arbetsmarknadsregion där pendlingsutbyte sker (SKL, 2015, s 8). Det finns således en övergripande
tanke bakom att trafiken går som den gör. Dessutom finns det även praktiska och
produktionsrelaterade orsaker till hur busslinjer och tidtabeller utformas.
Då kollektivtrafiken kan vara ett medel för att uppnå andra samhällsmål utöver resandet så kan den användas av andra aktörer i samhället. Kollektivtrafiken kan också
utgå från andra mål än de regionala och exempelvis återspegla nationella transportmål. Programmet ska användas för den övergripande strategiska planeringen för kollektivtrafiken i regionen och vara en beskrivning av vad den regionala kollektivtrafikmyndigheten vill uppnå med kollektivtrafiken på längre sikt. Det har även en stark
politisk karaktär (SKL, 2015, s 8–9).
Kollektivtrafiken har också en viktig roll att fylla i strävan mot att skapa ett hållbart
samhälle. Holmgren (2014, s 221) skriver att i Sverige, likt i många andra länder, så
framhålls att transportsystemen ska vara utformade så att de stödjer en övergång till
ett hållbart samhälle. För att transportsystemen ska kunna bidra till en lägre miljöpåverkan så måste kollektivtrafiken ta marknadsandelar från privatbilismen.
Genom att kollektivtrafiken ska inriktas mot att uppfylla olika mål, som i många fall
går stick i stäv med varandra, så krävs att besluten om hur en rutt ska trafikeras föregås av olika avvägningar. Det finns intressen i att medborgarna ska ha en god och tät
kollektivtrafik samtidigt som det finns motstående intressen i att hålla nere kostnader. Det finns arbetsmiljöintressen från bussförarna liksom det finns intressen från
resenärerna och trafikhuvudmannen, exempelvis Stockholms Lokaltrafik eller Skånetrafiken.
I beslutsprocessen som föregår en förändring, utökning eller nerläggning av kollektivtrafik så leder de olika målen till att många aspekter ska sammanvägas. Inom
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beslutsanalys så finns det olika analytiska angreppssätt för hur man på ett strukturerat sätt utifrån olika aspekter värderar olika alternativ för att komma fram till vilket
av dem som är att föredra. Exempel på två analytiska angreppssätt är swing
weighting och even swap.
Det här arbetet behandlar en beslutssituation som den kan se ut vid implementeringen av en förändring i en lokal busslinjesträckning och bland annat så ska analytiska angreppssätt för beslutsfattande appliceras på problemet. Utgångspunkten är en
förändring som genomfördes i stadstrafiken i Ronneby hösten 2018.
1.2

Syfte

Syftet med arbetet är att applicera två analytiska angreppssätt, swing weighting och
even swap, på beslutsproblemet att förändra stadsbusstrafiken i Ronneby. Beslutsproblemet ska bearbetas med hjälp av analytiska angreppssätt för multikriterieproblem som verktyg i beslutsarbetet.
Vidare är syftet att jämföra utfallen från de två angreppssätten med varandra och
med det verkliga valet och undersöka om det finns skillnader mellan dem. Det förväntas att arbetet ska ge indikationer på ifall de analytiska angreppssätten kan användas vid beslutsfattande under utvecklingsarbete av kollektivtrafik.
1.3

Avgränsning

Det här examensarbetet avgränsar sig till att behandla beslutsproblemet som förelåg
vid arbetet med att skapa en ny förändrad stadstrafik i Ronneby. Beslutproblemet
avgränsas till den trafik som tas upp som linje 1, 2 och 150 i Region Blekinges handling Ny stadstrafik Ronneby 2018 (Dnr 18/00167) (Region Blekinge, 2018). Allt innehåll i uppsatsen och all använd litteratur är offentligt material.
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2 Metod
I metodkapitlet så kommer de metodiska överväganden som skett vid undersökningen och framställandet av det här arbetet att tas upp.
2.1

Fallstudie

Det här arbetet har bedrivits som en fallstudie där studieobjektet varit en beslutssituation som har inträffat. Denscombe (2016, s 91–92) skriver att syftet med en fallstudie är att fokusera på ett särskilt fenomen för att forska mer grundligt i de förhållande som gäller för det speciella fallet. Det som utmärker en fallstudie är dess fokus
på bara en undersökningsenhet samt att enheten ska vara en fristående med distinkta
gränser. Händelser är exempel på fall som kan undersökas med fallstudie. Undersökningsobjektet i den här undersökningen är distinkt avgränsat och fristående.
Denscombe (2016, s 94–95) menar att syftet med en fallstudie är att använda sig av
flera datakällor snarare än att bara använda en metod för undersökningen och att undersöka objektet i sin naturliga miljö, snarare än att skapa en konstgjord miljö för
forskningsändamålet. I det här arbetet så används dokumentstudie, observation samt
gruppintervju och workshop.
2.2

Dokumentstudie

Dokument kan användas som en studies primära källa såsom man annars använder
exempelvis intervjuer. Dokumenten kan vara skriven text, digital kommunikation
eller bildkällor (Denscombe, 2016, s 319). De verksamhetskopplade dokument som
används vid den här studien har varit offentliga dokument hos Blekingetrafiken som
beskriver de olika överväganden som har gjorts i samband med skapandet av ny busstrafik i Ronneby. Exempel på dessa dokument är Ny stadstrafik Ronneby 2018 (Dnr
18/00167) (Region Blekinge, 2018) och Trafikförsörjningsprogram för Blekinge
2016–2019 (Region Blekinge, 2016). Dessutom så har läroböcker och artiklar samt
information från hemsidor varit viktiga källor i arbetet.
2.3

Observation

En del av inhämtandet av information har skett via observation. Den delen som hämtats genom den metoden är främst hur den riktiga beslutsprocessen gick till väga, till
stor del det som tas upp i kapitel 5, samt även hur workshopparna har utvecklats.
Sättet att observera kan betecknas som deltagande.
Deltagande observation är ett diskret sätt att samla in information genom att forskaren är deltagande i situationer och lyssnar och observerar det som händer. Detta ger
forskaren ett inifrånperspektiv vilket då kan göra att denne förstår det som händer
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på ett bättre sätt. Det skildrar även verkligheten som den är då observationen sker i
naturlig miljö (Denscombe, 2016, s 304–305).
2.4

Gruppintervju och workshop

Undersökningen där olika analytiska angreppssätt för beslutsfattande provas på det
ursprungliga beslutsproblemet sker i form av workshoppar och gruppintervjuer. Enligt Denscombe (2016, s 268) så har gruppintervjun fördelarna att den inkluderar
fler personer och det kommer därmed in fler synpunkter och mer information i intervjun än om den bara utförs på en person i taget. En annan fördel är att intervjupersonerna får höra andras synpunkter och det kan uppstå en diskussion i vilken man
sedan kan komma fram till ett svar.
Enligt Tervonen et al (2017, s 1488–1489) så är det vid swing weighting fördelaktigt och brukligt att använda sig av workshoppar om det finns olika kunskaper om
området samt olika kunskaper om metoden. Detta stödjer valet för den här undersökningen att använda just den metoden för interaktion med intervjupersonerna. Intervjupersonerna kan fackområdet och beslutssituationen väldigt väl, då de själva varit inblandande, men har ingen kunskap i de angreppssätt som används i det här arbetet.
Workshopparna delades upp i två sessioner. Den första workshoppen behandlade
swing weighting och den andra behandlade even swap. För att minska påverkan som
svaren från de två olika workshopparna skulle kunna ha på varandra så var de åtskilda. Innan workshopparna genomfördes så fick deltagarna ut beskrivningar om
hur de analytiska angreppssätten fungerar för att på så vis förbereda dem på arbetssättet. Ingen av deltagarna var bekant med vare sig swing weighting eller even swap
sedan tidigare.
Workshoppen rörande swing weighting pågick i en timme. Workshop nummer två,
som tog upp even swap, pågick i ca 40 minuter. Swing weighting har några fler steg
och tar därmed lite mer tid att genomföra.
Vid båda workshopparna användes Excelblad som var förberedda för de två olika
metoderna. Detta för att spara tid och hålla intresset uppe samt för att funktionerna
som användes skulle vara färdiga och dubbelkollade. Själva workshoppen dokumenterades med anteckningar, ljudupptagning och ifyllning av Excelblad. Vid ifyllning
av Excelblad så gjordes detta på projektor så att deltagarna kunde följa med i processen.
2.5

Metodkritik

Vid genomförandet av en undersökning så finns det alltid risk för fel som innebär att
undersökningen blir komprometterad. Det finns risk att intervjupersonerna ger de
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svar som de tror att intervjuaren förväntar sig. Det finns också en uppenbar risk att
de som intervjuas och är med i workshoppar kring beslut som de själva varit med
och tagit, och där alternativen är de som deltagarna redan tagit ställning till tidigare,
gör val utefter att de ska försvara sitt ursprungliga val. Keeney (1982, s 819–820)
tar upp den problematiken och det nödvändiga att vara medveten om den.
Vad gäller de analytiska angreppssätt som används i den här undersökningen så bygger de på att beslutsproblemet bryts ner till aspekter och att varje aspekt behandlas
för sig. På så vis kan också alternativen kamoufleras och det kan göra så att beslutsfattaren koncentrerar på aspekterna och inte ser alternativet bakom. I exempelvis i
swing weighting tas besluten i flera steg, vilket också gör att alternativen som helhet
inte träder fram så tydligt förrän dess att alla överväganden är gjorda. För even swap
så blir de olika alternativen mer tydliga, då aspekterna som är förknippade med varje
alternativ följer detta genom hela processen.
Resultaten från workshopparna visar också att aspekter där det verkliga valet av trafikalternativ inte innehar den bästa aspektnivån har höga värderingar mellan aspektnivåerna och att dessa differenser är stora gentemot differenser mellan aspektnivåer
inom andra aspekter. Exempel på dessa aspekter är kostnadsökning, ökad turtäthet
samt förlorare.
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3 Bakgrund
Under de första månaderna 2018 togs beslut att Blekingetrafiken skulle göra en insats i Ronneby för att förändra busstrafiken där i syfte att öka kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna. Tidigare hade man gjort liknande förändringar i
andra kommuner i länet där Karlskrona först ut 2016 för att sedan följas av Sölvesborg 2017. I Karlskrona har förändringarna medfört ett ökat resande med tio
procent det första året (Region Blekinge, 2018), vilket i sammanhanget är en bra
ökning om det jämförs med vilka ökningar som kan förväntas vid en trafikförändring. I Sölvesborg var resultatet mer blygsamt med bara ett par procents ökning av
resandet året efter förändringen.
3.1

Om Blekingetrafiken och Region Blekinge

Blekingetrafiken har till uppgift att se till att det finns goda allmänna kommunikationer inom Blekinge och mellan Blekinge och angränsande län. Detta görs med busstrafik och tågtrafik, samt även skärgårdstrafik och serviceresor. Blekingetrafiken har
inga egna fordon eller förare utan all trafik är upphandlad och bedrivs på entreprenad (Blekingetrafiken, 2019). Den regionala kollektivtrafikmyndigheten beslutar vad
som ska omfattas av den allmänna trafikplikten. Allmän trafikplikt innebär att kollektivtrafiken ska bedrivas under allmänhetens försorg och finansieras med skattemedel (Region Blekinge, 2019b), vilket för Blekinges del innebär att Blekingetrafiken
ska bedriva trafiken. All busstrafik inom Blekinge, utom de kommersiella flygbusslinjerna mellan Karlskrona och Ronneby Airport, bedrivs under allmän trafikplikt
(Region Blekinge, 2019c).
Blekingetrafiken är en del av Region Blekinge (Blekingetrafiken, 2019). Sedan den 1
januari 2019 är Region Blekinge en sammanslagen organisation som består av det
som tidigare var Region Blekinge och Landstinget Blekinge. Det nya Region Blekinge har således till uppdrag att ansvara för bland annat hälso- och sjukvård, infrastruktur, regional tillväxt, kollektivtrafik, kultur och bildning (Region Blekinge,
2019a).
Före den 1 januari 2019 så var Region Blekinge ett samarbetsorgan mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i länet. Region Blekinge var, och är fortsatt, ansvarigt för organisationen av kollektivtrafiken i länet genom Blekingetrafiken (Region
Blekinge, 2016, s 9, 11).
3.2

Kollektivtrafiken i Ronneby innan hösten 2018

Den busstrafik som fanns i Ronneby innan omläggningen 2018 startade 2012 genom
att det genomfördes en omläggning från att ha haft två busslinjer som trafikerat tätorten till att öka till fem. Dessa fem linjer trafikerade staden i främst i så kallade
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ringlinjer där varje linje går i en egen sluten slinga (SKL & Trafikverket, 2012, s
153).
Innan förändringen som genomfördes 2018 så trafikerades Ronneby tätort, inklusive
Kallinge och Ekenäs, av en trafik som gav stor yttäckning av området. Systemet bestod av många linjer vilket gjorde det svårt för ovana resenärer att resa. Då det fanns
dubbla linjer som trafikerade samma område som ringlinje, men med olika riktning,
så komplicerades resandet (Region Blekinge, 2018). De två ringlinjerna mellan Ronneby och Kallinge, linje 21 och 22, som var för sig hade halvtimmestrafik, skapade
tillsammans kvartstrafik på vissa ställen på sträckan. Eftersom att dessa två linjer gick
separat och inte redovisades tillsammans i tidtabellen så uppfattades det som att det
var halvtimmestrafik. Linjerna 21, 22 och 23 gick i halvtimmestrafik och linjerna 24
och 25 i varannantimmestrafik. Linjekartan (figur 1) visar hur stadsbusstrafiken var
organiserad. Den här typen av linjekarta kallas ibland för tunnelbanekarta, även om
den inte visar ett tunnelbanesystem. Det som kännetecknar den här typen av linjekartor är att de inte är geografiskt korrekta och att de visar linjesträckningen på ett
förenklat sätt.

Figur 1: Linjekarta i Ronneby mellan 2012 och 2018 (egen illustration efter linjesträckning).
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En nackdel med ringlinjer är att kostnaderna för att trafikera ett område blir förhållandevis höga med den lösningen (SKL och Trafikverket, 2012, s 54). En annan
nackdel är att det bildas ojämnhet i restiden där resan blir olika lång beroende på i
vilken riktning man reser (Bengtsson & Friberg, 2015, s 35–36). Den stora fördelen
med ringlinjer är att det ger en god yttäckning. Då två ringlinjer trafikerar samma
sträcka och kör mot varandra ges möjlighet att resa i båda riktningarna (SKL och
Trafikverket, 2012, s 54).
I samband med en inventering av den befintliga trafiken kom följande information
fram (Region Blekinge, 2018):
– Linje 21, 22 och 23 hade det absolut största resandet i Ronnebys stadstrafik.
– Linje 24 och 25 hade inte fått samma genomslag i resande som de övriga i
Ronnebys stadstrafik och hade sämre beläggning än de övriga stadslinjerna.
– Det var mer populärt att resa den östra sträckningen med linje 22 mellan
Kallinge och Ronneby, än att resa den västra sträckningen med linje 21.
– Resandet var högre från Kallinges östra delar än de centrala delarna och
framförallt högre än från de västra delarna.
– Linje 23 har högt resande på hela linjesträckningen.
– Ronneby hade många linjer sett till ortens storlek.
De resultat som framkom vid inventeringen av trafiken visade på att det fanns ett behov för att göra förändringar. Målen med den förändring som det togs initiativ till
var att göra kollektivtrafiken attraktiv, skapa starka stråk med högt resande och bidra
till effektiva kommunikationer till flygplatsen (Region Blekinge, 2018). Vad gäller
kommunikationerna till flygplatsen så hade offentliga intressen i Ronneby en del
åsikter om busstrafiken och velat ha den förändringen. Det har varit önskat från
Ronneby kommuns sida att få busstrafik till den civila flygplatsen i Kallinge, vilket
inte fanns i den gamla trafiken.
3.3

Region Blekinges mål för kollektivtrafiken

Region Blekinge har ett antal mål för kollektivtrafiken i länet. Dessa finns upptagna i
Trafikförsörjningsprogrammet (Region Blekinge, 2016) och ett utdrag av de som är
relevanta för lokal kollektivtrafik radas upp och förklaras nedan.
– Ökad marknadsandel
Öka andelen kollektivtrafikresenärer av de motoriserade resorna. Resor ska
tas från biltrafiken.
– Förbättrad pendlingsbarhet
Det ska gå att pendla till jobbet i centralorten från flera platser i kommunen
och kunna arbeta en normal arbetsdag på minst åtta timmar.
– Restidsförkortningar
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Restiden med kollektivtrafiken ska kortas så att det blir mer attraktivt att
resa kollektivt.
– Ökad andel nöjda och ökat förtroende
Andelen resenärer och allmänheten i övrigt som är nöjda med trafiken ska
öka, liksom förtroendet för Blekingetrafikens utförande av kollektivtrafiken.
Detta mäts via telefonintervjuer och webbaserade intervjuer som utförs månatligen. Förtroende och nöjdhet kan ökas med exempelvis förbättrad tidhållning, ökat turutbud samt relevanta linjesträckningar.
– God kostnadstäckningsgrad ska eftersträvas
Andelen av de trafikrelaterade kostnaderna, alltså produktionskostnader inklusive fordonskostnader, som täcks av biljettintäkter ska hållas på en nivå
som ligger runt riksgenomsnittet.
Två av målen som angavs ovan är mer eller mindre universella för kollektivtrafiken.
Dessa fundamentala mål är ökad marknadsandel och god kostnadstäckningsgrad. För
att öka marknadsandelen är bland annat restidsförkortning, nöjda resenärer och förtroende medel för att nå dit. Holmberg (2013) är en rapport som går igenom olika
metoder för att nå en ökad marknadsandel för kollektivtrafiken.
Pendlingsbarhet är ett mål som handlar om att det ska gå att arbetspendla från fler
platser i länet till kommunhuvudorten i den aktuella kommunen. Från många platser
så är busstrafiken bara anpassad för skolelever, och deras behov, och där finns därför
inte möjlighet att arbeta en full arbetsdag och resa kollektivt både till och från arbetet. Då detta mål är skapat för områden med gles, eller ingen kollektivtrafik, så är
det inte relevant för Ronnebys stadstrafik.
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4 Aspekter för kollektivtrafiken
I det här kapitlet presenteras aspekter som är av betydelse för en ökad marknadsandel och god kostnadstäckningsgrad. Inom Blekingetrafiken nämns följande åtgärder
som i någon form drivande för det målet. Dessa aspekter användes vid workshopparna för jämförelse mellan alternativen. Aspekterna som finns angivna under varje
alternativ har inte alla varit en del av den ursprungliga information som användes vid
det beslutsarbetet. De aspekter som har varit en del av den ursprungliga situationen
är resandeökning och kostnadsökning.
4.1

Resandeökning

Marknadsandel är den del av den totala marknaden som den egna organisationen försörjer. En ökad marknadsandel innebär att den egna produkten tar andelar från
andra aktörer på marknaden (Simons, 2014, s 190). Ett ökat resande är en av två
möjligheter för att öka kollektivtrafikens marknadsandel av de motoriserade resorna. Den andra delen är att minska övriga motoriserade resor, men mest framgångsrikt är om dessa delar kan kombineras (Holmberg, 2013, s 9).
”Resandeökning” är den aspekt som använts i workshopparna. Nivåerna för resandeökning har tagits fram genom att beräkna effekten som efterfrågeelasticiteten har på
resandet. Formlerna och elasticitetstalen är hämtade från SKL och Trafikverket
(2012, s 77–78) och grundar sig på Skånetrafikens empiriska resultat för hur efterfrågan på kollektivtrafikresor påverkas av förändringar av olika aspekter. Dessa
aspekter är exempelvis förändringar av genomsnittlig åktid, väntetid eller gångtid,
eller kombinationer av dessa förändringar. Enligt Skånetrafikens resultat så är elasticiteten för turtäthet och gångtid -0,3, och för restid -0,6. Vid exempelvis en halvering av väntetiden, det vill säga en fördubbling av turtätheten, används följande formel för att beräkna resandeökningen:
∆ 𝑣ä𝑛𝑡𝑒𝑡𝑖𝑑 [%] ∗ 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑡𝑎𝑙 = ∆ 𝑅𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 [%]

(1)

Högre resandeökning är bättre.
4.2

Kostnadsökning

Inom kollektivtrafik är det vanligt att verksamheten dras med låg produktivitet och
höga kostnader vilket leder till att kollektivtrafikhuvudmannen, det vill säga kommunen, regionen eller en kombination av dessa, måste skjuta till mycket pengar för
att få det till att gå runt. Att skapa en bättre kostnadseffektivitet inom kollektivtrafiken skulle underlätta att få genomslag på den sociala och miljömässiga hållbarheten
som kollektivtrafik bidrar med, då en utökning av denna blir mindre kostsam för
både resenärer och kollektivtrafikhuvudman (Buehler & Pucher, 2011, s 126).

15

Kostnadstäckningsgraden i Ronneby låg på 36 procent för den trafik som fanns innan
omläggningen 2018, vilket är något lägre än den genomsnittliga kostnadstäckningen
för Blekingetrafikens trafik som 2017 var 42 procent (Trafa, 2019).
Hög turtäthet är exempel på en faktor som driver kostnaderna för kollektivtrafiken
och påverkar kostnadstäckningsgraden negativt. Effekterna är dock beroende på vilket resenärsunderlag som finns. Verbich et al (2017, s 56–57) har i en studie sett att
de kollektivtrafikutförare i stora amerikanska städer som har högst kostnadstäckningsgrad, alltså den del av kostnaderna som täcks av biljettintäkter, är de med högst
resande. De är sin tur också de som har god tillgänglighet och hög turtäthet.
Förutom direkta kostnader som är kopplade till trafiken så finns även indirekta kostnader som orsakar problem för kollektivtrafiken genom exempelvis låg kundtillströmning eller att beslut tas som hindrar framkomligheten för kollektivtrafiken.
Camén och Lidestam (2016, s 295) skriver att politiska beslut som är kontraproduktiva för kollektivtrafiken även är kostnadsdrivare. Exempel som tas upp är fria parkeringsplatser i stadskärnor som gör att färre väljer att åka den kollektivtrafik som
det allmänna lägger mycket pengar på. I Ronneby finns det inga parkeringsavgifter
och stadskärnan är förhållandevis svår och tidsödande att köra igenom sett till stadens storlek på ca 13 000 invånare (SCB, 2019). Faktorer som dessa påverkar kollektivtrafiken både på intäktssidan såväl som på kostnadssidan.
I workshopparna har ”Kostnadsökning” använts som den aspekt som är kopplad till
hur kostnaden förändras med de olika alternativen. Kostnadsökningen räknades fram
genom att beräkna vad den extra trafiken skulle kosta i produktion och hur fordonskostnaderna skulle förändras. Kostnaderna är netto vilket innebär att även intäkterna
för det ökade resandet har tagits med i ekvationen. Lägre kostnadsökning är bättre.
4.3

Nya hållplatser

För att kollektivtrafiken ska vara ett relevant alternativ så menar Blekingetrafiken att
kollektivtrafiken måste nå målpunkter, exempelvis skolor, köpcentrum eller stora
arbetsplatser, som är intressanta för den som reser. Mavoa et al (2012, s 15) skriver
att ett minskat bilanvändande, och därmed reduktion av bilanvändandetes negativa
effekter, är beroende av att kollektivtrafiken blir så bra att den kan användas för att
nå de destinationer som bilåkarna vill komma till. Mavoa et al (2012, s 15) tar även
upp att den sociala aspekten också är en viktig del vad gäller relevansen, då kollektivtrafiken kan vara det enda resalternativet för vissa medborgare i samhället.
För att kollektivtrafiken ska kunna ses som relevant så krävs att den kommer nära de
relevanta målpunkterna. En viktig del vid anläggningen av busshållplatser är att
gångavståndet till hållplatsen från de omgivande målpunkterna och möjliga destinationerna inte är för långt. Det finns tumregler som säger att mellan 400 och 800
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meter är ett acceptabelt gångavstånd (Mavoa et al, 2012, s 16, Páez et al, 2012, s
145). Enligt Redman et al (2013, s 123) så är ett lämpligt avstånd från en hållplats
fem minuters gångväg. Inom det området så har man observerat att det finns ett
ökat värde på fastigheter som har att göra med det attraktiva läget i förhållande till
kollektivtrafiken.
I workshopparna så har tillkommande hållplatser varit en aspekt som är kopplad till
relevansen. Den här aspekten har benämnts som ”Nya hållplatser” och ger information om det tillkommer hållplatser i stadstrafiken som inte varit en del av den tidigare. Ju fler nya hållplatser desto bättre.
4.4

Försörjningsområde och förlorare

Linjesträckningen är en betydande faktor som påverkar om trafiken kan uppfattas
som relevant eller ej. När ett linjenät ska planeras efter det att bebyggelsen finns på
plats så får linjenätet anpassas till de målpunkter som finns, men att det i högst möjliga mån genomförs så att trafiken blir så effektiv som möjligt. Det som SKL och
Trafikverket (2012, s 60) kallar starka stråk är något som är målet även för kollektivtrafik i små städer. Införandet av starka busstråk, där det går tät trafik på ett begränsat antal linjer på gena linjesträckningar, har visat sig leda till ökat resande
(Holmberg, 2013, s 89).
I Ronneby finns ett antal målpunkter som busstrafiken bör trafikera frekvent för att
vara relevant. Dessa målpunkter är viktiga för orten och platser där det antingen bor
många eller som många besöker för ärenden, skolgång eller arbete. De hållplatser
som ligger i anslutning till de här målpunkterna påvisar ett för staden högt resande
(Region Blekinge, 2018). De stora och viktiga målpunkterna är:
–
–
–
–
–
–
–
–

Resecentrum
Centrum/Torget (Kungsgatan)
Stadshuset/Maxi
Hjorthöjden
Knut Hahnskolan
Almvägen/Lindvägen i Kallinge
Kallinge centrum/Kallinge torg
Flygplatsen (en tillkommande hållplats som var en förutsättning för förändringen och som inte finns med i figur 2)

Figur 2 visar hur många påstigande det är i snitt på hållplatserna inom Ronnebys
stadstrafik under en vardag och målpunkterna i listan ovan representeras i figuren
med förhållandevis stora punkter. Då Blekingetrafikens biljettstatistik endast kan
visa vid vilken hållplats som en påstigning sker så finns det ingen säker statistik över
var passagerarna stiger av. Det som visas vid manuella räkningar och som generellt
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kan antas är att antalet avstigande och påstigande resenärer på en hållplats följs åt och
överensstämmer med varandra.

Figur 2: Hållplatser i Ronneby, antal påstigande (Region Blekinge, 2018).

Hur resandet ser ut från olika hållplatser är en viktig aspekt vid planerandet av linjesträckningar. Trafiken till och från de hållplatser som har ett högt antal resande bör
vara tät. För en god resandeökning så är det positivt med tät trafik på redan starka
stråk och välanvända hållplatser (SKL & Trafikverket, 2012, s 60).
I workshopparna så var aspekterna ”Försörjningsområde” och ”Förlorare” kopplade
till de olika alternativens relevans.
Försörjningsområdet visar hur relevant linjesträckningen hos alternativen var i förhållande till den tidigare trafikeringen av Ronneby. Aspekten har konstruerats så att
de olika alternativens försörjningsområde utgår från den del av de ursprungliga hållplatserna som trafikerades i stadstrafiken och till hur stor del dessa trafikeras av den
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föreslagna trafiken i alternativet. Här utgicks även från antalet påstigande per hållplats, vilket ger att om en hållplats med lågt antal påstigande försvinner blir effekten
liten och tvärt om. Då det främst är mycket små hållplatser, sett till antal påstigande
resenärer, som försvinner så blir skillnaderna inte så stor mellan alternativen i den
här aspekten. I den här aspekten är en högre procentsats bättre än en lägre procentsats.
Aspekten förlorare beräknades genom att ta fram det genomsnittliga antalet dagliga
resenärer som kommer att drabbas av en försämring genom den trafik som alternativet presenterar. Aspekten har beräknats utefter det genomsnittliga antalet påstigande per dag på de hållplatser som får ett sämre turutbud eller förlorar trafik. För
den här aspekten är ett lägre antal förlorare bättre än ett högre antal förlorare.
4.5

Turtäthet

Med turtäthet menas hur tätt det är mellan avgångarna. Turtätheten är en viktig parameter för att få människor välja att åka kollektivt. Man vill slippa långa väntetider
mellan avgångarna och vill därför ha tät trafik (Redman et al, 2013, s 122–123). Vid
låg turtäthet är resenären mer känslig för avvikelser från tidtabellen än då turerna
avgår tätare (Holmberg, 2013, s 69).
Om det avgår en buss var tionde minut slutar busspassageraren bry sig om att titta
på tidtabellen. Är busstrafiken så tät att det går en buss var tionde minut, eller oftare, så uppfattas det som om att väntetiden är så kort att resenären kan komma när
som helst till hållplatsen. Den ökade nyttan med varje extra avgång som utgör tätare
trafik än tiominuterstrafik är låg. Likaså är skillnaden i nytta mellan att det går en
buss i kvarten och att det går en buss var tionde minut liten i förhållande till skillnaden i nytta mellan att det går en buss i halvtimmen och en buss i kvarten. Skillnaden
i nytta mellan att det går en buss i halvtimmen och en buss i kvarten är tio gånger
större än skillnaden mellan att det går en buss i kvarten och en buss var tionde minut
(Holmberg, 2013, s 64–65).
Turtätheten är även viktig för tillgängligheten. Det är vanligt att turtätheten varierar
under dagen och att den är tät i rusningstid och mindre frekvent under andra perioder. En turtäthet som sjunker under en avgång i halvtimmen under lågtafik kan anses som en praktisk avsaknad av kollektivtrafik i ett stadsområde (Mavoa et al, 2012,
s 17).
För de workshoppar som är en del av det här arbetet så var turtätheten aktuell i två
aspekter. En aspekt är ”Ökad turtäthet vardagar”. Den aspekten mättes utifrån den
trafik som kördes fram till 2018 och det resande som då fanns från olika hållplatser.
Det antal påstigande resenärer som åker från en hållplats som får en ökad turtäthet
med alternativen sätts i förhållande till det totala antalet påstigande under en dag. Då
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bildas en procentsats som visar hur stor andel av resenärerna som får ta del av ökad
turtäthet. Högre andel ökad turtäthet är bättre än en lägre andel ökad turtäthet.
”Minskad turtäthet vardagar” är en aspekt som är analog mot ökad turtäthet vardagar. Det som främst går att se med hjälp av de här två aspekterna är hur stor förändringen blir för de resenärer som finns – hur stor del får det bättre och hur stor del
får det sämre. En lägre andel minskad turtäthet är bättre än en högre andel minskad
turtäthet.
4.6

Ringlinje

Det ska vara enkelt att resa kollektivt och det ska vara enkelt att förstå systemet och
hur man ska resa till sin destination. Enkelhet bidrar till kunskap. Kunskap om något
bidrar till att forma attityder om det samma, och ju mer kunskap en beslutsfattare
har kring en tjänst desto större möjligheter att denne har en objektiv syn på tjänsten
när beslut tas. Ju mer information och ju bättre upplyst individen är om tjänst desto
bättre attityd har denne vad gäller tjänsten. Detta gäller således för kollektivtrafiken
också och bättre kunskap om tidtabeller och hållplatser gör den potentielle resenären mer positivt inställd till bussen (Scott et al, 2016, s 1054, 1066).
Tidtabellens uppbyggd och linjenätets utformning påverkar hur enkel kollektivtrafiken upplevs. Genom att använda taktfasta tidtabeller som utgår från en avgång var
femtonde, var trettionde eller var sextionde minut så skapar tidtabellsplaneraren
bäst möjligheter att vara flexibel i justeringen av antal turer. Turintensiteten kan
halveras eller dubblas och ändå bibehålla lättmemorerade tider där avgångarna sker
vid samma minuttal varje timme (Petersen, 2016, s 178). Sådana här taktfasta tidtabeller är det optimala för resenären då de är lätta att komma ihåg (SKL & Trafikverket, 2012, s 59). Enligt Buehler och Pucher (2011, s 132) så är taktfasta tidtabeller,
där det finns en integration och koordinering mellan lokal trafik och trafik på längre
sträckor, en faktor som ökar resandet. För Blekingetrafiken så är taktfasta tidtabeller
ett skallkrav för större linjer vid införande av ny stadstrafik.
För Blekingetrafiken så är även ringlinjer en aspekt som påverkar enkelheten. Som
nämnts i 3.2. så kan ringlinjer innebära olika restider beroende i vilken riktning man
reser. I workshopparna så är aspekten ”Ringlinje” knuten till hur enkel trafiken kan
uppfattas. Aspektnivåerna anger om det finns en ringlinje med i den föreslagna trafiken – ja eller nej. Nej är bättre än ja.
4.7

Reglertid

Enligt flera forskare så har punktlighet en inverkan på människors benägenhet att
välja kollektivtrafiken som sitt färdval. Punktligheten innebär att trafiken ska följa
tidtabellen och inte dras med förseningar. Enligt Redman et al (2013, s 122) så är
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tidhållning och punktlighet viktigt för att attrahera nya resenärer i kollektivtrafiken
och få fler att lämna bilen hemma. Liknande resultat har även Holmberg (2013, s
88) och Chakrabarti (2017, s 88) sett i sina studier.
Punktlighet i trafiken kan uppnås dels genom att det finns tillräckligt med tid i tidtabellen som gör att föraren hinner att köra turen inom de tidsramar som finns och
dels att det finns så kallad reglertid mellan turerna där bussen står still på en ändhållplats så att eventuella förseningar kan tas igen. Reglertiden är vanligen mellan fem
och tio minuter. Reglertid används också för att ge förarna kortare pauser i de fall
tiden inte behöver användas till förseningskompensering. Reglertid är dock inte bra
för effektiviteten på linjen och kan kosta i både fler fordon och icke-produktiv tid
och kan därmed påverka produktionskostnaderna för trafiken (Ingermarson, 2010, s
25–26.
Reglertid mellan bussturer bör därför finnas men samtidigt inte vara för lång. Detta
kräver att planeraren utformar en reglertid som är lämplig för linjen. Exemplet i figuren (figur 3) visar hur braheten kan förändras utifrån reglertidens varaktighet där
”lagom är bäst”.

Figur 3: Exempel på brahet avseende reglertidens varaktighet (egen illustration).

Vid workshopparna så används ”Reglertid” som en aspekt kopplad till punktlighet.
Aspektnivåerna anger om det finns reglertid i ingen, i en eller i båda ändarna av en
linje. Reglertid i båda ändarna av linjen är bättre än reglertid i en ände av linjen, vilket i sin tur är bättre än ingen reglertid alls. Den reglertid som avses i workshopparna är anpassad efter linjerna och utformad så att den fyller sin funktion och dess
varaktighet är inte en aspekt i det här sammanhanget.
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5 Alternativ och beslut av trafikupplägget för
Ronneby
I arbetet med ett trafikupplägg för Ronneby så delades trafiken upp i tre olika delprojekt efter hur stort resandet var från de olika hållplatserna.
Det stora och mest viktiga delprojektet skulle innefatta merparten av trafiken vad
gäller både sett till andel resenärer och till kostnad. Detta var den trafik som skulle
ersätta de resenärstunga linjerna 21 till 23, men även linje 24 och 25. Här skulle de
viktigaste målpunkterna i tätorten, alltså de hållplatser med flest påstigande resenärer, inkluderas (Region Blekinge, 2018).
Den andra mindre delen bestod av viktiga målpunkter som låg avskilt från merparten av de andra viktiga målpunkterna och var svåra att trafikera tillsammans med
dessa. För dessa målpunkter krävdes en annorlunda lösning, exempelvis genom att
skapa en separat linje eller integrera dem med en annan redan befintlig linje (Region
Blekinge, 2018).
Den tredje kategorin av trafik var områden med lågt resande (Region Blekinge,
2018) där trafiken egentligen inte har ett tillräckligt resandeunderlag för att kunna
bedrivas men där det fanns ett starkt intresse bland allmänhet eller politik för fortsatt trafikering. Trafiken i sådana områden ordnas så att de trafikeras med separata
linjer under tidpunkter då det finns tillgängliga bussar så att det inte tillkommer
kostnader för fordon.
Som avgränsningarna angav så kommer endast den första och den andra delen tas
upp i det här arbetet, det vill säga de linjer som benämns som linje 1, 2 och 150 i alternativen.
En parameter som har varit särskilt viktig för Blekingetrafikens tankar kring kollektivtrafiken är motviljan mot att förlora befintliga resenärer. Stort fokus läggs på att
undersöka hur de förfördelade resenärerna påverkas, hur många som berörs och i
vilken omfattning (Region Blekinge, 2018). Det finns belägg för att det är betydligt
kostsammare att få en ny kund, eller resenär, än att behålla en befintlig, vilket exempelvis Reicheld och Sasser (1990, s 105–108) skriver om. Dessutom så är sannolikheten för att det kommer kritik betydligt högre då befintlig trafik tas bort. I situationer då nya linjesträckningar, som för den stora massan bör vara bättre än de
gamla, får kritik så riskerar den kritiken få större utrymme i media än det som är positivt med förändringen.
Infrastrukturen är en också en aspekt som påverkar vilka förändringar som är möjliga att genomföra. Då det gäller spårbunden trafik så är det väldigt dyrt och komplicerat att ändra en linjesträckning då nya spår och kontaktledningar behöver byggas.
Vad gäller busstrafik så är det betydligt billigare och enklare att lägga om trafiken i
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de fall som det finns alternativa vägar. Den infrastruktur som finns är i regel den
som busstrafiken får hålla till godo med. Även hållplatser kostar relativt mycket att
flytta eller nyanlägga, i förhållande till väghållarens budget för dessa åtgärder, och
dessutom så kan det vara över ett års ledtid på att få dem anlagda. Kostnaden i Blekinge kan variera från ca 200 000 kr till 1 500 000 kr för att anlägga en hållplats som
har väderskydd och är tillgänglighetsanpassad med hög kantsten och taktila stråk.
5.1

Förberedande analyser

Blekingetrafiken använder sig inte av några specifikt benämnda beslutsmetoder, analytiska angreppssätt eller liknande, vid beslutsfattande kring vilken kollektivtrafik
som ska implementeras. Däremot förekommer det en hel del förarbete innan dess
det finns färdiga beslutsunderlag att presentera. Inför alla beslut så genomförs analytiskt arbete där underlag tas fram för olika trafikalternativ. Exempel på data som insamlas för analys kan vara hur många resenärer som använder olika hållplatser, vid
vilka tider som resandet är störst, och så vidare. Rörelsemönster i tätorten undersöks och tas i beaktan vid skapandet av linjesträckningar (Region Blekinge, 2018).
Förutom de undersökningar som kan göras i egen statistik så görs även undersökningar i statistik inköpt från SCB där de så kallade nyckelkodsområdena används för
att kategorisera områden som mer eller mindre intressanta målpunkter. Vissa områden är utpräglade pendlingsområden där människor bor för att sedan pendla till arbetet. Andra områden består bara av arbetsplatser dit människor åker för att jobba.
Dessa områden är helt olika och kräver olika typer av kollektivtrafik. För ett utpräglat bostadsområde så finns det behov mer eller mindre hela dygnet i någon omfattning. Exempel på motsatsen är de områden i Blekinge där det i princip endast finns
bilförsäljningsfirmor, bilverkstäder och hantverksfirmor. Analyserna av dessa områdena har kommit fram till att det inte finns någon efterfrågan på kollektivtrafik då de
som har ärenden i området antingen har en egen bil eller en tjänstebil.
Ett trafikalternativ vid kollektivtrafikplanering består av ett paket utan möjlighet att
lägga till, dra ifrån eller flytta trafik efter tycke. Bussturerna läggs så att de passar bra
ihop med varandra så att samma bussar kan användas till många turer. Figur 4 är ett
exempel på hur en omloppsplan kan se ut, det vill säga hur de olika turerna ligger
planerade på de olika bussarna. Som kan utläsas i omloppsplanen på bilden så finns
det i många fall inte mycket utrymme för att göra tidsmässiga justeringar på turer
utan att påverka andra turer. Tidsutrymmet mellan olika turer är i de flesta fall
mycket komprimerat. En tur som ska flyttas bara några minuter kan innebära att det
behöver införskaffas ytterligare ett fordon och att ytterligare en förare behövs för att
köra bara den turen.
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Figur 4: Omloppsplan (skärmdump från Blekingetrafikens planeringssystem).

Vad gäller de beslut som togs i samband med planeringsskedet inför att busstrafiken
i Ronneby skulle förändras så togs dessa efter olika faser av analys. Först analyserades de linjer som för tillfället trafikerade Ronneby, det vill säga linje 21 till 25.
Dessa analyserades utefter vilket resande de hade totalt sett och hur detta resande
såg ut under dygnet. Det undersöktes även hur resandet såg ut från olika hållplatser
(Region Blekinge, 2018). I många fall så kan resandet på en linje se ut att vara högt
då hela linjens totala påstigande granskas, men vid en djupare analys på hållplatsnivå
så avslöjas att linjen främst har ett högt resande på en kort sträcka på slutet där den
möjligen kannibaliserar på annan trafik (Region Blekinge, 2018). Detta var fallet
med många av turerna på exempelvis linje 25.
Förutom resandet på de olika linjerna så analyserades även resandet på hållplatsnivå.
I de flesta fall då det gäller trafik i tätorten så trafikeras en hållplats av flera olika
busslinjer. Då flera linjer trafikerar en hållplats så är det viktigt att ackumulera antalet påstigande från samtliga dessa linjer så att statistiken visar ett rättvisande antal.
Figur 2 visar en bild över det ackumulerade resandet på hållplatsnivå. Enligt Blekingetrafikens policy för hållplatser så ska en hållplats med fler än 20 påstigande resenärer om dagen utrustas med väderskydd.
Att undersöka det resande som varit historiskt är ett sätt att ställa en prognos för hur
resandet ska utveckla sig. Páez et al (2012, s 150–151) skriver att kollektivtrafikens
tillgänglighet och användbarhet kan mätas utifrån hur den används för tillfället, exempelvis vilka sträckor som resenärer reser på och hur långt. Utgångspunkten är hur
det ser ut sedan tidigare. Det är så Blekingetrafiken prognostiserar resandet och vad
gäller kollektivtrafiken i Blekinge så är skillnaderna i resandestatistik inte så stora
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mellan olika år om det inte finns någon yttre faktor som påverkar, exempelvis en
tågstrejk eller en trafikförändring.
I Ronneby undersöktes även de olika områdena som finns vad gäller arbetsplatser
och vad gäller boende. Som nämnts ovan så kräver områden med boende och områden med arbetsplatser olika trafik. I en liten stad som Ronneby är det bra om det går
att lösa trafiken så att den kopplar ihop så många målpunkter som möjligt på samma
linje, utan att det för den delen blir en lång och slingrig linje (Region Blekinge,
2018). Det är lättare att driva och enklare att förstå ett linjesystem med få linjer.
Linjer som trafikerar olika sträckor som löper parallellt ska undvikas (SKL & Trafikverket, 2012, s 54, 61).
Pendlingen utanför tätorten var också en viktig parameter att ta med vid analysen.
Ronneby är en stad som har mycket utbyte med Karlskrona vad gäller arbetspendling. Det starkaste längre pendlingstråket i länet är mellan Karlskrona och Ronneby.
Det var därför viktigt att titta på hur bra övergångar kan göras mellan tåg, regionbuss och stadsbuss för att på så sätt få med hela resan (Region Blekinge, 2018). Enligt Petersen (2016, s 178) så är det lämpligt att på stationer ha möten mellan tåg
och buss där bussens tidtabell är anpassad så att man kan åka både till och från tåget.
Den busstrafik som trafikera tågstationen ska även trafikera lokala målpunkter så att
den dels har en lokal uppgift för de bussresenärer som åker inom tätorten och dels
transportera tågresenärer mellan tågstationen och de lokala målpunkterna. För kollektivtrafiken i Ronneby så är det busstrafiken som måste anpassas efter tågets tidtabell.
Ronnebys förutsättningar vad gäller infrastruktur undersöktes också i samband med
den inledande analysen inför omläggningen av busstrafiken. Beroende på hur infrastrukturen är uppbyggd så blir kollektivtrafiken styrd till de lösningar som finns till
hands. Ronneby har en relativt svårtrafikerad infrastruktur där det i bästa fall finns
två vägar som leder till ett område. I den centrala delen av staden är det gatstensbeläggning vilket medför att det tar lång tid att köra. Dessutom så finns det bara en väg
i östlig riktning och en väg i västlig riktning genom staden, då merparten av vägarna
är enkelriktade under någon sträcka.
En av de viktigare parametrarna vid planering av kollektivtrafik är driftskostnaderna.
Vid förändringssituationer likt den i Ronneby så finns det en summa pengar som används för den befintliga trafiken och den kan tas i anspråk till den nya. Dessutom kan
det finnas ytterligare medel i fall kommun och landsting, det som nu är region, vill
skjuta till det. Budgeten ska täcka nettokostnaderna, det vill säga att biljettintäkter
också tillkommer. En bra planerad trafik som lockar nya resenärer ger därmed ett
större utrymme för mer trafik.
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5.2

Skapande av alternativ

Alternativen för hur kollektivtrafiken skulle kunna se ut grundar sig på hur resandet
sett ut på olika linjer och hållplatser, samt hur behovet ser ut i förhållande bostadsområden och arbetsplatser. Pendlingen utanför kommunen var en aspekt i förslagsframställningen, liksom de infrastrukturella förutsättningarna. Även nettokostnadsökningarna för alternativen var av stor betydelse.
Vid skapandet av alternativ så är, och var även i det här fallet, olika mål och framgångsfaktorer viktiga. Det fanns de lokala behoven och de lokala förutsättningarna,
samt de tankar och önskemål som fanns från Region Blekinge och Blekingetrafiken.
Framgång mäts till stor del genom hur resandet förändras på linjerna, då ett ökat resande tyder på en framgång. Resandeökningen ska helst stå i proportion till de ökade
kostnaderna för att det ska anses som en framgång.
5.3

Tre alternativ för stadstrafiken presenteras

Alternativen för den stora delen av stadstrafiken var tre stycken. Det är den här delen av trafiken där linjerna går under benämningen linje 1, 2 och så vidare. Låga linjenummer signalerar att det är högprioriterade stadstrafikmässiga linjer (Region Blekinge, 2017). För samtliga alternativ nedan visas en linjekarta och en tabell som redovisar de prognoser som ställdes för ett antal aspekter för respektive alternativ.
De olika alternativen som tas upp kan tyckas vara snarlika och ha snarlika antagna utfall. Dock är det så att utfallens skillnader gör ganska stor skillnad för en sådan liten
stad som Ronneby. Dessutom så är uppläggen i vissa områden väldigt olika varandra,
vilket kan ha stor inverkan för de personer som reser till eller ifrån just dessa. På det
hela taget är det svårt att göra alternativ som skiljer sig från varandra totalt då förutsättningarna inte ger utrymme för det.
5.3.1 Gemensamt för alla alternativen
Det fanns några delar som var gemensamma för alla tre alternativ. Samtliga alternativ koncentrerade resandet till ett starkt stråk på den östra sidan i trafikeringen mellan Ronneby och Kallinge. Här visade inventeringen att det var störst resande och då
även störst potential för att få ett ökat resande. För den västra delen av linjesträckningen var lösningen att lägga över trafiken på någon annan linje då det inte var möjligt att trafikera både den östra och västra sidan med tät trafik och samma linje.
Ytterligare en gemensam nämnare var att samtliga alternativ införde reglertider i
trafiken, vilket inte fanns när trafiken kördes i ringlinjer. Med reglertider så skapas
dels en möjlighet att hämta hem förseningar så att bussen inte avgår för sent på nästa
tur, dels att föraren kan få en paus.
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Förändringen av sträckningen av den trafik som har bedrivits med linje 24 och 25
var gemensam i alla förslagen. Förändringen var att trafiken till går västlig sträckning
till och från Ronneby hamn via Ekenäs. Dels berodde detta på att inventeringen visade att den sträckan hade flest påstigande, den östra sträckningen hade väldigt få
påstigande. Dels berodde det på att den östra sträckningen sker via en väg som har
begränsad bärighet och inte bör trafikeras med tunga fordon.
5.3.2 Alternativ 1
Alternativ 1 utgick från att de linjer som haft störst resande, 21, 22 och 23, skulle
integreras med varandra och för att skapa en stor linje med högt resande och hög
turtäthet. Linje 23 skulle behållas förhållandevis intakt då den hade högt resande på
hela sin linjesträckning. Dessutom så trafikerade linje 23 ett område med mycket
hyreslägenheter och ett område som kan betraktas som en del av miljonprogrammet. Boenden i de här områdena tenderar att ha lägre inkomst och resa mer kollektivt. Som Mavoa et al (2012, s 15) skriver så är det viktigt att kollektivtrafiken är
god för de som inte har något annat alternativ än kollektivtrafiken.
För den trafik som gick mellan Ronneby och Kallinge visade inventeringen att det
var flest resande i den östra sträckningen. Förslaget innebar att ringlinjerna mellan
Kallinge och Ronneby tas bort och ersätts av dubbelriktade linjer på östra och västra
sidan. Linjen som skulle trafikera den västra delen blev linje 150 som enligt förslaget
skulle gå från Karlskrona till Kallinge och Blekinge Flygflottilj (F17) via Ronneby.
Detta skulle förenkla hela resan-perspektivet genom att Kallinge binds ihop med
Karlskrona utan att resenären behöver göra byten. Trafiken på linje 24 och 25 föreslogs ersättas med linje 2. Figur 5 visar de tänkta linjesträckningarna.
Turtätheten på linje 1 under vardagar skulle enligt förslaget vara kvartstrafik, det vill
säga en avgång var femtonde minut. Trafiken på linje 150 föreslogs vara timmestrafik och för linje 2 föreslogs tio avgångar om dagen i var riktning.
Fördelar:
– God turtäthet på den största delen av trafiken och på de hållplatser som haft
högst resande.
– Ett stort försörjningsområde.
– Ett måttligt antal förlorare.
– En enkelhet för befintliga resenärer då den liknar då befintlig trafik.
– Låga kostnadsökningar.
– Stor resandeökning.
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Nackdelar:
– Ringlinje i en av ändarna.
– Reglertid i endast en ände, ingen bufferttid för att ta igen förseningar i ena
änden.
– Låg turtäthet på linje 2.
– Svår linjesträckning att ta till sig för tillkommande resenärer.

Figur 5: Linjekarta alternativ 1 (egen illustration efter föreslagen linjesträckning).
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Tabell 1: Prognoser, aspekter för alternativ 1.
Resandeökning per år
Kostnadsökning netto
Försörjningsområde
Ökad turtäthet vardagar
Minskad turtäthet vardagar
Förlorare
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

44 000 påstigande
3 050 000 kr
99,6 %
93,5 %
4,1 %
57 st
0 st
Ja
1 ände

5.3.3 Alternativ 2
Alternativ 2 (figur 6) bygger på att det skapas två starka linjer, linje 1 och linje 2,
mellan Ronneby och Kallinge som var för sig skulle gå i halvtimmestrafik. Dessa linjer skulle tillsammans bilda kvartstrafik mellan Ronneby och Kallinge. Trafiken på
var linje på vardagar var enligt förslaget halvtimmestrafik och på kvällar och på helger timmestrafik. Linje 1 skulle gå mellan Kallinge och Hjorthöjden och linje 2
skulle gå mellan Kallinge och Ronneby hamn.
Linje 150 hade i det här förslaget ändhållplats vid Sörbydal och det köpområde som
finns där. Figur 6 visar hur linjesträckningarna skulle se ut.
Fördelar:
–
–
–
–
–

Försörjningsområdet skulle förbli stort.
Få förlorare gällande yttäckning.
Inga ringlinjer.
Enkel uppbyggnad och lätt att förstå för nya resenärer.
God tidhållning då det skulle finnas reglerhållplatser i båda ändarna på samtliga linjer.
– Fördubblad turtäthet på hållplatser söder om Älgbacken på linje 2.
Nackdelar:
– Hög kostnad, inga medel över till eventuell kompletterande trafik.
– Turtätheten på lördagarna skulle bli sämre på vissa stora hållplatser samt inte
bättre på vardagarna jämfört med utgångsläget.
– Resandeökningen låg i förhållande till kostnadsökningen.
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Figur 6: Linjekarta alternativ 2 (egen illustration efter föreslagen linjesträckning).
Tabell 2: Prognoser, aspekter för alternativ 2.
Resandeökning per år
Kostnadsökning netto
Försörjningsområde
Ökad turtäthet vardagar
Minskad turtäthet vardagar
Förlorare
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

40 000 påstigande
3 900 000 kr
98,9 %
62,6 %
3,1 %
44 st
2 st
Nej
2 ändar
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5.3.4 Alternativ 3
Alternativ 3 (figur 7) var en lösning som liknar alternativ 1, men utan ringlinje i den
sydvästra delen av trafikeringsområdet. I och med detta så fanns det ingen ringlinje i
förslaget och det gick att samla all trafik på de större hållplatserna på en och samma
linjesträckning. Det som fick pliktas i det här förslaget är ett antal hållplatser, varav
en av dessa hade en någorlunda hög påstigandestatistik vid inventeringen. Turtätheten på linje 1 var kvartstrafik på vardagar och halvtimmestrafik samt timmestrafik
på kvällar och helger.
För linje 2 och 150 var lösningen den samma som för alternativ 1.
Fördelar:
– God turtäthet på den största delen av linjesträckningen och framförallt på de
hållplatser som haft högst resande.
– Ett stort försörjningsområde.
– Enkelhet med raka linjer med ändhållplatser i båda ändarna.
– Billigare än alternativ 2.
– Störst resandeökning bland alternativen.
– Ändhållplatser med reglertid i båda ändarna.
Nackdelar:
– Låg turtäthet på linje 2.
– Fler förlorare än med de andra alternativen.
– Dyrare än alternativ 1.
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Figur 7: Linjekarta alternativ 3 (egen illustration efter föreslagen linjesträckning).
Tabell 3: Prognoser, aspekter för alternativ 3.
Resandeökning per år
Kostnadsökning netto
Försörjningsområde
Ökad turtäthet vardagar
Minskad turtäthet vardagar
Förlorare
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

47 000 påstigande
3 350 000 kr
98,6 %
89,3 %
5,1 %
72 st
0 st
Nej
2 ändar
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5.4

Beslutsfattandet kring alternativen

Beslutsunderlag för de alternativ som av trafikplaneringen ansågs vara lämpliga för
stadstrafiken i Ronneby lades fram till en grupp bestående av representanter för trafikplaneringen och medarbetare som arbetar med strategisk trafik- och infrastrukturutveckling olika vid föredragningar. Föredragningarna innefattade först en presentation av alternativet och sedan en frågestund och diskussion kring trafikförslaget.
Då enkelhet är en viktig aspekt för kollektivtrafiken så var linjekartorna fall för diskussion vid varje föredragning. Vidare lades mycket tid på diskussion kring hur förändringarna skulle kunna leda till att befintliga resenärer slutar nyttja kollektivtrafiken. Förändringar som kan påverka så lite som 10–20 påstigande om dagen negativt
i ett område kunde vara känsliga att genomföra, vilket är ett lågt antal sett till det totala antalet på ca 1 400 påstigande resenärer om dagen i Ronnebys stadstrafik. Betydelsefulla faktorer vad gäller missgynnade resenärer är vilken kategori resenärer det
gäller, om de kan tänkas ha funktionshinder eller liknande, eller i hur stor omfattning de blir missgynnade, det vill säga hur långt de kommer få till kollektivtrafiken
framöver. Förloraranalysen var viktig och en betydande del av diskussionen gick ut
på att försäkra sig om att de konsekvenser som kunde uppkomma för befintliga resenärer var kontrollerbara och motiverbara sett till de förbättringar som skulle följa
totalt sett med den föreslagna trafiken.
Kostnader var också viktiga då förslag som är underfinansierade i värsta fall spräcker
budgeten för hela kommunens kollektivtrafik, eller åtminstone tar medel som skulle
kunna användas till andra åtgärder eller andra linjer. De olika alternativen för busstrafiken i Ronneby föll inom det totala kostnadstaket men gav olika förutsättningar
för ytterligare insatser och ökningar av trafik på andra linjer.
Alternativen lades inte fram vid en och samma dragning inför en tjänstemannagrupp
utan de kom i kronologisk ordning med alternativ 1 först, sedan alternativ 2 och till
sist alternativ 3. Även om det tredje alternativet utarbetats genom vad som kan anses vara en iterationsprocess, där justeringar har skett efter feedback, så har huvuddragen i samtliga alternativ, företrädelsevis alternativ 1 och 2, funnits med i bakgrunden parallellt med varandra. Som nämnts i 5.1 så är alternativen färdiga paket
där det inte finns möjlighet lägga till, dra ifrån eller flytta trafik. Alternativen presenteras var för sig också för att de inte skulle influera varandra.
Då alternativ 1 presenterades för tjänstemannagruppen fick det kritik för ringlinjen
vid Hjorthöjden och blev då inte aktuellt för implementering. Alternativet drogs
tillbaka och förbereddes för vissa justeringar.
Alternativ 2 förbereddes för presentation i samband med att alternativ 1 dragits tillbaka. Detta alternativ fanns med i bakgrunden som en reservlösning. Alternativ 2
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visade sig ha för låg turtäthet på stora delar av linjesträckningen och drogs därmed
tillbaka.
Alternativ 3 var justeringen av alternativ 1 som innebar att ringlinjen vid Hjorthöjden togs bort. Detta var det alternativ som slutligen valdes ut för att läggas fram till
de politiskt tillsatta beslutsfattarna i trafiknämnden.
Sammanfattningsvis kan beslutsprocessen beskrivas som att alternativ 1 och 2 är i
grunden två olika alternativ som förkastats. Alternativ 3 är en justerad version av alternativ 1 där förbättringar genomförts efter feedback. Alternativen har däremot
inte blivit jämförda mot varandra vid samma presentation. Av det följer att hade alternativ 1 blivit valt så hade inte alternativ 2 presenterats och hade alternativ 2 blivit
valt så hade inte alternativ 3 presenterats. Figur 8 visar en schematisk bild över beslutsfattandet på tjänstemannanivå.

Figur 8: Schematisk bild över beslutsfattandet på tjänstemannanivå.
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6 De analytiska angreppssätten
Här presenteras två analytiska angreppssätt. Presentationen inleds med ett kort delkapitel om beslutsanalys följt av angreppssätten swing weighting och even swap. Kapitlet avslutas med ett delkapitel om aspekter och differenser.
6.1

Beslutsanalys

Beslutsproblem som består av flera aspekter där det finns motstridighet mellan alternativen är komplexa att ta ställning till. Även faktorer såsom många olika intressenter och långa tidshorisonter, samt att det kan finnas flera olika beslutsfattare med
icke-överensstämmande åsikter, leder till ytterligare problem vid beslutsfattandet
(Keeney, 1982, s 803–805).
Vid beslutsproblem där det finns motstridigheter så måste det förekomma avvägningar mellan aspekter för att försöka finna det alternativ som är det bästa möjliga
under förutsättningarna (Keeney, 1982, s 813). Det är här analytiska angreppsätt för
beslutsfattande, eller multicriterion desicion aid/analysis (MCDA), är lämpliga att
använda (Guitouni & Martel, 1998, s 501).
Målen som finns med beslutet är viktiga att klargöra för att beslutet ska följa den
önskade riktningen (Clemen & Reilly, 2014, s 8). Stämmer inte beslutet överens
med de viktiga målen så kommer det att vara kontraproduktivt (Clemen & Reilly,
2014, s 24).
För att kunna använda sig av beslutsanalys så krävs det bland annat att det finns åtminstone två alternativ och att konsekvenserna hos alternativen måste kunna identifieras (Keeney, 1982, s 830–831). Alternativen som finns att välja mellan är det
spektra av valmöjligheter som finns. Vid beslutsfattande så är det därför viktigt att
säkerställa att alla möjligheter som finns att välja på tas upp som alternativ. Vanliga
förekommande fel som görs är att beslut tas utefter hur föregående beslut sett ut då
beslut från tidigare liknande problem kopieras, att det ageras som om att det inte
finns några egentliga alternativ och att första bästa alternativ väljs. För att få bättre
alternativ så bör inte alternativen begränsas och målen som sätts ska vara höga. Det
är också viktigt att lära från erfarenhet (Hammond et al, 2002, s 45–51).
Bra beslutsfattande består av en blandning mellan subjektiva och objektiva delar.
Keeney (1982, s 821) skriver att det är varken möjligt eller önskvärt att ha fullständigt objektiva och värdebefriade analyser vid beslutsfattande. Det som behövs är en
systematisk analys där det både finns subjektiva värderingar och objektiva fakta. Användningen av ett angreppssätt allena ger inte upphov till ett bra beslut, resultatet
från beslutsanalysen är inte lösningen på problemet. Ett analytiskt angreppssätt ska
användas tillsammans med annan information för att tillsammans med denna skapa
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ett välövervägt beslut. Guitouni & Martel (1998, s 501) menar att ta beslut handlar
mer om att fatta ett beslut som är tillfredsställande än att försöka fatta det optimala
beslutet utifrån en aspekt i och med att det finns motstridigheter mellan aspekterna i
beslutsproblemet.
Gál et al (2013, s 2117) och Crowder (2013, s 96) tar upp heuristiskt beslutsfattande som är beslutsfattande som bygger på förenklingar, mentala genvägar och
tumregler vilket väsentligt skiljer mot ett systematiskt tillvägagångssätt för beslutsfattande. Heuristiska beslut kan vara lämpliga i situationer där snabba beslut behöver
tas och mindre lämpliga där statistik, sannolikhet och djupare analys är viktiga faktorer för beslutsfattandet. Guitouni och Martel (1998, s 504–505) skriver att beslutsfattande inte kan ses som något fullständigt objektivt och rationellt. Hur angreppet på problemet än görs så finns det alltid en risk att beslutspersonens känslor spelar in på besluten genom det personliga engagemanget.
6.2

Swing weighting

Swing weighting är ett angreppssätt för att lägga grunden till additiva nyttofunktioner (Troffaes & Sahlin, 2017, s 333). Angreppssättet kan användas i princip i alla
situationer där viktkoefficienter ska tilldelas till olika aspekter (Clemen & Reilly,
2014, s 731).
Swing weighting består av ett antal steg där det första steget är att ställa upp de
aspekter som finns i en tabell. I tabellen ska samtliga aspekter vara representerade
och för varje aspekt finns en konsekvens där den högsta aspektnivån för den aktuella
aspekten är representerad och i övriga aspekter i konsekvensen så är det de sämsta
aspektnivåerna. Det skapas också en jämförelsekonsekvens som har de sämsta
aspektnivåerna för samtliga aspekter och denna konsekvens används för benchmarking. Utifrån preferenserna för jämförelsekonsekvenserna tilldelas rankingpoäng så
att det skapas en ordinal ordning mellan dessa (Clemen & Reilly, 2014, s 731–732).
Vidare så tillsätts poäng till de olika jämförelsekonsekvenserna utefter hur attraktiva
de är. Jämförelsekonsekvensen som är mellan den sämsta och den bästa får poäng efter hur de uppfattas gentemot extremerna 0 och 100. Sedan följer en normalisering
där den individuella poängen divideras med den totala poängen vilket då ger en viktkoefficient (Clemen & Reilly, 2014, s 732).
Swing weighting har fått sitt namn efter skiftet, eller ”swingen”, som det innebär då
aspektnivån skiftas från den lägsta till den högsta för varje aspekt (Belton & Stewart,
2002, s 135).
För att swing weighting ska bli ett användbart angreppssätt så måste de olika nivåerna för aspekterna tilldelas nyttovärden så att beslutsfattaren vet vilken nivå som är
bäst och vilken som är sämst för varje aspekt, en så kallad nyttovärdestilldelning. För
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varje aspekt genomförs en nyttovärdestilldelning där aspektnivåerna får ett värde
som visar var på skalan för aspekten som den aktuella aspektnivån befinner sig. Nyttopoängen tilldelas så att den bästa nivån för aspekten får högst poäng och den
sämsta nivån lägst poäng. De aspektnivåer som finns mellan den bästa och den
sämsta får det nyttovärde som beslutsfattaren anser stämma överens med dennes
preferenser i förhållande till de två extremerna. Med hjälp av formel 2 så normaliseras nyttovärdena så att delnyttofunktioner skapas för aspekterna (Clemen & Reilly,
2014, s 721–722).
𝑈𝑖 (𝑥) =

𝑥−𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑖𝑛

(2)

I formel 2 står Ui(x) för det normaliserade nyttovärdet för aspektnivån och x är nyttovärdet för den aktuella aspektnivån. Min och max står för det lägsta respektive det
högsta nyttovärdet för den aktuella aspekten (Clemen & Reilly, 2014, s 721–722).
Nyttovärdestilldelningen används tillsammans med de tilldelade viktkoefficienterna
från swing weightingen för att med en additiv nyttofunktion ta fram det alternativ
som är bäst.
Då både viktkoefficient och normaliserad poäng för de olika nivåerna hos aspekterna
är framräknade så beräknas alternativens totalnytta med hjälp av en additiv nyttofunktion (Clemen & Reilly, 2014, s 733). Där 𝑈(𝑐) i ekvationen (3) nedan är totalnyttan. 𝑤𝑖 är viktkoefficienten på delnyttan 𝑈𝑖 (𝑐). Produkterna av delnyttorna
𝑈i (𝑐) multiplicerade med respektive viktkoefficient 𝑤𝑖 adderas så utgör summan
totalnyttan.
𝑈(𝑐 ) = ∑𝑘𝑖=1 𝑤𝑖 𝑈𝑖 (𝑐)

(3)

I det här exemplet som är inspirerat av Clemen och Reilly (2014, s 731–733) så står
valet mellan tre olika korvmenyer. Beslutsproblemet innehåller tre aspekter; korvsort, tillbehör samt extra tillbehör. Den sämsta jämförelsekonsekvensen, benchmarkingkonsekvensen, är en hotdog med rostad lök och vanligt korvbröd. Tillgängliga
alternativ är kabanoss med räksallad och vanligt korvbröd, chorizo med rostad lök
och surdegsbröd samt hotdog med mos och gurksallad.
För att genomföra swing weightingen skapas en tabell där de olika aspekterna är representerade med jämförelsekonsekvenser. Konsekvenserna rankas och efter det
tillsätts poäng. Utifrån poängen räknas viktkoefficienter ut genom att den individuella poängen för jämförelsekonsekvensen divideras med poängsumman (tabell 4).

37

Tabell 4: Tabell vid swing weighting.
Ranking
Benchmark
Korvsort
Extra tillbehör
Tillbehör

hotdog, rostad lök, vanligt korvbröd
chorizo, rostad lök, vanligt korvbröd
hotdog, räksallad, vanligt korvbröd
hotdog, rostad lök, mos

Poäng
4
1
3
2

0
100
60
70
230

Viktkoeff.
0
0,435
0,261
0,304
1

För att viktkoefficienterna ska kunna användas i en additiv nyttofunktion utförs en
nyttovärdestilldelning för aspekterna. Exemplet (Tabell 5) visar hur det skulle kunna
se ut för aspekten tillbehör.
Tabell 5: Exempel på nyttovärdestilldelning till de olika aspektnivåerna för aspekten tillbehör med
inspiration från Clemen och Reilly (2014, s 721–722)
Nyttovärde
Mos
Surdegsbröd
Vanligt korvbröd

100
65
40

Max
Min

100
40

Normaliserat nyttov.
1,00
0,42
0,00

Då viktkoefficienter och nyttovärden har tilldelats så beräknas totalnyttan av alternativen med den additiva nyttofunktionen enligt ekvation 3. För att använda samma
exempel som tidigare med korvmenyn så blir totalnyttan med en hotdog med mos
och gurksallad som följer:
0 ∗ 0,435 + 1 ∗ 0,304 + 0,57 ∗ 0,261 = 0,453
Totalnyttan sammanräknas för samtliga alternativ och sedan kan en jämförelse mellan dem göras (Clemen & Reilly, 2014, s 724).
6.3

Even swap

Even swap presenterades av Hammond et al (1998) och tas också upp i Hammond et
al (2002). Vrbová och Švecová (2012, s 1211) skriver att detta är ett populärt angreppssätt på grund av sin enkelhet vad gäller avsaknad av avancerade matematiska
formler eller statistiska beräkningar. Borcherding et al (1991, s 1608) menar däremot att det är ett svårt och tidskrävande angreppssätt.
Hammond et al (2002, s 86–87) inleder sin beskrivning av angreppssättet utifrån att
om en aspekt är lika hos flera alternativ så är den aspekten inte av intresse för fortsatt utvärdering och aspekten är då kvittad. Even swaps grundidé bygger på att beslutsfattaren ska sätta aspekterna i förhållande till varandra i tur och ordning och på
så sätt kvitta aspekter under arbetets gång för att slutligen kunna ta beslutet utefter
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att ett alternativ dominerar de andra. I praktiken är det en kohandel mellan aspekter
där x andelar av aspekt a är värda y andelar av aspekt b.
För att metoden ska gå att nyttja så måste det finnas en tabell där aspekterna för alternativen radas upp. Alla aspekter som ska vara med i beslutsarbetet ska representeras hos alternativen. Representationen ska vara konsekvent, med exempelvis nyttjande av samma enheter för samma aspekt hos samtliga alternativ, för att det ska vara
lättare att göra jämförelser och kvittningar. Genomförs inte representationen i en
tabell på ett bra sätt så riskerar viktig information och viktiga jämförelser att missas.
Det i sin tur kan leda till att fel beslut tas (Hammond et al, 1998, s 138, 143).
Dominans mellan alternativ spelar en viktig roll vid even swap. Det vill säga att ett
dominerat alternativ saknar aspekter där det är bättre än det alternativ som det domineras av, och att det därmed inte tillför tillräckligt med värde för att vara kvar i
beslutsprocessen. Dominerade alternativ tas bort för att få färre alternativ att välja
mellan och på så vis förenklas beslutsfattandet. Metodens koncept är att så många alternativ och aspekter som möjligt ska domineras respektive kvittas ur beslutsproblemet så att beslutet förenklas. För aspekterna så sker kvittningen genom att göra jämförelser mellan aspekter för att på så vis hitta aspekter där alternativen är lika. De
aspekter där det är lika mellan alternativen är irrelevanta för beslutet och dessa kan
därför kvittas. Att göra avvägningar mellan aspekter kräver beslut om hur mycket av
en aspekt är värt i förhållande till en annan, det vill säga hur stor förändring i en
aspekt hos ett alternativ kan kompensera för en förändring av en aspekt hos ett annat
alternativ. Genom att arbeta sig genom aspekterna så att det bildas ett förhållande
där ett alternativ dominerar de övriga så skapas slutligen en enkel beslutssituation
(Hammond et al, 1998, s 143–145).
Att genomföra avvägningarna mellan aspekterna kan vara svårt och kräver noggranna
överväganden. Genom att börja med att göra kvittningar där det är förhållandevis
lätt att göra jämförelser så kan beslutsarbetet underlättas. Likaså är det viktigt att
kvittningarna är konsekventa samt att hänsyn tas till hur stor skillnad det är mellan
alternativen i en aspekt sett till helheten (Hammond et al, 1998, s 147–149), det vill
säga marginalnyttan. Exempelvis om kvittningar ska göras mellan några aspekter vid
ett bilköp så kan det vara enklare att jämföra vad mätarställningen kan vara värd ur
ett försäljningspris än att jämföra färg på bilen mot mätarställningen. Marginalnyttan
har, som nämnts, också betydelse vilket kan exemplifieras av att de 2 000 mil som
skiljer mellan två bilar har större betydelse på priset om bilarna har gått 3 000 respektive 5 000 mil än om de har gått 10 000 respektive 12 000 mil. Även om det
skiljer lika många mil i exemplet så är den procentuella skillnaden större om bilen
har låg mätarställning.
Det som Hammond et al (1998, s 147–149) även menar med hänsyn ska tas till hur
skillnaden i en aspekt ska sättas i relation till helheten kan exemplifieras med att
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beslutspersonen har uppfattningen att skillnaden i pris är viktigare än skillnaden i
mätarställning. Utifrån den uppfattningen är det ändå inte rationellt att välja en bil
som har gått 20 000 mil och som kostar 29 000 kr före en som gått 10 000 mil och
som kostar 30 000 kr, allt annat lika.
Ett exempel på even swap-metoden kan vara som följer:
Beslutsproblemet är ett inköp av bil. Alternativen och aspekterna är enligt tabell 6.
Tabell 6: Tabell som illustrerande exempel på even swap.
Färg
Mätarställning mil
Inköpspris kr

Bil 1
Röd
12 000
20 000

Bil 2
Blå
10 000
25 000

Bil 3
Vit
15 000
20 000

Preferensen i färg är blå före röd före vit. Preferenserna för mätarställning och pris
är att ju lägre desto bättre. Detta gör att Bil 3 är dominerad av Bil 1, och är ett irrelevant alternativ då den har den minst attraktiva färgen, högsta mätarställningen och
bilen är inte ensam om att ha det lägsta priset.
Beslutsfattaren gör valet att börja med att kvitta bort mätarställning genom att förbättra den till 10 000 mil för Bil 1 och kompensera detta med att öka priset. Beslutsfattaren tycker att varje mil mellan 11 000 och 12 000 mil är värd 1,3 kr och milen
mellan 10 000 och 11 000 mil är värda 1,6 kr per styck. Detta ger en prisökning för
Bil 1 på 2 900 kr
En försämring av färgen till röd på Bil 2 motsvaras av en förbättring av priset med
1000 kr, vilket sänker inköpspriset på Bil 2 till 24 000 kr. Det som skiljer alternativen nu är priset och Bil 1 dominerar nu Bil 2, som tabell 7 visar.
Tabell 7: Tabell som illustrerande exempel på even swap, fortsättning.
Färg
Mätarställning mil
Inköpspris kr

6.4

Bil 1
Röd
12 000 10 000
20 000 22 900

Bil 2
Blå Röd
10 000
25 000 24 000

Bil 3
Vit
15 000
20 000

Aspekter och differenser

Vid multikriterieanalys, såsom swing weighting och even swap, antas ofta att
aspekter har större eller mindre vikt. Vikten som en aspekt har hänger samman med
differensen mellan olika aspektnivåer och hur stor differens i en aspekt som kompenserar differensen i en annan aspekt (Odelstad, 2017, s 23). Jämförelser mellan differenser innebär att olika skillnader mellan utfall jämförs mellan varandra och värderas
utefter hur stor betydelseskillnaden mellan dem är. Upplevs det att differensen
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mellan alternativ a och b större än mellan c och d så är förbättringen från a till b mer
fördelaktig än den mellan c och d. Detta kan göras mellan differenser inom samma
aspekt, då kallat intrafaktoriella differensjämförelser eller mellan differenser i olika
aspekter. Interfaktoriella och intrafaktoriella samspelar mellan varandra och det ska
finnas transitiv relation mellan aspekterna (Odelstad, 2017, s 21–22).
Vid jämförandet mellan aspektnivåer i swing weighting och even swap är differenser
av stor betydelse. Keeney (1992, s 147–148) skriver att ett vanligt fel som beslutsfattare gör är att preferenser anges utan att sättas i relation till olika mängder eller
storlekar. Ett exempel som tas upp är om beslutsfattaren anser att ren luft är viktigare än kostnaden för att åtgärda luftföroreningarna, men utan att sätta någon storlek på aspektnivåerna vilket gör att det blir det svårt att göra jämförelser. Även om
beslutsfattaren tycker att luftkvaliteten är viktigare än kostnaderna så kommer en
förbättring av luften genom att exempelvis reducera utsläppen med någon ppm för
miljardkostnader inte stå paritet till den nytta som det bidrar till. Detta förtydligar
varför differenser är betydelsefulla vid jämförelser vid swing weighting eller even
swap. Det går således inte att säga att en aspekt är värd mer än en annan utan att ta
hänsyn till differenserna mellan de aspektnivåer som diskuteras.
Vanligen, i både experimentella och praktiska tillämpningar, antas nyttan hos
aspekter förändras linjärt (Pöyhönen & Hämäläinen, 2001, s 570). Marginalnyttan
antas dock generellt sett vara avtagande och ju mer av en vara eller nyttighet som erhålls desto mindre värderas ytterligare en tillkommande enhet av samma nytta
(Perloff, 2008, s 85–87), vilket gör extrapoleringar vanskliga. Filipic (2010, s 85–
86) skriver att för icke-materiella tjänster, såsom utbildning eller social service, så
kan det förkomma en ökande marginalnytta då den kumulativa nyttan kan bli betydligt större med en tillkommande enhet.
Om nyttan är linjär, avtagande eller ökande har inverkan på jämförelserna mellan
olika differenser vid swing weighting och even swap. Två differenser inom samma
aspekt kan vara olika värda beroende på var på skalan differensen finns eller mellan
vilka aspektnivåer differensen avser. Nyttan kan således vara olika mellan två olika
differenser även om skillnaden i antalet enheter är den samma hos båda differenserna.
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7 Resultat
I det här kapitlet redovisas det resultat som framkommit ur de workshoppar som varit studiemetoden i den här undersökningen. Först redovisas resultatet från workshoppen med swing weighting och därefter följer resultatet från workshoppen med
even swap. Sista delen i kapitlet tar upp reaktioner som workshopdeltagarna hade
kring de analytiska angreppssätten.
7.1

Swing weighting

Swing weighting presenterades vid den första workshoppen. De nio olika aspekterna
diskuterades i den följd som redovisas nedan. Workshoppen inleddes med nyttotilldelning till de olika aspektnivåerna, för att sedan genomföra swing weightingen.
7.1.1 Resandeökning
En av beslutsfattarna anser att aspektnivån med högst resandeökning ska tilldelas 100
poäng. De två andra medverkande håller med om detta. Vad gäller det näst bästa
aspektnivån så kommer deltagarna fram till att det ska tilldelas 60 poäng och att den
sämsta aspektnivån ska tilldelas 20 poäng (figur 9). Här diskuteras att större resandeökning är bättre. Man väljer således att tillsätta ett högre värde för varje tillkommande resenär ju fler de blir. Tilldelningen innebär att differensen i poäng mellan
40 000 och 44 000 resenärer är lika stor som den mellan 44 000 och 47 000 resenärer, även om det skiljer 4 000 respektive 3 000 resenärer mellan alternativen.
Resandeökning

Poäng
47 000
44 000
40 000

Min
Max

Norm. Poäng
100
1,000
60
0,500
20
0,000
20
100

Differenser
40' => 44'
40' => 47'
44' => 47'

40
80
40

0,500
1,000
0,500

Figur 9: Tabell och differenser över resandeökning.

7.1.2 Kostnadsökning
Aspektnivån med lägst kostnadsökning tilldelades 100 poäng, nivån med näst högst
kostnadsökning tilldelades 70 poäng och aspektnivån med högst kostnadsökning tilldelades 10 poäng (figur 10). Resultatet av poängtilldelningen blev en linjär fördelning där differenserna i poäng och kostnad mellan aspektnivåerna stämmer bra
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överens med varandra. Det skiljer 300 000 kr mellan den bästa och den näst bästa
nivån och det skiljer 30 poäng. Mellan den sämsta och den näst bästa aspektnivåerna
skiljer det 550 000 kr och 60 poäng. Vid diskussionerna förtydligas att samtliga alternativ håller sig inom den totala budgeten och att den inverkan som ett dyrt alternativ får är att det inte finns pengar över till andra åtgärder som ligger utanför det
här specifika beslutsproblemet.
Kostnadsökning netto
3 050 tkr
3 350 tkr
3 900 tkr

Poäng

Min
Max

Norm. Poäng
100
1,000
70
0,667
10
0,000
10
100

Differenser
3 900' => 3 350'
3 900' => 3 050'
3 350' => 3 050'

60
90
30

0,667
1,000
0,333

Figur 10: Tabell och differenser över kostnadsökning.

7.1.3 Försörjningsområde
I aspekten försörjningsområde så var skillnaden mellan aspektnivåerna väldigt liten
vilket också beslutsfattarna tog upp i sina diskussioner. Poängtilldelningen blev
ojämn mellan aspektnivåerna och den speglade inte den verkliga spridningen, det
läggs proportionellt mer värde vid skillnaden mellan 98,6 och 98,9 procent än mellan 98,9 och 99,6 procent, se figur 11. Vad gällde de små skillnaderna mellan
aspektnivåerna och vilken påverkan därmed aspekten skulle ha på avvägningen mellan alternativen så påmindes workshopdeltagarna att just detta kommer att avgöras i
ett senare skede i processen, det vill säga i swing weightingförfarandet.
Försörjningsområde
Poäng
Norm. Poäng
99,6%
100
1,000
98,9%
93
0,462
98,6%
87
0,000
Min
Max

87
100

Differenser
98,6 % => 98,9 %
98,6 % => 99,6 %
98,9 % => 99,6 %

6
13
7

0,462
1,000
0,538

Figur 11: Tabell och differenser över försörjningsområde.
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7.1.4 Ökad turtäthet vardagar
För den här aspekten gav beslutsfattarna 100 poäng till den bästa aspektnivån, 80 poäng till den näst bästa och 10 till den sämsta (figur 12). Differensen mellan det bästa
och näst bästa aspektnivån var ca fyra procentenheter men det gav en poängdifferens
på 20 poäng vid tilldelningen. Differensen mellan den näst bästa och den sämsta nivån var ca 27 procentenheter och den skillnaden gav man en poängdifferens på 70
poäng. Detta gör att differensen mellan den bästa och den näst bästa aspektnivåerna
är förhållandevis stor jämfört med den mellan den näst bästa och den sämsta nivån.
Den stora skillnaden i poängvärdering mellan differenserna motiverades med att
man från beslutsfattarnas sida ville premiera den bästa aspektnivån och framhålla hur
högt värderad den är även med de små förbättringarna på marginalen.
Ökad turtäthet

Poäng
93,5%
89,3%
62,6%

Min
Max

Norm. Poäng
100
1,000
80
0,778
10
0,000
10
100

Differenser
62,6 % => 89,3 %
62,6 % => 93,5 %
89,3 % => 93,5 %

70
90
20

0,778
1,000
0,222

Figur 12: Tabell och differenser över ökad turtäthet vardagar.

7.1.5 Minskad turtäthet vardagar
Skillnaderna mellan aspektnivåerna för den här aspekten är små, det skiljer bara en
procentenhet mellan de olika nivåerna. Poängtilldelningen blev proportionerlig utefter skillnaderna mellan aspektnivåerna, vilket visas i figur 13.
Minskad turtäthet

Poäng
3,1%
4,1%
5,1%

Norm. Poäng
100
1,000
50
0,500
0
0,000

Min
Max

0
100

Differenser
5,1 % => 4,1 %
5,1 % => 3,1 %
4,1 % => 3,1 %

50
100
50

0,500
1,000
0,500

Figur 13: Tabell och differenser över minskad turtäthet vardagar.
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7.1.6 Förlorare
Aspekten förlorare ansågs av samtliga beslutsfattare vara viktig på så vis att man ville
minimera det antal dagliga resenärer som skulle bli negativt påverkade. Den bästa
aspektnivån, 44 resenärer tilldelades 100 poäng och den sämsta, 72 resenärer, tilldelades 0 poäng. Mittennivån, 57 resenärer, tilldelades 80 poäng. Här blev det stora
skillnader i differenserna i poäng mellan nivåerna trots en jämn fördelning i differenserna rörande antalet negativt påverkade resenärer. Mellan den sämsta och den näst
bästa aspektnivån skiljer det 15 resenärer och differensen i tilldelade poäng däremellan är 80. Skillnaden mellan den bästa och den näst bästa aspektnivån i antalet resenärer är 13 resenärer och den differensen har tilldelats 20 poäng. Poängtilldelningen
motiverades med att man från beslutsfattarnas sida ville minimera antalet negativt
påverkade resenärer och uppfattade skillnaden mellan 72 och 57 förlorare som
större än mellan 57 och 44 förlorare. Figur 14 visar poängtilldelningen.
Förlorare

Poäng
44
57
72

Prop. Poäng
100
1,000
80
0,800
0
0,000

Min
Max

0
100

Differenser
72 => 57
72 => 44
57 => 44

80
100
20

0,800
1,000
0,200

Figur 14: Tabell och differenser över förlorare.

7.1.7 Nya hållplatser
Att öka antalet hållplatser kan både vara negativt och positivt beroende på var det
sker. En utökning av hållplatser kan påverka restiden negativt om den sker på mitten
av en linje. I slutet av en linje kan det däremot vara positivt om det ökar yttäckningen. För det här fallet upplevdes en utökning av antalet hållplatser som positiv
även om det skulle innebära kostnader och att det skulle ta tid innan de nya hållplatserna skulle kunna tas i bruk. Ställningstagandet till att det var positivt med nya hållplatser vilade till största del på att hållplatserna skulle vara placerade i slutet på linjen och att de därmed inte skulle påverka restiden negativt för så stor del av resenärerna. Till en mindre del så ansågs nya hållplatser kunna öppna upp för nya resenärer, vilket också var positivt. Figur 15 visar poängtilldelningen.
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Nya hållplatser

Poäng
2
0

Norm. Poäng
100
1,000
0
0,000

Min
Max

0
100

Differenser
0 => 2

100

1,000

Figur 15: Tabell och differenser över nya hållplatser.

7.1.8 Ringlinje
Den här aspekten hade bara två nivåer, ja eller nej. Beslutfattarna ansåg att detta var
en viktig aspekt men påmindes om att aspektens påverkan på den totala nyttofunktionen skulle bestämmas i swing weightingen. Då det bara finns två aspektnivåer för
den här aspekten så blev tilldelandet av poäng inom aspekten mindre betydelsefull.
Aspektnivån nej fick 100 poäng och aspektnivån ja fick 0 poäng (figur 16).
Ringlinje
Nej
Ja

Poäng
100
0

Min
Max

0
100

Differenser
Ja => Nej

100

Norm. Poäng
1,000
0,000

1,000

Figur 16: Tabell och differenser över ringlinje.

7.1.9 Reglertid
Precis som aspekten ringlinje så fanns här bara två aspektnivåer att ta hänsyn till, vilket då gjorde poängtilldelningen mellan nivåerna mindre viktig i förhållande till hur
aspekten sedan skulle sättas i relation till övriga aspekter. Swing weightingen skulle
senare avgöra vilken viktkoefficient aspekten skulle få i den additiva nyttofunktionen. Aspektnivån 2 ändar fick 100 poäng och aspektnivån 1 ände fick 0 poäng (figur 17).
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Reglertid ändar

Poäng
2
1

Norm. Poäng
100
1,000
0
0,000

Min
Max

0
100

Differenser
1 => 2

100

1,000

Figur 17: Tabell och differenser över reglertid.

7.1.10 Viktkoefficienter
Tabell 8 visar vikttilldelningen. Vid vikttilldelningen så gavs aspekten resandeökningen den största viktkoefficienten. Näst störst viktkoefficient gavs till aspekten
ökad turtäthet, följt av aspekten kostnadsökning.
Aspekterna försörjningsområde och minskad turtäthet gavs låga viktkoefficienter,
liksom aspekten nya hållplatser. Vad gäller aspekterna försörjningsområde och minskad turtäthet så berodde främst den låga vikttilldelningen på de små skillnaderna
som fanns mellan alternativen. Hade differensen mellan de högsta och de lägsta
aspektnivåerna för dessa två aspekter varit större så menar workshopdeltagarna att
då skulle de aspekterna tilldelats en större viktkoefficient.
Att aspekten nya hållplatser gavs en låg viktkoefficient, trots att ett utökat antal hållplatser ansågs vara positivt, berodde på att utökningen ansågs bara ge en liten positiv
effekt.
Förlorare, ringlinje och reglertid tilldelades medelhöga viktkoefficienter av beslutsfattarna. Av dessa tre så gavs ringlinje den största viktkoefficienten. Aspekten förlorare tilldelades, trots att man ansåg det viktigt att minimera antalet förlorare, en förhållandevis liten viktkoefficient sett till de andra aspekterna. Det som uppfattades
som viktigt med aspekten reglertid var främst möjligheten att kunna hålla tidtabellen
även då störningar inträffar.
En fullständig tabell över tilldelningen av viktkoefficienter finns i bilaga A.
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Tabell 8: Tilldelning av viktkoefficienter.
Ranking
Benchmark
Resandeökning
Kostnadsökning
Försörjningsområde
Ökad turtäthet
Minskad turtäthet
Förlorare
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid ändarna

Värde
10
1
3
7
2
7
6
9
4
5

Vikt
0
100
80
10
85
10
42
2
60
50

0
0,228
0,182
0,023
0,194
0,023
0,096
0,005
0,137
0,114

7.1.11 Resultat swing weighting
Då den additiva nyttofunktionen har använts utefter de poäng och vikter som tilldelats aspekterna så blev utfallet från swing weighting-operationen så att alternativ 3
fick högst nyttovärde, följt av alternativ 1. Differenserna mellan alternativen är stora
och det krävs stora förändringar på flera aspekter och viktkoefficienter för att ordningen på alternativen ska ändras. Det syns också att differenserna mellan alternativ
3 och 1 är mindre än mellan 1 och 2 (tabell 9).
Tabell 9: Resultat av den additiva nyttofunktionen.
Ranking
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

Värde
2
3
1

0,600
0,384
0,750

En fullständig tabell över den additiva nyttofunktionen för swing weighting-operationen finns i bilaga A.
7.2

Even swap

Utgångsläget för even swap-workshoppen visas i tabell 10, där alternativ och
aspekter är ordnade i en tabell såsom nämns i 6.3. För samtliga aspekter så finns det
en aspektnivå representerad hos alla tre alternativen.
Tabell 10: Even swap-tabell.
Alternativ 1
Resandeökning
44000
Kostnadsökning tkr
3050
Försörjningsområde % 99,6
Ökad turtäthet %
93,5
Minskad turtäthet %
4,1
Förlorare resenär/dag 57
Nya hållplatser
0
Ringlinje
Ja
Reglertid
1

Alternativ 2
40000
3900
98,9
62,6
3,1
44
2
Nej
2
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Alternativ 3
47000
3350
98,6
89,3
5,1
72
0
Nej
2

Vid genomförandet av even swap så började avvägningarna med de aspekterna där
alternativen var mest lika. I utgångsläget finns inget dominerat alternativ och efter
varje kvittning så söktes efter dominerade alternativ, vilka dock inte stod att finna.
I aspekten försörjningsområde kvittades en ökning av försörjningsområdet med 0,7
procentenhet mot en kostnadsökning på 30 000 kr. En ökning med en procentenhet
kvittades mot en kostnadsökning på 50 000 kr (tabell 11).
Tabell 11: Even swap, kostnadsökning vs försörjningsområde.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Försörjningsområde %
Ökad turtäthet %
Minskad turtäthet %
Förlorare resenär/dag
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
44000
3050
99,6
93,5
4,1
57
0
Ja
1

Alternativ 2
40000
3900, 3930
98,9, 99,6
62,6
3,1
44
2
Nej
2

Alternativ 3
47000
3350, 3400
98,6, 99,6
89,3
5,1
72
0
Nej
2

Nästa aspekt som kvittades var minskad turtäthet. Där ansågs att varje procentenhet
av förbättring vad gäller minskad turtäthet kunde kvittas mot en kostnadsökning på
20 000 kr. Det vill säga att förbättringen av minskad turtäthet från 4,1 till 3,1 procent för alternativ 1 kvittades mot en kostnadsökning på 20 000 kr. För alternativ 3
kvittades förbättringen av minskad turtäthet från 5,1 till 3,1 procent mot en kostnadsökning på 40 000 kr (tabell 12).
Tabell 12: Even swap, Kostnadsökning vs minskad turtäthet.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Ökad turtäthet %
Minskad turtäthet %
Förlorare resenär/dag
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
44000
3050, 3070
93,5
4,1, 3,1
57
0
Ja
1

Alternativ 2
40000
3930
62,6
3,1
44
2
Nej
2

Alternativ 3
47000
3400, 3440
89,3
5,1, 3,1
72
0
Nej
2

I nästa steg eliminerades aspekten nya hållplatser. Två nya hållplatser ansågs kunna
kvittas mot en kostnadsökning på 10 000 kr totalt sett. Det innebar att alternativ 1
och 3 ökades med två nya hållplatser mot en kostnadsökning på 10 000 kr (tabell
13).
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Tabell 13: Even swap, kostnadsökning vs nya hållplatser.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Ökad turtäthet %
Förlorare resenär/dag
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
44000
3070, 3080
93,5
57
0, 2
Ja
1

Alternativ 2
40000
3930
62,6
44
2
Nej
2

Alternativ 3
47000
3440, 3450
89,3
72
0, 2
Nej
2

Det fjärde steget var att kvitta en ökad turtäthet. Att öka turtätheten från 62,6 procent till 93,5 ansågs kunna kvittas mot en kostnadsökning på 1 000 000 kr. Att öka
turtätheten från 89,3 till 93,5 procent ansågs kvittningsbart mot 200 000 kr i kostnadsökning. Hög turtäthet uppfattades som mycket positivt och man satte ett högt
värde till den lilla skillnaden mellan 89,3 och 93,5 procent relativt sett till helheten
(tabell 14).
Tabell 14: Even swap, kostnadsökning vs ökad turtäthet.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Ökad turtäthet %
Förlorare resenär/dag
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
44000
3080
93,5
57
Ja
1

Alternativ 2
40000
3930, 4930
62,6, 93,5
44
Nej
2

Alternativ 3
47000
3450, 3650
89,3, 93,5
72
Nej
2

I det femte steget (tabell 15) sattes förlorande resenärer i förhållande till resandeökning. Här ansåg beslutsfattarna att en minskning av antalet förlorande resenärer från
57 till 44 per dag var kvittningsbart mot en minskad resandeökning på 10 000 resor
per år. En minskning av förlorande resenärer från 72 till 44 per dag ansågs kunna
kvittas mot en minskad resandeökning på 15 000 resor per år.
Tabell 15: Even swap, resandeökning vs förlorare.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Förlorare resenär/dag
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
44000, 34000
3080
57, 44
Ja
1

Alternativ 2
40000
4930
44
Nej
2

Alternativ 3
47000, 32000
3650
72, 44
Nej
2

Det sjätte steget innebar att ringlinje sattes i förhållande till resandeökning där en
förändring bort från ringlinje ansågs kunna kvittas mot en minskad resandeökning på
5 000 resor per år (tabell 16).
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Tabell 16: Even swap, resandeökning vs ringlinje.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Ringlinje
Reglertid

Alternativ 1
34000, 29000
3080
Ja, Nej
1

Alternativ 2
40000
4930
Nej
2

Alternativ 3
32000
3650
Nej
2

Det sjunde och näst sista steget satte aspekten reglertid i förhållande till resandeökning. Beslutsfattarna ansåg att reglertid i två ändar istället för en var värd en minskad
resandeökning på 2 000 resor om året (tabell 17).
Tabell 17: Even swap, resandeökning vs reglertid.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Reglertid

Alternativ 1
29000, 27000
3080
1, 2

Alternativ 2
40000
4930
2

Alternativ 3
32000
3650
2

I det sista steget sattes resandeökning i relation till kostnadsökning. En resandeökning från 27 000 resor till 40 000 resor ansågs kunna kvittas mot 1 500 000 kr. En
ökning från 32 000 resor i resandeökning till 40 000 resor ansågs kvittningsbar mot
en kostnadsökning på 700 000 kr (tabell 18).
Tabell 18: Even swap, resandeökning vs kostnadsökning.
Resandeökning
Kostnadsökning tkr
Ranking

Alternativ 1
27000, 40000
3080, 4580
2

Alternativ 2
40000
4930
3

Alternativ 3
32000, 40000
3650, 4350
1

Slutligen framkommer det från even swap-operationen att alternativ 3 är fördelaktigast framför alternativ 1. Differensen i värde mellan alternativ 3 och 1 är 230 000
kr och mellan alternativ 1 och 2 så är differensen 350 000 kr.
7.3

Kommentar om resultat

Resultaten från både swing weighting och even swap visar på samma preferensordning mellan de olika alternativen. Alternativ 3 är det som föredras och kommer före
alternativ 1. Alternativ 2 är det minst föredragna alternativet vid användandet av
båda metoderna. Vid båda metoderna så är differensen större mellan alternativ 2 och
1, än mellan 1 och 3. Alternativ 3 är även det alternativ som valdes vid den verkliga
beslutsprocessen och den stämmer då överens med det resultat som swing weighting
och even swap ger vid den här undersökningen.
7.4

Reaktioner efter workshopparna

Gemensamt bland de tre deltagare i workshopparna var att de uppfattade swing
weighting som bättre och enklare än even swap. Motiveringen till den åsikten var
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främst att even swap gjorde det svårt för beslutsfattaren vid avväganden mellan
aspekter. De tyckte att det var svårt att jämföra ”äpplen med päron”, som de uttryckte det.
Swing weighting innebar enligt deltagarna ett enklare arbetssätt, även om det innebär fler steg. Det ansågs enklare då man i nyttotilldelningen först jämförde aspektnivåerna inom den egna aspekten och sedan jämförde hur stora differenserna inom
aspekterna var gentemot varandra såsom vid genomförandet i swing weightingworkshoppen.
En av deltagarna upplevde swing weighting som en intressant metod som han tyckte
skulle kunna användas framöver i flera sammanhang. Metoden skulle kunna bli en
del av ett standardiserat arbetssätt vid planering av ny trafik, det skulle kunna användas som en del i ett underlag. Han påpekade också att vissa aspekter är svåra att
kvantifiera och måste värderas i sitt sammanhang. Exempelvis så menade han att
reglertid kan vara positivt utifrån att det ger bussföraren möjlighet att ta igen eventuella förseningar. Å andra sidan så innebär för lång reglertid att det blir ineffektiv
trafik och att kostnaderna blir onödigt stora. Dessutom så kan reglertiden spela ut
sin roll om det finns mycket tid i tidtabellen så att förseningarna försvinner redan
ute på linjen. Detta framkommer inte genom att värdera olika nyckeltal utan måste
ses i sitt sammanhang i en verklig tidtabell. Dock så ansåg han att swing weighting
kan vara bra utifrån prioriteringssynpunkt där det kan användas för att visa inom
vilka aspekter differenserna mellan aspektnivåerna uppfattas som störst.
En annan deltagare ansåg att even swap var svår att ta till sig och att det blev mycket
information som skulle jämföras gentemot varandra. En del som var svår var att jämföra aspektnivåerna mot varandra samtidigt som de ska jämföras med en annan
aspekt. För den här deltagarens del så tyckte han att det lätt blev så att man återgick
till att värdera aspekter efter vad de kostar egentligen i reda pengar och inte vad de
anses vara värda. Fokus blir på kostnader även om det inte är den uttalat viktigaste
aspekten vid beslutsfattandet. På så vis tycker han att even swap får en alldeles för
ekonomisk inriktning. Den här effekten upplevde han inte med swing weighting och
uppfattade det som att de olika stegen hade en inverkan på detta genom att aspektnivåerna utvärderades var för sig inom varje aspekt, sedan värderades aspekterna mot
varandra.
Den tredje workshopdeltagaren framhöll att han tyckte att swing weighting var en
bra metod som skulle kunna användas som komplement till det vanliga utvecklingsarbetet, där fingertoppskänsla och erfarenhet spelar en stor roll. Vid utveckling av
kollektivtrafik så är det många faktorer som samspelar på ett vis som gör att man
inte kan bryta ut dem och värdera dem enskilt, beroendet dem emellan gör det inte
meningsfullt. Exempelvis så är linjesträckning och yttäckning beroende av varandra
och tillsammans är de beroenden av geografi och infrastruktur.
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Den tredje deltagaren nämnde att inspelande faktorer såsom geografi, fysiska barriärer och liknande är svårt att kvantifiera på ett bra sätt så att de kan användas som
aspekter vid beslutsfattande med hjälp av swing weighting eller even swap. Han
kunde inte se hur sådana aspekter skulle kunna användas i någon av metoderna.
Even swap ansågs av den här personen inte som ett lämpligt angreppssätt för den
verksamhet som Blekingetrafiken bedriver. Fokus blev det ekonomiska vid användandet av even swap vilket inte är ett av de huvudsakliga målen i Blekingetrafikens
verksamhet. Vid swing weighting-workshoppen så användes en mer neutral poängskala som inte speglade allt som monetära värden. Detta gjorde att swing
weighting uppfattas som mer lämpat för Blekingetrafiken.
En av deltagarna i workshopparna menade att som med even swap få en hel uppsättning med aspekter uppradade för sig gör det svårt att ta ställning till var man börjar.
Det blir också rörigt med många transaktioner fram och tillbaka mellan aspekterna.
Det blir även lätt att aspekter som är lättkvantifierade blir de som används att kvitta
mot, i det här fallet aspekterna resandeökning och kostnadsökning.

53

8 Diskussion
I det här kapitlet ska resultatet från undersökningen diskuteras.
8.1

De analytiska angreppssättens rekommendationer

Båda angreppssätten, swing weighting och even swap, gav samma resultat vad gäller
vilket alternativ som ansågs bäst och i vilken preferensordning alternativen ansågs
vara. Det finns också en samstämmig bild av att differensen mellan det bästa alternativet, alternativ 3, till det näst bästa, alternativ 1, är mindre än differensen mellan
alternativ 1 och det sämsta alternativet, alternativ 2 (figur 18).

Figur 18: Skala som visar differenser mellan alternativen.

Resultaten från workshopparna visar också tydligt och samstämmigt att det är det
trafikalternativ som beslutades av Blekingetrafiken 2018 som också är det som de två
angreppssätten rekommenderar. Det alternativ som vid workshopparna ansågs näst
bäst är det som är mest likt det vinnande alternativet.
8.2

Differenser mellan aspektnivåer

Givet det som tas upp i 6.4. ovan så kommer den här rapporten att analysera differenser mellan aspektnivåer utifrån vad som framkommit i workshopparna. I fallet
med de genomförda workshopparna så skulle inte materialet kunna användas för att
ange en preferensordning mellan aspekter då man likt Keeney (1992, s 147–148) tar
upp har tagit ställning till hur olika aspektnivåer förhåller sig till varandra och inte
hur aspekten i sig värderas i förhållande till andra. Det som värderas i workshopparna är hur Y enheter av X värderas i förhållande till W enheter av Z.
Odelstad (2017, s 21–22) tar upp hur interfaktoriella och intrafaktoriella differenser
kan tas fram utifrån hur olika nyttovärden. Det material som workshopparna har givit upphov till ger möjlighet att analysera differenserna mellan olika aspektnivåer,
både intrafaktoriellt och interfaktoriellt. Differenserna visas i figur 19, 20 och 21.
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Figur 19: Diagram över differenser vid swing weighting.

Figur 20: Diagram över differenser vid even swap och jämförelse mot kostnadsökning.
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Figur 21: Diagram över differenser vid even swap och jämförelse mot resandeökning.

Förändringarna mellan aspektnivåer ger differenser som kan återge hur marginalnyttan värderas utav deltagarna i workshopparna. Marginalnyttan kan vara linjär, vilket
Pöyhönen & Hämäläinen (2001, s 570) skriver är ett vanligt antagande vid förändringar av aspekter. Marginalnyttan kan också vara avtagande, vilket den är generellt
enligt Perloff (2008, s 85–87). Dessutom så kan även marginalnyttan visa en ökande
tendens, vilket då talar emot det som Perloff (2008, s 85–87) framhåller och för det
som Filipic (2010, s 85–86) skriver.
Nedan tas de största och mest framträdande differenserna och aspekterna upp. En
mer ingående diskussion kring differenserna finns i bilaga B.
8.2.1 Differenser hos fyra aspekter
Den största differensen vid swing weighting-workshoppen var den mellan aspektnivåer 40 000 och 47 000 resenärer i resandeökning. Den differensen var dubbelt så
stor som de två övriga differenserna inom aspekten, den mellan 40 000 och 44 000
resenärer och den mellan 44 000 och 47 000 resenärer, var för sig och lika mycket
som de två tillsammans. Då differenserna mellan 40 000 och 44 000 resenärer och
mellan 44 000 och 47 000 resenärer är lika stora så tyder det på en ökande marginalnytta och under workshoppen diskuterade beslutsfattarna att resandeökningarna
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skulle värderas efter stigande marginalnytta för att signalera att det var viktigt att
maximera resandeökningarna.
Vid even swap-workshoppen kvittades resandeökning mot kostnadsökning och en
resandeökning från 27 000 till 40 000 resor kvittades mot 1 500 000 kr i kostnadsökning. En resandeökning från 32 000 i till 40 000 resor kvittades mot 700 000 kr.
Vid even swap-workshoppen tyder kvittningarna på en avtagande marginalnytta. Utifrån vad som tagits upp ovan så finns det en skillnad i värderingen av aspekten resandeökning mellan de olika angreppssätten.
För aspekten kostnadsökning så är den största differensen mellan aspektnivåerna 3
900 000 kr och 3 050 000 kr vid swing weighting-workshoppen. Tilldelningen av
värde till aspektnivåerna ger en linjär förändring där differenserna storlek speglar
skillnaderna i kostnad mellan aspektnivåerna, vilket workshopdeltagarna eftersträvade.
Aspekten ökad turtäthet värderas högt vid både swing weighting och even swap. Vid
swing weighting så får den största differensen mellan nivåerna, 62,6 till 93,5 procent, i aspekten det näst största värdet bland differenserna interfaktoriellt jämfört.
Det samma gäller för even swap där en ökad turtäthet från 62,6 till 93,5 procent anses kunna kvittas mot en kostnadsökning på 1 000 000 kr.
För aspekten ökad turtäthet så är värderingarna lika mellan de olika angreppssätten
sett till en intrafaktoriell jämförelse. Den minsta differensen, den mellan aspektnivåerna 89,3 och 93,5 procent är en femtedel så stor som den största differensen, den
mellan 62,6 och 93,5 procent. Jämförs angreppssättens nyttodifferenser med de
egentliga differenserna i procentenheter så står där differensen mellan 62,6 och 93,5
procent för nio tiondelar, vilket tyder på en ökande marginalnytta mellan aspektnivåerna för båda angreppssätten.
Aspekten förlorare värderas olika för de två angreppssätten. För swing weighting så
är differensen mellan att gå från 72 förlorare till 44 en medelstor differens jämfört
med samtliga differenser. Vid even swap anses samma differens kunna kvittas mot
15 000 nya resor, vilket vid even swap är den största differensen. Differensen mellan 57 och 44 förlorare är förhållandevis liten vid swing weighting då den har plats
16 av 21 i storleksordning, medan den i even swap kan anses vara den tredje största
differensen. Mellan de två olika angreppssätten finns det är en stor diskrepans i storlek mellan differenserna i den här aspekten. Marginalnyttan vid even swap är stigande och vid swing weighting avtagande.
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8.2.2 Sammanfattning differenser
Det finns många likheter mellan hur stora differenserna från de olika angreppssätten
är gentemot varandra. De nyttovärdesdifferenser som är stora respektive små i
swing weighting är även stora respektive små vid even swap och vice versa.
Där skillnaderna finns mellan de två angreppssätten är vid nyttodifferenser som är
medelstora vid swing weighting som är väldigt stora eller små i even swap. De differenser som är stora i even swap är de i aspekten förlorare. Aspektnivåerna i
aspekterna reglertid och ringlinje värderas däremot lågt vid even swap i förhållande
till hur värderingen sett ut i swing weighting. Vid even swap är nyttodifferenser i
aspekten ökad turtäthet stora jämfört med nyttodifferenser i aspekten resandeökning. Vid swing weighting så är differenserna i aspekten ökad turtäthet mindre sett
till de nivåer av resandeökning som jämförs.
För aspekter där det går att följa utvecklingen av marginalnyttan för aspekterna så
syns det att det är skillnader i många fall. Vid aspekterna kostnadsökning och minskad turtäthet visar båda angreppssätten på en linjär marginalnytta. För försörjningsområde så visar värderingarna på en avtagande marginalnytta och för ökad turtäthet
så visar det på en ökad marginalnytta. Störst likheter finns det vid de aspekter där
differenserna små.
8.3

Resultaten kopplade till Region Blekinges mål

Som tas upp i 6.1. så blir besluten kontraproduktiva om de inte stämmer överens
med de fundamentala målen. Målen ska utgöra stommen i de värden som beslutsfattaren eftersträvar (Clemen & Reilly, 2014, s 24). Vad gäller värderingar som skett
vid workshopparna så framkommer att aspektnivåer hos de aspekter som är tätt
kopplade till mål som Region Blekinge har för kollektivtrafiken (kapitel 3.3.) också
värderas högt.
I aspekten resandeökning är differenserna stora. Vid swing weighting så var differensen mellan 40 000 och 47 000 i resandeökning den som var störst. Den här aspekten
är som nämnts i 4.1. nära förknippad med målet ökad marknadsandel.
Målet ökad andel nöjda och ökat förtroende kan kopplas till aspekter som förlorare,
där antalet förlorare ska minimeras, och ökad turtäthet. Detta är också aspekter där
differenserna är stora vid workshopparna. Däremot den aspekt som kopplats till tidhållningen, reglertid, har inte erhållit så hög värdering, framförallt inte vid even
swap.
Kostnadsökning är en aspekt som kopplas till att god kostnadstäckningsgrad. Vid
workshopparna så är även differensen mellan den högsta och den lägsta kostnadsökningen stor. Detta har varit tydligt vid swing weighting.
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Målen restidsförkortningar och ökad pendlingsbarhet har inte varit relevanta för
stadstrafiken i Ronneby. I Ronneby finns det inte utrymme för att förkorta restiderna på ett sätt som ger någon större positiv påverkan. Stadstrafiken är inte heller
den kollektivtrafik där åtgärder för pendlingsbarhet är relevant då detta är väldigt
lågt ställda mål för turutbud som ska appliceras på landsbygdstrafik.
Region Blekinge hade även uttalade målsättningar med förändringen av stadstrafiken
i Ronneby. Dessa var att göra kollektivtrafiken attraktiv, skapa starka stråk med högt
resande och bidra till effektiva kommunikationer till flygplatsen (Region Blekinge,
2018). Att kollektivtrafiken är attraktiv gör sig främst gällande i att det blir en stor
resandeökning, men även att det finns hög turtäthet. Hög turtätheten är också en
byggsten till ett starkt stråk. Workshopparna har visat att differenserna mellan
aspektnivåerna i aspekterna resandeökning och hög turtäthet är stora. Effektiva kommunikationer till flygplatsen har varit något som funnits med i samtliga alternativ
som tagits upp i det här arbetet.
8.4

Reaktioner efter workshopparna

En av de som deltog i workshopparna menade att framförallt swing weighting skulle
kunna vara ett komplement till det ordinarie utvecklingsarbetet där fingertoppskänsla och erfarenhet spelar stor roll. Denna åsikt stämmer överens med det som
Keeney (1982, s 821) skriver angående användandet av analytiska angreppssätt och
att de inte ensamma ger ett svar på hur beslutet ska tas utan att de ska användas tillsammans med annan information.
Even swap uppfattades av samtliga workshopdeltagare som ett svårare och krångligare angreppssätt för att ta beslut. De uppfattade att den stora mängd information
som beslutsfattaren skulle ta hänsyn till på en och samma gång gjorde det svårt. De
upplevde det svårt att veta var de skulle börja. Att jämföra olika sorters aspekter
mellan varandra, ”äpplen mot päron”, uppfattades också som svårt. Swing weighting
uppfattades som enklare att hantera bland annat i och med att man bara jämförde nivåer inom en aspekt i taget samt att jämförelserna mellan olika aspekter skedde i vad
de uppfattade som ett separat steg.
Ett paradigm vid beslutsanalys och hanterande av multikriterieproblem är att dela
upp beslutsproblem i mindre delproblem för att på så vis skapa en enklare beslutssituation. Delbesluten slås sedan samman till en lösning på det ursprungliga beslutsproblemet. Vid swing weighting så kan just denna arbetsgång kännas tydligare med
angreppssättet att behandla en aspekt i taget. Vid even swap ställs aspektnivåer för
olika aspekter mot varandra, vilket då bland workshopdeltagarna upplevdes otydligt.
Workshopdeltagarnas upplevelse stämmer bättre överens med vad Borcherding et al
(1991, s 1608) menar med att det är ett svårt och tidskrävande angreppssätt än
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Vrbová och Švecová (2012, s 1211) som skriver att angreppssättet är enkelt på
grund av avsaknad av avancerade matematiska formler eller statistiska beräkningar.
8.5

Beslutsfattandet jämfört med de analytiska
angreppssätten

Vid den verkliga beslutsprocessen så bär hela processen, med föredragningarna och
besluten, spår av heuristiskt beslutsfattande. Som Gál et al (2013, s 2117) och
Crowder (2013, s 96) uttrycker det så finns det inslag av tumregler, vilka används
för att ta besluten. Exempel på en tumregel här kan vara att ett alternativ förkastas
för att det till viss del består av en ringlinje. Ringlinjen är det som gör att det övriga
i alternativet inte tillsattes något större värde och alternativet utvärderades inte utefter dess samlade egenskaper. Eftersom att det första alternativet inte valdes så framgår det samtidigt att man inte gjort de vanligt förekommande felen som det innebär
att kopiera tidigare beslut och att välja första bästa alternativ som presenteras, som
Hammond et al (2002, s 45–51) tar upp.
Även då de två första alternativen har stupat på att det är vissa aspekter i dem som
det görs nerslag på så är det ändå intressant att prova dessa alternativ mot varandra
då det görs en helhetsbedömning. De aspekter som har bidragit till att alternativen
inte har blivit aktuella kan ses som skallkrav, men de har inte varit direkt uttalade.
Sett till hur det har resonerats vid den egentliga beslutsprocessen så framstår vissa
värderingar vid användandet av angreppssätten som annorlunda från det resonemanget.
I workshopparna, främst den med swing weighting, tas det upp att aspekten ringlinje är viktig. Vid värderingarna framstår inte differensen inom aspekten som så stor
som den torde kunna vara utifrån det man diskuterat vid workshopparna samt den
betydelse som ringlinjen givits vid det verkliga beslutsfattandet. Vid swing
weighting-workshoppen så gav värderingen mellan aspektnivåerna ringlinje eller ej
den femte största differensen med en storlek strax över ett flertal andra. Vid even
swap kvittades differensen mot ett ökat resande på 5 000 resor per år vilket var lika
mycket som differensen minskat antal förlorare från 72 till 57 kvittades mot. I ljuset
av dessa värderingar så kan den inverkan som ringlinjer hade vid avvisandet av alternativ 1 vid det verkliga beslutsfattandet uppfattas som stor i förhållande till angreppssättens värderingar.
Då alternativ 2 avvisades vid den verkliga beslutssituationen så finns det gott stöd för
det i de värderingar som gjorts vid de här workshopparna. De stora differenserna
mellan 40 000 och 47 000 i resandeökning, 3 900 000 och 3 050 000 kr i kostnadsökning samt de stora turtäthetsdifferenserna är de mest talande exemplen. Samtidigt
så hade alternativ 2 lägst antal förlorare vilket var en aspekt där differenserna var
störst i framförallt even swap.
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8.6

De analytiska angreppssättens roll

I beslutsprocessen vid de verkliga besluten om trafikupplägg för Ronneby så diskuterades som, nämns i 5.4., linjekartorna i stor omfattning. I de analytiska angreppssätten så är linjekartorna inte en aspekt och de efterfrågandes inte heller explicit av
workshopdeltagarna vid användandet av de analytiska angreppssätten. Istället koncentrerade man sig på de olika aspekterna som presenterades och höll diskussion till
dem i tur och ordning.
Utifrån det som tagits upp ovan och det som workshopdeltagarna nämnt efter
workshopparna så ser deltagarna de analytiska angreppssätten som ett komplement
till de sätt som beslut brukar tas, vilket är med fingertoppskänsla och yrkeskunskap.
Detta stämmer, som också nämnts, överens med Keeney (1982, s 821) som menar
att analytiska angreppssätt vid beslutsfattande ska vara en del av en bedömning och
inte vara allenarådande för vilket beslutet blir.
Utifrån det som tagits upp i stycket ovan så ska de analytiska angreppssätten troligen
användas vid förarbeten till beslutsunderlag för kollektivtrafikförändringar. Vid det
slutgiltiga beslutsfattandet så bör endast ett alternativ finnas att ta hänsyn till och avväganden mellan aspekter bör då redan vara genomförda. I den rollen som här beskrivs så finns det en plats för de här angreppssätten i beslutsprocessen.
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9 Slutsats
Resultatet från workshopparna visar att båda de analytiska angreppssätten ger likande rekommendationer vid de här genomförandena. Rekommendationerna är
även de samma som det alternativ som valdes vid den riktiga beslutssituationen och
alltså den stadstrafik som numer körs i Ronneby. Även preferensordningen mellan
de två alternativ som kommer på andra och tredje plats är den samma mellan angreppssätten, liksom att det finns en samstämmighet i nyttodifferenserna mellan de
olika alternativen. Detta tyder också på att analytiska angreppssätt för beslutsfattande kan användas vid beslutsfattande inom kollektivtrafiken och att angreppssätten
ger ett likande utfall som befintlig beslutsprocess. Då detta är en fallstudie så ska så
ska inte för långtgående slutsatser dras från resultatet utan det ska mer ses som en
indikation. Generaliserbarheten från en fallstudie är begränsad. Det ska också tilläggas att alternativ 3 är en iteration av alternativ 1 vilket gör att förbättringar har genomförts på alternativ 3 och kan medföra att just det här alternativet dels var det
som valdes vid det verkliga beslutsfattandet och dels att workshopdeltagarna med
hjälp av de analytiska angreppssätten kommit fram till att samma alternativ var mest
fördelaktigt.
Att resultatet från workshopparna överensstämmer med det verkliga beslutet kan
också ses som en indikation på att den beslutsmetod som har använts vid det verkliga
beslutsfattandet fungerar bra för de här beslutssituationerna. Återigen så är det utfall
från en fallstudie vilket begränsar möjligheten för långtgående slutsatser.
Utifrån vad deltagarna vid workshopparna har uttryckt och som även Keeney (1982,
s 821) skriver så är analytiska angreppssätt bra som komplement till andra beslutsunderlag vid beslutsfattande. I kombination med att rekommendationerna från de analytiska angreppssätten är de samma som det verkliga valet så är det rimligt att anta
att dessa skulle kunna vara till hjälp vid förarbetet vid busstrafikomläggning. Deltagarna uttrycker även att de föredrar swing weighting som angreppssätt då det uppfattas som enklare att använda. Even swap som angreppssätt uppfattas som svåranvänt och krångligt.
Vid granskning utav resultaten från workshopparna så framkommer även att de stora
differenser även är sådana som har koppling till de mål som Region Blekinge har för
kollektivtrafiken som helhet i sitt trafikförsörjningsprogram (Region Blekinge,
2016) men även de mål som har funnits för förändringen av stadstrafiken i Ronneby.
Detta tyder på att beslutspersonerna prioriterar de mål som organisationen har. Som
stöd för detta kan anges den storlek som differenserna i aspekten resandeökning fick
vid workshopparna och att denna aspekt är nära kopplade till Region Blekinges
första mål om en ökad marknadsandel. Även differenser inom aspekten kostnadsökning, vilket är kopplat till kostnadstäckningsgraden, är stora. Vad gäller målen för
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stadstrafiken så framkommer även ökad turtäthet som en aspekt där differenserna
varit stora vid inter- och intrafaktoriella jämförelser. Beslutsfattarna gör således ett
bra beslutsarbete utifrån deras arbetsgivares målsättningar. Följdverkningen av beslutsfattarnas förmåga att prioritera arbetsgivarens mål blir också att besluten som
rekommenderas av angreppssätten lierar bra med målsättningarna som organisationen har och att angreppssätten därmed skulle kunna uppfattas som användbara
även för andra personer i organisationen. Detta kan i förlängningen bidra till att analytiska angreppssätt för beslutsfattande får en spridning till andra verksamhetsområden.
Även om utfallen från de båda analytiska angreppssätten som har använts i den här
undersökningen ser likvärdiga ut så visar diskussionen av resultaten en mer skiftande
bild sett till storleken av differenserna mellan olika aspektnivåer. Vid främst de
aspekter där differenserna var små så var storleken på differenserna överstämmande
mellan de två angreppssätten. Differenserna i aspekten förlorare gav däremot upphov till stora skillnader. I viss mån fanns det även överensstämmande mellan de differenser som var stora, men inte i samma omfattning som för de differenser som var
små. Detta kan ge indikationer på att det är lättare att bedöma vilka aspekter som
har minst betydelse än att avgöra de mest betydelsefulla.
För de aspekter där det finns möjlighet att utläsa hur marginalnyttan värderats framkommer att värderingarna av aspektnivåerna inom vissa aspekter skiljer sig åt vad
gäller marginalnyttan mellan olika aspekter och de två olika angreppssätten. Då det
är varierande mellan hur marginalnyttan ser ut så finns det ingen samstämmig bild i
den här undersökningen som pekar på var sig vad Pöyhönen & Hämäläinen (2001, s
570), Perloff (2008, s 85–87) eller Filipic (2010, s 85–86) skriver.
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Resandeökning Kostnadsökning Försörjningsområde Ökad turtäthet Minskad turtäthet Förlorare Nya hållplatser Ringlinje Reglertid Ranking Värde Viktkoefficient
0
0
10
1
0 Ja
72
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,228
100
1
1
0 Ja
72
5,1%
62,6%
98,6%
47 000 3 900 tkr
0,182
80
3
1
0 Ja
72
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 050 tkr
0,023
10
7
1
0 Ja
72
5,1%
62,6%
99,6%
40 000 3 900 tkr
0,194
85
2
1
0 Ja
72
5,1%
93,5%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,023
10
7
1
0 Ja
72
3,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,096
42
6
1
0 Ja
44
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,005
2
9
1
2 Ja
72
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,137
60
4
1
0 Nej
72
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
0,114
50
5
2
0 Ja
72
5,1%
62,6%
98,6%
40 000 3 900 tkr
1
439

Reglertid
Ringlinje
Nya hållplatser
Förlorare
Minskad turtäthet
Kostnadsökning Försörjningsområde Ökad turtäthet
Resandeökning
Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Aspekt Viktkoeff. Ranking Värde
2 0,600
0,114
0,137 0,000
0,005 0,000
0,000
0,096
0,800
0,023
0,500
0,194
1,000
0,023
1,000
0,182
0,228 1,000
0,500
Alternativ 1
3 0,384
0,114
0,137 1,000
0,005 1,000
1,000
0,096
1,000
0,023
1,000
0,194
0,000
0,023
0,462
0,182
0,228 0,000
0,000
Alternativ 2
1 0,750
0,114
0,137 1,000
0,005 1,000
0,000
0,096
0,000
0,023
0,000
0,194
0,778
0,023
0,000
0,182
0,228 0,667
1,000
Alternativ 3

Benchmark
Resandeökning
Kostnadsökning
Försörjningsområde
Ökad turtäthet
Minskad turtäthet
Förlorare
Nya hållplatser
Ringlinje
Reglertid ändarna

Bilaga A / Appendix A

Fullständiga tabeller över tilldelningen av viktkoefficienter och den additiva nyttofunktionen.

Tabell 1: Tilldelning viktkoefficienter.
Tabell 2: Additiva nyttofunktionen.
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Bilaga B / Appendix B
I den här bilagan presenteras de fullständiga analyserna för 8.2. Differenser mellan
aspektnivåer.
B.1

Resandeökning

Som diagrammet i figur 19 i huvudtexten visar så är den största differensen mellan
aspektnivåer den som är mellan 40 000 och 47 000 resenärer i resandeökning med
ett poängvärde av 0,228. Mellan 40 000 och 47 000 i resandeökning skiljer det
7 000 resor. De två andra differenserna mellan nivåer för den här aspekten har vardera poängen 0,114. De differenser som finns för aspekten är den mellan 40 000
och 44 000 resenärer (0,114), den mellan 44 000 och 47 000 resenärer (0,114)
samt den mellan 40 000 och 47 000 resenärer (0,228).
Beslutsfattarna anser således en differens på 4 000 resenärer och en på 3 000 resenärer som lika. Som nämns i 6.4. så antas marginalnyttan generellt vara avtagande
(Perloff, 2008, s 85–87). I de värderingar som beslutsfattarna har gjort gällande den
här aspekten så värderas resandeökningarna efter stigande marginalnytta. Vid diskussionerna i samband med tillsättande av värde för de olika aspektnivåerna så ville
beslutsfattarna signalera att det var viktigt att maximera resandet.
Vid even swap-workshoppen sattes resandeökning i relation till kostnadsökning och
man kvittade en resandeökning från 27 000 till 40 000 resor mot en kostnadsökning
på 1 500 000 kr. En resandeökning från 32 000 i till 40 000 resor kvittades mot en
kostnadsökning på 700 000 kr.
Används en linjär värdering, där värdet divideras med resandeökningen, innebär det
att från 27 000 till 40 000 resor är varje resa värd 115,40 kr, och mellan 32 000 och
40 000 resor är varje resa värd 87,50 kr. Detta kan tyda på att det finns en avtagande marginalnytta, då i så fall de 5 000 resorna mellan 27 000 och 32 000 resor är
mer värda än de följande.
Utifrån vad som tagits upp ovan så finns det en skillnad i värderingen av aspekten resandeökning mellan de olika angreppssätten.
Vid jämförande med andra differenser vid swing weighting så framgår det att differensen mellan 40 000 och 44 000 resor samt mellan 44 000 och 47 000 resor anses
vara lika stora som differensen mellan att ha reglertid i en eller två ändar av linjen.
Storleken är ungefär lika stor som för differensen mellan 3 900 000 kr och
3 350 000 kr. Ungefär samma storlek har även givits differensen mellan att ha en
ringlinje eller ej.
I even swap-jämförelsen så var differensen mellan 27 000 och 40 000 resor 1,5 gång
så stor som en ökning av turtäthetsökning från 62,6 till 93,5 procent och nästan
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dubbelt så stor som en turtäthetsökning mellan 62,6 och 89,3 procent. För differensen mellan 32 000 och 40 000 i resandeökning, det vill säga 8 000 resor om året, så
ansågs det vara kvittningsbart mot en kostnadsökning på 700 000 kr. En kostnadsökning på 700 000 kr motsvarar sju åttondelar av storleken på differensen mellan 62,6
och 89,3 procent i ökad turtäthet. Vid swing weighting så är en resandeökning på
3 000 resor om året, det vill säga differensen mellan 44 000 och 47 000 resor, lika
stor som två tredjedelar av differensen mellan 62,6 och 89,3 procent i ökad turtäthet. Det finns således en diskrepans vad gäller storleken på differenserna mellan de
här två aspekterna för de olika angreppssätten.
B.2

Kostnadsökning

I figur 19 i huvudtexten kan det utläsas att det skiljer ca en tredjedel mellan de olika
differenserna. Den differens som är minst värd i pengar, den mellan 3 350 000 kr
och 3 050 000 kr, har även det lägsta poängvärdet med 0,061. Differensen i monetära värden här är 300 000 kr.
Den näst största differensen som är från 3 900 000 kr till 3 350 000 kr, en skillnad
på 550 000 kr, har det näst största nyttovärdesdifferensen som ligger på 0,121 poäng. För den största differensen mellan 3 900 000 kr och 3 050 000 kr skiljer det
850 000 kr vilket motsvarar ett poängvärde på 0,182.
Utifrån de värden som beslutspersonerna tillsatt de olika aspektnivåerna för kostnadsökning så visar storleken på differenser en i princip linjär förändring med en något liten avtagande marginalnytta. Detta visualiseras i diagrammet nedan (figur 1).
Detta var även en uttalad önskan från beslutspersonerna vid workshoppen att det
skulle vara en linjär fördelning av kostnaderna och man tillsatte värde på aspektnivåerna därefter.

Figur 1: Värdet av differenserna i relation till differenserna i kr.
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Vid even swap så finns det, som nämnts i B.1., en förmodat avtagande marginalnytta.
B.3

Försörjningsområde

Aspekten försörjningsområde har små skillnader mellan aspektnivåerna. Försörjningsområdet är 99,6 procent som högsta nivå och 98,6 procent som lägsta. Vid
swing weighting så har differenserna från aspektnivån 98,6 procent till 99,6 procent,
vilket är en procentenhet, fått storleken 0,023. Differenserna mellan 98,6 och 98,9
(0,3 procentenheter) och den mellan 98,9 och 99,6 procent (0,7 procentenheter)
har storleken 0,011 respektive 0,012.
Vid even swap ansågs en ökning av försörjningsområdet från 98,6 till 99,6 procent,
det vill säga en differens på en procentenhet, kunna kvittas mot en kostnadsökning
på 50 000 kr. En differens på 0,7 procentenheter, mellan 98,9 till 99,6 procent,
kvittades mot en kostnadsökning på 30 000 kr.
Jämförs storlekarna på differenserna mellan de olika angreppssätten så framkommer
i båda angreppssätten att differensen mellan 98,9 till 99,6 procent är större, om än
bara något, än differensen mellan 98,6 och 98,9 procent. Sett till hur stor skillnaden
i procentenheter är för de här två differenserna så är värderingen per procentenhet
större mellan aspektnivåerna 98,6 och 98,9 procent. Detta tyder på en avtagande
marginalnytta vid värderingarna vid båda angreppssätten.
Vid jämförelser med differenser i andra aspekter så är differenserna för försörjningsområde små vid båda angreppssätten. Detta följer även det som beslutsfattarna uttalade vid workshopparna.
B.4

Ökad turtäthet

Aspekten ökad turtäthet värderas högt vid både swing weighting och even swap. Vid
swing weighting så får den största differensen, mellan nivåerna 62,6 till 93,5 procent, i aspekten storleken 0,194, vilket är den näst största differensen vid en interfaktoriellt jämfört. Det samma gäller för even swap där samma differens anses kunna
kvittas mot en kostnadsökning på 1 000 000 kr.
Görs jämförelser mellan de största och minsta differenserna inom aspekten vid både
swing weighting och even swap, det vill säga mellan 62,6 och 93,5 procent samt
mellan 89,3 och 93,5 procent, så är fördelningen lika i de båda angreppssätten sett
till andel. Nedan finns ett diagram, figur 2, som visar den procentandel dessa två differenser utgör utifrån deras summa. Längst till höger visas samma förhållande av den
egentliga differensen för aspekten. Det som framträder i diagrammet är att för swing
weighting och even swap så förhåller sig differensernas andel lika jämfört mellan de
två angreppssätten. Differensen 62,6 till 93,5 procent utgör ca en femtedel av summan av de två differenserna. Jämförs angreppssättens differenser med de egentliga
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differenserna i procentenheter så står där differensen mellan 62,6 och 93,5 procent
för ca nio tiondelar av summan av differenserna. Detta tyder på en ökande marginalnytta mellan aspektnivåerna för båda angreppssätten.

Figur 2: Diagram med intrafaktoriella jämförelser.
B.5

Minskad turtäthet

Aspekten minskad turtäthet har små differenser mellan de olika aspektnivåerna vilket också framkommer vid värdetilldelningen för de två olika angreppssätten.
Vid swing weighting så är storleken på differensen mellan 5,1 och 3,1 procent 0,023
och mellan 5,1 och 4,1 procent samt 4,1 och 3,1 procent 0,011 vardera. Totalt sett
värderas de här aspektnivårena lågt och är jämförbara med aspektnivåerna för försörjningsområde.
Vid even swap så är en värdering av kvittningarna satt till 20 000 kr per procentenhets förbättring. Det vill säga att differensen mellan 5,1 och 3,1 procent kan kvittas
mot en kostnadsökning på 40 000 kr och differensen mellan 4,1 och 3,1 procent kan
kvittas mot en kostnadsökning på 20 000 kr. Jämfört med hur man värderat aspektnivåerna för försörjningsområde så värderas aspektnivåerna för minskad turtäthet
lägre vid det här angreppssättet än vid swing weighting.
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Tabell 1: Intra- och interfaktoriell jämförelse minskad turtäthet och försörjningsområde.
Aspekt
Minskad turtäthet
Minskad turtäthet
Försörjningsområde
Försörjningsområde

Differens
5,1=>3,1
4,1=>3,1
98,6=>99,6
98,9=>99,6

Swing weighting
0,023
0,011
0,023
0,012

Even swap
40 000 kr
20 000 kr
50 000 kr
30 000 kr

För båda angreppssätten gäller att marginalnyttan är linjär. Det gäller också att de
här aspektnivåerna är lågt värderade i förhållande till de övriga aspektnivåerna för
andra aspekter, se tabell 1.
B.6

Förlorare

Aspekten förlorare värderas olika för de två angreppssätten. För swing weighting har
differensen mellan att gå från 72 förlorare till 44 storleken 0,096, vilket är en tiondeplats av 21 i storleksordningen för differenserna. Vid even swap anses samma differens kunna kvittas mot 15 000 nya resor, vilket är väldigt högt sett till att en ökning på 13 000 nya resor ansågs kunna kvittas mot 1 500 000 kr i kostnadsökning.
Vid even swap kan den här differensen anses som den största. Det är en stor diskrepans mellan de två olika angreppssätten vad gäller storlekarna för differenserna i den
här aspekten.
Differensen mellan 57 och 44 förlorare är har storleken 0,019 vid swing weighting
och kan kvittas mot 10 000 nya resor vid even swap. Vid swing weighting så är differensen den sextonde största av 21 medan den i even swap kan anses vara den tredje
största differensen. Tabell 2 visar skillnaderna i differensernas storlek.
Tabell 2: Jämförelser mellan swing weighting och even swap.
Aspekt
Förlorare
Förlorare
Förlorare
Resandeökning
Resandeökning

Differens
72=>44
57=>44
72=>57
27 000=> 40 000
32 000=> 40 000

Swing weighting
0,096
0,019
0,077
n/a
n/a

Even swap
15 000 resor
10 000 resor
5 000 resor
1 500 000 kr
700 000 kr

Vad gäller differensen mellan 72 och 57 förlorare så är dess storlek vid swing
weighting 0,077. Vid even swap anses den här differensen kunna kvittas mot en resandeökning på 5 000 resor, beräknat på subtraktionen mellan storlekarna för differenserna 72 till 44 förlorare och 57 till 44 förlorare. Detta ger en ökad marginalnytta vid even swap och en minskad marginalnytta vid swing weighting. Diagrammet (figur 3) visar hur de summerade differenserna förhåller sig till varandra. Differensen mellan 72 och 57 förlorare är ungefär lika stora som differensen mellan 57
och 44 förlorare, 15 respektive 13 förlorare, sett till antal. Vid swing weighting så
är differensen mellan 72 och 57 förlorare ca fyra gånger så stor som differensen
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mellan 57 och 44 förlorare. Vid even swap däremot så är differensen mellan 72 och
57 förlorare hälften så stor som den mellan 57 och 44 förlorare. Detta visar på att
det finns stora skillnader mellan de olika angreppssätten vid intra- och interfaktoriella jämförelser kopplat till aspekten förlorare.

Figur 3: Intrafaktoriella jämförelser inom aspekten förlorare.

I diagrammet ovan syns tydligt hur det är avtagande marginalnytta vid swing
weighting och ökande marginalnytta vid even swap.
B.7

Nya hållplatser

Nya hållplatser är en aspekt med två aspektnivåer, inga nya hållplatser och två nya
hållplatser, vilket inte gör det möjligt att genomföra intrafaktoriella jämförelser
mellan differenser. Vid interfaktoriella jämförelser så är den här differensen den
minsta vid båda angreppssätten.
Värderingen av aspektnivåerna ligger väl i linje med det som beslutsfattarna sagt vid
workshopparna om att ett par tillkommande hållplatser har liten betydelse.
B.8

Ringlinje

Precis som aspekten nya hållplatser så har ringlinjer bara två aspektnivåer. Jämfört
med andra differenser så har differensen mellan ringlinje eller ej storleken 0,137 vid
swing weighting och vara kvittningsbart mot en resandeökning på 5 000 resor vid
even swap.
Vid swing weighting så innebär storleken på differensen att det är den femte största
och därmed något mindre än differensen mellan 62,6 och 89,3 procent i ökad
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turtäthet och lite större än differensen mellan 3 900 000 och 3 350 000 kr i kostnadsökning.
De 5 000 resor i resandeökning som beslutsfattarna ansåg att differensen mellan
ringlinje eller ej var kunde kvittas mot kan jämföras med storleken på differens mellan 72 och 57 förlorare. Vid swing weighting så är däremot differensen mellan 72
och 57 förlorare knappt hälften så stor.
B.9

Reglertid

Differensen mellan reglertid i en eller två ändar av linjen har storleken 0,114 vid
swing weighting. Detta är samma storlek som för differenserna mellan 40 000 och
44 000 samt 44 000 och 47 000 i resandeökning. Samtidigt är det lite mindre än differensen mellan 3 900 000 och 3 350 000 kr i kostnadsökning och ringlinje eller ej.
Det är också något större än differensen mellan 72 och 44 förlorare.
Vid even swap så är differensen mellan en eller två reglertider ansedd att kunna
kvittas mot en resandeökning på 2 000 resor om året, vilket kan jämföras med differensen för ringlinje som anses kunna kvittas mot 5 000 resor eller differensen mellan
72 och 44 resenärer som kan kvittas mot 15 000 i resandeökning. Således är det
stora skillnader i värderingen för den här aspekten mellan de två olika angreppssätten. Tabell 3 visar jämförelserna.
Tabell 3: Jämförelser mellan swing weighting och even swap.
Aspekt
Reglertid
Förlorare
Ringlinje
Förlorare

Differens
1=>2
72=>44
Ja=>Nej
72=>57

Swing weighting
0,114
0,096
0,137
0,077

Even swap
2 000 resor
15 000 resor
5 000 resor
5 000 resor

B.10 Sammanfattande tabell marginalnytta

Tabell 4 visar en sammanfattning av hur marginalnyttan ser ut för de olika
aspekterna och för de två angreppssätten.
Tabell 4: Sammanfattning marginalnytta.
Aspekt
Swing weighting
Resandeökning
Stigande
Kostnadsökning
Linjär
Försörjningsområde
Avtagande
Ökad turtäthet
Stigande
Minskad turtäthet
Linjär
Förlorare
Avtagande
Nya hållplatser
n/a
Ringlinje
n/a
Reglertid
n/a

Even swap
Avtagande
Avtagande
Avtagande
Stigande
Linjär
Stigande
n/a
n/a
n/a
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