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De som medverkat har i varierande grad åkt tåg på sträckan de senaste tre åren 

300 resenärer har fått tycka till om tågresandet 

mellan Stockholm och Göteborg 

 

- Hur blir kunderna ännu nöjdare? 

- Hur får vi dem att välja tåget istället för tex flyget? 

- Hur kommer resenärerna att åka i framtiden? 
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Bakgrundsinformation om de medverkande 

 Webbpanel 

 

 Lika stor andel kvinnor som män. 

 

 Hälften bor i Stockholmsområdet och hälften i Göteborgsområdet. 

 

 7 av 10 gör oftast en privat resa/fritidsresa på sträckan, 2 av 10 åker i tjänsten och 1 

av 10 gör oftast en arbetsresa. 

 

 Ålder 

 

 

 

9% 

24% 23% 

18% 17% 

10% 

15-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65 år och
äldre
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De spår att de kommer åka mer tåg i framtiden 

 I en framtidsspaning om hur resandet kommer att förändras så utmärker sig tåget 

markant jämfört med bil, flyg och buss.  

 

 En tredjedel tror att de kommer att resa mer tåg i framtiden – på sträckan Stockholm-

Göteborg. 

 

 Däremot tror man att det egna resandet med flyg, bil och buss kommer att minska. 

En fjärdedel tror att de kommer att flyga mer sällan på sträckan i framtiden. 
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De tre främsta anledningarna till varför man väljer tåget istället för 

buss, bil och flyg 

Det är smidigt att åka från 
centrum till centrum 

43% 

Kort restid  

41% 

Möjlighet till 
vila/återhämtning 

38% 
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Övriga anledningar till varför man väljer tåget istället för buss, bil och flyg 

Bra pris 30% 

Miljövänligt 30% 

Tid att arbeta/studera 24% 
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De främsta anledningarna till varför man valt bort tåget till förmån för 

flyg, bil och buss  

för dyrt - 44%  

opålitlig restid/förseningsrisken - 32%       

har för mycket bagage - 21%  

oförutsägbart pris - 19%  
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Resenärerna är mer nöjda med SJ än Trafikverket 

 

Nöjdhet med SJ vid resa på sträckan Stockholm-Göteborg 

 60 procent är nöjda  

 16 procent är uttalat missnöjda  

 

 

 

 

Nöjdhet med Trafikverket vid resa på sträckan Stockholm-Göteborg 

 35 procent är nöjda  

 24 procent är uttalat missnöjda  

 10 procent svarar ”vet ej”  
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Digitala skyltar/tv-skärmar 
ombord med aktuell 
trafikinformation och 
eventuell störnings-

information  

64% 

Möjlighet att stiga ombord 
på tåget så snart det är 
framkört på stationen 

64% 

Toaletterna städas även 
under resan 

58% 

Möjlighet för barnfamiljer 
att boka plats i 

”barnkupeer” – utan extra 
kostnad  

58% 

15 procent rabatt på 
taxiresa i Stockholm och 

Göteborg. Vid uppvisande 
av anslutande tågbiljett 
(med utvalda taxibolag). 

46% 

Faktorer som kan öka kundnöjdheten 
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Man kan tänka sig åka ännu mer tåg mellan Stockholm-Göteborg om… 

1. Fasta priser under lågtrafik i andra 

klass (ej ombokningsbar) Ungdomar och 

pensionärer 150 kr/enkel resa. Fullt pris 300 

kr/enkel resa. (63 procent) 

 

2. Fasta priser under högtrafik i andra 

klass (ej ombokningsbar). Ungdomar och 

pensionärer 300 kr/enkel resa. Fullt pris 600 

kr/enkel resa. (47 procent) 
 

3. Gratis och väl fungerande internet  
oavsett klass eller biljettyp (53 procent) 

4. 30 minuter längre restid och 25% 

lägre biljettpris på alla biljettyper - 

jämfört med idag (41 procent) 

 

5. 15 minuter längre restid än idag 

med garanterad punktlighet vad 

gäller ankomst till slutstationen (35 procent) 
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Tjänsteresenärer kan tänka sig åka ännu mer tåg mellan Stockholm-

Göteborg om…. 

 

 

1. …de erbjöds gratis och väl fungerande internet - oavsett klass eller biljettyp 

(64 procent) 

 

2. …om de kunde boka liggfåtölj i ”vilovagn” i första klass – mot en extra avgift 

(45 procent) 

 

 

 

 

 

 

3. …om restiden var 15 minuter längre än idag med garanterad punktlighet vad 

gäller ankomst till slutstationen (40 procent) 
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Tjänsteresenärer som idag åker flyg kan tänka sig åka ännu mer tåg 

mellan Stockholm-Göteborg om…. 

 

 

1. …de erbjöds gratis och väl fungerande internet - oavsett klass eller biljettyp 

(39 procent) 

 

2. …om de kunde boka liggfåtölj i ”vilovagn” i första klass – mot en extra avgift 

(29 procent) 

Flygresenärerna ställer högre krav – färre låter sig lockas att åka mer 

tåg. Utökad restid i utbyte mot garanterad punktlighet lockar inte. 
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Resenärerna tycker till genom egna kommentarer 

Trafikverkets behandlande av spår och växlar. Har en förmåga 

att alltid krångla under högtrafik vilket resulterar i förseningar 

som i slutändan gör att hela resan känns rent ut sagt förjävlig. 

Inför nattåget igen. 

fräschare ombord 

på tågen framföralt 

toaletterna 

att det finns billigare biljetter att få 

tag på, också på kortare tid 

Fler tysta platser! 

Resegarantin måste göras bättre. 

Reste med tåg i juli och blev 2,5 tim 

försenad. Vad fick jag ? 49 kr !! 

”Bort med krångliga priser. 

Till Stockholm kostar det X 

antal kronor. Klart.” 

Bättre information om förseningar 

samt om orsak och att detta också 

sker under resans gång. 

Bättre och fler djurkupéer, gärna 

isolerade från det vanliga springet. På 

de nya tågen är djurkupéerna 

lokaliserade i slutet av varje tågset: 

klockrent! Djurplatser i första klass 

också, tack. 

Fasta priser och smidigare att 

boka biljetter på SJ.se. 

Bokningssystem likt SF.se där 

man själv får välja platser. 

Jag upplever att något alltid är 

trasigt. Vad varierar, det kan 

vara lampor, eluttag, möjlighet 

att justera stol osv. 

När jag åkte var allt jättebra 

Möjlighet att sitta i kupeer som man sitter 

max 8 st i med sköna fåtöljer, att de 

kunde visa film eller tv  

Bra idé med särskilda 

barnfamiljskupéer 

Internet. fixa det och 

ni har hela 

affärssegmentet som 

grund. sen är resten 

hygien. förutom att 

komma i tid. 

Bara de som 

aktivt väljer tysta 

vagnar skall 

placeras där, 

annars blir det 

inte tyst 

Tidhållning, 

Tidhållning, 

Tidhållning, 

Tidhållning, 

Tidhållning 

Bemötande, information och reseupplevelsen i stort 

brukar vara mycket bra. Men detta är inte värt 

någonting om jag inte kan lita på att jag kommer att 

komma fram i tid till viktiga åtaganden. 
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Sammanfattningsvis 

 

 Tidhållning 

 Resenärsinformation 

 Tydlig prismodell 

 Fungerande internet 

 Olika erbjudanden till olika kunder 
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Kundmingel i Stockholm 
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Tack!  
Och hör gärna av er! 

lotta.schmidt@wspgroup.se 

Mobil:+46 702 689735 

susanne.nielsen.skovgaard@wspgroup.se 

Mobil: +46 702 1518 44 

mailto:susanne.nielsen.skovgaard@wspgroup.se
mailto:susanne.nielsen.skovgaard@wspgroup.se
mailto:susanne.nielsen.skovgaard@wspgroup.se

