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Forstå 
folks 

reisevalg



Tid

Pris Komfort



Tid

Pris Komfort

Forutsigbarhet?

Fleksibilitet?



Spørreundersøkelse
1300 kollektivreisende 

i Oslo-regionen.

Spurt (blant annet) om hva som 
er viktig for folk når de reiser.

Skal bli koblet sammen med 
GPS-sporing av reisene til 

deltakerne.



Det er viktig for meg å …
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Det er viktig for meg at jeg …
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Det er viktig for meg å reise …

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %



Er det noen forskjeller 
mellom menn og kvinner?
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30-44Under 30

slappe av / ikke stresse

45-59 60 og over

30-44Under 30

billig
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Aldersforskjeller?



2-3 dager1 dag

slappe av / ikke stresse

4-5 dager 6-7 dager

2-3 dager1 dag

aktiviteter

4-5 dager 6-7 dager

Hvor ofte man reiser?



Oppsummering

• Kollektivreisende er 
‘rasjonelle’ i 
tankegangen

• Og kvinner enda 
mer enn menn

• Reisen i seg selv er 
ikke det viktigste

• Men heller ikke 
uviktig

• Spesielt hvis man 
reiser ofte

• Hva er utslaget av 
det i praksis?



Neste skritt

• Reelle forskjeller i 
befolkningen (ikke 
bare i vårt utvalg)?

• Er det noen 
sammenhenger med 
hvordan folk faktisk 
reiser?



To type svar

• Er det nok å spørre 
folk om hva som er 
viktig?

• Slippe å bruke mer 
ressurskrevende 
metoder

• I hvor stor grad folks 
atferd påvirkes av 
personlige 
preferanser kontra 
eksterne omgivelser

• I hvor stor grad man 
kan planlegge 
endringer i folks 
atferd

• Forskjellig for 
forskjellige grupper
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