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Syfte –
”finns en vit fläck på marknaden”
Marknaden –
• Arlanda express (snabb / dyr - City området)’
• Flygbussarna – billiga / långsamma
• Taxi – ”business och/eller större sällskap”
 Hypotes: Behov finns av produkt med
komfort som en taxi, billigare och långsammare

Metod & angreppssätt
Målgrupp
• Arlandaresenärer
– (frekventa / reser ”då o då”)

• Utifrån gjorda resor – hur kan vi ändra
förutsättningarna och analysera kundernas preferenser
– SP analys

• Faktorer
– Beställa resa / väntetid-/ restid- / pris / komfort

Resor till/från Arlanda flygplats är en fragmenterad marknad,
det är en stor spridning av olika färdmedel.
Vilket färdmedel använde du för din senaste resa till Arlanda flygplats?

De som fått skjuts (blivit avlämnade) eller rest som passagerare i
bil som parkerades fick följdfråga om vilket annat färdmedel de
kunde tänka sig för resa till Arlanda flygplats?
Databas: 1202 enkätsvar

Geografisk indelning
•
•
•
•

1202 svar med webbenkät, webbpanel (CINT)
Ur webbpanelen har boende mellan 18 till 65 år från 29 geografiska områden i
Storstockholm bjudits in till att deltaga i webbenkäten.
Urvalet av geografiska områden gjordes utifrån de prisgrupper i kartan (se nedan höger)
vilken Flygbussarna inkom med innan enkätstart.
Resultaten i denna presentation är nedbrutna på de sex aggregerade sektorer som ses i
kartan nedan till vänster, i zon 1 ingår Stockholm innerstad och Solna.

Shuttlekoncept i undersökningen
Respondenterna fick en kort beskrivning av Shuttlekonceptet med fakta för
de grundläggande attributen. Bilden på fordonet var neutraliserad utan
varumärke. Se bild nedan.

Stated Preference spel 1 i undersökningen
•

Respondenterna fick sedan genomföra ett s.k. Stated preference spel med 6 val
mellan en resa med det färdmedel de senast använde för en resa till Arlanda
flygplats; Arlanda Express, Flygbuss, Taxi eller egen bil, och en resa med en Shuttle.

•

Mellan varje spel förändrades värdena på de olika attributen för de två resorna.

Stated Preference spel 2 i undersökningen
•

Även i det sista Stated preference spelet var det 6 val men i detta spel skulle
respondenterna välja mellan två olika resor med Shuttle som färdmedel.

•

Mellan varje spel förändrades värdena på fyra st. attribut för de två resorna.

Marknadspotential för Shuttle

Potentiell marknadspotential för
Shuttle vs. Arlanda express –
liten potential

*icke signifikanta resultat
*Liten bas (<10 pers), icke signifikanta resultat
*Liten bas (<10 pers), icke signifikanta resultat

• Analys visar att potentialen att ta marknadsandelar från Arlanda
Express är liten, ca 12 % på totalnivån.
• Potentialen är något högre för arbetsresor, 21 %.
Databas: Totalt 236 ip, , Sthlm innerstad 91 ip, Väst 21 ip, Nordöst 7 ip, Norr 7 ip, Sydväst 63 ip, Sydöst 40 ip, Arbetsresor 55 ip, Fritids- 174 ip

Potentiell marknadspotential för
Shuttle vs. Flygbussarna –
liten potential

*Liten bas (11 pers), icke signifikanta resultat
*Liten bas ( 2 pers), icke signifikanta resultat
*icke signifikant resultat

*icke signifikant resultat

• Analys visar att potentialen att ta marknadsandelar från Flygbussarna är liten, ca
13 % på totalnivån, dvs. ingen stor risk för ”kannibalisering”.
• Potentialen är något högre för resor som startar söder om innerstaden, 27 %.
• Resultat för Arbetsresor är inte signifikanta.
Databas: Totalt 246 ip, , Sthlm innerstad 96 ip, Väst 42 ip, Nordöst 11 ip, Norr 2 ip, Sydväst 60 ip, Sydöst 31 ip, Arbetsresor 27 ip, Fritids- 212 ip

Potentiell marknadspotential
för Shuttle vs. egen bil –
viss potential

*Liten bas ( 8 pers), icke signifikanta resultat

• Aanalys visar att potentialen att ta marknadsandelar från egen bil är, ca 19 % på
totalnivån när man reser ensam.
• Potentialen är högre för resor som startar i innerstaden eller norr om
innerstaden, ca 25-28 %.
Databas: Totalt 157 ip, , Sthlm innerstad 17 ip, Väst 43 ip, Nordöst 21 ip, Norr 8 ip, Sydväst 33 ip, Sydöst 28 ip, Arbetsresor 24 ip, Fritids- 132 ip

Potentiell marknadspotential för
Shuttle vs. Taxi (ensampassagerare)
ganska stor potential

• Analys visar att potentialen att ta marknadsandelar från taxi är ganska stor,
ca 54 % på totalnivån när det gäller resor ensam (1 person).
• Potentialen är högre för resor som startar norr om innerstaden, 57 – 67 %,
det är i dessa områden taxi är som starkast.
• Analysen fördjupas gällande resor med resesällskap på kommande bilder.
Databas: Totalt 288 ip, , Sthlm innerstad 72 ip, Väst 76 ip, Nordöst 35 ip, Norr 27 ip, Sydväst 33 ip, Sydöst 35 ip, Arbetsresor 74 ip, Fritids- 206 ip

Jämförelse av GK-vikter och GK för snittresan för fem färdmedel
Shuttle har lägre GK än Taxi men högre GK än bil, Arlanda Express och flygbuss

585 kr
479 kr
400 kr

307 kr
164 kr

Beräknad potentiell volym av nya resor med Shuttle
Marknadsandel som Shuttle kan ta från resp. färdmedel (Kolumnprocent)
Innerstan

Väst

Nordost

Norr

Sydväst

Sydost

Taxiresor
Bilresor (till parkering)
Flygbussresor
Arlanda Expressresor

26%
44%
45%
34%
30%
28%
22%
19%
23%
42%
14%
4%
10%
1%
4%
13%
13%
15%
12%
12%
23%
12%
14%
5%
Antal resor med 4 färdmedel till Arlanda enl. Swedavia RVU 2015(per kolumn)
Antal Taxiresor 2015
979 477 137 742 117 586 242 693
90 798
55 435
Antal Bilresor (till park.) 2015
177 072
50 922
77 870
57 604
72 977
60 718
Antal Flygbussresor 2015
952 345
23 224
7 785
39 788
60 807
20 681
Antal Arlanda Expressresor 2015
1 528 251 14 940
5 830
11 408
54 987
38 172
Beräknat antal potentiella resor med Shuttle (som tagits från de fyra konkurrerande färdmedlen)
Shuttleresor tagna från taxi
254 670
60 378
52 715
82 153
27 006
15 334
Shuttleresor tagna från bil
49 554
9 647
17 934
24 476
10 390
2 595
Shuttleresor tagna från Flygbuss
178 507
11 608
1 337
11 408
7 822
1 762
Shuttleresor tagna från Arlanda Expr.
97 790
320
333
9 897
27 567
3 025
Beräknat antal potentiella resor med Shuttle vid etablerat varumärke

Antal potentiella Shuttleresor

580 522 81 953 72 318 127 934 72 785 22 716

Total

38%
19%
12%
13%
1 623 732
497 163
1 104 631
1 653 588
615 921
94 761
194 094
138 337

1 043 113

• En uppskattad (max-)volym av potentiella resor med Shuttle uppgår till drygt
1 miljon resor på en mogen marknad där Shuttle är ett etablerat varumärke
• Urbanet har skapat en excelsnurra, ”Prognosmodell_light”, där man översiktligt
kan testa hur volymer ändras vid ändringar av prisnivåer för Shuttle och
konkurrerande färdmedel för olika geografiska zoner.
Värden för marknadsandel i ovanstående tabell är hämtade från bild 26. Värden för ”Beräknat antal potentiella resor” är hämtade från Excelsnurran.
Databas: Arl. Express 236 ip, Flygbuss 246 ip, taxi 286 ip, egen bil 156 ip

Sammanfattning Marknadspotential Shuttle
Resultat för regressioner i SP-spelen visar att det finns en potential att
• ta marknadsandelar av främst taxiresor och
• till viss del av bilresor där bilen parkeras vid Arlanda.
• Resultat visar att det även finns potential att ta marknadsandelar från
Arlanda Express och Flygbussarna, denna potential är dock svagare.
• Eftersom det är en mycket stor volym av resor från Stockholms innerstad
(zon 1) så beräknas mer än varannan av de potentiella resorna för Shuttle
tas från övriga färdmedel från zon 1.
• De första resorna för Shuttle kommer sannolikt plockas från Taxi- och
Bilresor norr om zon1, där produkten har en bättre konkurrenssituation.
Det är den enklaste ingången på marknaden, sk. ”low hanging fruit”.

Nuläge 2018 – vad hände ?
Produkten nedlagd
• Fungerade bra / hög beläggning under sommaren av IN-resor
(turister m.m.)
• Transdev:
– Problem med beställnings- och upphämtningstider

• Reflektion –
– produkten kommunicerades inte ordentligt – totalt okänd !

