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Abstract 
The public transport of Stockholm, managed by SL, must work properly due to many people relying on 

its service to survive. One important condition for the public transport to work properly is a ticketing 

system that supplies the company with income and the travellers with the correct ticket for their 

journeys. Recently SL launched a new digital smartcard ticketing system that was design to be a copy 

to its previous analogue system. However the lookalike, the new system seem to have brought some 

confusion amongst its travelling users, whilst the previous did not. The purpose of this report is to 

examine the origin of this confusion by looking at the information flow sent from the system to the 

travelling users in a ticket buying situation to see if there is anything in particular that SL can do to help 

clarifying the system for its customers. 

The study will show that even though the system is designed as a replica, there are some important 

differences between the systems. While the previous system fulfils the demands of usability in EN-ISO 

9241-110 and the widely used Nielsen heuristics, the new systems Reskassa does not. The cause can 

be traced to the shift of where the selection of tickets is performed, the removal of the tickets 

themselves as an information channel and weakened error preventions. Previously the user told the 

system where to go and the system provided the user with a correct ticket. In the new system the user 

must tell the system which ticket is the correct one for the intended journeys. This shift of responsibility 

has been made without changing the information given from the system through its basic channels; 

the staff and the machinery. By making the tickets digitally stored without adapting the information 

flow to the new needs has created a system that doesn’t provide the user with its needed information 

when buying tickets and thus making the system difficult and prone to errors. There are however 

several strategies available to improve the systems information flow and to transform the system to a 

user-aiding design.  

 

 

Key words: Public Transport, SL, SL Access, Reskassa, Education, User Experience, Nielsen's Heuristics, 

Travelers, Information Flow, 
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Sammanfattning 
Då många av Stockholms invånare är beroende av SLs kollektivtrafik för att klara sin vardag är det 

viktigt att SLs kollektivtrafik fungerar som den ska. En förutsättning för detta är att systemet förser 

resenärer med en korrekt biljett för deras resor och SL med biljettintäkter. SL som nyligen bytt system 

har genom bytet gått från ett uppskattat system till ett system som medfört en uppsjö av artiklar med 

klagomål. Ingen tycks nöjd. Många tycker att det nya systemet är svårt trots att det är designat att vara 

så likt föregående system som möjligt. Denna rapports syfte är därför att undersöka varför detta 

missnöje uppstår och om något kan göras för att göra systemet lättare och mer effektivt. 

Arbetet har genomförts av mig som arbetar deltid som stationsvärd vid pendeltåg samt läser 

programmet Civilingenjör och Lärare inom Matematik och IT-datateknik som är beläget vid Stockholms 

Universitet och KTH. Arbetet har genomförts i samarbete med Trafikförvaltningen i Stockholms Län. 

Som insamlingsmetod har observationer, intervjuer, statistik för resor med reskassa och en enkät 

använts. 

Undersökningen visar att trots att systemen i grunden är lika förekommer betydelsefulla skillnader i 

dess användbarhet. Föregående system uppfyller EN-ISO 9241-110s liksom den väl använda Nielsens 

heuristiks krav på användbart system, i motsats till SL Access och då främst reskassan. Orsaken kan 

spåras till ett skifte av var val av biljetter sker, borttagandet av biljetten som informationskälla och 

försämrade möjligheter när fel uppstår. Tidigare berättade resenären för systemet dess resplan där 

systemet gav resenären korrekt biljett. Med det nya systemet berättar resenären för systemet vilken 

biljett som ska väljas för resan. Detta ansvar har lagts på resenären utan att förändra 

informationsflödet i systemets huvudsakliga kanaler; personalen och maskineriet. Genom 

digitaliserandet av biljetterna har nya informationsbehov uppstått som systemet inte anpassats för, 

vilket har som konsekvens att systemet inte ger dess användare den information de behöver i sitt 

interagerande. Det gör systemet svårt och felbenäget. Det finns flera strategier som kan användas för 

att förbättra systemet. Samtliga innebär en förändring av systemets informationskanaler 

(kortvalideringsmaskiner, automater, personal) samt en övergång till att systemet genomgående 

assisterar användarna till rätt biljettköp. 

 

 

 

Nyckelord: Kollektivtrafik, SL, SL Access, Reskassa, Pedagogik, Användarvänlighet, Nielsens heuristik, 

Resenärer, Informationsflöde.  
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 
För en del människor står Storstockholms Lokaltrafik, SL, för det enda resealternativet som finns 

tillgängligt. Då personal måste komma till jobbet, kunder till affärerna, patienter och besökare till 

sjukhus blir även företag och viktiga samhällsfunktioner starkt påverkade av kollektivtrafiken.  

Stockholms Läns Landsting (2014b) som står som huvudman till kollektivtrafiken uppskattar att 

trafiken omfattar ca 780 000 dagliga resenärer samt att varje stockholmsinvånare i snitt genomför 355 

resor per år. En snittsiffra som ingen annan kollektivtrafik i Sverige kommer i närheten av.  

Därmed blir kollektivtrafiken som SL tillhandahåller en mycket viktig funktion för både människorna, 

företagen och samhället i stockholmsregionen och även för Sverige som helhet då Stockholm av många 

anses vara motorn i Sveriges ekonomi. Uppstår problem i trafiken blir notan ofta dyr. Förseningar i 

Stockholms kollektivtrafik uppskattades 2012 årligen kosta 5,98 miljarder kronor (Pehrson, 2012). Det 

är alltså viktigt att kollektivtrafiken fungerar som den ska.   

SL har i små steg successivt bytt biljettsystem från ett magnetkortsbaserat system till ett digitalt system 

kallat SL Access. Lanseringen av den första biljetten i det nya systemet inträffade enligt Resekortet 

(2008) juli 2008. Den 1 september 2013 togs den sista biljetten, Förköpsremsan eller vanligt kallad 

remsan, från föregående system ur bruk och SL access blev det rådande systemet. 

Trots att SLs nya biljettsystem ser ut att vara designat att efterlikna det biljettsystem som SL och dess 

resenärer tidigare använt, upplevs ändå det nya systemet som obegripligt och besvärligt av många 

användare. Oavsett om resenären är gammal, ung, van eller ovan tycks enbart ett fåtal förstå systemet. 

I en artikel i SvD (2013) om SLs nya reskassa verkar inte ens SLs personal i trafiken förstå hur det nya 

systemet fungerar. Enligt artikeln uppstår problemen med reskassan när någon ska resa längre eller 

kortare än den vanliga resan, kallad standardresan. Då krävs det nämligen att resenären köper en 

biljett manuellt – och här kokar missnöjet. 69 procent av de som svarat säger att det fungerar dåligt 

eller mycket dåligt på SL:s bussar och drygt hälften att det fungerar dåligt eller mycket dåligt i spärrarna 

på tunnelbanan och pendeltågsstationerna. Det har till och med gått så långt att en bekant till mig 

yttrat orden om Reskassan: ”Att ha ett system där användaren gör fel är en sak, men det är inte bra 

att ha ett system där användarna inte tillåts göra rätt för sig, även fast de försöker”.  

Detta kan beskådas genom ryktet om ett vanligt förekommande misstag där resenärer ska genomföra 

en gruppresa på reskassan med buss. I samtal med stationsvärdar har följande historia använts som 

exempel. Resenärer har stigit på en buss och berättat för en busschaufför att de vill åka som grupp. 

Busschauffören då svarat att de får blippa samma kort flera gånger, en gång för varje resenär.  När 

resenären senare kommer till ett resbyte för vidareresor får resenären höra från värden att kortläsaren 

inte kan se skillnad på om det är en resenär som försökt blippa två gånger, eller om det faktiskt är två 

olika resenärerna. Konsekvensen blir då att systemet enbart skapar en biljett för en person. Övriga 

resenärer riskerar därmed böter under resan. Det blir inte bättre av att en försäljare har en mycket 

hård tidsgräns under vilken biljetten kan korrigeras. När resenären då kommer till nästa värd har denna 

tidsgräns oftast passerats.  
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Värden som ska bemöta resenärerna blir då låst till att antingen släppa igenom resenärerna och låta 

sällskapet fortsätta riskera böter, eller skapa en ny biljett som kommer förkasta den gamla biljetten 

och förändra kostnadsbilden för hela resan. Då en av värdens huvuduppgifter är att se till att hela 

sällskapet har en giltig biljett för sin resa måste alltså värden skapa en ny biljett. Detta misstag kan bli 

kostsamt för resenären om denne planerat och laddat exakt resekostnad utan buffert. Detta för att 

reskassan enbart tillåter en påladdning av pengar om minst 100kr. 

Genom min tjänst som timvikarierande stationsvärd för Stockholmståg har jag arbetat nära systemet 

från juni 2013 och jag har under denna tid fått uppleva den slutliga övergången från föregående system 

och nuvarande samt kunnat möta många resenärer liksom stationsvärdar. Med min bakgrund som 

studerande vid programmet Civilingenjör och Lärare inom matematik och datateknik har jag fått både 

en teknisk baskunskap och en verktygslåda full av pedagogiska synsätt. Under lång tid har jag ställt mig 

frågandes till vad denna problematik med framförallt reskassan grundar sig i. Reskassan är snarlik 

remsan i sin uppbyggnad, där både information och hjälp finns att tillgå om resenären så vill. Detta har 

vidare fått mig att fundera kring var i systemet detta problem uppstår. Är det hos systemet, 

användarna – det vill säga resenärerna och försäljarna, eller båda? Ger systemet resenären den 

information resenären söker, eller kan det vara så att systemet svarar på helt andra frågor än 

resenären ställer, alternativt inte svarar alls? Ges försäljarna de förutsättningar de behöver för att 

kunna sälja biljetter till resenären på ett effektivt sätt? I samtal med mina chefer på Stockholmståg 

fann jag medhåll i mitt intresse och blev vidarebefordrad till ansvariga vid trafikförvaltningen som 

direkt visade stort intresse för frågan. Genom vidare samtal med Trafikförvaltningen och handledare 

vid Stockholms Universitet och KTH kom vi fram till att genomföra denna undersökning som ett 

examensarbete.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Kort om Storstockholms Lokaltrafik – SL 
Storstockholms Lokaltrafik, eller kortare SL, är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade 

allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms Län där trafikförvaltningen inom Stockholms läns 

landsting har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. (Stockholms Läns Landsting, 2014b). 

Trafikförvaltningen planerar, beställer och följer upp trafiken samt underhåller och förnyar 

infrastrukturen. Därefter läggs genomförande av trafiken på entreprenörer via upphandling. De 

upphandlade trafikentreprenörerna svarar sedan för detaljplanering, driften av trafiken samt mötet 

med resenärerna. (Stockholms Läns Landsting, 2014b)  Inom SL förekom år 2013 21 tåglinjer med totalt 

268 hållplatser och 515 busslinjer med över 6824 hållplatser. Av dessa 515 busslinjer går 11 över en 

länsgräns. I fordonsflottan fanns samma år 3030 fordon, varav 2211 fordon var bussar, 505 

tunnelbanevagnar, 134 pendeltåg och 180 spårvagnar eller lokalbanor. (Stockholms läns landsting, 

2014a). På trafikförvaltningens kontor arbetar idag cirka 500 personer med SL, samtidigt som cirka 

10.000 människor arbetar i trafiken. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) Enligt SLL (2015) reser ca 

780 000 människor med kollektivtrafiken inom Stockholm varje dag. Enligt årsberättelsen gjorde 

stockholmsinvånaren i snitt 355 resor under 2013. (Stockholms läns landsting, 2014a) 
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Det finns många aktörer inblandade i stockholmstrafiken. Vid skrivande av denna text, mars 2015, har 

SL upphandlat driften av pendeltågen med Stockholmståg, tunnelbanan med MTR, spårväg 7 och 

Lidingöbanan med Stockholms Spårvägar, busslinjer med Keolis, Nobina och Arriva. Arriva står även 

för driften av lokalbanorna Tvärbanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan samt Nockebybanan. All båttrafik 

inom SL drivs av eller i samarbete med Waxholmsbolaget. (Stockholms Läns Landsting, 2014b)  Andra 

viktiga aktörer för SL är länets kommuner, Vägverket, Banverket och många andra (Stockholms Läns 

Landsting, 2009). Därtill samarbetar SL med sina grannregioners organisationer som tillhandahåller 

kollektivtrafik både själva och genom Trafik i Mälardalen (TiM) som UL, Länstrafiken Sörmland och 

Statens Järnvägar (SJ). 

1.2.1.1 Finansiering 

Enligt SLL finansieras den upphandlade kollektivtrafiken främst av intäkter från biljettförsäljning och 

via landstingsskatt (Stockholms Läns Landsting, 2014b). Övriga intäkter rörelseintäkter består av 

fordonsuthyrning, hyresintäkter, näringsintäkter, reklamintäkter med mera. År 2013 stod 

biljettintäkterna för 6448 Mkr, verksamhetsbidrag från SLL för 6795 Mkr, övriga rörelseintäkter för 

3082 Mkr tillsammans. Summan av alla intäkter för SL var 16325 Mkr för 2013. (Stockholms läns 

landsting, 2014a) 

1.2.1.2 SLs Vision och Mål 

SL:s verksamhet styrs ytterst av Stockholms läns regionala trafikförsörjningsprogram som 

landstingsfullmäktige fastställde i september 2012. I programmet framgår att SLs vision är  

att ha en effektiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem som bidrar till att 

Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. 

Programmet innehåller utöver SLs vision tre övergripande mål som sträcker sig fram till 2030:  

 Attraktiva resor. – Ju fler som reser med SL, desto mindre miljöbelastning, trängsel och buller 

skapas i trafiken i Stockholm. 

 Tillgänglig och sammanhållen region. – Alla ska kunna åka med, oavsett förutsättning. 

 Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan.  

(Stockholms läns landsting, 2014a) 

Vidare är SLs mål med sitt uppdrag att ”resenären i fokus” ska genomsyra hela verksamheten. Detta 

ska uppnås genom att: 

Den sammantagna helhetslösningen gentemot kollektivtrafikresenären måste ha utgångspunkt från 

kundens behov och perspektivet ”hela-resan”. Med kund menas både befintliga och potentiella 

resenärer inom den regionala kollektivtrafiken. Kundernas behov ska givetvis vägas mot de ekonomiska 

konsekvenser som olika åtgärder ger upphov till.    

Där  

Det är viktigt att varje del i resekedjan fungerar för kunden. En rad komponenter måste därför vara på 

plats för att kollektivtrafikresenären ska få den totala serviceupplevelsen. Det handlar om service i vid 

bemärkelse, dvs. att alla möten, kontaktytor och informationsutbyten med kunderna före, under och 

efter resan ska fungera. (Plambeck, 2014) 
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1.2.2 Betraktarens utgångspunkt gör skillnad 
Tidigt i min utbildning fick jag lära mig att händelser ser olika ut beroende på vilka pedagogiska 

glasögon som används när en situation betraktas. Detta betraktande har visat att begreppet lärande 

kan tolkas olika beroende på vilka vi är, vad vi har för syften, värderingar och vilket sammanhang 

lärandet sker i. Många försök till förklaringsmodeller av begreppet inlärning har formulerats. Liedman 

(2001) beskriver skillnader i synen genom att den åtskiljande frågan kan formuleras i vilken 

utsträckning kunskapsutvecklingen är betingad av den enskildes intellektuella och övriga utveckling, 

och i vilken mån den är ett resultat av sociala och kulturella faktorer. Både inre och yttre förhållanden 

spelar en viktig roll, men kontroverserna däremellan handlar om förhållandet mellan den ena och den 

andra.  

Tänker vi på större företag och system i samhället som SL är ekonomin alltid en vägledande faktor. 

Detta tydliggörs exempelvis av att det parti som genom val styr SL kontinuerligt och upprepat använder 

sig av uttryck som ”ordning i finanserna” och ”vi tar ansvar för ekonomin”. Därmed är det troligt att SL 

använder ekonomiskt formade glasögon när situationer betraktas och att de kommer se andra detaljer 

än jag ser med mina pedagogiska glasögon. Visserligen är min utbildning, och då mina glasögon, främst 

riktat mot skola och tonåringar, men mycket av dessa pedagogiska teorier kan rimligen också 

appliceras på lärande i organisationer och i vardagen. Teorierna behandlar främst hur lärande går till, 

inte specifikt var det går till även om vissa teorier pekar på miljön som påverkande faktorer. Jag ställer 

mig frågandes till vad jag med min bakgrund ser som betraktar systemet med glasögon som främst 

formats av pedagogiska perspektiv? Kommer min syn vara lik den som formats av ekonomiska 

glasögon, eller kommer den kanske vara diametralt annorlunda? 

1.3 Syfte  
Med denna studie är syftet att öka förståelsen kring hur SL kan medverka till att skapa ökade 

förutsättningar för användarna, resenärer och försäljare, att förstå och kunna interagera med SLs 

biljettsystem SL Access. 

1.4 Frågeställningar 
För att försöka nå detta syfte kommer uppsatsen att fokusera på att försöka besvara följande frågor: 

1. Hur fungerar biljettsystemet idag och vilka ramar sätter SL för resenärens interaktion med 

systemet och vilka krav och förväntningar medför dessa för användarna? 

 

2. Vilka möjligheter och hinder finns för utveckling som gynnar alla parter (SL, resenär och 

försäljare) att förstå och lära sig använda systemet? 
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1.5 Avgränsning 
SLs system är omfattande och ständigt i rörelse. Att se till hela systemet skulle medföra ett orimligt 

stort arbete och hinna med i dess förändringstakt problematiskt. Exempelvis förekommer sedan 

landstingsvalet 2014 en debatt om andra köpstrategier som helt kan förändra systemet. Denna debatt 

kommer förbises och ett eventuellt deltagande ses som en biprodukt.  

Denna uppsats kommer avgränsas till att titta på resenärer och deras interagerande med SL Access i 

trafiken så som systemet varit utformat under våren och sommaren 2015 både vad gäller maskineri, 

biljettutbud och zonsystem. I detta ingår att titta på hur köpsituationen ser ut genom de 

försäljningskanaler som berör SL Accesskort. Detaljer som ligger utanför SL Access exempelvis 

reseplanering, mobiltelefonitjänster, störning i trafiken, tillgänglighet i mindre områden med mera 

kommer inte behandlas om det inte är nödvändigt för att kunna diskutera SL Access. Politiskt laddade 

frågor som prissättning, fuskjakt och tiggeri kommer undvikas.  

Gruppen resenärer är svårdefinierad då själva ordet resenär antyder att det kan vara vem som helst 

som är på resa mellan två platser. Därmed kommer begreppet resenär i uppsatsen vara diffus och 

generell. Men viss begränsning kommer göras då användningen av begreppet resenär i denna uppsats 

avser en läskunnig människa som reser, eller är på väg att resa, med SL och som är tillräckligt lång för 

att kunna interagera med systemets spärrar och kapabel att på egen hand orientera sig från start till 

mål utan behov av speciellt utformad assistans. De SL-resenärer som inte lever upp till detta anses ha 

assistans, antingen privat eller genom SLs tillgänglighetsgaranti, av någon som lever upp till kriteriet.  

Som inledningen antyder förekommer en allmänt vedertagen sanning om att reskassan upplevs svår 

och många har spekulerat kring vad denna problematik grundar sig i.  För att spekulerandet inte ska 

påverka undersökningens utgång kommer dessa ignoreras och systemets alla delar antas vara okända 

och betraktas av en utomstående pedagog för första gången.  

1.6 Uppsatsens struktur 
Denna uppsats inleds med en motivering av denna uppsats existens samt en presentation av vad som 

ska undersökas. Därefter presenteras det teoretiska ramverk som uppsatsen kommer bygga på och 

senare referera till. Detta följs av en kortfattad presentation av berörda delar i det system som kommer 

undersökas. Innan undersökningens resultat kan redovisas behöver tillvägagångssättet presenteras för 

att kunna få förståelse kring hur data samlats in. Då flera undersökningsmetoder använts presenteras 

resultat med fokus på områden istället för fokus på undersökningsmetod. Resultatet analyseras och 

diskuteras därefter genom uppsatsens teoretiska ramverk. Diskussionen leder slutligen till en slutsats 

som besvarar uppsatsens första frågeställning. Slutligen avslutas min uppsats med förbättringsförslag 

som kopplas till undersökning, slutsats och uppsatsens teoretiska ramverk och besvarar uppsatsens 

andra frågeställning. Slutligen lämnas förslag på vidare studier. 
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2. Teoretiskt Ramverk 
I detta avsnitt kommer uppsatsen avskärmas genom att presentera det ramverk som kommer 

användas i analysens och diskussionens betraktande av uppsatsens resultat. Denna uppsats kommer 

dels byggas upp av en pedagogisk plattform och dels på utvärderingsverktyg som hittas inom grenen 

människa-datorinteraktion med dess interaktionsdesignsteorier.  

2.1 Pedagogiska och Didaktiska Inlärningsteorier 
Som nämnt ovan i Betraktarens utgångspunkt gör skillnad har många försök till att beskriva lärande 

presenterats. Sådana försök går att spåra till filosofer i antikens Grekland som Aristoteles och Platon. 

Synen på lärande och kunskap har genom tiden förändrats och vissa teorier har haft mer inflytande än 

andra. Nedan presenteras några av 1900-talets mest betydelsefulla perspektiv som kompletteras med 

senare ankomna modeller. 

2.1.1 Behaviorismen  

För behaviorismen är det yttersta beteendet det som uppfattas som reellt, konkret och verkligt. 

Inlärning definieras i termer av en förändring av det yttre och observerbara beteendet.  Lärandet ses 

som grundat i de fysiska erfarenheter en individ gör. Företeelser som har att göra med tänkande, 

reflektion och mentala förlopp antas inte existera, eller anses inte vara något som vetenskapen kan 

studera. Detta perspektiv har sitt ursprung i att Ivan Pavlov (1849-1936) i sina studier observerade att 

en hunds naturliga reaktioner (reflexer) ibland kunde utlösas av något annat än det som egentligen 

skulle utlösa denna reflex. Exempelvis räcker det med att en skötare kommer in i rummet för att djuret 

skulle börja salivera, något som hunden annars gör när den får mat i munnen. I sitt fortsatta arbete 

ägnade Pavlov sina studier kring hur så kallade betingade reflexer uppkommer och hur man skapa och 

kontrollera dem. En betingad reflex, i motsats till en obetingad, är således en onaturlig koppling mellan 

stimulus (en retning) och respons (reaktion). Det sambandet är något som djuret (eller människan) 

förvärvat genom speciella erfarenheter och som inte finns i ett naturligt tillstånd.  Skinner (1904- 1990) 

tog studien vidare. Hans utgångspunkt var att individer tenderar att upprepa beteenden där man 

upplever någon form av positivt resultat (där man får vad som kallas för belöning eller positiv 

förstärkning) eller där man kan undvika något obehaglig. (vilket också fungerar som ett slags belöning 

eller negativ förstärkning). Beteenden som inte förstärks tenderar att bli mindre vanliga och så 

småningom helt försvinna. Förstärkningsprincipen fungerar således genom att man belönar ett 

beteende som levande varelser uppvisar och på så sätt kommer det beteendet att bli vanligt. Denna 

form av betingning brukar kallas operant betingning. Förstärkning är en mycket viktig komponent i 

skapandet av beteenden. I behaviorismen finns kunskapen utanför individen och den är 

färdigförpackad i lämpliga, lätt avgränsbara, enheter. Den byggs sedan upp hos individen likt en 

tegelstensmur där kunskapsbit fogas till kunskapsbit, från den lilla enheten till den större. Individens 

ansvar är att införliva de separata kunskapsbitarna med sin beteenderepertoar och se till att de fastnar. 

Kunskapen uppfattas som kvantitativ och diskret till sin karaktär. (Säljö, 2000) 
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2.1.2 Den kognitiva utvecklingen 

Enligt Jean Piagets perspektiv är människan inte en passivt registrerande varelse som mottar 

sinnesintryck från omvärlden. Vi är istället aktiva och skapar meningsfulla helheter av det vi varseblir. 

Tänkandet och kunskaper utvecklas inifrån. Att utvecklas kognitivt är att göra erfarenheter som 

korrigerar ens världsbild och därmed utvecklar intellektet. Vårt samspel med omvärlden regleras 

ständigt genom två samtidigt verkande processer; assimilation och ackommodation. Dessa två 

processer är i sin tur delar av intellektets adaption (anpassning) till omgivningen. På samma sätt som 

vi är biologiskt anpassade till vår omgivning, kan man se det mänskliga intellektet som en anpassning 

till omgivningen som gör oss kapabla att varsebli, förstå och agera på ett ändamålsenligt sätt. 

Assimilationen innebär att vi tar in och registrera information om hur omvärlden fungerar och är 

organiserad.  Vid assimilation finns inga överraskningar, världen uppträder så som vi förväntat oss och 

vi får bekräftelser på våra antaganden. Ackommodation innebär att en grundläggande förändring i att 

se på verkligheten sker. När något inte är som vi förväntar oss uppstår en obalans, ett disekvilibrium 

mellan vår föreställningsvärld - våra kognitiva scheman – och vår varseblivning av verkligheten. För att 

balans – ekvilibrium – skall uppkomma, måste de kognitiva strukturerna förändras så att de inbegriper 

antagande om den nya händelsen. När vi ackommoderat till denna typ av händelser och förstår, har vi 

kognitiva scheman som tillåter oss att assimilera en ny klass av händelser. Vidare menar Piaget att det 

är när människan är aktivt, fysiskt och intellektuellt engagerat i sin omgivning och när det manipulerar 

och undersöker den, som det utvecklar sin förmåga. (Säljö, 2000) 

2.1.3 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Med sociokulturellt perspektiv på lärande menas att människan hela tiden lär sig i ett socialt 

sammanhang. I vårt sociala sammanhang är vårt lärande och agerande intimt sammanflätat med 

fysiska artefakter och intellektuella diskursiva redskap där de redskap vi har tillgängliga, behärskar och 

vi kan utnyttja är avgörande för vilka gränser vårt tänkande och handlande har. Exempel på fysisk 

artefakt kan vara en penna, papper, bil, dator m.m. Medan exempel på intellektuellt redskap kan vara 

vårt ordförråd. Lärande innebär förmågan att se något nytt som ett exempel på, eller en variant av 

något redan bekant. Denna förmåga utvecklar vi genom att lära oss behärska intellektuella redskap. 

(Säljö, 2000) Eftersom de kulturella redskapen – de psykologiska/språkliga lika väl som de fysiska (det 

vill säga artefakterna) – hela tiden förändras och förfinas, kommer människors kunskaper och 

intellektuella förmåga på motsvarande sätt at utvecklas och förändras. I aktiviteter förändras 

förutsättningarna kontinuerligt genom införandet av ny teknik och nya kunskaper. Eftersom 

människan agerar med hjälp av redskap i praktisk verksamhet, flyttas hela tiden gränsen för hennes 

intellektuella och fysiska förmåga. (Säljö, 2000) Ett socialt sammanhang har inte formats av sig själv 

utan bygger på generationer av lärande och utvecklande. Det som tidigare ansetts vara fysiskt och 

intellektuellt omöjligt är idag, flera generationer senare, något som upplevs som basalt och självklart. 

Exempelvis kan vi idag nå en bekant omedelbart när helst vi önskar, givet att personen har en telefon 

ansluten och vi har telefonnumret tillgängligt. (Säljö, 2000) Artefakter tillåter oss att förlägga våra 

minnen och tankar utanför vår kroppsliga begränsning. Exempel är fickkalendern och en penna. Dessa 

i sig saknar värde, men när de används av en människa kan de utgöra viktiga anteckningar som tillåter 

människan att boka möten, planera veckor, riva ut papper och föra anteckningar m.m. Samma gäller 

en rak pinne. Som en pinne saknar den värde, men om den används som redskap av en blind person 

kommer denne att mediera världen för den blinde på ett sätt som får denne att orientera sig. Dessa 

redskap kallas för medierande artefakter. (Säljö, 2000) Enligt det sociokulturella perspektivet är 

människan biologiskt och även kognitivt sett i princip densamma idag som hon var på stenåldern, men 
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hon lever under helt andra sociala och kulturella villkor. Generellt föregår kommunikationen med 

andra människor det egna tänkandet. Det gör att tänkandet utvecklas på olika sätt i olika kulturer. Det 

medför att förmågan till generaliseringar och logiska slutledningar inte är en medfödd talang, utan en 

kulturprodukt. (Liedman, 2001) 

Andra viktiga begrepp inom sociokulturellt perspektiv är mediering och den närmaste proximala 

inlärningszonen. Mediering innebär att människan använder ovanstående redskap för att förstå 

världen. Vygotskij menar att det finns två olika utvecklingsnivåer för en individ, den första är den nivå 

som en individ klarar utan hjälp. Den andra är den potentiella utvecklingsnivå som individen har. Den 

proximala inlärningszonen är den zon som ligger mellan vad en individ har potential att lära sig, och 

vad den klarar av att lära sig på egen hand. Genom guidning och hjälp kan således individen nå en 

mycket högre utveckling än den kan på egen hand. (Partanen, 2007)  

2.1.4 Bourdieu 

Förmågan att kombinera teoretisk reflektion med empirisk forskning gjorde Pierre Bourdieu till sin tids 

mest betydande sociolog. Mest känd är tanken att smak och livsstil i hög grad manifesterar social 

ojämlikhet och orättvisa. (Isenberg, 2002) Pierre Bourdieu (1930 -2002) står bland annat för begrepp 

som habitus, kapital av olika slag liksom fält.  

Med kapital menar Bourdieu symboliska och materiella tillgångar, värden eller resurser. Bourdieu 

skiljer mellan olika arter av kapital: 

 Kulturellt - språkbruk, förtrogenhet i finkulturen 

 Socialt – nätverk av olika slag som vänner, släkt, arbetskollegor m.fl.  

 Ekonomiskt – materiella tillgångar och kännedom om ekonomins spelregler 

 Utbildning - betyg, examina. 

 Vetenskapligt – anseende i den akademiska världen. 

Vidare definierar Bourdieu habitus som ett system av dispositioner som tillåter människor att handla, 

tänka och orientera sig i den sociala världen. En människas habitus grundläggs genom de vanor hon 

införlivar i familjen, skolan och fungerar sedan som ett seglivat och ofta omedvetet handlingsmönster. 

Habitus kan betraktas som ett förkroppsligat kapital. Fält definieras som ett system av relationer 

mellan positioner. Ett socialt fält är ett föränderligt område i samhället där människor och institutioner 

strider om något som är gemensamt för dem.   

2.1.5 Learning by doing och Learning by using 

John Dewey var en av pionjärerna bakom det som idag kallas för learning by doing.  Eleverna skulle 

lära sig det praktiska livets krav genom att göra sig bekanta med handgreppen, och de skulle bli goda 

demokrater i en undervisning där jämlikhetens och de gemensamma beslutens kultur utvecklades. 

(Liedman, 2001) 
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Manuel Castells skiljer på learn by doing och learn by using. Man kan tillägna sig en teknik på två olika 

sätt. Man kan aktivt bearbeta den och därmed modifiera dess tillämpningar. Man kan också enbart 

använda den som den är given för oss. I vårt verksamma liv förekommer olika typer av görande och 

användande, där vi rör oss tvärs över många skalor av mer aktiva eller passiva. Med aktivt menas mer 

skapande av något, medan passivt innebär ett mekaniskt användande av något. Exempelvis ett 

datorprogram skapas av någon, medan det används av många. Det finns en värdering i vår kultur som 

sätter aktiviteten högt, passiviteten lågt. (Liedman, 2001) 

2.1.6 Felder-Silverman Learning Style Model 

Felder-Silverman har skapat en modell över olika inlärningsstilar som har fyra dimensioner. I den första 

dimensionen förekommer aktivt, i kontrast till reflektivt, processande av information. Med aktivt 

menas ett aktivt laborerande med material, diskussioner och grupparbeten, medan ett reflekterande 

processande tenderar att just reflektera över materialets innebörd. Nästa dimension karaktäriseras av 

förstående lärande i kontrast till intuitivt lärande. Den som söker förståelse kännetecknas av att den 

försöker lära sig fakta och konkretisera materialet och föredrar att det ska finnas en koppling i 

materialet till verkligheten. De tenderar att vara mer tålmodiga med detaljer. Intuitiva personer 

föredrar abstrakt material som teorier och dess underliggande mening med generella principer och 

relationer snarare än konkreta instanser. Den tredje dimensionen är visuell inlärning mot verbal där 

de som lär sig visuellt föredrar att använda bilder medan de verbala föredrar mer textuell 

representation både i nedskriven form och i tal. Den fjärde dimensionen är huruvida individen lär sig 

sekventiellt, i logiska steg för steg, eller mer globalt som innebär ett helhetstänkande och inlärning i 

stora hopp. De samlar in data slumpmässigt och lyckas sätta ihop detta till en helhetsbild utan att rakt 

av kunna svara på hur de gjort. (Felderman & Silverman, 1988) 

En viktig skillnad mellan aktiv-reflektiva och den förstående-intuitiva dimensionen är att den aktiva-

reflektiva dimensionen handlar om att transformera den mottagna informationen till kunskap, medan 

den förstående-intuitiva dimensionen enbart handlar om att hantera informationens källa. (Felderman 

& Silverman, 1988) 

Författaren menar att personer vars minne tillåter att upprätthålla och manipulera mycket information 

tenderar att vara reflektiva intuitiva sekventiella verbala eller visuella personligheter medan personer 

som har svårare att upprätthålla och manipulera mycket information tenderar att vara aktiva, 

förstående, visuella helhetstänkare. (Felderman & Silverman, 1988) 

2.1.7 Andrafiering - Den andres annanhet 

Assarson (2009) menar att det förekommer en mental konflikt i att se den andre. När jaget tittar på 

den andre utgår jaget från sina förutsättningar och värderingar och tilldelar dessa till den andra. Detta 

kommer bland annat till uttryck genom tankar som om jag skulle vara i din situation skulle jag … Men 

detta medför att den andres annanhet missas eller förbises. Assarson menar att det inte går att få en 

förståelse för den andre utifrån, från det jag medvetet ser och upplever. Även om jag tycker mig veta 

allt om den andre är det först i mötet, när det uppstår en relation, som något sker. För detta krävs en 

omedelbarhet som är förutsättningslös, totalt fördomsfri och öppen. Det gäller således att se den 

andre som någon annan, som inte är som jag. (Assarson, 2009) 
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2.1.8 Sociokognitiv teori 

Albert Bandura utvecklade den sociokognitiva teorin som kopplar samman sociokulturellt, kognitivt 

och behavioristiskt perspektiv och menar att utveckling sker i samspel mellan beteende, kognition och 

miljö. Bandura (1986) pekar på vikten av observational learning som han menar är grunden för de 

flesta mänskliga beteenden. Genom att observera och härma (modellera) andra människors 

beteenden kan man få ny kunskap, utan att själv behöva pröva sig fram med risk för misslyckanden. 

(Bandura, 1986) 

2.1.9 Sociologiskt perspektiv 

Sociologen Anthony Giddens menar att handlandet utgår från det han kallar praktiskt medvetande. 

Med detta menas att de flesta av våra handlingar sker som rutiner och att vi sällen gör någon egentlig 

tankereflektion när vi handlar. Men individen kan ifrågasätta denna typ av medvetande med hjälp av 

ett mer analytiskt diskursivt medvetande och handla annorlunda. (Lalander & Johansson, 2007, p. 58) 

Enligt Lalander och Johansson (2007) menar Douglas att människan har ett ständigt behov av att skapa 

ordnad värld. För detta använder människan en mental karta, kosmologi, över hur den egna 

identiteten, gruppen och omvärlden är beskaffad. Denna karta är inte helt sann, men den fungerar för 

människan så länge hon tror på den. Vidare menar Lalander och Johansson att personer inte grupp 

ibland släpper det individualistiska tänkande och låter gruppens logik ta över. Då inbefinner sig en slags 

situationens logik där det ena leder till det andra. Individen gör då saker som den annars inte skulle 

göra. (Lalander & Johansson, 2007) 

2.1.10 Olika inlärningsdjup 

Vid övningskörning med bil benämns att lärande kan ske på följande 5 sätt: 

 Djupinlärning – innebär att en individ försöker förstå helheten och de bakomliggande 

orsakerna. Konsekvensen blir att kunskaperna stannar kvar. 

 Överinlärning innebär att något ”sitter i ryggmärgen”. Individen behöver då inte koncentrera 

sig på sitt agerande. Det sker per automatik. 

 Imitationsinlärning innebär att ta efter någon annans beteende. 

 Ytinlärning, innebär att snabbt lära sig detaljer utantill till exempelvis ett prov. Helhetssyn 

förekommer inte och kunskaper glöms snabbt efteråt. 

 Sannolikhetsinlärning innebär att en individ använder sina tidigare erfarenheter av en situation 

för att bedöma hur troligt det är att något oväntat inträffar. 

Vidare menar författaren att repetition är viktigt för att kunskaper ska stanna kvar. (Hagberg Media AB, 

2015) 
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2.1.11 Stressfaktor påverkar 

Måttlig stress höjer normalt en individs koncentration och prestationsförmåga och detaljer som annars 

missas vid avslappning fångas upp. Samtidigt kan för hög stress leda till  

 Panik – individen vet inte hur hen ska gå tillväga. 

 Blackout – individen förlorar medvetenhet om situationen. 

 Uppgivenhet – individen tänker att situationen inte kan räddas och bryr sig därför inte om att 
ens försöka. 

 Stirrighet – individen blir hyperaktiv och oberäknelig. 

 Tanketröghet – individen kan inte tänka klart och logiskt. 

Hur en individ reagerar är individuellt och oförutsägbart. (Hagberg Media AB, 2015) 

2.2 Interaktionsdesign 
Sharp, Rogers och Preece (2007) definierar interaktionsdesign som design av interaktiva produkter 

som hjälper människan i deras vardag och arbetsliv. De menar att interaktionsdesign är att skapa 

användarupplevelser som förstärker sättet människor arbetar, kommunicerar och interagerar. Sharp, 

Rogers och Preece (2007)  menar att fördelen med kognitiva teorier är att de kan förklara användarens 

interaktion med ett system och förutspå dess beteende. Under begreppet kognition placerar 

författarna 

 Uppmärksamhet (attention) 

 Perception och igenkänning (perception and recognition) 

 Minne (memory) 

 Inlärning (Learning) 

 Läsa, samtala, lyssna (reading, speaking and listening) 

 Problemlösning, planering, resonerande och beslutsfattande (problemsolving, planning, 

reasoning, decision making) 

Med uppmärksamhet menar författarna vidare är det vi fokuserar på av all tillgänglig information vid 

ett specifikt tillfälle. Uppmärksamheten möjliggör att vi kan fokusera på relevant information för vår 

aktivitet. Två saker som påverkar vår uppmärksamhet är vad vi söker och hur informationen 

presenteras. Strukturerandet av informationen är avgörande för hur snabbt det sökta kan finnas. 

Uppmärksamheten tenderar att ligga i toppen en skärm vilket medför information som förekommer 

högt upp på skärmen lättare att finna än information som förekommer långt ner. Ett interface bör 

heller inte innehålla för mycket information. Speciellt framhävs bruk av färger, grafik, ljud. Dessa 

tenderar snarare att distrahera användaren istället för att hjälpa. (Sharp, et al., 2007) 
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Med perception och igenkänning syftar författarna på hur information inhämtas från omgivningen via 

våra sinneserfarenheter. Det är viktigt att information presenteras på ett sätt som är lätt att ta till sig. 

Bilder och ikoner ska tydligt framhäva dess innebörd. Inramning av text kan göra det visuella sökandet 

lättare medan färgsärskiljning kan göra det svårare. Ljud och tal ska vara klart och tydligt på ett sätt 

som får användaren att förstå vad som presenteras. Används flera medier som exempelvis filmer och 

ljud behöver dessa kombineras på ett naturligt sätt. Dubbningar som inte är synkroniserade tenderar 

att kraftigt störa en filmupplevelse. (Sharp, et al., 2007) 

Författarna menar att minnet tillåter oss att komma ihåg hur saker fungerar. Men att komma ihåg allt 

är inte möjligt. Hjärnan innehåller en filtreringsprocess vilken information som ska lagras. Detta får oss 

att glömma saker vi önskar minnas och minnas saker vi önskar glömma. Korttidsminnet är begränsat 

till att normalt enbart minnas ett fåtal ord eller siffror, vanligen 5-9 st. Har vi varit mer aktiva och lagt 

mer möda på en process genom exempelvis laborerande och diskuterande har vi ofta lättare att 

minnas den. Därtill är minnen ofta sammankopplade med dess kontext. Utanför sin kontext kan de 

vara svåra att minnas. Ett välkänt minnesfenomen är att det är lättare att känna igen än att minnas 

vilket medför att en design lämpligen formas till att vara lätt att känna igen, snarare än att behöva 

belasta minnet. För detta används lämpligen menyer, ikoner och konsistent bruk av objekt. (Sharp, et 

al., 2007) 

En generell observation av inlärning är att människor tenderar att tycka det vara svårt att följa 

manualer och hellre learns through doing. Detta kan tas tillvara på genom att låta användaren vara 

aktivt utforskande i sin interaktion med systemet och än viktigare, låta användare ångra sina agerande 

och gå tillbaks till ett tidigare läge om de av misstag skulle råka göra fel. Likaså kan ett training-wheels 

appraoch användas, vilket innebär att användaren att det ska vara lätt att komma in i systemet medan 

den vane får mer avancerade möjligheter. Detta kan göras genom att exempelvis designa systemets 

interface till att begränsa och guida användare till att välja rätt när de lär sig första gången. (Sharp, et 

al., 2007) 

Författarna menar vidare att det finns tydliga skillnader mellan människor. Vissa föredrar att läsa, 

andra att lyssna och en tredje att samtala om saken. Exempelvis kan dyslexi och synnedsättning vara 

kraftigt påverkande. Hjälp här kan vara att ha talande menyer. Då max 3-4 alternativ för minnets skull. 

Möjligheten till att förstora text hjälper personer som har svårt att läsa liten text. Vidare bör en design 

vara enkelt utformad för att ge möjlighet till snabba beslut och samtidigt ge möjligheten att ta fram 

dold information på enkelt sätt för att lära sig mer om systemet. (Sharp, et al., 2007) 
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2.2.1 Användbarhet och användarvänlighet 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är begreppet användbarhet ett ”luddigt”, svårtolkat och ofta 

personligt definierat begrepp där tolkningen kan skilja sig mellan samtalets parter och därigenom leda 

till konflikter och missförstånd. Vidare menar författaren att begreppet användbarhet definieras i 

engelska ISO 9142-11 från 1998 enligt följande: 

”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå specifika 

mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang” 

Begreppen som används i ISO 9241-11 definieras enligt följande:  

 ändamålsenlighet som ”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna 

mål”.  

 effektivitet som ”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 

användarna uppnår givna mål”. 

 tillfredsställelse som ”frånvaro av obehag samt positiva attityder till användningen av en produkt”. 

 användningssammanhang som ”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och 

annat material) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används.”. 

(Gulliksen & Göransson, 2002) 

Ofta hör man att folk diskuterar användbarhet i vaga termer som ”användarvänlig” eller ”lättanvänd”, 

eller som något som bara innefattar gränssnittet eller det interaktiva systemets grafik. Men detta är 

bara en del av användbarheten. Synsättet implicerar också att det finns ett underliggande 

förhållningssätt, en process. Vi måste lära oss mer om användarna, deras mål, uppgifter, 

användningssammanhang etc. för att utveckla ett användbart system. De attribut som krävs i en 

produkt för att den skall vara användbar beror på användarens, uppgiftens och 

användningssammanhangets natur. En produkt har ingen inneboende användbarhet utan bara en 

kapacitet att kunna användas av en specifik användare som utför specifika uppgifter i ett specifikt 

sammanhang. Användbarheten kan inte säkerställas genom att man studerar en produkt frikopplad 

från sitt sammanhang. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

Enligt Nielsen (2012) associeras användarvänlighet med följande attribut: 

 Lätt att lära: så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

 Effektivt att använda: när användaren har lärt sig systemet måste det vara effektivt att arbeta 

med. 

 Lätt att komma ihåg: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro och ändå 

kunna komma ihåg hur det fungerar. 

 Få fel: användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel måste det gå 

att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

 Subjektivt tilltalande: Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. Man skall känna att 

det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det.  

(Nielsen, 2012) 
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Även Nielsen (2012) menar att användbarhet är ett smalt begrepp om man jämför med de större frågor 

som handlar om acceptans för systemet. Det vill säga huruvida systemet uppfyller alla de krav och 

önskemål som olika potentiella intressenter (användare, kunder, chefer, etc) kan ha. Hur väl ett 

datorsystem accepteras beror på dess praktiska och sociala acceptans. Sociala acceptansen handlar 

om huruvida systemet kan accepteras etiskt och moraliskt för alla användargrupper. Systemets reella 

acceptans inbegriper förutom nyttan traditionella aspekter som kostnad, support, tillförlitlighet och 

kompatibilitet med existerande system. Nyttan handlar om huruvida ett system kan användas för att 

uppnå ett specifikt mål. (Nielsen, 2012) 

Ofta när användbarhet diskuteras med systemutvecklare eller beslutsfattare inom IT-utvecklingen 

kommer diskussionen förr eller senare att utmynna i en diskussion om kostnader och potentiella 

vinster med användbarhetsarbete. I praktiken har väldigt många systemutvecklingsprojekt ett tydligt 

teknikfokus, det vill säga syftet är mer att prova någon ny teknik än att lösa ett specifikt problem för 

en grupp användare. Därför, för att nå framgång i att införa användarcentrerad systemdesign, måste 

man vrida organisationens och projektets fokus från en teknikstyrd utvecklingsprocess mot en mer 

användarcentrerad process. (Gulliksen & Göransson, 2002) Ett vanligt problem i mycket av den 

systemutveckling som pågår idag är utforskandet av ny teknik parallellt med behovet av att skapa 

någon form av mervärde för en användare. Yrkesmässiga är ofta mer betjänta av en gammal beprövad 

teknik än den senaste tekniken. Den nyare tekniken är oftast inte tillräckligt stabil för utveckling av 

robusta och väl fungerande lösningar. Det gäller därför i all utveckling att förstå vad teknikerna kan 

klara av att bygga och inte. (Gulliksen & Göransson, 2002) 

2.2.2 Förbättring av användarbarhet 

För att förbättra användarvänligheten hos en produkt eller tjänst, finns det olika metoder. Dock är en 

av dessa metoder mest grundläggande och passande: användartest. Testgrupp för ett användartest 

behöver inte bestå mer än fem personer, det är bättre att utföra flera följdtester med små grupper än 

att göra en stor, omfattande studie. (Nielsen, 2012) 

De tre huvudkomponenterna i ett användartest är enligt Nielsen (2012):  

 Använd representativa användare.  

 Be användarna utföra det avsedda uppdraget. 

 Observera användarna medan uppgiften utförs, vad de har lätt för och vad har varit svårt i 

användargränssnittet. Det är viktigt att låta testgruppen utföra uppgiften självständigt för att 

inte påverka resultatet.  
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En annan metod är att göra en utvärdering av systemet i enlighet med Nielsens heuristiska principer 

från 1990 som består av följande punkter: (min översättning) 

 Visibility of system status - Systemet ska alltid informera användaren om vad som händer 

genom passande feedback inom rimlig tid. 

 

 Match between system and the real world - Systemet ska använda sig av användares språk, 

med ord, fraser och koncept som användaren är bekant med, snarare än systemorienterade 

termer. Systemet ska följa verklighetens konventioner och framföra information i en naturlig 

och logisk följd. 

 

 User control and freedom - Ge användaren möjlighet till att ångra sig och göra om då 

användare gör ofta misstag utan att behöva genomgå en lång dialog.  

 

 Consistency and standards - Användare ska inte behöva undra över ord, situationer och 

handlingar betydelse. Använd plattformskonventioner. 

 

 Error prevention - Det är bättre att förebygga uppkomsten av fel före att ge bra 

felmeddelande. Försök identifiera och eliminera omständigheter som tenderar att skapa fel 

eller leta efter dem och ge användaren en konfirmationsmöjlighet före sitt handlande.  

 

 Recognition rather than recall - Minimera minnesansträngningar genom att synliggöra objekt, 

handlingar och valmöjligheter. Användaren ska inte behöva minnas information från tidigare 

skeden. Instruktioner för användning av systemet ska vara synliga eller lättåtkomliga. 

 

 Flexibility and efficiency of use - Låt användarna själva forma systemet så att både oerfarna 

och erfarna kan använda systemet. Använd acceleratorer, hålls osynliga för ovana, som kan 

påskynda interaktionen för expertanvändare.  

 

 Aesthetic and minimalist design - Dialoger ska inte innehålla information som är irrelevant 

eller onödig. Varje tillägg av information försämrar viktig och relevant informations synlighet. 

 

 Help users recognize, diagnose, and recover from errors -Felmeddelanden bör använda 

vardagsspråk utan koder, indikera vad som är fel och föreslå konstruktiva lösningar.  

 

 Help and documentation - Även om det är bättre om system kan användas utan 

dokumentation kan dess existens vara nödvändig. All information ska vara lätt att hitta, inte 

för omfattande, och fokuserad på användarens uppgift med konkreta steg för genomförande.  

(Nielsen, 1995) 

  



28 
 

Trots att Nielsens heuristik använts världen över saknar den enligt David Travis (2007) vetenskaplig 

grund och bör snarare ses som ett åsiktsmått. Däremot menar författaren att en sådan 

vetenskapsbaserad utvärdering förekommer och är angiven i EN- ISO 9241-110: 

 Is the dialogue suitable for the user's task and skill level? (Suitability for the task) - A dialogue 

is suitable for a task when it supports the user in the effective and efficient completion of the 

task. In a dialogue which is suitable for the task, the user is enabled to focus on the task itself 

rather than the technology chosen to perform that task. 

 

 Does the dialogue make it clear what the user should do next? (Self-descriptiveness) - A 

dialogue is self-descriptive to the extent that at any time it is obvious to the users which 

dialogue they are in, where they are within the dialogue, which actions can be taken and how 

they can be performed. 

 

 Is the dialogue consistent? (Conformity with user expectations) - A dialogue conforms with 

user expectations if it corresponds to predictable contextual needs of the user and to 

commonly accepted conventions. 

 

 Does the dialogue support learning? (Suitability for learning) - A dialogue is suitable for 

learning when it supports and guides the user in learning to use the system. 

 

 Can the user control the pace and sequence of the interaction? (Controllability) - A dialogue 

is controllable when the user is able to initiate and control the direction and pace of the 

interaction until the point at which the goal has been met. 

 

 Is the dialogue forgiving? (Error tolerance) - A dialogue is error-tolerant if, despite evident 

errors in input, the intended result may be achieved with either no or minimal corrective action 

by the user. Error tolerance is achieved by means of damage control, error correction, or error 

management to cope with errors that occur. 

 

 Can the dialogue be customised to suit the user? (Suitability for individualisation) - A 

dialogue is capable of individualization when users can modify interaction and presentation of 

information to suit their individual capabilities and needs. 

(Travis, 2007) 
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2.2.3 Teknikens roll och anpassning  

Sedan industrialiseringen har datorer tagit mer och mer plats i vår arbetstid och vardag. Datorer tar 

över allt fler sysslor som tidigare enbart kunde utföras av människor. Detta medför stora förändringar 

i arbetssätt och utmaningar för människan. (Brynjolfsson & McAfee, 2015) Exponentiell tillväxt, 

framförallt inom digitalisering, har lett till att relationen mellan människan och maskinen har 

förändrats under 2000-talet. Användningsområdet för datorer har utvidgats från robotiserad 

linjeproduktion till mer komplexa uppgifter inom artificiell intelligens som schaktmaskiner och 

självkörande bilar. (Schön, 2015) Dock finns det begränsningar hos dagens snabbväxande teknik. Det 

finns fortfarande områden som datorer inte klarar av. Områden som handlar om intellektuell rörlighet, 

sensibilitet och motorik exempelvis yrken som frisör. Områden som står utanför datorkraften har ökat 

i sin vikt. För att människan och maskinen ska kunna samspela mer behöver kompetensen om 

maskinens användning ökas för att komplettera de nya maskinerna. (Schön, 2015) I syfte att förbättra 

en tjänst eller en produkts användbarhet behövs kunskap om människans förmåga i kombination med 

teknikens kompetens. För att tekniken bättre ska begripas krävs att svåra begrepp förenklas och göras 

lätta till att ta till sig. Det globala kommunikationsföretaget Ketchum lät 6000 konsumenter testa en 

ny produkt och rangordna fyra aspekter: enkelhet i användning, underlättande av vardagen, 

underhållningsvärde och statusgivande. Det visare sig att de flesta graderade enkelhet i användning 

högst och över 76% krävde högre enkelhet av den testade produkten. (Stetzer, 2012) En annan 

undersökning visar också att enkelheten kommer före utseende i användbarheten. Utan enkelhet och 

användbarhet är en produkt, eller nätapplikation, utan värde. Som Apples grundare Steve Jobs sa, ” 

det ska bara fungera” (Tuch, et al., 2012). ”Det mest överraskande i studien är den överväldigande 

önskan för enkelheten. Det verkar som att tekniken hela tiden handlar om att bli större och snabbare, 

men undersökningsresultatet visar tydligt att det folk helst vill är att förstå hur alla dessa produkter 

kan användas för att uppnå sina mål lättare.” säger Esty Pujadas, chef på Ketchums Global Technology 

Practice. (Stetzer, 2012)  

Denna önskan om enkelhet kan även spåras hos SLs resenärer. Synovate genomförde 2029 intervjuer 

med resenärer för SL. Vid undersökningen fick den tillfrågade ange 3 viktigaste begrepp av följande 14 

vid val av försäljningskanal som resultatet i turordning såg ut enligt följande: 

 Tillgängligt   (73 %) 

 Enkelt    (66 %) 

 Snabbt   (45 %) 

 Pålitligt   (25 %) 

 Smidigt   (19 %) 

 Bra service   (12 %) 

 Effektivt   (11 %) 

 Bekvämt   (11 %) 

 Tryggt   (10 %) 

 Handla annat samtidigt  (3 %) 

 Miljövänligt   (3 %) 

 Personligt  (3 %) 

 Trevligt       (1 %) 

 Modernt   (1 %)  
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Synovate menar att deras undersökning visade att 3-i-topp för viktiga egenskaper för en 

försäljningskanal sett ur resenärens perspektiv kan sammanfattas i ”besvärsfrihet”. Vidare menar 

Synovate att det är viktigt att de lösningar som tas fram upplevs som trygga och pålitliga. (Lidell, et al., 

2011) 

2.3 Kunderna – Resenärer och SLs syn på sitt uppdrag mot dessa 
SL begränsar sin kundgrupp resenär till betalande resenärer eller barn i sällskap av betalande genom 

sitt krav på att en resenär ska ha en giltig biljett för resan. Biljettkravet har enbart ett undantag. På 

färdmedel där biljettbekräftandet sker av fordonets chaufför (bussar) behöver föräldrar med små barn 

i barnvagn inte betala för resan för att inte riskera barnets säkerhet. De enda som enligt SLs regler inte 

får resa med SLs lokaltrafik är barn under 6 år utan sällskap av en person över 6 år med en giltig biljett. 

Men de får resa i sällskap med vuxna. Är en person funktionsförhindrad gäller tillgänglighetsgarantin 

där bland annat ledsagning kan beställas via SL kundtjänst. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a). Således 

kan en resenär vara precis vilken människa som helst. 

När SL diskuterar resenärer används en indelning som SL kallar för behovsgrupper. Under lång tid har 

den generella indelningen av resenärer varit följande: 

 Bilister – åker bil när de ska någonstans. 

 Växlare – varierar mellan bil och kollektivtrafik beroende på resa och omständigheter. 

 Lojala SL-resenärer – åker alltid med SL när de ska åka någonstans. 

 Unga – skolungdomar och unga vuxna. 

 Hänvisade SL – exempelvis SJs resenärer. 

I september 2014 lanserade SL sin nya kundservicestrategi där synen på resenären ändrades. Genom 

kundservicestrategin kategoriseras nu resenärer enligt följande behovsgrupper: 

 Rutinåkaren - Kan systemet och sin dagliga 

resa. Behöver inte tänka på hur det går till i 

kollektivtrafiken. 

 Planeraren - Vet hur man använder 

kollektivtrafiken i stort men kan behöva stöd vid 

en specifik resa. 

 Undantagsåkaren - Är ovan att utnyttja 

kollektivtrafiken men vet hur man tar sig till 

slutdestinationen.  

 Nybörjaren - har både svårt att förstå 

systemet och den specifika resan.   

Där varje resenär någon gång kan befinna sig i flera av dessa situationer. (Plambeck, 2014) 

En rad undersökningar av resenärer och resvanor har gjorts genom åren. Enligt Synovate är det tydligt 

att SLs kundgrupp är heterogen; Beteende, behov och önskemål skiljer sig åt beroende på ålder, 

segment och resefrekvens. När det gäller försäljningskanaler ger ålder i många fall större utslag än 

segment. Resultaten pekar just på behovet av att kunna skapa kanalstrategier utifrån olika målgrupper. 

(Lidell, et al., 2011) I Synovates undersökning användes de tidigare behovsgrupperna bilister, växlare, 

unga, hänvisade och lojala.  

Figur 1 - SL Behovsgrupper 
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2.3.1 Resenärers val av försäljare och biljettyp 

Under 2011 gjorde företaget Synovate en statistisk undersökning om resenärers köpvanor via 1744 

telefonintervjuer. Som underlag användes då de behovsgrupper som SL använde sig av före 2014. 

Undersökningen visade att inköp av biljett är i allmänhet relativt planerat och ofta har man tänkt på 

detta med biljett redan hemma. Intrycket är också att det är rätt viktigt för många att ha ”koll” på sina 

biljetter. Man laddar sitt SL Accesskort ett par dagar innan det går ut, ser över tillgång till 

förköpsremsor etc. Sedan finns en grupp som är betydligt mer oplanerad och som i högre grad löser 

biljettfrågan på plats eller genom sms. Försäljningskanalerna fyller olika funktioner och kompletterar i 

viss mån varandra. Sms, som biljett och kanal, fyller t ex en tydlig funktion. Den är ”räddaren i nöden” 

och möjligheten att resa spontant och oplanerat. Det finns helt klart en öppenhet för nya moderna 

lösningar (inkl. lösningar som inte finns i dag) – både vad gäller betalningsformer, försäljningskanaler 

och biljettformat. Samtidigt måste man vara medveten om de tydliga skillnaderna beroende på ålder, 

både när det gäller vad man väljer och väljer bort: Upp till 50 år är öppenheten för alla kanaler stor, 

därefter minskar den successivt och i gruppen 65+ år finns ett tydligt motstånd mot vissa kanaler.  

Försäljningskanaler av mer traditionella kanaler, som ombud, återförsäljare liksom i trafiken, används 

i högre grad av äldre. Nyare kanaler, som SL Access Automat och E- handel, är förhållandevis starka i 

de yngre grupperna. Val av kanal sammanhänger tydligt med resefrekvens. De som reser dagligen är 

avgjort mer benägna att använda SL Access Automat. Redan vid resefrekvenser som ligger på 

någon/några gånger per vecka sker en förskjutning mot Ombud. Bland dem som reser ännu mer sällan 

har sms-biljetten en relativt sett stark ställning. (Lidell, et al., 2011) 

2.3.2 SLs syn på sitt uppdrag gentemot resenären 

SLs analyser visar att de två viktigaste kvalitetsfaktorerna för att attrahera fler och mer nöjda kunder 

är tidhållning och turtäthet. För att få trogna kunder menar SL att det krävs ett tillgängligt linjenät och 

enkelhet att resa. Trafikutbudet måste även fortsättningsvis präglas av enkelhet, pålitlighet och 

komfort, och så korta restider som möjligt. Restid och pris är avgörande för att resenärerna 

överhuvudtaget ska välja kollektivtrafiken framför alternativa färdsätt. Dessutom är trafikinformation, 

och speciellt information vid störningar i trafiken, en viktig faktor att arbeta vidare med. Samtidigt 

måste kundnyttan av förändringar i trafikutbudet alltid vägas mot den totala kostnaden ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv, och tillgängliga resurser användas på bästa samhällsekonomiska sätt. 

(Stockholms Läns Landsting, 2009) 

Även synen på resenärernas makt över trafiken förändrades i kundservicestrategin genom följande. 

”Vi vill skapa en miljö för våra kunder som gör det möjligt för dem att inte bara behöva oss utan även 

påverka och tycka om oss!” 

Detta återfinns även i SLs vision för trafiken 2020 där de skriver att utvecklingen av SL-trafiken måste 

utgå ifrån resenärernas värderingar och krav, samt hur resmönster och efterfrågan på 

kollektivtrafikresor successivt förändras. (Stockholms Läns Landsting, 2009)  
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3. Biljettsystemets uppbyggnad 
Då SL främst finansieras av intäkter från biljettförsäljning behövs naturligtvis ett biljettsystem som ger 

dessa intäkter.  I detta avsnitt kommer jag kalla detta system för ett taxeringssystem - ett 

prissättningssystem för i detta fall biljettförsäljning. I taxeringssystemet idag är biljettpriserna 

beroende av distansomfattning, tidsomfattning och även lagringsform liksom försäljningskanal. 

Distansomfattningen mäts i antal zoner, tidsomfattning i minuter, timmar eller dagar och både 

lagringsformerna och försäljningskanalerna är många. 

3.1 Generella regler 
För att resa med SLs kollektivtrafik krävs att resenären har en giltig biljett för hela sin resa. Denna biljett 

behöver resenären enbart visa upp när hen ska påbörja sin resa, byta färdmedel och vid kontroll. 

Biljetten omfattar valfritt antal resor med alla kollektivtrafikmedel inom förbestämda områden, 

kallade zoner, som biljetten täcker. På de flesta biljetter förekommer kategoriseringen helt och 

reducerat pris. Till helt pris får alla åka, medan de som åker reducerat behöver kunna uppvisa att de 

uppfyller priskategorins villkor. Dessa villkor är att personen som utnyttjar reducerat är under 20 år, 

över 65 år eller förtidspensionerad. Studentrabatt förekommer på vissa längre tids periodbiljetter. 

Studentrabatterat pris är billigare än helt pris, men dyrare än reducerat. En biljett kan enbart användas 

av en person i taget, undantaget speciella gruppbiljetter betecknade med gruppbiljett. Alla biljetter på 

SL Access-kort är opersonliga förutom Färdtjänstkortet och SJ Årskort med Resplus årstillägg. Med 

opersonligt menas att flera personer kan dela på biljetten men det är bara en person åt gången som 

kan resa med den. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

3.2 Zonsystem 
Vid skapandet av rådande zonsystem, infört 2007, för Stockholms län har följande kriterier använts i 

prioritetsordning: 

1. Tunnelbanan i en zon. 

2. Närmaste centralort/centrum ska ligga i samma zon i möjligaste mån för att resenärer inte 

ska passera en zongräns för att komma till närmaste centralort. 

3. Kommungräns används som zongräns där det är möjligt. Annars, om möjligt, utmed andra 

naturliga gränser som grönområden eller vid broar. 

4. Linjesträckning – undvika att busslinjer går över zongränser. 

Då alla kriterier inte varit möjliga att genomföra utan motsägelser har dessa kriterier fått ovan nämnd 

prioriteringsordning. Då hela tunnelbanesystemet, tvärbanan och nockebybanan ingår helt i zon A 

kommer en del kommuner med orter där tunnelbanan är förlagd att ha två zoner.  (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2007) 
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Genom dessa kriterier har följande 4 zoner tagits fram: 

Zon A – Den mest centrala zonen, med Stockholm 

centralstation som utgångspunkt. I zonen ingår 

Stockholms kommun, Solna, Sundbyberg, Danderyd, 

Lidingö och Nacka. (Storstockholms Lokaltrafik, 

2015a) 

Zon B – Ligger i en ring runt zon A. Zonen består av 

kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, 

Vallentuna, Täby, Österåker, Vaxholm, Nacka 

(kommundelen Boo), Värmdö (västra sidan), Tyresö, 

Haninge (exkl Muskö), Huddinge (exkl 

tunnelbaneorter), Botkyrka (exkl tunnelbaneorter), 

Salem (östra delen) och Ekerö. (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2015a) 

Zon C – Stockholms Läns yttersta delar. Består av 

kommunerna Upplands Bro, Sigtuna, Norrtälje, 

Österåker (norra delen), Värmdö (östra delen), 

Haninge (Muskö), Nynäshamn, Salem (västra), 

Nykvarn och Södertälje. (Storstockholms Lokaltrafik, 

2015a) 

Zon X - Utanför länsgränsen - Längsmed SLs nät förekommer flera linjer som passerar Stockholms läns 

gränser. Exempel på dessa är pendeltågsresor till stationerna Bålsta, Gnesta, Knivsta och Uppsala. 

Liksom busslinjer från Norrtälje till Uppsala (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a). För sådana resor 

kategoriseras länsgränspassagen olika beroende på resmålet. Mer information om detta under Resor 

över länsgräns. 

Ofta i samtal särskiljs zonernas belägenhet norr eller söder om Stockholm.  Exempelvis indelas Zon C i 

Zon C Norr för Märsta, Sigtuna och Norrtälje, medan zon C söder motsvarar Södertälje och Nynäshamn. 

3.3 Biljettsortiment 
I SLs sortiment förekommer en stor mängd biljetter för olika behov och åldrar. Val av biljett kan 

därefter väljas med utgångspunkt ur planerad eller oplanerad resefrekvens och reslängdsomfattning 

både på kort sikt och lång sikt. Sällskapet resenären reser med kan också spela in i val av biljett då även 

gruppresor kan erbjudas under specifika former.  

3.3.1 Periodbiljetter  

I taxehandboken (2015a) anges att periodbiljetter gäller för obegränsat antal resor under biljettens 

giltighetstid. De gäller generellt i samtliga zoner. Undantag är de lokala biljetterna för Norrtälje och 

Södertälje och vissa av UL/SL-biljetterna som gäller för obegränsat antal resor under biljettens 

giltighetstid men bara i biljettens geografiska giltighetsområde. 

  

Figur 2 - Zonfördelning Storstockholms Lokaltrafik 
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Med samtliga zoner menas zon A, B, C samt resa över länsgränsen till Gnesta. Därtill förekommer ett 

periodbiljetter med specifika tillägg för obegränsat antal passager till Bålsta och Arlanda. 

Periodbiljetter förekommer i formerna: 

 24 timmar 

 72 timmar 

 7 dagar 

 30 dagar 

 90 dagar 

 120 dagar 

 Säsong  

 Termin  

 Årskort

Periodbiljetterna gäller från klockan 00.00 första giltighetsdagen till klockan 24.00 sista 

giltighetsdagen. Detta gäller inte 24- och 72-timmarsbiljett. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a)  

3.3.2 Zonbiljetter 

Zonbiljetter är en biljett som är giltig för obegränsat antal resor inom en eller flera zoner inom 75 

minuter eller 120 minuter beroende på hur många zoner biljetten omfattar. Zonbiljetterna 

förekommer i följande zonkombinationer: A, B, C, AB, BC, ABC. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

3.3.3 Specialbiljetter vid resor över länets gränser 

Som nämnt ovan driver SL trafik i samarbete med länets angränsande regioner. Periodbiljetter och 

zonbiljetter nämnda ovan täcker resor inom Stockholms Län. Då SL inte delar biljettsystem med sina 

grannläns kollektivtrafik, Uppsala länstrafik och Sörmlands länstrafik, gäller speciella regler för resor 

till dessa områden. 

3.3.3.1 Länsgränspassage 

För att resa över länsgränsen med buss eller pendeltåg till Gnesta eller Bålsta krävs en 

länsgränspassagebiljett om resan görs med en zonbiljett. I alla periodbiljetter ingår normalt obegränsat 

antal länsgränspassager till Gnesta, men inte Bålsta. För obegränsade länsgränspassager till Bålsta 

krävs periodbiljetter med ett speciellt Bålstatillägg. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

3.3.3.2 UL-tillägg  

Den 9 december 2012 startade pendeltågslinjen Älvsjö-Uppsala C att köras. Denna linje drivs i 

samarbete mellan SL och UL där SL ansvarar för sträckan Tumba/Älvsjö - Arlanda C och UL för sträckan 

Arlanda C – Uppsala C. För resor inom SLs område krävs en biljett för giltiga SL-zoner och för resor inom 

UL krävs en giltig biljett för giltiga UL-zoner. Dessa biljetter kan köpas som kombinerade UL/SL biljetter, 

eller som UL-tillägg från SL. Biljetten Länsgränspassage kan inte användas för resor med denna linje. 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

3.3.4 Lagring och validering  

SL erbjuder många former av biljettlagring som är anpassade för olika behov och situationer. För en 

resenär som reser ofta eller många gånger under ett längre tidsperspektiv erbjuds smartcards, så 

kallade Accesskort. För en resenär som enbart tänker sig resa en gång förekommer enkelbiljetter både 

i engångskortsform och pappersform, reskassa samt SMS och appbiljetter. 

Med enkelbiljett menas i SL en biljett som ger fritt resande i gällande områden under en tid på som 

högst 120 minuter. En enkelresa innebär att resa med en enkelbiljett. Biljetter som inkluderar resor 

inom UL kallas enkelbiljetter medan biljetter som enbart gäller inom SL kallas normalt zonbiljetter. 
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3.3.4.1 Smartcards - Accesskort  

SLs symbol för biljettsystemet- Accesskortet – är ett smartcard format som ett 

kreditkort som med hjälp av NFC-teknik kan kommunicera med en kortläsare på 

några centimeters avstånd. Accesskortet är som sådant inte en biljett, utan 

enbart en behållare.  På kortet finns ett accesskorts-chip med ett minne där all 

information lagras. Minnet är utformat så att det finns plats för två biljetter och 

0 (se avsnitt om reskassa nedan). Förekommer två aktiva/vilande biljetter kan 

inte en tredje biljett laddas på kortet. Däremot kan reskassa fortfarande laddas. 

Biljettformerna är både periodbiljetter, passagebiljetter och zonbiljetter. Dessa 

har ett standardutförande i blå färg. För företagsbeställningar förekommer även 

svart färg. Önskas annat utförande kan sådan beställas via nätet mot en extra kostnad. (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2014) En periodbiljett som laddas till ett Accesskort ligger vilandes till dess att den 

aktiveras. Aktivering genomförs när kortet bekräftas första gången efter påladdning och en redan aktiv 

biljett saknas. Som mest kan en biljett ligga vilandes i upp till 60 dagar innan den förfaller 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2015a). Samtliga periodbiljetter som betecknas med dagar kan enbart 

laddas till ett Accesskort. Innehåller båda kortets biljettplatser redan biljetter kan en ny biljett enbart 

laddas till kortet om någon av de tidigare biljetterna förfallit genom användning eller missad aktivering 

och den nya kan ta dess plats.  

3.3.4.2 Engångskort  

Ett engångskort är ett förladdat smartcard där chipet är inbundet i papper istället för 

plast. Kortet är enbart avsett att gälla för en resa i form av zonbiljett, eller en kortare 

period i form av 24 och 72 timmar. De säljs hos ombud, återförsäljare och på SL-center. 

Fördelen med dessa kort är att alla kortläsare, exempelvis spärrar, kan läsa kortet. Då 

dessa är förladdade med en biljett börjar den gälla från och med kortets första 

validering. Eftersom kortet är ett accesskort skulle det kunna återanvändas för fler 

biljettpåladdningar, men då de inte är avsedda för sådan användning tillåts inte detta 

av SL. Dessa kort saknar id och omfattas inte av förlustgaranti. (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2014) 

3.3.4.3 Pappersbiljett 

För enkelresor och tilläggsbiljetter finns pappersbiljetter att köpa för den som inte vill, eller 

kan, ha biljetten på ett SL-accesskort. På papperet förekommer biljettnamn, giltighetstid 

m.m. Dessa får en tidsstämpling från det tillfälle de skrivs ut. Dessa är inte ett accesskort 

och kräver således visering av personal som konduktör och stationsvärd för resa. 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2014).  

 

3.3.4.4 Mobiltelefon 

Mobiltelefoner kan idag agera behållare av digitala biljetter. Dessa förekommer då som SMS eller 

lagrad data i SLs egen App kallad SL-appen. Dessa förekommer enbart som enkelbiljetter inom SL.  

Dessa biljetter hålls sedan mot en speciell telefonavläsare för validering. Saknas en avläsare måste 

resenären viseras av personal innan spärrlinjen får passeras. 

Figur 4 – 
Engångskort 

Källa: 

https://sl.s

e/sv/find/?

query=eng

%C3%A5ng

skort 
Figur 5 -
pappersbiljett 

Figur 3- Accesskort 
mot en läsare 
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3.4 Försäljningskanaler 
Inom SLs system förekommer många olika försäljningskanaler, anpassade för olika behov och olika 

resenärsgrupper. 

3.4.1 SL-Access Automat  

I en automat kan en resenär köpa de flesta biljetter ur sortimentet och ladda på ett redan köpt 

accesskort, eller köpa de biljetter som går att få i pappersformat, exempelvis zonbiljetter och UL-

biljetter. Accessautomater finns vid alla större pendeltågsstationer, tunnelbanestationer, SL Center 

och en del andra platser som exempelvis stockholmsmässan. En automat tillhandahåller varken nya 

accesskort eller engångskort. (Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

3.4.2 E-handel 

På SLs hemsida, sl.se, kan en resenär förköpa olika biljetter till sitt kort som denne sedan laddar på 

angivet kort i en automat eller hos en försäljare med försäljningsmaskin. Det kan dröja upp till 3 dagar 

innan köpet genomförts och biljetten kommit in i systemet för att kunna laddas till sitt tilltänka kort.  

Viss begränsning förekommer då det inte går att köpa UL/SL kombinerade biljetter härifrån.  

3.4.3 I trafiken 

I trafiken menas spärrkiosker vid pendeltåg och tunnelbana, hos konduktör på lokalbana samt på buss. 

 Pendeltåg - I spärrkioskerna vid bemannade pendeltågsstationer säljs alla typer av SL-biljetter 

utom engångskort. 

 

 Tunnelbana - I spärrkiosker vid tunnelbanan är utbudet begränsat till att skapa 

reskassebiljetter och säljs korta periodkort i form av 24-och 72 timmarsbiljetter. 

 

 Lokalbana - På Lidingöbanan, Nockebybanan, Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och 

spårvagnslinje 7 förekommer försäljning av kontantkuponger av konduktören samt 

biljettskapande med reskassa. 

 

 Buss- Här förekommer ingen försäljning i annan form än biljettskapande med reskassa. 

 

 Båt – På Djurgårdsfärjan köps och bekräftas biljett innan påstigning med reskassa eller 

periodbiljett. På sjövägen bekräftas biljett av konduktör. Ingen försäljning förekommer här. På 

Waxholmsbolagets båtar kan reskassa laddas och användas för köp av Waxholmsbiljetter. 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

3.4.4 Ombud 

Som ombud räknas försäljare som har en accessmaskin tillhands och ofta ligger i anslutning till en 

station. Dessa ombud har normalt inte SL-Access som huvudsyssla. Exempel på ombud är Pressbyrån 

och lokala mataffärer.  

3.4.5 SL-Center  

SL-Center innebär ett kundtjänstcenter som finns på några specifika vältrafikerade platser. Dessa har 

den högsta befogenheten som systemet erbjuder i kundkontakt, vilket medför att alla ärenden 

hanteras där. Går ett kort sönder är det hit resenären vänder sig. 
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3.4.6 Återförsäljare  

Återförsäljare innebär mindre butiker, hotell, färjeterminaler, campingar som är försedda med ett 

begränsat sortiment i form av förskapade engångskort som 24tim biljetter, 72 timmarsbiljetter och 

förladdade accesskort med reskassa. Dessa har, till skillnad mot ombud, inte en accessmaskin 

tillgänglig. 

3.4.7 Mobiltelefon 

Genom en mobiltelefon kan biljetter införskaffas på två sätt. Antingen via App eller via SMS. I utbudet 

förekommer zonbiljetter samt länsgränspassage. För att använda denna tjänst måste resenären i 

förväg registrera telefonnumret till ett konto hos klarna samt ange huruvida resenären vill ha en 

faktura, eller betala omgående via VISA eller Mastercard anslutet kort. (Storstockholms Lokaltrafik, 

2015b).  

3.4.7.1 App  

SL tillhandahåller en app kallad ”SL-biljetter”. Vid användning av den kan resenären ange vilka zoner 

som resan ska omfatta. Känner resenären inte till detta kan resenären istället ange sin start och 

slutdestination. Systemet räknar då ut vilken zonbiljett som behövs. Har resenären rest tidigare frågar 

appen om resenären vill ha samma biljett som senaste resan. (Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

3.4.7.2 SMS  

Via sms kan zonbiljetter införskaffas till telefonen. För att köpa en zonbiljett skickas specifika koder till 

nummer 076 720 10 10. Som svar erhålls sedan ett SMS med biljetten. Koderna består av följande: En 

kod innehåller en bokstav som beskriver om biljetten ska vara till helt eller reducerat pris. Samt en 

bokstav för varje zon som biljetten ska omfatta och/eller ett L för länsgränspassage. För helt pris 

används H eller h, för reducerat pris används R eller r. Om koden ”Hab” skickas erhålls en biljett till 

Helt pris för zon A och B. Koden ”RL” skickas erhålls en länsgränspassage till reducerat pris. Ordningen 

på bokstäverna är inte bestämd, inte heller om stora eller små bokstäver används. Exempelvis ger även 

koden BhA en zonbiljett för zon A och B till helt pris. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 
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3.4.8 Reskassa 

Reskassa introducerades i sortimentet 2012-05-15 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2012). Reskassan är en 

försäljningskanal som använder en förladdad summa pengar på 

ett accesskort för att köpa zonbiljetter till SLs lägsta kupongtaxa. 

Biljetterna lagras därefter på kortet och ger fritt resande inom 

biljettens giltiga zoner under biljettens giltighetstid. 

Giltighetstiden är densamma som för zonbiljetter. Reskassan 

skiljer sig från vanliga zonbiljetter då den använder kuponger som 

huvudbegrepp istället för zoner. Antal kuponger en resa kostar 

följer formeln 1 kupong + antal zoner. Används 3 kuponger erhålls 

en zonbiljett för 2 zoner. Med 2 zoner menas den zon resenären befinner sig i samt en angränsande 

zon. Är resenären i zon A erhålls en zon AB biljett, medan om resenären befinner sig i zon C erhålls en 

zon BC biljett. Befinner sig resenären i zon B på norra sidan erhålls en biljett för zon A, B samt C på 

norra sidan. En länsgränspassage kan inkluderas i biljettköpet för 2 extra kuponger givet att biljetten 

har tillräcklig omfattning för att nå länsgränsens angränsande zon C. Se tabell under rubriken 

Kupongtaxa nedan. Biljettköp med reskassa kan göras på två sätt. Antingen genom att använda en 

Standardresa – en slags snabbstämpling genom att lägga kortet mot en spärr eller annan maskin 

inställd på validering, eller genom att gå till personal och berätta hur den tilltänkta resan ser ut, ofta 

kallad annan resa. Genom personal kan resenären även ange hur många som reser tillsammans och då 

betala för hela sällskapet genom att skapa en gruppresa. En förutsättning för att få genomföra ett 

biljettköp är att kortets saldo är större eller lika med noll efter biljettköpet. När pengar sätts in på 

kortet används begreppet ladda kortet. (Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

3.4.8.1 Standardresa 

När kortet laddas med reskassa första gången måste resenären ange vad denne vill ha för 

standardresa. En standardresa är som en order till kortet om hur många kuponger som ska dras när 

kortet bekräftas i maskiner. (Storstockholms Lokaltrafik, 2013b) En angiven standardresa kan ändras 

vid senare tillfällen. På SLs hemsida kan läsas att Standardresan är den biljett du vanligen önskar köpa 

med reskassan (priskategori och antal kuponger per resa). Med din standardresa på kortet behöver du 

bara läsa av ditt kort mot en kortläsare så köps din önskade biljett automatiskt med reskassan. 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2014) 

3.4.8.2 Annan resa (inte standardresa) 

Om en annan resa än standardresan ska genomföras måste detta anges innan kortet viseras mot en 

läsare.  Detta kan antingen göras i biljettautomat vid stationer, genom att trycka på knappen 2 eller 3 

i kortläsaren på buss eller prata med stationsvärden, busschauffören eller konduktören beroende på 

färdmedel. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

  

Figur 6 - Illustration av Reskassa vid 
systemövergång 
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3.4.8.3 Gruppresa 

Möjligheten att göra en gruppresa infördes 21 mars 2013. För att göra en gruppresa krävs ett 

accesskort laddat med tillräckligt med pengar för hela sällskapets resa samt att hela sällskapet ska resa 

till samma slutdestination. Kortet med den giltiga biljetten måste vara med hela sällskapet hela resan. 

Vid skapande av en gruppresa har en resenär med SL-Access möjlighet att ange sällskapets antal 

personer som reser till helt respektive reducerat pris samt hur många zoner gruppbiljetten ska gälla 

för. Gruppresa kan skapas hos SL Center, Pendeltågs och tunnelbanespärr, Ombud, Busschaufför, 

Biljettautomat och hos konduktör. En gruppresa kan göras av maximalt 60 personer samtidigt förutsatt 

att alla åker till samma slutdestination. (Storstockholms Lokaltrafik, 2013a) 

3.4.8.4 Tillägg av kuponger 

Har resenären dragit en standardresa och inser att denne ska åka över fler zoner än standardresans 

omfattar kan tillägg av kuponger göras på redan aktiv biljett så länge resenären befinner sig inom den 

aktiverade biljettens giltighetsområde.  

3.4.8.5 Begränsningar 

Reskassan har ett uppsatt ramverk som består i att  

 ett kort måste laddas med minst 100kr, maximalt 1000kr vid ett påladdningstillfälle. Som mest 

kan 1500kr vara laddat på ett accesskort.  

 Insatta pengar på kortet kan återfås mot en administrationsavgift om 50 kr. Då måste hela 

beloppet tas ut samtidigt.  

 Antalet dragna kuponger kan inte sänkas, enbart ökas genom tillägg av kuponger. Antalet 

resenärer med reskassan kan inte ändras när biljetten är skapad. Önskas något av dessa ändras 

måste detta göras genom att återköpa biljetten inom 3 minuter från dess skapande. 

 En gruppresa kan inte skapas i en spärr. 

 En köpt reskassebiljett kan enbart återköpas inom 3 minuter från ursprungligt skapande. 

 Laddas kortet via internet kan det dröja upp till 3 dagar innan pengarna finns tillgängliga på 

kortet. 

 Önskar resenären köpa en länsgränspassage i biljetten krävs att hela biljetten betalas med 

reskassa. Kombinationen periodkort och 2 kuponger på reskassan tillåts inte av systemet. 

(Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 
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3.5 Kupongtaxa zonbiljetter 
SL använder en kupongtaxa när de prissätter sina zonbiljetter. Denna är inte synlig för zonbiljetter, 

men synlig för resenären. Priset för en zonbiljett varierar beroende på var den köps. Köps biljetten som 

SMS-biljett, i automat, genom app, hos ombud eller återförsäljare kostar den enligt rådande pristabell 

18kr/kupong helt pris, 10kr per kupong reducerat pris. Köps en zonbiljett i spärrkiosk kostar den enligt 

rådande pristabell 22kr/kupong helt pris, eller 14kr/kupong reducerat om biljetten. Detta gäller inte 

köp av länsgränspassage. Används reskassan erhålls den billigaste taxan på 12,50kr per kupong till helt 

pris, 7,50kr till reducerat pris. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a). 

Kupongpris vid köp via Helt Reducerat 

Reskassa 12,50 kr 7.50 kr 

App, automat, internet, ombud, SL 
Center, SMS eller återförsäljare 
(länsgränspassage i spärrkiosk) 

18 kr 10 kr 

Spärrkiosk (zonbiljett zon A, B,C) 22 kr  14 kr  

 

3.6 Återköpsregler 
Ibland blir det fel när biljetter köps. På SL tillåts återköp av biljetter under vissa förutsättningar och på 

vissa platser. Enbart bemannade pendeltågsstationer och SL center har återköpsmöjligheter. 

Pendeltågsstationerna är begränsade till att enbart återköpa delar av det återköpsbara sortimentet 

samt hålla sig till de ekonomiska ramar som stationens pengaflöde sätter. Är den skiftbaserade 

försäljningen låg är även skiftets återköpsmöjligheter låga. (Storstockholms Lokaltrafik, 2015a). Alla 

periodbiljetter som köpts kan återköpas medan de ligger vilandes (upp till 60 dagar). När en 

periodbiljett har aktiverats kan enbart periodbiljetter om 90dagar eller mer återköpas med avdrag för 

varje använd dag. Har fel biljettyp köpts, exempelvis helt pris istället för reducerad, kan ett periodkort 

om 30 dagar återköpas till sin inköpssumma med avdrag för varje använd dag. Denna summa används 

sedan till att delbetala nya periodbiljetten. Samma process kan göras om resenären vill byta nuvarande 

periodbiljett till en biljett med längre giltighetstid. Zonbiljetter återköps inte. (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2015a) En biljett köpt med reskassa kan ångras inom 3 minuter hos spärrexpeditör, 

bussförare, konduktör eller i biljettautomat om biljetten inte har lästs av mer än en gång. Har en biljett 

både köpts och utökats inom tre minuter kan enbart utökningen av biljetten ångras. (Storstockholms 

Lokaltrafik, 2015a) 
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3.7 Kortvalidering i spärr och hos konduktör 
För att få resa behöver resenären validera sitt kort. Detta utförs genom att resenären håller sitt kort 

mot avläsningsutrustningen. Utrustningen kommunicerar då med kortet för att bekräfta att giltig 

biljett finns. Utrustningen signalerar kortets innehåll med olika färg- och ljudsignaler:  

Färgsignaler: 

 Grön lampa lyser om det finns en giltig biljett på kortet. 

 Gul lampa lyser om det finns pengar i reskassan för 3 eller färre standardresor alternativt om 

periodbiljetten går ut inom 3 dagar (1 dag för 72-timmarsbiljett). Detta varningsmeddelande 

erhålls även om det finns vilande periodbiljetter på kortet. 

 Röd lampa lyser, och spärren fortsätter vara stängd, om kortläsaren inte kan finna någon giltig 

biljett på kortet, om kortet är spärrat, om avläsningen störts på något sätt eller om 

återinträdesfunktionen träder i kraft (se nedan). 

 Orange lampa lyser på den bärbara biljettutrustningen när något måste göras av 

konduktören/värden.  

Ljudsignaler:  

 Ett pip för giltig biljett till helt pris.  

 Två korta pip för giltig biljett till reducerat pris eller studentpris.  

 Tre pip för giltig gruppbiljett.  

 Fem på varandra följande pip betyder att kortläsaren inte finner någon giltig biljett på kortet 

eller att kortet är spärrat. Det kan också betyda att resenären har hanterat kortet fel eller att 

återinträdesfunktionen har trätt i kraft. Det kan också betyda ett nekande av återinträde, även 

kallat pass-back, som är en funktion som innebär att en biljett som har lästs av inte kan läsas 

av igen förrän det har gått 1 minut. Funktionen finns för att flera resenärer inte ska kunna åka 

på samma biljett.  

(Storstockholms Lokaltrafik, 2015a) 

 

3.8 Föregående system  
Före införandet av SL Access använde SL ett magnetkortsystem där biljettsortimentet och regelverket 

var i det närmaste identiskt. Skillnaden mellan systemen förekommer främst i biljettbehållarna och de 

möjligheter som behållarna medför. Den tydligaste skillnaden är att all information förekom på 

behållaren och en biljettbehållare med utgången biljett kunde inte återanvändas. 
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För enkelresor användes förköpskuponger i pappersform som kunde köpas styckvis eller i storpack. 

Storpack, kallade förköpsremsa, kom i en lång sammanhängande pappersremsa och kallades ofta i 

folkmun för ”remsa”. Antalet kuponger som ingick i en remsa har varierat mellan åren. Vid användande 

av dessa var resenären tvungen att passera en värd vid stationer, busschaufför vid bussar eller 

konduktör på spårvagnar för att stämpla rätt antal kuponger för resan. Värdarna, busschaufförerna 

och konduktörerna hade då en manuellt skött stämpel som angav stämpelns identitet, månad i 

romerska siffror, dag och tid för stämplingen med 15 min intervaller. Stämplingstiden var giltig i en 

timme från dess stämpling. Stämplades 4 kuponger eller fler gällde tidsstämpeln i 2 timmar.  

 

Figur 7 - Förköpsremsor 

Stämplingar skedde alltid nerifrån och upp. Antalet kuponger som en resa kostade var, precis som idag, 

2 kuponger för resa inom 1 zon, 3 kuponger för resa inom 2 zoner, 4 kuponger för resa inom 3 zoner. 

Skulle resan gå över en länsgräns till Bålsta eller Gnesta behövdes ytterligare 2 kuponger dras för själva 

länsgränspassagen plus det antal kuponger som krävdes för att ta sig till länsgränsen. Som mest kunde 

en resa kosta 6 kuponger. Tomma rutor ansågs använda om det fanns en stämpling ovanför. 

(Henriksson, 2013) 

Flera personer kunde dela på en remsa. Resenärer som åkte till reducerat pris kunde även åka på 

remsor till helt pris. Men resenärer som åkte till helt pris kunde inte åka till reducerat. Stämplingen för 

en resa behövde inte enbart göras på en och samma remsa, utan kunde spridas ut över flera. Hade en 

resenär 3 remsor med 1 kupong kvar på vardera kunde denne utnyttja dessa tre remsors enstaka 

kuponger tillsammans för att betala 3 kuponger. 

Skedde ett missförstånd mellan resenär och stämplare kunde baksidan av remsan utnyttjas för att 

återköpa felaktiga stämplingar hos den som stämplade fel. Skulle en resenär byta färdmedel under sin 

resa behövde resenären visa upp sin remsa för nästkommande färdmedels viseringspersonal. Om 

stämplingen inte täckte fortsatt resa, men hade en giltig stämplingstid kunde viseringspersonalen 

förlänga stämplingen till rätt antal kuponger.  
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3.9 Liknande system 
Kollektivtrafik är något som förekommer världen över. Varje kollektivtrafikstjänst behöver drivas på 

något sätt och hur detta har lösts ser olika ut från land till land.  Inte heller inom Sverige ser det likadant 

ut, utan skiljer sig från län till län. Här nedan förekommer ett axplock av dessa. 

3.9.1 UL  

Upplands länstrafik, förkortas UL, driver kollektivtrafiken i Upplands län. I deras trafik förekommer 

Upptåget, gula regionsbussar, gröna stadsbussar och SL pendeln som drivs i samarbete med SL. UL 

använder sedan ett par år tillbaks ett eget smartkortssystem som kan hantera både periodbiljetter, 

enkelbiljetter och reskassa. Deras kort kallas UL-kort. Önskar resenären en pappersbiljett förekommer 

även sådana. Idag används ett zonsystem som omfattar 5 zoner (UL, 2015) 

I biljettutbudet förekommer periodbiljetter, enkelbiljetter, 10-resor biljettpaket och app-biljetter. 

Reskassa förekommer, men den har utformats till att köpa enkelbiljetter med 20 % rabatt på ordinarie 

utbud. En motsvarande reskassa förekommer även i deras biljett-app där de på motsvarande sätt får 

sätta in pengar i förväg för att använda denna insättning när biljettköpet genomförs. (UL, 2015) 

UL-reskassa kräver att priskategori Vuxen/ungdom är angivet från första laddning. Detta kan ändras 

senare om resenären så önskar. Tillvägagång för att resa med reskassan varierar mellan färdmedel. Vid 

resa på UL-stadsbuss behöver en resenär enbart blippa sig in på bussen. En biljett för en zon köps då. 

Vid en resa med vissa regionsbussar behöver resenären vid incheckning ange dess slutdestination för 

resan innan ett biljettköp genomförs för att se till att rätt biljett köps. Gruppresor tillåts och skapas 

genom att första resenären checkar in på samma sätt som om det vore en ensam resenär. För att skapa 

en resa för flera personer trycker resenären sedan knappen för vuxen eller ungdom och lägger kortet 

mot läsaren igen. Detta repeteras för varje extra resenär som biljetten ska gälla för. Detta förfarande 

tillåts även om resenären använder periodkort. Resenären checkar då in med sin periodbiljett. Sedan 

trycker resenären, likt ovan, på Vuxen eller Ungdom och validerar kortet igen. En periodbiljett och 

reskassebiljett förekommer då vid sidan av varandra. (UL, 2015) 

Resenären har möjlighet att köpa biljett direkt på alla färdmedel utom SL pendeln. Köps en biljett direkt 

på buss eller tåg används kreditkort eller reskassa. Ingen kontanthantering förekommer. Biljettpriset 

är högre ombord, än det är om biljetten är förköpt. För resa med SL-pendeln mot Stockholm behöver 

resenären köpa biljett i en automat eller genom UL -center antingen till förköpspris eller med reskassa 

och 20 % rabatt. För resa från stockholmsort kan inte UL-reskassa användas då SLs maskiner inte klarar 

av att läsa dessa kort. Då måste en enkelbiljett köpas från automat eller stationsvärd i Stockholm till 

ordinarie förköpspris. (UL, 2015) 

3.9.2 Västtrafik  

Västtrafik är Sveriges näst största länstrafikföretag inom kollektivtrafik och dess kollektivtrafikområde 

är stort. Även här är systemet indelat i zoner där zongränsen dragits längsmed kommungränserna med 

undantag för tätorter och omlottszoner. En omlottszon är ett område som kan tillhöra flera zoner där 

zonen alltid blir den zon som resenären kommer från och gränsen dras vid nästa zonbyte. Totalt 

omfattas västtrafiken av 96 zoner. (Västtrafik, 2015) 
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Likt SL kan en resenär använda sig av ett smartcard för både periodbiljett och motsvarande reskassa 

som här kallas kontoladdning. Periodbiljetterna förekommer i form av 30 dagar och 365 dagar för resor 

inom en angiven för en specifik kommun eller för flerkommunskort samt Göteborg. För enkelresor har 

resenären möjlighet att köpa pappersbiljett och smsbiljett. En enkelbiljett är en zonbiljett som är giltig 

i 90 minuter för resor inom en zon och 180 minuter för resor i flera zoner. Det är tillåtet att avsluta en 

påbörjad resa även om biljettens tidstämpling passerats, så länge påstigning på färdmedlet skett innan 

stämplingens deadline. Men det finns några skillnader. Bland annat kan en kontoladdning inte 

återköpas, enbart en deposition som lagts vid uthämtning av själva kortet återbetalas. En 

kontoladdning kan enbart göras med ett jämt antal hundralappar. (Västtrafik, 2015) 

Hur ett kort valideras beror på biljettyp och reslängd. Om en resenär åker inom en kommun eller på 

ett periodkort behöver hon enbart hålla sitt kort mot en valideringsmaskin. Periodkortet bekräftas och 

används kontoladdning skapas en biljett för en zon. Vill resenären resa över en zongräns trycker denne 

på en speciell knapp innan hon lägger på kortet mot läsaren. Innan resenären går av behöver hon 

återigen visa kortet för att checka ut. Maskineriet vet då hur resenären åkt och ser till att resenären 

har rätt biljett på kortet. Om resenären missar detta, eller om maskineriet gått sönder kan resenären 

ringa kundservice eller besöka ett försäljningsställe för att checka ut inom 3 timmar. I annat fall drar 

kortet en maxsumma. Med en kontoladdning kan även resenären göra gruppresor. Kortvalideringen 

för gruppresor går till som ovan både för resa inom en kommun och för resor över zongränser med 

skillnaden att innan kortet valideras måste resenären ange antal Vuxna och antal Skolungdomar som 

reser genom knapparna V och U. (Västtrafik, 2015) 

3.9.3 Skånetrafiken 

Skånetrafiken drivs av Skåne läns landsting och omfattar hela Skåneregionen med tåg, gröna 

stadsbussar och gula regionsbussar. Inom Skånetrafiken förekommer totalt 10 zoner. Taxan varierar 

efter hur många zoner resenären reser genom och följer inte en fast prisökning. En enkelresa som 

vuxen genom 1 zon kostar 20 kr, 2 zoner 22kr, 3 zoner 32 kr, 4 zoner 40kr. 5 zoner 48kr. Därefter ökar 

priset med 6kr per tillagd zon. Till detta tillkommer en duo-/familjebiljett som kostar som 2 

vuxenbiljetter med 10 % rabatt, men omfattar upp till 5 personer, varav max 2 får vara vuxna. 

(Skånetrafiken, 2015)  

Biljettbehållare i systemet är antingen ett smart kort, kallat ”jojo-kort”, eller mobiltelefon genom app 

eller sms. Jojo-kortet förekommer i två olika former: ”jojo”, och ”jojo mini”. Dessa skiljer sig åt både i 

färg och beteende. Ett jojokort är en fullständig behållare som tillåter både reskassa och periodkort 

laddat på kortet. Reskassa laddas som minst med 200kr. Önskas en lägre summa reskassa laddas 

förekommer jojokortet mini. Kortet tillåter en lägre laddning pengar, men ingen rabatt förekommer 

på dess resor. (Skånetrafiken, 2015)  

Försäljning av biljetter sker genom automater, app, skånetrafiks hemsida, på stadsbussar, 

regionsbussar, kundcenter, hos serviceombud och ombud. Köps biljett i automat kan resenären betala 

med jojokort, bankkort och kontanter. På regionsbuss tillåts jojokort och bankkort som betalmedel. På 

stadsbuss tillåts enbart jojokort. Hos ombud kan enbart förladdade jojokort köpas. Första gången ett 

periodkort köps behöver resenären besöka ett kundcenter eller serviceombud för att se till att det blir 

rätt. (Skånetrafiken, 2015)  
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3.9.4 London 

I London står TfL – Transport for London – för driften av kollektivtrafiken i en av Europas största städer. 

Här förekommer både Europas högsta biljettpris, men också en av Europas effektivaste 

kollektivtrafiksystem. London har ett zonsystem om 9 zoner. Prissättningen varierar beroende på hur 

många zoner resenären åker genom och hur även vilka tider. TfL har ett höjt pris under peak-hours, 

rusningstid, och andra priser under off-peak-hours. (Transfer for London, 2015) 

I London förekommer 3 olika lagringstyper: 

 Pappersbiljett 

 Oystercard 

 Contactless creditcard. 

Pappersbiljett kan hantera zonspecifika enkelbiljetter, gruppbiljetter om 10 personer eller fler, 

heltäckande dagsbiljett och säsongskort. Ett oystercard är ett smartcard som påminner mycket om SL 

Access kort. Det är ett kort som kan laddas med periodbiljetter av olika slag samt laddas med 

resepengar, kallat ”Pay As You Go”. Att ladda kortet brukar kallas ”top-up”.  Ett contactless creditcard 

är ett kreditkort utfärdat av bank, oftast inom United Kingdom, som interagerar med kortläsarna och 

agerar som ett oystercard laddat med pengar. (Transfer for London, 2015) 

När en resenär reser med tunnelbana och tåg måste resenären checka in när denne ska in i systemet 

och den måste också checka ut när den har nått sin slutdestination. Används resepengar eller 

kreditkort beräknas kostnaden för resan först när resenären nått sin slutliga destination. Dras inte 

kortet vid utcheckning kommer systemet anta att resenären åkt genom hela systemet och således dra 

den dyraste resan. På bussar förekommer inte kontanter. Vid köp av biljett på buss med oystercard 

eller contactless creditcard behöver resenären enbart checka in. En fast avgift dras oavsett hur långt 

resenären planerar att åka. (Transfer for London, 2015) 

Att resa med Pay As You Go har en betydligt billigare taxa än enkelbiljetter. Därtill förekommer ett tak 

för hur mycket en resenär som mest får betala under en dag. Uppnås detta tak övergår de köpta 

enkelbiljetterna till att vara motsvarande ett dygnskort för givna zoner. Taket varierar beroende på 

zonomfattning och huruvida resenären rest under peak-hours eller inte. (Transfer for London, 2015) 
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4. Metod 
För denna studie har valts att genom observationer försöka se hur informationsflödet ser ut för en 

resenär i dess interaktion med systemet och försäljare och då försöka uppfatta vad som sägs, hur det 

sägs, vilken information som efterfrågas, vad som upplevs enkelt och vad som upplevs svårt. Genom 

observationer har även försäljarens påverkan på försäljningssituationen observerats för att se vad de 

gör och hur det påverkar resenären, samt se hur försäljarna besvarar resenärernas frågor, och hur de 

går tillväga för att söka svar på egna frågor. 

För att få bättre förståelse av genomförda observationer har både privatpersoner och försäljare 

djupintervjuats om deras upplevelser av systemet. Intervjuer har även använts för att få vidare 

förståelse om vilka ramar SL satt på systemet, hur dessa motiveras, samt få en förståelse över vilka 

begränsningar SL har. 

För att få en uppfattning om hur flitigt reskassan används har även vissa statistiska frågor till SLs 

databas genom en anställd hos trafikförvaltningen. 

Med en mycket stor kundbas är det svårt att fånga in en variation av åsikter och inställningar via 

intervjuer. För att se om det finns tydliga mönster vid resor, begreppsförståelse, informationssökning 

och inlärning har en enkät använts. 

4.1 Motivering av datainsamlingsmetoder 
En stor del av denna studie syftar till att undersöka hur informationsflödet går från SL och systemet 

och hur en resenär går tillväga för att lära sig använda och förstå SL access. Johansson och Svedner 

(2010) menar att observation är den mest givande undersökningsmetoden för studier av 

undervisningsprocesser och personers beteenden. Väätäinen (2005) menar att observation och 

deltagande observation är metoder som kan ge kunskap om saker som är så självklara att de inte ens 

blir nämnda i intervjuer. I observationssituationer uppmärksammar observatören det som tas för givet. 

Det gäller att registrera småsaker med ord utan att stanna och resonera om deras betydelse. Genom 

en noggrann beskrivning börjar det allra banalaste verka främmande på nytt. Observationer kan vara 

mer eller mindre direkta. Observationer sägs vara teoriberoende i den meningen att de utgår från våra 

föreställningar om vilka empiriska beskrivningar som ger den enklaste bilden av verkligheten. Utan 

teorier skulle vi inte ha något att utgå ifrån när vi gör observationer, och utan observationer skulle vi 

inte ha något att teoretisera om. (Väätäinen, 2005) Vidare menar Nielsen (2012) att 

huvudkomponenterna i ett användartest är att använda representativa användare som ombeds utföra 

det avsedda uppdraget och observera användarna medan uppgiften utförs, vad de har lätt för och vad 

har varit svårt i användargränssnittet. Det är viktigt att låta testgruppen utföra uppgiften självständigt 

för att inte påverka resultatet.   

Nackdelen med observationer menar Bibik et al (2003) är att en stor risk förekommer för felaktiga 

antaganden och tolkningar av en situation. När människor vet att de observeras finns det en risk för 

att deras beteende påverkar dem. Ytterligare en brist hos observationsmetoden är en omöjlighet att 

mäta värderingar, attityder och känslor. Därtill tillhör observationer de metoder som är svåra att mäta 

och motbevisa. (Bibik, et al., 2003) Vidare menar Johansson och Svedner (2010) att de mer 

framgångsrika examensarbetena inte består av en datainsamlingsmetod, utan flera som kompletterar 

varandra. 
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Enligt Johansson och Svedner (2010) ger enkäter en bred, men ytlig information, medan kvalitativa 

intervjuer ger djupgående, men smal information. En tumregel är att enkäter passar bra om man söker 

svar på faktafrågor och intervju om man söker svar på frågor av mer existentiell karaktär som 

inställning, attityd och upplevd mening. Då observationer behöver djupare förståelse kompletteras 

dessa med intervjuer av representativa användare som resenärer som observerats och 

försäljningspersonal. Vidare fördjupning inhämtas från personal vid trafikförvaltningen. 

4.2 Genomförandeprocedur  

4.2.1 Etik  

Grundprincipen för god forskningsetik är att examensarbetet måste bygga på respekt för de människor 

som deltar. Följande checklista bör således uppfyllas: 

 Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte. 

 Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade. 

 Deltagarna skall upplysas om att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder. 

 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera. För att ange en person vid sitt korrekta namn krävs tillstånd 

från alla berörda. 

 Om en person är omyndig krävs tillstånd från barnets förälder för att barnet skall få medverka. 

(Johansson & Svedner, 2010) 

För att upprätthålla vetenskaplig god etik har studerade individer, samt dess målsmän, i förväg blivit 

tillfrågade om de vill delta samt att deras deltagande är frivilligt och att de närsomhelst har rätt att 

avbryta sitt deltagande och att deras material således inte sparas. Vid observationer där det funnits en 

risk att påverka situationen har ibland observationer genomförts först och tillstånd av att använda 

materialet begärts efter från observerad person. Om tillstånd nekades eller missats att efterfrågas har 

materialet kastats och ignorerats.  

Ingen av undersökningens deltagare presenteras i denna rapport vid sitt riktiga namn. 

4.2.2 Observation  

Vetenskapen arbetar inte med vilka observationer som helst. Det ställs krav på att observationerna 

skall vara så tillförlitliga som möjligt. Detta kräver att de planeras och görs på ett systematiskt sätt och 

med så goda hjälpmedel som möjligt. Observationer som är spontana och oplanerade, är gjorda på ett 

osystematiskt sätt och utan stöd av mekanisk registrering kan inte fungera i arbete som ska uppfylla 

krav på vetenskaplighet. (Väätäinen, 2005) 

Denna uppsats har använt sig av flera typer av observationer där varje observation har haft ett tydligt 

fokusområde. Dessa observationer har sedan skrivits ned som anteckningar på ett papper antingen 

under observationen eller direkt efter. Observationer har genomförts där jag varit passiv i en annan 

del av rummet och betraktat det som händer. Detta har varit rådande vid observation av 

stationsvärdar, busschaufförer och konduktörer.  
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Observationer har ofta genomförts i samband med arbetspass som stationsvärd, det vill säga före eller 

efter arbetstillfällen. Huvudsakligen användes dessa tillfällen för att jag därigenom befann mig på 

lämpliga platser. En fördel erhölls genom att jag vid dessa tillfällen hade en naturlig plats i 

sammanhanget och därigenom kunde minska min påverkan på observerade situationer.  

Användartester har förekommit i flera versioner. Dels har undersökningar genomförts genom att låta 

resenären berätta vad de önskar genomföra och därefter observerat dem medan de på egen hand 

försökt genomföra sitt mål. Om hjälp begärts har orsak till frågan efterfrågats innan den erbjudits. När 

användaren genomfört sitt önskade ärende var testet färdigt. 

För att undvika ett användande av spontana observationer har dessa, då de uppkommit, nedtecknats 

för att sedan vara del av fokus vid senare genomförda observationer.  

4.2.3 Intervjuer  

Bibik et al (2003) menar att det finns olika sorters djupintervjuer, de strukturerade, de ostrukturerade 

och de semistrukturerade. Den strukturerade intervjun innebär att frågorna följer ett fördefinierat 

frågeformulär. Den ostrukturerade djupintervjun innebär att intervjuaren inte följer en mall och 

öppnar upp för möjligheter att ställa passande följdfrågor och erhålla viktig information om attityder, 

känslor och beteenden. Flexibiliteten i intervjun kan medföra svårigheter i efterarbetets analys. Den 

delvis strukturerade djupintervjun försöker intervjuaren täcka en lista över ämnen. Denna 

semistrukturerade intervjuform banar väg för fakta som annars skulle vara svår att nå. (Bibik, et al., 

2003) 

Vid intervjuer har därför en semistrukturell modell använts. För detta har en mind map skissats fram 

med områden varje intervju behöver täcka. Under intervjun har sedan ett sammanhängande samtal 

med en röd tråd hållits. När ett samtal nått sitt slut har mind mappen skannats av för att se om de 

sökta områdena besvarats. Upptäcktes något område vara missat ställdes komplementfrågor om 

området som skapade ett nytt samtal med en ny tråd.  

I perioder har det pågående samtalet sammanfattats för att undvika missförstånd från respondenten 

och intervjuaren. Både när något varit oklart, men också innan ett nytt samtal påbörjats när ett 

pågående samtal nått sitt slut. Intervjun har under intervjuprocessen antecknats med stödord av 

intervjuaren. Efter intervjun har materialet renskrivits i hela meningar. Ingen digital 

inspelningsutrustning har använts. 

Val av plats för intervjuer har varit arbetsplatser för försäljare och anställda vid SL, medan mer 

omfattande resenärsintervjuer varit i deras hemmiljöer.  
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4.2.4 Enkäter 

Det första steget vid skapande av en framgångsrik enkät är att vara klar över vilket syfte man har med 

enkäten. Varför ska enkäten skickas ut? Vilka insikter hoppas ska fås genom enkäten? Vilken 

information behöver enkäten ge? Därefter ska en demografisk målgrupp utses och användas vid 

formande av frågorna. Slutligen ska enkäten ges ut. Då är timing viktigt, eftersom olika timing kan ge 

olika målgrupper till slutresultatet. (SurveyMonkey, 2015a) Johansson och Svedner (2010) menar att 

en enkät ska vara kort, ha frågor som undviker öppna svar om möjligt där ord med luddig tolkning samt 

negationer undviks. Frågeformuleringarna bör inte bli för långa och fokus i frågorna bör vara på en sak 

i taget. Som tips för bra enkätfrågor menar Surveymonkey (2015b)att enkäten ska använda samma 

språk som de som ska besvara enkäten. Behövs ett visst uttryck bör detta presenteras. Ett svar ska 

hållas enkelt och en fråga ska enbart fråga om en specifik sak. Innehåller frågan flera underliggande 

frågor bör dessa splittras. En fråga ska heller inte vara snedvriden utan balanserad. Några frågor bör 

vara formulerade positivt, medan andra bör vara negativt klingande. Genom att hålla tonen i enkäten 

balanserad och opartisk säkerställs att de svarande ger sina sanna inställningar, inte de svar som de 

tror enkäten vill ge. (SurveyMonkey, 2015b) 

Idéer på vad enkäten ska ta upp har skissats på under hela projektets gång. Från inledning till 

framtagande. Framtagandet av enkäten inleddes med att besvara följande frågor: 

 Varför skicka ut den? 

 Vilka insikter eftersträvas? 

 Vilken information behöver enkäten generera? 

Enkäten formades sedan genom Google Forms då detta genererade den mest överskådliga 

framställning. Genom egna nedtecknade svar på insikter och informationsfrågorna ovan, samt med 

hjälp av tidigare nedskissade idéer skapades teman och underliggande frågor som syftade till att 

besvara dessa sökta insikter och med en balans i frågeformuleringarna.  Enkäten omarbetades flera 

gånger för att bättre passa de eftersträvade insikterna, samt för att få en mer naturlig följd av frågor 

och svarsalternativ samt minimera antalet frågor. Speciellt redundanta och semiredundanta frågor. 

Flera gånger under utvecklingen användes intressanta pilottestare för att ge feedback på 

frågeformulering och helhetsbedömning. Denna feedback inkorporerades i enkäten i den mån det var 

möjligt. Bland piloterna förekom handledare, familjemedlemmar och en doktorand. Enkäten spreds 

sedan genom social media och mitt privata nätverk där alla uppmanades genomföra enkäten och 

sprida den vidare till sina vänner. 

4.2.5 Statistik 

För att få statistisk information har frågor ställts till SLs databas med tillgång till Accesskortsstatistik. 

Dessa frågor som ska ställas till databasen har formulerats av mig, men av sekretesskäl genomförts och 

sökningsformulerats av behörig personal hos Trafikförvaltningen. De svar som erhållits från 

databassökningen har kommit i ett Excelark. Genom funktioner tillgängliga i Excel har summering av 

förekomstfrekvens och storleksförhållanden mellan de olika kategorierna ensamresa, gruppresa, samt 

av systemet kända felförekomster sammanställts. 
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4.3 Användning av teori 
Det teoretiska ramverk som presenterats ovan har använts enligt följande: 

Definitionen av gruppen resenär och framförallt SLs behovsgrupper har legat till grund för hur 

observationer har betraktat resenärer. Varje beteende som synts har i tysthet försökt kopplas till vilken 

behovsgrupp det skulle kunna tänkas stämma in på. I de fall det varit möjligt har viss kontrollfråga 

ställts exempelvis ”har du rest med reskassa någon gång tidigare?” Behovsgrupperna har i analys och 

diskussion sedan analyserats med hjälp av uppsatsens pedagogiska ramverk. För att sedan diskutera 

dessa mot biljettbehov och informationsbehov som legat till grund för de utvecklingsförslag som 

presenteras i rapportens slutskede. 

Den designteori som använts har dels försökt söka svar på inledningens fråga om det finns någon 

skillnad på föregående och nuvarande system. För denna jämförelse har Nielsens heuristik använts 

tillsammans med systemets uppbyggnad och undersökningens resultat. Även om Nielsens heuristik 

inte är vetenskapligt bevisad är dess innehåll mycket likt ISO EN 9241-110 som är vetenskapligt 

bevisad. Då Nielsens heuristiks varit mer tydlig har denna använts istället för ISO EN 9241-110 när 

systemet analyserades.  

Vidare har systemets uppbyggnad använts för att analysera vilken information resenären är i behov av 

för att kunna resa med de olika biljettkategorierna som erbjuds. Som därefter kopplats mot de olika 

resenärsgruppernas behov. 

Den pedagogiska litteraturen har sedan använts för att analysera en generell bild av resenären som i 

sin tur använts för att försöka förstå SLs olika behovsgrupper. Förståelsen har sedan applicerats på 

systemet för att skapa en bild av vilka krav behovsgrupperna ställer på systemet i sin interaktion. Dessa 

krav har tillsammans med ovan nämna informationsbehov legat till grund för de utvecklingsförslag som 

presenteras i rapportens slutskede. 

4.4 Urval 
Vid trafikförvaltningen har 3 personer som haft nyckelroller i arbetet med SL Access valt ut för 

intervjuer.  

Vid stationer har dels stationsvärdar med lång erfarenhet och dels stationsvärdar som inte arbetat 

med tidigare system intervjuats och observerats. De resenärer som deltog i de observerade 

försäljningssituationerna hos stationsvärd var resenärer som självmant besökte stationsvärden för 

hjälp.  

4 busschaufförer har intervjuats. 2 av dessa lokaliserades på utställningar. 2 chaufförer har valts på 

slump och intervjuats medan de kört en tom nattbuss. Samtliga heltidsarbetande med många års 

erfarenhet av yrket.  

Vid användartester där resenären haft en specifik uppgift i åtanke har resenär valts av en slump. Vid 

dessa tillfällen har jag befunnit mig vid den tilltänkta automaten för observationen. Vid automaten 

förekom vid några tillfällen informatörer som tillkallade sig resenärer som stod i kö till stationens 

spärrexpedition. 
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Användartester med bestämda uppgifter har fokuserats till unga vuxna som är vana vid resor med 

periodbiljett och bekant med reskassa, men inte van vid automaten.  

Observerade stationer har ofta genomförts i samband med pågående resor och arbetstillfällen och 

därmed främst förekommit norra Stockholm stad och Norrort. 

Urval för enkät har varit personer inom mitt nätverk på Facebook som tagit sig tid att svara. 596 

förfrågningar skickades ut med en uppmaning om deltagande och vidarespridning av enkäten där 

minst 3 spred den vidare till sitt kontaktnät.  

5. Resultat 
Undersökningen gav totalt 30 svar, där 25 angav att de använder eller någon gång har använt 

reskassan, 10 intervjuer med stationsvärdar, 3 intervjuer med busschaufförer, 3 intervjuer med 

anställda på trafikverket som antingen arbetat med utvecklingen av SL access eller arbetar med 

vidareutvecklingen av systemet. Tre gruppintervjuer med 8-15 privatpersoner samt djupintervjuer 

med totalt 5 privatpersoner, 10 användartest, cirka 30 observationsdagar som varit belägna vid 

pendeltågsstationer, på buss, på lokalbana, på båt och vid ombud. Nedan presenteras det resultat 

undersökningen gett. 

5.1 Informationskanaler från SL till Resenären 
Vid intervju med personal vid trafikförvaltningen framkom att SL sedan lanseringen av SL Access har 

drivit ett antal kampanjer och insatser både mot personal och resenärer. Information till personal 

använder interna kanaler som består av SL-informationsblad och utbildningskampanjer genom 

entreprenörerna. Mot resenärerna har SL använt sina egna informationskanaler som hemsidan, 

affischering på bussar, skyltning i tunnelbanan. Därtill har man använt annonsering i metro och försök 

på Facebook har genomförts. SL ser personalen som den viktigaste kommunikationskanalen till 

resenärerna.  

Samtidigt visade intervjuer av både stationsvärdar och busschaufförer att de upplever att deras möten 

med resenärer fungerar bra för periodbiljetter, men normalt inte ger tillräckligt med tidsutrymme för 

att hinna med att ge resenären tillräcklig information om Reskassan för framtida förfaranden. Orsaken 

menar stationsvärdar dels är att det är mycket information att förmedla till resenären och dels att 

resenärer ofta är för stressade i sitt möte med värden för att kunna ta sig tid att lyssna. De är stressade 

och försöker ta sig genom mötet snabbast möjligt för att hinna med sitt färdmedel. Stationspersonal 

menar vidare att deras möten har bättre förutsättningar att informera resenärer när det inte är kö och 

resenären inte har bråttom, men att dessa tillfällen inte tillhör det normala och tenderar att inträffa 

vissa tider på vissa dagar. Tillfällen där det inte är mycket resenärer i rörelse. 
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Det finns en personalgrupp som varit effektiv - informatörsvärdar. Sen ett par år tillbaks har det pågått 

ett stort arbete med ombyggnad av mälarbanan som medfört att pendeltågsträckan Spånga – Bålsta i 

många och ibland långa perioder haft ersättningsbuss. Vid dessa tillfällen har informatörer som 

normalt arbetat som stationsvärdar placerats ut vid berörda stationer. Under sommaren 2015 pågick 

avstängningen i 8 veckor. Efter avstängningen har vikarierande stationsvärdar påpekat att 

automaterna vid Spånga station har börjat användas betydligt mer flitigt efter avstängningen än före. 

Orsaken menade en värd var att informatörer vid avstängningen bland annat hade som uppgift att 

avlasta stationsvärden med automaterna som försäljningskanal. Informatörerna kunde då både 

demonstrera hur resenärerna skulle gå tillväga och besvara resenärers funderingar. Vidare har egna 

observationer, liksom intervjuer med stationsvikarier, antytt att denna ökning av automatanvändande 

är specifik för Spånga station. Stationer som inte varit berörda av avstängningen har inte gett sådant 

beteendeutslag. 

Enkäter visar att SLs hemsida är den främsta informationskälla som resenärer framförallt vänder sig till 

och förväntar sig att hitta information på. Inför resor använder sig 24 av 25 personer av en 

reseplanerare av något slag. 68 % av enkätens svarande använder eget experimenterande som 

huvudsaklig informationskanal. 

5.2 Svårighetsgraden att informera om olika biljettyper varierar 
Observationer visar att det generellt är enkelt att informera om hur resenären går tillväga för att 

använda periodbiljetter. För periodbiljetter behöver personal normalt enbart nämna dess namn för att 

resenären ska förstå dess innebörd. Ibland behövs en förklaring att biljetten täcker obegränsat antal 

resor med SL inom hela Stockholms län. Undantag i förståelse finns hos ett fåtal biljetter som verkar 

kräva mer ingående samtal, exempelvis skol- och fritidsbiljetter. Dessa samtal handlar ofta om vad som 

billigast givet barnets aktivitetsscheman, huruvida biljetten ska ha en omfattning om 90, 120 dagar 

eller hel termin är mest sett ur tillfällets datum, samt om det lönar sig att köpa fritidsbiljett för kvällar 

eller om det är billigare att satsa på reskassa. Diskussionerna tenderar att bli komplicerade då det är 

ovanligt att någon av resenären eller försäljaren vet vilken dag det är 90 eller 120 dagar framåt.  

Även zonbiljetter uppfattas som relativt lätta att förmedla. När det kommer till zonbiljetter krävs 

normalt enbart en mening för att förklara biljettens innebörd: ”Du vill ha en zonbiljett till helt pris som 

är giltig för zon A och B”. Den kan ibland behöva kompletteras med ett påpekande att den är giltig för 

obegränsat antal resor i givna zoner under sin giltighetstid. Har resenären en zonbiljett som inte är 

giltig för inträde är det inte heller svårt att förklara varför. Antingen befinner sig resenären i fel zon 

alternativt har biljetten en utgången giltighetstid. Felaktig zon kan normalt verifieras genom en snabb 

titt på biljetten och en zonkarta. Intervjuer med stationsvärdar visar att värdarna klagar på framförallt 

två detaljer när det kommer till zonbiljetter. De tycker det är jobbigt att sälja biljetten eftersom den 

innehar tre olika priser, beroende på var den köps. De själva säljer både den billigaste med reskassan 

och den dyraste versionen som pappersbiljett. Istället för att sälja en efterfrågad biljett direkt behöver 

de först hänvisa resenären till en annan försäljningskanal för bättre pris. Vidare menar de att resenärer 

har svårt för att köpa rätt zonbiljett då de inte är trygga med zonsystemet. De upplever att det är 

vanligt att resenärer kommer med en biljett som har en felaktig omfattning.  
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Vid felköp av en zonbiljetts giltighetsområde är det ofta svårt för värdarna att hjälpa resenären på 

grund av återköpsreglerna inte tillåter återköp av aktiverade eller utskrivna zonbiljetter och de själva, 

liksom automaterna, saknar möjligheten att sälja kompletteringsbiljetter som inte innefattar den zon 

de befinner sig i. Komplettering med engångskort kan inte heller erbjudas för andra zoner, dels för att 

de inte förekommer i stationernas sortiment, dels för att de inte kan aktiveras utanför dess 

giltighetsområde. Att använda engångskort som komplettering innebär då att resenären behöver åka 

olovligt över en zongräns för att kunna aktivera biljetten vid ankomst. För värden finns då enbart ett 

alternativ tillgängligt. Resenärer med en felaktig zonbiljett med för låg omfattning som ska lämna 

zonen måste köpa en helt ny biljett för hela efterföljande resan och ignorera den tidigare biljetten. 

Undantag gäller om resenären använder SMS och app-biljetter. I dessa fall kan resenären köpa en ny 

zonbiljett för nästkommande zoner med ett kompletterande SMS eller köp via app. Konsekvensen blir 

då enbart att resenären missar flerzonsrabatten.  

När det kommer till reskassan visar intervjuer att svårighetsgraden att förmedla reskassan för personal 

är beroende av vilken resenär de möter. Mottagandet och förståelsen är individuellt där vissa förstår 

omgående, medan andra upplevs mycket svåra att förmedla till. Både observationer och intervjuer 

visar att detaljer som att pengar laddas till ett kort, att det finns ett minsta laddningsbelopp, att 

reducerat pris förekommer för unga och äldre samt att en administrationsavgift förekommer för uttag 

av pengar är något resenärer direkt accepterar. Problem uppstår när ovana resenärer introduceras till 

standardresan och kupongsystemet. Observationer visar att det finns en generell struktur på 

reskasseärendens utformning. Ovana resenärer som kommer till personal och som inte redan har ett 

accesskort berättar sällan att det är reskassa de vill ha, utan blir ofta erbjudna reskassan som ett 

billigare alternativ för deras tänkta resor av försäljningspersonal. Normalt frågar de enbart efter en 

biljett till sin slutdestination. Resenärerna blir snabbt informerade om biljettkostnad för aktuell 

zonbiljett och hur kostnaden står i kontrast till motsvarande biljett i reskassan samt att ett minsta 

belopp att ladda reskassan med förekommer. De diskuterar sedan tillsammans resor i termer av 

kostnad i kronor per resa. Priserna kopplas då oftast till slutdestinationen för vardera planerat resmål. 

Kräver ett resmål en resa över flera zoner kopplas även zoner in i samtalet och hur detta förändrar 

prisbilden. När personal och resenär räknat ut en totalkostnad för avsedda resor kommer de överens 

och värden tar betalt. När betalningen är genomförd påbörjar värden sitt registrerande och 

programmerande av resenärens nyköpta accesskort. Det är först när pengar ska laddas till kortet som 

stationsvärden introducerar standardresan för resenären. Tillvägagångssättet skiljer sig mellan 

stationsvärdar men det mest frekvent observerade var att värden frågade rakt ut till resenären vad vill 

du ha för standardresa angiven på ditt kort? Ofta med en märkbart förvånad resenär som resultat. 

Märker stationsvärden att resenären inte är bekant med standardresa använde värden en, enligt 

intervjuresultat, personligt framtagen förklaringsmodell. Observerade exempel är standardresa är ett 

förinställt val av antal kuponger som dras när du passerar genom spärren, eller standardresan är den 

vanliga resan du planerar att göra. Resenärer som inte är bekanta med kuponger blir synligt ännu mer 

förvånade av det introducerande mötet med begreppet som en naturlig förklaring på standardresan. 

Är resenären fortfarande förvirrad utgår ofta värden från den reseplanering som använts tidigare i 

mötet och föreslår, eller väljer, en standardresa för deras ärende. Resenären litar på värden och 

accepterar förslaget. Vid överlämning av kortet, efter att pengar laddats och standardresa bestämts, 

berättar oftast stationsvärden att kortet nu är inställt på ett visst antal kuponger, vilket är avsett för 

deras tänkta resor och att resenären behöver gå genom personal om de ska göra en kortare eller längre 



54 
 

resa än de planerade. Den vanliga reaktionen när resenären får sitt kort är att de tar kortet och provar 

i spärren. När spärren öppnas slappnar de av och påbörjar sitt resande.  

Vidare visar observationer och intervjuer gemensamt att mötet med vana och ovana resenärer skiljer 

sig åt för försäljarna. Vana resenärer har hunnit bekanta sig med systemet. När de ska genomföra en 

annan resa än standard berättar de för värden hur många kuponger de önskar dra för resan alternativt 

anger sin slutdestination. De som precis åkt på reskassan till stationen anger att de har en giltig biljett 

och behöver ett tillägg. Är de osäkra på saldot berättar de att, eller frågar om, det är dags att fylla på 

reskassan. Det förekommer möten där resenären kommer till luckan och tyst lägger fram en 

hundrakronorssedel tillsammans med accesskortet och utgår från att stationsvärden automatiskt 

förstår att reskassan ska laddas med framlagt belopp.  

Samtidigt som resenärerna visar sig kunna systemet vittnar värdar om att de behöver kontrollera att 

resenären sagt rätt då de upplever att missförstånd eller förväxling av begreppen kuponger och zoner 

ofta förekommer. Detta sker genom att värden frågar ”var ska du åka?” 

5.3 Personlig service använder individuella mallar med varierat 

resultat 
Vidare visar studierna att den service en resenär får varierar från försäljare till försäljare. Skillnaden 

förekommer inom alla observerade yrkesgrupper där varje individ tycks ha tagit fram sin egen 

förmedlingsmall för olika ärenden. Ovan har varierade förklaringsmodeller av standardresan 

presenterats. Andra modeller har observerats i hur en resenär bemöts vid påladdning av reskassa där 

den ena tar betalt och avslutar ärendet med tystnad, eller med ett kort avslutande ord som ”så” eller 

”ok” och en överlämning av ett kvitto, medan andra berättar vad som just köpts och resenärens nya 

saldo.  

Vidare förekommer samma tystnad hos många individer där en icke-standardresa med reskassan 

genomförs. Flera intervjuade resenärer kunde berätta att de upptäckt att de fått en felaktig resa 

stämplad på detta sätt, men att när de upptäckt misstaget har det varit för sent för att kunna åtgärdas. 

Ett exempel från personintervjuer är en resenär som bad om en resa på 3 kuponger från en konduktör 

på båt, men hade en standardresa på 2 kuponger. Konduktören försökte skapa en separat resa, men 

misslyckades. Då valde konduktören att dra en standardresa och därefter göra ett tillägg av kuponger. 

Vid tillägget angav konduktören 3 kuponger, och avslutade samtalet med ett ”så”. Vid beskådning av 

kvittot stod där 3 kuponger tillägg. Privatpersonen anade oro och ifrågasatte huruvida konduktören 

gjort rätt. Konduktören intygade att så var fallet. När resenären sedan kom fram till sitt slutmål och 

tittade på biljetten i en automat upptäcktes att totalt 5 kuponger dragits för resan - konduktören hade, 

som resenären misstänkte, gjort ett tillägg på 3 kuponger på standardresan. Genom personintervjuer 

angavs att vissa konduktörer på lokalbanor enbart frågar efter reskassebiljetter och ignorerar 

periodbiljetter, andra kontrollerar noggrant varenda resenär. Oftast är kontrollanterna tysta vid 

biljettkontroll, men det förekommer även några mycket informativa individer. En stationsvärd 

berättade att den information som ska förmedlas till resenären behöver hållas kort och enkel då det 

blir jobbigt att förklara samma sak om och om igen. Det går bra med långa utlägg när det handlar om 

några enstaka individer, men när det går uppemot 300 gånger per dag blir det snabbt påfrestande.   
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Begreppen som används är inte desamma i systemet i likartade situationer. Medan vissa värdar 

observerats använda begreppet kuponger använder andra begreppet zoner när de pratar med 

resenären. Benämningen på en annan resa varierar. Vanliga benämningar är annan resa, separat resa, 

icke-standardresa, en resa och för denna resa. Vidare visar intervjuer och observationer att värdar blivit 

instruerade att de måste fråga om en biljett ska vara till helt eller reducerat pris. Tillämpningen av hur 

frågan ställs skiljer sig från individ till individ. Orsaken visar sig vara att flera upplever frågan kränkande 

för resenärerna. Via intervjuer beskrivs att de hittat ett eget sätt att ställa frågan på som ger samma 

bekräftelse, men utan samma kränkningsriskfaktor. Exempelvis ”Ska biljetten vara till helt pris?” 

Samtidigt visar min undersökning att det obligatoriska införandet av att värdar ska fråga om en resenär 

ska resa till helt eller reducerat pris inte efterlevs av all personal, detta trots upprepade påminnelser 

från arbetsgivaren. 

En stationsvärd uttryckte att ”Det bästa vore att vi arbetade på ett sätt som medför att resenären kan 

klara sig genom systemet helt på egen hand”. Vidare menade han att så inte var fallet idag då 

automaterna utformning inte stämmer överens med stationsvärdars bemötande och 

begreppsanvändning. 

5.4 Försäljares möjlighet att besvara resenärers frågor varierar 
Förutom varierad kännedom och mallar visar intervjuer att möjligheten att svara på resenärers frågor 

varierar mellan olika yrkesgrupper. Stationsvärdar har, då de själva inte redan kan svaret, möjlighet att 

söka i datorer och på internet efter den information som behövs för att besvara en resenärs frågor. 

Denna möjlighet begränsas enbart av mötets tidsramar.  

Genom intervjuer framkom att busschaufförer enbart kan återge den information de själva har 

memorerat. De kan sina körlinjer utantill både vad gäller hållplatsnamn och zontillhörighet och kan vid 

resor till dessa hållplatser bekymmerslöst hjälpa resenären. Om en resenär ska göra en resa till en 

destination utanför den egna linjen blir det svårare. Ska resenären till en hållplats eller station som 

busschauffören inte känner till finns enbart två sätt att få tag i den information chauffören behöver för 

att sälja rätt biljett. Den ena är att fråga resenären, den andra är att använda bussradion och fråga dess 

centrala ledning. Ett tredje alternativet förekommer och innebär att chauffören gör en kvalificerad 

gissning. En busschaufför i Stockholm berättade att de vid dessa tillfällen använder en generell modell 

som referens. Är det en lokal resa används 2 kuponger, ligger stoppet nära en pendeltågsstation krävs 

3 kuponger, går resan utanför pendeltågens omfattning krävs 4 kuponger. 

5.5 Försäljare fokuserar främst på att bemöta resenären 
Vidare visade intervjuer att stationsvärdar likt busschaufförer gör sitt bästa för att bemöta resenären. 

Vid station kunde observeras att när en resenär kommer till en stationsvärd avbryter samtliga värdar 

det de gör för att direkt lägga all energi på sitt bemötande. Det gäller oavsett vad de gör. 

I en intervju med en busschaufför framkom att deras primära uppgift är att bemöta resenärerna och 

sälja biljetter, sekundära är att köra sin linje enligt tidtabellen. Detta motiverades med att deras 

tidtabell dynamiskt utformades efter deras körning. Att fokusera på att hålla tidtabellen riskerar att 

skapa en negativ spiral av stress. Chauffören menade att om de stressar med att hålla tiden ser 

ansvariga för eller senare att tidsmarginaler på linjen kan kortas, vilket resulterar i att den redan 

stressade körningen kräver ännu mer stress om tidtabellen ska hållas. Om de istället kör på ett lugnt 

och föredömligt sätt och låter resenären få den tid de behöver kommer ansvariga efter en tid av 
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regelbundna förseningar se att problem förekommer och att åtgärder måste till. Detta kan resultera i 

att tidtabellen anpassas efter busslinjen. Om inte tidtabellen kan anpassa får ansvariga ordna andra 

lösningar som effektiviserar körningen, exempelvis bussfiler. 

5.6 Automater effektiva för vana resenärer 
Observationer visade att det finns tydliga skillnader i hur vana och ovana 

resenärer använder automaten. Vana resenärer kan ofta använda systemet 

snabbt och effektivt. De vet hur de navigerar sig genom systemet för att 

genomföra sina planerade ärenden utan vidare ansträngning. Speciellt 

effektivt är det för resenärer som ska köpa de mest sålda biljetterna, 

exempelvis 30dagarskort till helt pris och zonbiljett till helt pris inom 

automatens zon då dessa är förhandsvalda. Resenären kan då göra sitt köp 

på 4 skärmtryck och en pinkod.  

Många vana resenärer använder automaten för att titta till sitt korts 

innehåll. För detta lägger de kortet mot läsaren under skärmen. På skärmen 

kan de direkt se sitt kortinnehåll på vänster sida. Ser de att deras saldo är 

tillräckligt för den tilltänka resan går de direkt till spärr och påbörjar sin resa. 

Ovana resenärer visade sig ha svårt för automaten vid köp av 

zonbiljetter och reskassan. Vid köp av zonbiljett klarar resenärer 

av att finna rätt meny, men finner svårigheter i att välja rätt 

biljett för sin resa. Resenärer som använder reskassa har dels 

svårt att navigera sig till rätt meny. Dels är den information 

resenären önskar veta om kortet ofta minst ett knapptryck bort. 

I den kortinformation som presenteras inledningsvis visas giltiga 

biljetter, vilande biljetter samt 

saldo för reskassan, men inte standardresa. Trycker resenärerna sedan 

på menyn ”visa kortinnehåll” visas återigen giltiga biljetter, vilande 

biljetter och saldo, men inte standardresa. Menyn tillför enbart 

information om kortets giltighetstid. För att ta reda på sin standardresa 

behöver resenären gå ytterligare ett menysteg bort: ”mer om din 

reskassa”. Användartester visade att detta är för många steg för den 

ovane användaren som önskar veta sin standardresa.   

Önskar resenären att ladda sitt accesskort erbjuds resenären belopp 

som motsvarar 4, 8, 10 samt 15 standardresor. Detta upplevdes enkelt 

för resenärer som har en standardresa på 2 kuponger. Resenärer som 

hade fler än 2 kuponger som standardresa var generellt irriterade över att de inte erbjöds alternativet 

ladda med 100kr. Önskades den summan behövde resenären välja ”välj en annan summa”, ett menyval 

de hade svårt att hitta. Som orsak angavs att de enbart läste siffrorna. 

Figur 8 - SL Automat vid 
pendeltågstation 

Figur 9 - Meny Visa kortinnehåll 

Figur 10 - Menyval vid påladdning 
av reskassa 
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Vanligt bland resenärer som ska resa på reskassan och ska göra en annan 

resa eller gruppresa med reskassan är att de, när de lagt sitt kort mot 

automatens kortläsare och möts av första menyn väljer menyn ”Köpa 

biljett” istället för ”Köpa biljett eller gruppbiljett med reskassan”. 

Motivering visade sig vara att de såg köp biljett överst och då tänkte att 

det är dit de ska och slutade leta efter mer passande alternativ. De 

hamnar då i en meny som erbjuder resenären alla biljetter automaten 

säljer utom reskassebiljetter. I 3 av 10 fall köpte resenären en zonbiljett 

istället och stod frågandes efteråt, 

”gjorde jag rätt nu?”. I 4 av fallen avbröt 

resenären och bad om hjälp efter att ha bläddrat igenom alla biljetter 

och inte hittat någon som matchat deras önskemål. Utan informatör 

på plats kunde detta observeras genom att resenärer avbröt sitt köp 

för att istället gå till stationsvärden för att genomföra sitt ärende där 

med motiveringen att de ”inte förstår sig på automaten”. Med 

informatörsvärd på plats vände de sig till informatörsvärden. Efter att 

de som bett informatör om hjälp blivit hänvisade till rätt meny utbrast 

de i 3 av 4 fall efter biljettköpet: ”Oj var det så lätt!?”. I ett fall önskades 

4 kuponger för resan. Då tittade resenären snabbt igenom siffrorna och 

hittade inte ett passande val. Resenären kunde inte se ”Välj annan 

biljett”. Flera gånger behövde menys genomskådas innan hjälp återigen 

önskades. Efter hänvisning kunde resenären genomföra sitt köp. 

Observationer och intervjuer med stationsvärdar antydde att resenärer, vana såväl som ovana 

automatanvändare, som blir hänvisade till automat för billigare enkelbiljettspris ofta förväntar sig att 

automater kräver ett accesskort för att kunna användas.  

5.7 Spärrar ger inte tillräcklig feedback  
Observationer har visat att det finns en skillnad mellan vana resenärer och 

resenärer som gör sina första resor. En rutinerad resenär vet precis var kortet 

ska läggas för validering och går genom dörrarna utan vidare reflektion om 

valideringen går som det ska. Blir det fel vet resenären ofta huruvida det är ett 

läsfel eller om biljetten på kortet gått ut.  

En kontrast kan ses hos resenärer som reser för första gången. De lägger i regel 

inte sitt accesskort på kortläsaren utan på displayen för spärrens validering av 

kortet. När systemet inte ger någon respons blir resenärerna ställda och gör 

ett försök att ta bort kortet för att sedan lägga kortet på displayen igen. Finns 

en magnetkortläsare kvar används i regel den vid ett tredje försök. När inget 

av detta ger utslag uppstår irritation eller förvirring och en vädjan eller klagan till stationsvärden 

framförs.  Stationsvärden brukar vanligen svara ”Lägg kortet på den blå ytan”, ”på den blå ytan” eller 

”blå yta”. Oftast tar det resenären ytterligare 2 försök innan kortet läggs på korrekt plats över läsaren 

och spärrarna öppnas. Intervjuer med stationsvärdar visar att denna problematik verkar uppstå även 

då värdarna gett resenärer, vad de anser vara, tydliga instruktioner vid kortöverlämningen precis före 

resenärens spärrmöte. Ibland har resenären tur att mer vana resenärer går igenom spärrarna. Vid 

dessa tillfällen kan resenären titta på hur de vana gör när de validerar kortet och därefter härma. I fall 

Figur 12 - 1a menyn i automat för 
Accesskort laddad med reskassa 

Figur 13 – En vanligt spärr 

Figur 11 - Menyval vid annan resa 
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där resenärer har sällskap med sig som är bekanta med systemet tenderar dessa att peka på den blå 

ytan.  

Stationsvärdar menar också att det inte bara är 

nya som har detta problem. Det förekommer 

även att personer som reser frekvent 

missförstår spärrarnas kortläsarposition. Under 

observatoriets tidsspann har alltmer 

tydliggörande instruktioner uppkommit. Mest 

effektiv version verkar Stockholmståg fått till 

genom en egendesignad figur som satts ovanpå 

displayen pekandes på ”den blå ytan”. Där 

tenderar, enligt observationer, ovana resenärer 

att ha lättare att orientera sig in i systemet. 

Även andra exempel har dykt upp där 

responsen från spärren dolts för att få resenären att lägga kortet på rätt plats.  

Både stationsvärdar och resenärer uttrycker sig irriterade över spärrarnas utformning. 

Stationsvärdarna klagar på att de tycker det är jobbigt att flera gånger dagligen behöva förklara för 

resenärer om var kortet ska läggas. Vidare klagar båda parter på att instruktionerna från spärrarna inte 

är tillräckliga för resenärens behov. Intervjuer visar att resenärer generellt önskar att spärrarna angav 

den information som finns på kortet. Periodbiljetts giltighetstid om det reses med en sådan, huruvida 

en periodbiljett laddats till kortet och ligger vilandes om en aktiv biljett redan förekommer, saldo om 

reskassan används samt giltighetstid för påbörjad biljett. 

På turisttäta stationer som Ulriksdal station kan med jämna mellanrum ses resenärer som gärna vill 

checka ut och inte vågar gå förbi spärrarna innan biljett visats upp. Detta bryts när de ser övriga 

resenärer spatsera obehindrat genom spärrarna.  

5.8 Trafikförvaltningens anställdas beskrivning av accesskort 
Varje accesskort har ett chip som innehåller ett antal datafält eller sektorer. När detta byggs upp finns 

2 biljettplatser och 1 reskassa. Därtill finns en sektor på kortet som kallas e-ticket. Det är den som 

öppnar spärren. Den säger att den här är giltig för resa. När kortet valideras i trafiken tittar systemet i 

e-ticket sektorn och frågar: 

1. Är det tillåtet att åka på detta kort eller är kortet spärrat på något sätt? (exempelvis en pass-back 

spärr – ett skydd mot att flera åker på samma kort). 

2. ”Finns det en aktiv biljett i e-ticket och är den giltig i den här zonen?” Finns där en aktiv 

periodbiljett, zonbiljett eller biljett från reskassan som är giltig i zonen åker resenären på den.  

3. Om en aktiv biljett saknas frågar systemet om det finns en vilande biljett? Hittas en sådan aktiveras 

den. 

4. Om ingen vilande biljett hittas vänder sig systemet till reskassan och skapar en standardresa om 

saldot är tillräckligt. 

5. Om alla 4 steg ovan inte ger utslag nekas entré och felmeddelande ges. 

  

Figur 14 -Till Vänster: Spärr där figur förtydligats med ett 
extra kryss.  
Mitten: spärr med utökad instruktionstext.  
Vänster: spärr där displayen dolts. 
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Pengar som laddas till reskassan betraktas av SL som en skuld som SL har till resenären. Pengarna sätts 

in på vad SL kallar för ett skuldkonto. Bokföring av intäkter sker först när en biljett köps med reskassan 

och en resa genomförs. Det som är kvar, saldot, ses som en fortsatt skuld och resenärerna kan få 

tillbaks pengarna mot en administrationsavgift. Vid intervjutillfälle i mars fanns 230 miljoner kronor på 

skuldkontot. 

5.9 Zonsystemet och kuponger missförstås och blandas ihop 
Som nämnts ovan är det vanligt att vana resenärer berättar för värdar hur många kuponger en resa 

ska kosta. Samtidigt vittnar värdar om att de upplever att de måste dubbelkolla huruvida resenären 

anger rätt antal kuponger för sin resa, då de upplever att det är vanligt att resenärer blandar ihop 

kuponger och zoner. De menar att det är vanligt att resenärer anger att de har 2 zoner som standard, 

men för denna resa ska de åka i 3 zoner. När värden tittar på kortet stod det 2 kuponger som standard.   

 

Enkäten visade att 44 % av dess svarande upplever översättandet mellan kuponger och zoner som 

svårt till mycket svårt.  

 

I enkäten fanns en kontrollfråga för zonkännedom. Av 25 svar bland enkäterna var det enbart 2 som 

kunde svara korrekt på denna fråga. Resan kräver en zon AB-biljett. I följdfrågan framkom att 2 

personer sökt i en reseplanerare för att besvara frågan. 5 personer hade gjort en gissning som baserats 

på deras zonkännedom. 10 personer angav att de bara gissade. 
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5.10 Felaktig standardresa kan bli mycket dyrt för resenären 
En studie av systemet visar att en resa från Kista till Rådmansgatan kostar olika mycket beroende på 

om resenären väljer att åka tunnelbana hela vägen och då resa inom samma zon, eller om resenären 

väljer att åka buss till pendeltågsstationen Helenelund för att sedan åka pendeltåg till Stockholm C eller 

Karlberg för att slutligen åka tunnelbana. Hela resan sker då inom zon A förutom en snabb avvikelse 

vid stationen Helenelund som ligger i zon B. vilket innebär en resa genom 2 zoner, med passerande av 

samma zongräns 2 gånger, en vid bussens ankomst till Helenelund station, en vid pendeltågets avgång 

från Helenelund station. För en resenär som väljer tunnelbanans färdväg krävs 2 kuponger för korrekt 

biljett. För denna resa resulterar alla standardresor i en giltig biljett, några med större omfattning än 

resan behöver. En resenär som åker via Helenelund behöver ha en standardresa om minst 3 kuponger 

för att genomföra hela sin resa med giltig biljett. Har resenären 2 kuponger angiven som standardresa 

behöver resenären ordna en annan resa än standardresa. Om en resenär missar detta vid sin start i 

Kista kommer resenärens kortvalidering vid påstigning av buss resultera i att en zonbiljett som är giltig 

för resor inom zon A skapas genom standardresan. I samband med zonbytet som sker vid ankomst till 

Helenelund station saknar resenären en giltig biljett för den zon resenären befinner sig i.  

Om resenären går till en stationsvärd i denna zon visar inte systemet för stationsvärden att en giltig 

biljett förekommer. Testar stationsvärden att genomföra ett tillägg nekas detta. I samband med att 

stationsvärden inte ser biljetten måste värden skapa en ny biljett på 3 kuponger som är giltig för resa 

inom zon A, B samt C norra och då täcker resterande delen av resan. Biljetten för zon A som användes 

för att komma till stationen försvinner vid stationsvärdens nya biljettskapande. Totalsumman blir då 5 

kuponger för resan. 

Om resenären istället vid ankomst till Helenelund station återigen genomför en standardresa ser inte 

spärrarna att det förekommer en zonbiljett på kortet eftersom den inte är giltig i den aktuella zonen. 

Spärren genomgår då sin normala rutin och skapar en ny standardresa. Zonbiljetten för zon A 

försvinner och en zonbiljett för zon B skapas. Eftersom Helenelund station är resans enda hållplats 

inom zon B får resenären då en biljett som enbart är giltig för resans spärrpassage. Resenären riskerar 

därefter böter under hela pendeltågsresan då alla dess stopp ligger inom zon A. När resenären ska 

genomföra nästa byte till tunnelbana eller buss medför bytets tillhörande kortvalidering att systemet 

frågar om kortet har en giltig biljett för den aktuella zonen, nu zon A. Eftersom kortet innehåller en 

zonbiljett för zon B förekommer ingen giltig biljett för zon A och en ny standardresa skapas. Därmed 

kastas zonbiljetten för zon B och ersätts med en zonbiljett för zon A. I slutändan har resan då kostat 

resenären 6 kuponger istället för dess ordinarie 3 där en biljett med samma zonomfattning har köpts 

två gånger. Därtill har resenären riskerat böter under halva sin resa. 

Anställda vid SL försvarar designen med att det hjälper kontrollanterna vid biljettkontroll. Resenärerna 

kan då inte komma undan med att ange att de tänkt göra tillägg av kuponger när de kommit fram, 

något som de anger varit ett problem med remsan. Genom intervjuer har resenärer berättat att de 

medvetet har dragit en standardresa med lägre omfattning än resan kräver vid resor som de vet inte 

innebär vidareresor efter zonbytet. Motivering har varit svag ekonomi och låg kontrollfrekvens. 

En heltidsarbetande stationsvärd menade att människor generellt vill göra rätt för sig. Detta 

motiverades genom påståendet ”Med tanke på hur lätt det är att planka idag är det förvånansvärt få 

som faktiskt gör det.”.  
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5.11 Statistik reskassa från SLs databas 

 

Under perioden  2014-10-01 – 2014-12-31 genomfördes i snitt 262370 singelresor med reskassa per 

dag samt 5656 gruppresor där majoriteten av dem genomfördes under helgen. 

Under perioden 2014-12-01 – 2014-12-09 genomfördes totalt 39637 resor där mer än 1 standardresa 

aktiverades under 75 minuter. Det medför ett snitt på 4404 resor per dag där resenären stämplat in 

med biljett giltig för en annan zon än den befintliga. Det innebär att ca 1,67% av samtliga av reskassans 

resenärer gör 2 eller fler standardresor inom loppet av 1 standardresas normala giltighetstid. 

5.12 Ett kort med en standardresa är inte lämpligt för alla resenärer 
Vid samtal med resenärer framkom att reskassan främst används då periodbiljett inte lönar sig och 

vilket ofta innebär under sommartidens ledighet, för personer som föredrar att cykla samt personer 

som försörjer sig på extrajobb där arbetstiden normalt omfattar 1-2 dagar i veckan. Vidare visar min 

enkät att 11 av 23 svarande använder reskassan idag som primär biljett. 12 av 23 använder den som 

sekundär biljett. 

Stationsvärdar påpekar att standardresan fungerar för vissa resenärer, de som ska göra samma resa 

upprepade gånger med låg frekvens. De menar vidare att det är en fin tanke, men att den vanlige 

reskasse-resenären tenderar att variera sin resas omfattning ofta och regelbundet, något 

standardresan inte är utformad för. Både privatpersoner och stationsvärdar vittnar om att det är 

vanligt att resenärer som åker längsmed pendeltågslinjens yttre områden införskaffat två accesskort 

där det ena ges 2 kuponger i standardresa och det andra 3 kuponger i standardresa. Detta för att 

flexiblare kunna resa utan att behöva skapa separat resa för varannan resa. Resenärer uppger att de 

har svårt att hålla reda på de olika korten eftersom alla ser likadana ut. Observationer visar att 

resenärer ofta har gjort en tydliggörande markering på korten i form av en ditskriven siffra. 

Stationsvärdar berättar vidare att resenärer idag ofta har många kort. De har då svårt att hålla reda på 

vilket kort som är vilket och det är inte ovanligt att resenärer kommer fram, lägger upp 3 olika kort och 

fråga vilket av korten det finns pengar på. De vet att ett av korten är laddat med pengar eller 

periodbiljett, men de minns inte vilket kort det var. 

Enligt intervju med SL framkom att man inledningsvis underskattade behovet av accesskort. Vid 

intervjutillfälle i mars 2015 förekom 12 miljoner accesskort ute på marknaden.  
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5.13 Framtagningen av systemet var problemfylld 
Vid intervjuer med personal vid trafikförvaltningen som arbetat med utvecklingen eller 

vidareutvecklingen av SL access framkom följande: Under 1999 påbörjades planeringen och det 

förberedande arbetet med framtagningen av det SL Access. Det inleddes med en sammanställning av 

en kravspecifikation som tog sin utgångspunkt från föregående systems, kallat NBF, utformning följt 

av framtagning av krav för hur det nya systemet skulle utformas för att få särskilt önskade finesser. I 

slutändan blev det ganska många krav menade den ansvarige. När kravspecifikationen var fastställd 

lades systemet ut för anbud. 2003 blev upphandlingen klar efter samtal med många entreprenörer. 

ERG utsågs till vinnande leverantör och utvecklingen av systemet påbörjades. Enligt ansvarige vid SL 

var relationen mellan SL och leverantören inte bra. Man pratade inte tydligt med varandra om detaljer 

som tidsplaner och visioner. Efter några år framkom att ERG inte klarade av att leverera systemet. De 

menade att de inte klarade av att leverera ett system som uppfyllde alla 1000-tals krav eftersom många 

krav gick emot varandra. Trafikförvaltningens ansvariga insåg snart att de skulle behöva avbryta det 

dyra utvecklingsprojektet om de inte gjorde något. De kunde bara se en lösning – att ändra kraven. För 

att kunna driva projektet i mål påbörjades ett strykande av krav både från det gamla systemet och det 

nya. När man strukit vad som benämndes som tillräckligt många krav, ungefär 50%, och konsulter från 

IBM tagits in för assistans i utvecklingen blev det möjligt att slutföra projektet. Resultatet blev att SL 

kunde lansera systemet, men konsekvensen blev att det idag är mycket tungrott att förändra och 

förbättra systemet. Målet från början var ett dynamiskt lätthanterligt system. Men som det är nu har 

ett hårdkodat system levererats som enbart ger möjlighet att ändra biljettnamn och dess beskrivning 

i automaterna. Önskar SL genomföra några andra ändringar i systemet måste dessa beställas från 

leverantören och det kostar mycket pengar.  Vidare menar SL att hade alla krav kommit med hade 

systemet varit mer flexibelt. Exempelvis hade de haft bättre avläsningsmöjligheter och haft möjlighet 

att designa om, lägga till och dra ifrån nya detaljer. Ansvarige pekar även på att de tekniska möjligheter 

som finns idag fanns inte vid planeringsarbetet. Systemet utgick från det som var möjligt vid 

planeringsstadiet. Exempelvis var inte internet lika utbyggt då som det är idag, vilket gjorde det 

nödvändigt att skapa ett offline-system.  Det innebär att alla transaktioner sker och lagras lokalt offline 

och de genomförda transaktionerna uppdateras centralt först när uppkoppling kan ske. Konsekvensen 

blir att det kan ta tid att föra in förändringar i systemet. Bland annat är bussars maskiner aldrig 

uppkopplade mot internet när de är ute i tjänst. De kopplas upp när bussen kommer in i garaget. Ibland 

är bussar ute flera dagar i streck, vilket medför att de genomförda transaktionerna på bussar kan dröja 

många dagar innan de registreras centralt. En fördel med offline-system är att systemet inte är lika 

känsligt mot störningar. Bland annat pekar de intervjuade på en serverbrand i ett delat serverhus med 

SJ. För SJs del slogs hela deras biljettsystem ut i flera dagar. SLs biljettsystem klarade sig bättre just för 

att det var offline-system. Resenärerna märkte inte av problemet.  

Bakgrunden till det önskade biljettsystembytet var att man började växa ur NBF i samband med den 

tekniska utveckling som pågick och att stockholmsregionen vuxit och man kände att man behövde fler 

moderna funktioner som exempelvis bättre kortregistrering. Därtill var magnetkorten både dyra att 

införskaffa och designa liksom påfrestande för miljön vid framtagning då det krävdes ett användande 

av farliga kemikalier. De var också lätt att förfalska magnetkort och svårt att spåra dessa. Därtill var det 

många magnetkort som gick sönder vid användning och ett mer robust alternativ önskades. 
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5.14 Vidareutveckling av syn på användarna hos SL 
Samtliga intervjuade på Trafikverket hade gemensamt att de på skämt kallade resenären för ”ett 

nödvändigt ont” när intervjuer påbörjades. En klagade på att ”ungefär 10 % av samtliga resenärer 

verkar ha trassel med precis allting”. Därefter förmedlades att huvudsysslan länge varit att driva en 

fungerande kollektivtrafik där resenären varit ett bihang – ”något som katten släpat in”. Under 

utvecklingen av SL Access har synen på resenären succesivt förändrats. När systemet byggdes kunde 

exempelvis rörelsehindrade människor antas genomföra alla sina resor med färdtjänst, så är det inte 

idag. Efter deras övergång till kollektivtrafiken framkom att systemet inte var designat för dem. 

Speciellt framhävdes synskadade ha svårt för att använda systemet. När detta blev känt tog SL in 

användarvänlighetskonsulter för utveckling av bland annat automaterna. I samband med införandet 

av Kundservicestrategin 2014 har SL övergått till ett tydligt fokus på resenären och dess upplevelse av 

systemet och hela resan.  

Vidare visade intervjuer att SL vid utvecklingen av systemet inte tittat på systemets utformning utifrån 

försäljarens arbete. Systemet har utvecklats, getts till entreprenörerna och förväntats fungera. De 

förlitar sig på att entreprenörerna ska ge utvecklingsförslag för bättre anpassning. Vidare menar 

stationsvärdar att de lämnat mängder med förbättringsförslag, men de får sällan gehör. Får de gehör 

tar det lång tid innan det förverkligas. De menar att det kan ta uppemot flera år innan så är fallet. 

5.15 Alla överens om att systemet behöver formas om, lösningsstrategi 

skiljer sig åt 
Mina intervjuer visade att det inom SL finns ett missnöje med nuvarande systems utformning av 

framförallt reskassa. SL beskriver att man med skohorn försökt trycka in remsan i systemet, resultatet 

blev inte sådär hundra. Hade de fått tänka själva istället för att följa trafiknämndens beslut hade de 

kunnat göra det smidigare. Missnöje återfinns hos både försäljare och resenärer. Samtliga tillfrågade 

har sina personliga svar på hur systemet borde lösas. Men alla är överens om att systemet för 

enkelbiljetter som det är utformat idag inte är tillfredställande och behöver formas om. Bland 

lösningsförslagen finns tre tydliga grupperingar som ser ut att ha likartad spridning både inom SL, bland 

försäljare och bland resenärer. Ungefär hälften önskar sig ett system med enhetstaxa, och hälften ett 

check-in check-out system.  

En tredje grupp menar att SL borde vara spärrlöst och lägga spärrarnas driftkostnad på kontrollanter 

istället. SL menar att spärrar är nödvändigt då flera genomförda tester alla visat på samma resultat. 

Personer som brukar köpa enkelbiljetter tenderar att inte vara särskilt betalningsvilliga om spärrlinje 

saknas. Detta bekräftades även av personintervjuer där flera personer avslöjade att de ibland reser 

över en zongräns medvetet stämplar en standardresa med kortare omfattning än den tilltänkta resan 

om resan inte kräver byte av färdmedel. Ett fåtal resenärer tycker att kollektivtrafiken enbart borde 

finansieras av skatter. Vidare visade intervjuerna att SL är emot gratis kollektivtrafik eftersom att 

gratisföremål får människor att bli mer benägna till att behandla föremålen, i detta fall SLs ägodelar, 

våldsamt och obetänksamt. Likaså tenderar problem som att folk bosätter sig på tågen/bussen kunna 

uppstå. Båda dessa har som konsekvens att resandet blir mer ansträngt, vilket kan få folk att välja bort 

kollektivtrafiken. Gratis kollektivtrafik skulle då motverka sitt mål. Att ha ett biljettsystem menar SL är 

nödvändigt för att kunna driva kollektivtrafiken på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. 
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En Busschaufför påpekade att anledningen till att systemet fungerar med dagens design är att det är 

så få av alla resenärer som inte använder periodkort eller standardresa. Skulle fler använda annan resa 

skulle förseningar uppstå. Konsekvensen blir då att busschaufförer tenderar att glömma tillvägagången 

för att sälja en korrekt biljett. 

I intervjun framkommer tydligt att SLs utvecklare egentligen vill ha en annan design på reskassan, men 

att de är bundna av trafiknämndens beslut att få den så lik remsan som det bara går. De menar att 

kupongsystemet som det ser ut idag, och som de är bundna att använda, skapar mycket trassel. Att 

ändra SLs system är en svår process. Det inleds med att en motion måste skrivas på ett korrekt sätt. 

Därefter görs en utredning, innan beslut hos politiker kan tas, som när beslutet tagits genomförs av SL. 

En normal processtid, oavsett ärende, är ca 1 års tid. 

6. Analys och Diskussion 

6.1 Systemets användbarhet 
I inledningen av projektet stod jag frågandes till vad denna problematik med framförallt reskassan 

grundar sig i. Via intervju av personal vid trafikverket framkom att de har liknande inställning då de 

beskriver att de i utvecklingen av SL Access försökt trycka in remsan med skohorn och att resultatet 

inte blev så bra. För att försöka finna svar på detta tar jag min utgångspunkt i Nielsens Heuristik (1995) 

både vad gäller SL Access och föregående system. 

Systemet ska alltid informera resenären om vad som händer genom passande feedback i rimlig tid.  

Undersökningen visar att resenären inte ges möjlighet att se vilken biljett som används vid 

kortdragning i exempelvis spärrar eller hos konduktör och att information som erhålls i möte med 

personal beror på tur med vilken individ från personalen resenären möter. I dessa fall hålls information 

dold för resenären. I felaktig standardresa kan bli dyrt för resenären visas hur spärrarna ger sken av att 

resenären har en giltig biljett, trots att biljetten inte täcker mer än spärrpassagen. Resenären kan ta 

reda på sitt kortinnehåll genom att aktivt fråga personal, automat, men detta kräver dels att resenären 

aktivt begär information från systemet och dels att personal får information om vad som finns på 

kortet. Även här kan skådas i felaktig standardresa kan bli dyrt för resenären att stationsvärden inte 

har möjlighet att se att det förekommer en aktiv zonbiljett på kortet.  Vidare visar undersökningen att 

resenären inte alltid får sina frågor besvarade omgående när denna information aktivt begärs i 

automat utan behöver leta sig genom menyer. Således kan inte systemet anses ge resenären 

information om vad som händer med passande feedback i rimlig tid.  

Sett till föregående system var allting synligt för resenären. Hade resenären ett magnetkort stod det 

korttyp, prisklass och giltighetstid på kortet. Remsan var en pappersremsa som resenären hade framför 

sig med tydliga utmarkerade kuponger. För att stämpla remsan behövde resenären gå till personal som 

gjorde en synlig stämpling som direkt besvarade resenärens fundering kring hur många kuponger en 

resa omfattade och det var tydligt vad den som stämplat gjort. Således gav både magnetkorten och 

remsan passande feedback i rimlig tid och lever upp till Nielsens krav. 
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Systemet ska använda sig av användares språk, med ord, fraser och koncept som användaren är 

bekant med snarare än systemorienterade termer. Systemet ska följa verklighetens konventioner 

och framföra information i en naturlig och logisk följd.  

Sett till SL Access är trenden idag inom liknande system som UL, Skånetrafik, Västtrafik, London och 

ett flertal andra länder att biljettköpen kommuniceras genom dess zonomfattning. Denna trend kan 

spåras även inom SL. En zonbiljett för zon A täcker resor inom zon A medan en zonbiljett för zon B och 

C täcker resor inom zon B och C. Undersökningen visade att zonbiljetter, genom sin koppling till zoner, 

upplevs vara lättförmedlad till resenärer. Undersökningen visar att reskassan skiljer sig från detta då 

den mäts i kuponger som sedan omvandlas till zoner och pris. Att påbörja en resa idag innebär att 

resenären först behöver ta reda på sin resas zonomfattning, därefter översätta zonomfattningen till 

antal kuponger och slutligen översätta kupongerna till en summa i kronor som ska kontrolleras mot 

saldo innan en biljett köps. Undersökningen visar att 44 % av enkätens tillfrågade resenärer upplever 

översättandet mellan kuponger och zoner som svårt. Det kompliceras av att personal vittnar om att 

resenären ofta blandar ihop zoner och kuponger. Således är begreppet kuponger inte ett begrepp som 

upplevs självbeskrivande. Kuponger förekommer visserligen i hela zonbiljettsystemet, men är enbart 

synligt i reskassan och har således blivit en systemorienterad term. Således följer ett uppvisande av 

kuponger inte systemets egna konventioner. Därmed uppfyller zonbiljetter och periodbiljetter 

Nielsens heuristiska krav i detta fall, medan reskassan inte gör detta då den kommuniceras med 

kuponger. 

SLs enkelbiljettsystem var under remsans tid uppbyggt kring kuponger och dess utformning blev 

genom kupongernas synlighet självbeskrivande. Resenären köpte ett visst antal kuponger som de 

konkret kunde se framför sig och känna på. För att resa berättade resenären för stationsvärden dess 

slutdestination och fick en stämpel därefter. Oavsett om personalen förmedlade kupongkostnad eller 

inte visade remsan tydligt vad som just gjorts och vad som fanns kvar. En spärr visade tydligt att den 

saknade stämplingsförmåga och hänvisade därigenom resenären till personal. Det var tydligt för 

resenären hur tillvägagångsstrategin var. Således uppfyllde remsan Nielsens heuristiska krav.  

Användaren ska ges möjlighet till att ångra sig och göra om då användare gör ofta misstag utan att 

behöva genomgå en lång dialog.  

Undersökningen visar att återköp inte är möjligt om en resenär i automat köpt en zonbiljett med för 

låg omfattning. Resenären måste då köpa en helt ny biljett för hela resan. Köper en resenär en resa 

med reskassa ges resenären ångermöjlighet inom 3 minuter. Samtidigt visar undersökningen att det 

förekommer tillfällen där personal berättar för resenären att korrekt biljett införskaffats, men den 

senare visat sig vara felaktig. Har en resenär åkt över en zongräns visar felaktig standardresa kan bli 

dyrt att resenären inte har möjlighet att förlänga köpt biljett med reskassa. Önskas upprättelse 

behöver resenären kontakta SL-kundtjänst men det innebär en telefonkö. Med periodbiljett om mer 

än 7 dagar förekommer möjlighet att returnera vilande biljetter samt byta prisklass. Således uppfyller 

periodbiljetter Nielsens heuristiska krav, men inte zonbiljetter eller reskassa. 

Med remsan kunde felstämplingar korrigeras snabbt på plats om resenären sa till. Resenären fick då 

återköpta kuponger stämplade på remsans baksida som kunde återanvändas vid efterkommande 

resor. Detta genomfördes snabbt av personal. Oanvänd remsa återköptes. Således uppfyllde remsan 

Nielsens heuristiska krav. 
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Användare ska inte behöva undra över ord, situationer och handlingars betydelse.  

 

Undersökningen visar att periodbiljett och zonbiljetter är lättförmedlade och snabba att ta till sig. 

Zonbiljetterna kompliceras av att resenärer behöver hålla reda på vilken zon de befinner sig i.  Vidare 

visar undersökningen att problem förekommer genom att resenärer skapar standardresor när de ska 

göra en annan resa, blandar ihop begreppen zoner och kuponger med mera.  Således uppfyller 

periodbiljetter och delvis zonbiljetter denna punkt från Nielsens heuristik, men inte reskassan. 

Föregående system kan sägas uppfylla denna punkt då allt väsentligt var synligt och självförklarande 

för resenären. 

Det är bättre att förebygga uppkomsten av fel före att ge bra felmeddelande. Försök identifiera och 

eliminera omständigheter som tenderar att skapa fel eller leta efter dem och ge användaren en 

konfirmationsmöjlighet före sitt handlande. 

Undersökningen visar i felaktig standardresa kan bli dyrt att SL medvetet valt att hindra personal att 

hjälpa resenärer till rätt biljett genom att otillgängliggöra tillägg av kuponger efter en zongränspassage. 

Redan i inledningen nämns att systemet inte tillåter en omvandling av en singelresa till gruppresa som 

uppstått när resenär eller personal gjort fel. Vidare visar undersökningen att problem uppstår genom 

otydlig respons från spärrar. Det framgår inte från spärrarna vilken biljett resenären reser på, enbart 

att en biljett förekommer eller skapats som är giltig för passage i spärren. Således kan inte reskassa 

sägas omfattas av denna punkt i Nielsens Heuristik. Vidare visar de svaga ångermöjligheterna och 

kompletteringsmöjligheterna vid köp av felaktig zonbiljett i automat att även zonbiljetter inte uppfyller 

denna punkt. Till skillnad från zonbiljett och reskassa är det svårt att göra en felaktig resa med en 

periodbiljett. Detta då de vanligtvis omfattar hela Stockholms län samt Gnesta. Responsen från 

spärrarna är i sig inte tydlig, men det framgår om kortet har fler eller färre än 3 dagar kvar av sin 

giltighetstid. Med accesskorten kom även möjlighet till förlustgaranti. Förlustgarantin innebär 

möjligheten att få tillbaks ett kort med en kopia på dess innehåll, det vill säga periodbiljett och saldo 

på reskassa. Därigenom finns ett inbyggt felförebyggande inom periodbiljetter.  

Med föregående system genomfördes ett förebyggande av fel genom ett tvång att alltid besöka 

personal med stämpel och ett synliggörande av stämplingen. Med magnetkort förebyggdes fel genom 

att resenären kunde visa upp sitt kort för viseringspersonal om problem med spärrar förekom 

exempelvis på grund av sliten magnetremsa. Således uppfyllde föregående system denna punkt. 

Minimera minnesansträngningar genom att synliggöra objekt, handlingar och valmöjligheter. 

Användaren ska inte behöva minnas information från tidigare skeden. Instruktioner för användning 

av systemet ska vara synliga eller lättåtkomliga. 

Undersökningen visar att reskassan är dold och att resenären behöver hålla reda på standardresa, 

kuponger med mera på egen hand. Hjälp kan fås genom personal, men det är inte alltid deras agerande 

synliggörs. Zonbiljetter har zoner tydligt utskrivna på både engångsbiljetter och pappersbiljetter vilket 

innebär att de är mer rekognition än minnesanträngande att läsa av och resa med. Periodbiljetter 

behöver resenären minnas giltighetstid för, men kan använda sig av rekognition genom spärrars 

signaler och genom att resa med buss. Således kan periodbiljetter, zonbiljetter men inte reskassa anses 

uppfylla denna punkt. 
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Föregående system kan anses uppfylla denna punkt då all information om biljetten synliggjord för både 

remsa och periodkort. 

Resultatet av detta tyder på att trots att reskassans utformning kan sägas vara en kopia av remsan 

visar Nielsens heuristik att en stor skillnad förekommer dem emellan. Medan remsan uppfyller alla 

Nielsens punkter uppfyller reskassan inte en enda. Problematiken kan här spåras till att resenären 

genom valet av standardresan och annan resa fått ta över ansvaret för biljettskapandet från personal, 

samtidigt som informationen om biljettskapandet hålls dold i maskineriet och det är upp till resenären 

att genomföra beräkningar med begrepp som inte längre är standard inom kollektivtrafik samt att 

använda minnet för att på egen hand hålla reda på kortets detaljer. Både periodkort och zonbiljetter 

står sig bra i båda uppställningar. Problem med zonbiljetter kan spåras till kompletteringsproblematik 

och till viss del zoner. 

Enligt Nielsens 101 usability ska ett användarvänligt system vara  

Lätt att lära: så att användaren snabbt kommer igång med arbetet. 

Undersökningen visar att personal tycker att periodkort och zonbiljetter är lättförmedlade, men att 

reskassan genom standardresan är problematisk. 

Systemet ska vara effektivt att använda - när användaren har lärt sig systemet måste det vara 

effektivt att arbeta med. 

Undersökningen visar på att busschaufför som anger att systemet fungerar därför att de flesta reser 

med periodbiljetter eller standardresa. Enligt Olsson (2013) är det framförallt resor som inte är 

standardresor som är svåra. Undersökningar visar även på detta både i felaktig standardresa kan bli 

mycket dyrt för resenären samt i fallet med konduktören där resenären inte skulle genomföra en 

standardresa. 

Systemet ska vara Lätt att komma ihåg - Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids 

frånvaro och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar. 

Undersökningen ger ingen antydan om att så inte är fallet för periodbiljetter och zonbiljetter. 

Undersökningen visar att resenären måste minnas mycket information för reskassa. 

Systemet ska ha Få fel - användarna skall kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel 

måste det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod. 

Detta har visats ovan gälla för periodbiljetter, delvis zonbiljetter, men inte reskassa. 

Systemet ska vara Subjektivt tilltalande: Det skall kännas ”angenämt” att använda systemet. Man 

skall känna att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det.  

Undersökningen har inte kunnat påvisa att detta inte gäller för periodbiljetter, men att en frustration 

finns i förmedlandet av reskassan. Det har påvisats med automater vid ärenden med reskassa och det 

har påvisats i spärrar att resenärer inte får den information de vill ha. Undersökningen visar att alla är 

överens om att systemet, och då främst reskassan behöver formas om. 

Även i detta fall erhålls att periodbiljetten kan sägas vara användarvänlig, zonbiljetter delvis uppfylla 

kravet, medan reskassan presterar svagt. 
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6.2 Resenärens Informationsbehov för att orientera sig i systemet 
För att en resenär ska kunna använda biljettsystemet är det rimligt att anta att resenären behöver 

information om tillvägagång för att komma in i systemet och få påbörja sin resa samt hur resenären 

kan lämna systemet när resan ska avslutas. Tillvägagången in i systemet är idag biljettvalidering via 

spärr eller via personal. För detta krävs givetvis en giltig biljett. Saknar resenären en giltig biljett 

behöver resenären information om var den kan införskaffas samt information om vilka av utbudets 

biljetter som är mest lämpliga för resenärens resplaner. För att kunna använda den köpta biljetten 

behöver resenären information om hur biljettvalidering går till. Periodbiljetter, biljetter köpta med 

zonbiljetter köpta med engångskort, reskassa eller pappersbiljetter liksom mobiltelefon medför allihop 

olika informationsbehov. Vidare behöver resenären information om att samtliga biljetter är giltiga för 

en person per biljett, undantag gruppbiljett samt att den som reser med biljetten behöver ha den med 

sig hela resan. Oavsett vilken biljettyp resenären valt att införskaffa behövs information om vad som 

gäller för den specifikt.  

Med utgångspunkt i systemets uppbyggnad kan ses att en periodbiljett karakteriseras av att den ger 

fritt resande under ett bestämt tidsintervall. En resenär är således i behov av att känna till hur länge 

dess biljett är giltig. Vidare säljs periodbiljetten som vilande och behöver aktiveras innan den kan 

användas. När den aktiveras förändras dess återköpsvillkor, något som påverkar resenären och således 

behöver detta informeras. Därtill finns det många olika varianter av 30dagarsbiljetterna som alla ger 

olika förutsättningar för resor. Därmed behövs information om vilka begränsningar som kommer med 

den aktuella periodbiljetten samt hur dessa kan överbryggas. Exempelvis ingår länsgränspassage till 

Gnesta men inte Bålsta i de flesta periodbiljetter, men en kompletterande länsgränspassage till Bålsta 

kan köpas vid sidan av periodkortet. Därefter har resenären den information som krävs för att resa 

med periodbiljett i biljettsystemet. 

Ska resenären resa med zonbiljetter behöver resenären motsvarande periodkortets information. 

Skillnaden mellan en periodbiljett och zonbiljett är enligt mig att zonbiljetten är en periodbiljett med 

kortare giltighetstid och att den är avgränsad till att vara mer zonspecifik. Således behöver zonbiljetten 

förutom motsvarande periodbiljettens information kompletteras med mer omfattande information 

om zonsystemet och dess gränser samt hur resenären tar reda på vilka zoner som omfattas av 

resenärens egna resor. Därefter borde resenären ha den information som zonbiljetter förutsätter. 

Zonbiljetter kan även köpas genom reskassan vilket medför att resenärer som väljer reskassa behöver 

få motsvarande zonbiljetters information.  

Men reskassan skiljer sig från zonbiljett då den har ett saldo som påverkar möjligheten att genomföra 

biljettköpen. Således behöver resenären vid resa med reskassa delges information om sin reskassas 

saldo inför och vid genomförandet av resor. Då reskassan bygger på zoner och varje köps 

zonomfattning mäts och presenteras i kuponger behöver resenären känna till innebörden av en 

kupong samt hur den kan kopplas till zonsystemet och hur zonsystemet kan kopplas till kuponger. För 

att utöka sin reskassas saldo förekommer ett begränsat intervall om 100-1000kr för laddning samt ett 

maxtak på saldot om 1500kr som resenären behöver känna till vid laddningstillfälle. För att få ladda 

pengar till reskassa första gången krävs att resenären anger en standardresa som därefter utgör ett 

huvudsakligt biljettköp, vilket innebär att resenären måste få information om dess innebörd och 

inställning. Vidare behöver resenären tilldelas information om hur en annan biljett, liksom gruppbiljett, 

än den inställda standardresan kan skapas med reskassan. Eftersom andra resor än standard inte kan 

skapas i spärr behöver resenären informeras om vad som händer om kortet läggs på en kortläsare. Då 
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biljetten kan köpas både som standard och som annan biljett behöver resenären information om vad 

det är för slags biljett resenären har köpt för närvarande. Samma gäller om resenären reser med 

exempelvis en periodbiljett. Utan denna information är det svårt för resenären att orientera sig genom 

biljettsystemet. 

En resväg har en startpunkt, en slutpunkt och troligtvis ett antal mellanliggande punkter. För denna 

resa behöver resenären assistans att hitta sin startplats, veta vilken kombination av linjer som tar 

resenären till sin slutdestination och hjälp att orientera sig längsmed resan på ett sätt som gör 

resenären medveten om sin position i förhållande till närmaste avhopp eller påhopp. En rutinerad 

resenär har troligtvis byggt upp ett system av referenspunkter längsmed resan, medan en nybörjare 

mer troligt saknar dessa. Ur biljettsystemets perspektiv är det intressant att titta på hur resenären 

under sin resa kan hålla uppsikt över sin biljetts giltighet i förhållande till position i zonsystemet.  

6.3 Hur kan en resenär betraktas utifrån pedagogiska perspektiv 
För att kunna designa ett användarvänligt system behövs en förståelse av vem som använder systemet. 

När en resenär kommer till ett system är de sällan vad behaviorismen benämner ett oskrivet blad. 

Samtliga pedagogiska perspektiv nämnda i teorin menar att vi alla bär med oss en ryggsäck fylld med 

erfarenheter som format de verktyg eller referenser vi använder oavsett vad vi tar oss an. Bourdieu 

benämner dessa kapital och habitus, sociokulturellt perspektiv använder begreppet redskap, Piaget 

vår assimilerade världsbild och behaviorismen kallar det för betingningar. Vidare menar samtliga att 

dessa referenser är individuella. Det tar sig bland annat uttryck i att stationsvärdar vittnar om att olika 

resenärers mottagningsförmåga av instruktioner varierar. 

När en resenär kommer till ett system menar Piaget att individen redan har en assimilation, eller 

förväntning, av hur systemet ska fungera som används när resenären påbörjar sin resa. Bourdieu och 

det sociokulturella perspektivet menar att vi befinner oss i olika kulturer och de referenser vi använder 

är kulturellt formade. Således kommer individens assimilation ha sin utgångspunkt i det eller de system 

som individen är bekant med sen tidigare. För ett barn som växer upp i regionen tenderar referenserna 

att inhämtas genom att barnet normalt reser med äldre sällskap. Genom dessa resor bygger barnen 

upp ett habitus som formar hur de kommer agera när de reser med kollektivtrafik framöver och 

därigenom dess förväntningar på hur resenären ska agera i systemet. Därefter kommer de genom 

assimilation och ackommodation, eller Deweys learning by doing, fortsätta sitt resande. Assarson 

menar att det inte går att se hur en individ kommer agera utifrån sina egna erfarenheter utan det gäller 

att se den andre individens annanhet och förstå att denne inte kommer agera som jag, utan som dess 

egen kultur lärt henom. Kommer resenären från ett system där utcheckning krävs, eller där varje resa 

behöver betalas separat, kan resenären komma att assimilera att det även gäller för resor med SL. 

Observationer som att resenärer försöker checka ut vid turisttätare stationer har här sin förklaring, 

liksom att en resenär tror att det enbart ska vara att blippa två gånger för att skapa en gruppbiljett. På 

det sättet fungerar nämligen kollektivtrafiksystemet i Göteborg och Uppsala. Piaget menar att ett 

disekvilibirum uppstår när individen inser att detta inte gäller för SL. Individen behöver då 

ackommodera att SLs system fungerar annorlunda. Har en individ tidigare behövt ackommodera att 

olika kollektivsystem fungerar annorlunda kan individen i sitt möte med SL redan ha en assimilation 

att SL Access kanske skiljer sig mot det system som individen är van vid. I sådant fall kan resenären 

göra sig beredd på att ackommodera SL system när mötet med systemet väl sker.  
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Piaget, liksom Dewey, menar att det är genom aktivt laborerande, både fysiskt och intellektuellt, med 

sin omgivning som en individ lär sig. Det instämmer även det sociokulturella perspektivet som pekar 

på att individen då lånar kunskaper eller information från sin omgivning och gör den till sin egen. 

Bourdieu förstärker det sociokulturella perspektivet med att mena att detta lån kan göras i individens 

sociala kapital som släkt och vänner, eller genom att låna kunskap från SLs sociala kapital i form av 

personal eller i SLs fall maskiner. Det sociokulturella perspektivet menar samtidigt att en individs 

utvecklingsförmåga är begränsad. Människan idag är biologiskt samma varelse med likartade 

förutsättningar som på stenåldern, men kulturen människan lever i och de artefakter människan har 

att tillgå har förändrats. Individen behöver därför hjälp av omgivningen både med utmaning och 

kommunikation för att kunna utvecklas in i systemet till sin fulla potential.  Vidare menar perspektivet 

att det finns en gräns för hur mycket information en individ är mottaglig för även med assistans. Den 

information som når individen behöver vara av en omfattning samt svårighetsgrad som ligger inom 

individens proximala inlärningszon.  

6.4 Applicering av pedagogisk bild av resenären på SLs behovsgrupper 
Att säga att en individ är likadan som den andre är alltså inte möjligt. Men det går att finna några 

generella drag. SL har genom att titta på stödbehov och systemkunskap urskilt 4 behovsgrupper: 

rutinåkaren, planeraren, undantagsåkaren och nybörjaren. Det framkommer vad som karaktäriserar 

dessa med en kort generell beskrivning, men vilka pedagogiska perspektiv kan appliceras på dessa och 

vad innebär det rent konkret i passande biljetter och informationskanaler?  

6.4.1 Rutinåkaren 

Låt oss börja med en rutinåkare. En rutinåkare definieras ovan som en individ som kan systemet och 

utför sin dagliga resa. Min tolkning är att individen inte behöver tänka på hur det går till i 

kollektivtrafiken. Således utgår resenären från sina tidigare erfarenheter av systemet när resor 

påbörjas. Resan och systemet kan tänkas vara ordentligt inövat och således överinlärd så att det sitter 

i ryggmärgen. Rutinåkaren vet vilka färdmedel resan kräver, vilka tider färdmedlen avgår, om de brukar 

vara i tid, samt vilka hållplatser som byten ska göras på, samt eventuellt mellanliggande stopp.  

Enligt Piaget har resenären en assimilation av resan som inte behöver ackommoderas. En tänkbar 

utgångspunkt är sannolikhetsinlärning används: Systemet fungerade så här igår, så det borde fungera 

likadant idag också. Teorin menar att denna resenär inte proaktivt kommer söka ändringar i systemet 

om resenären inte förväntar sig att de kommer uppstå. Överinlärningen antyder att resenären 

automatiserat sin resa och troligen fokuserar på annat under resans fortlöpande. Huruvida rutinåkaren 

överhuvudtaget proaktivt söker information är således beroende av dess uppfattning av hur sannolikt 

det är att störningar som påverkar den normala resan ska uppstå. Vet resenären att störningar 

tenderar att uppstå ofta men oregelbundet kan rutinåkaren ha ett proaktivt 

störningsinformationssökande inför resan. Förväntas däremot trafiken att rulla på som vanligt är ett 

reaktivt störningssökande mer trolig. Reaktivt sökande skulle kunna uppstå exempelvis då färdmedlet 

inte kommer som det ska, oväntade högtalarupprop uppmärksammas eller resenären får syn på 

oväntat anslag i anslutning till sitt färdmedel. Är en störning repetitiv och konstant kan den komma att 

ingå i assimilationen av hur resan brukar se ut och således leda till ett reaktivt informationssökande. 

Exempelvis ”bussen är alltid 5 minuter tidig, så jag måste vara där 5 min före avgångstid”. Använd källa 

för både proaktiv och reaktiv informationssökning visar undersökningen främst är 

störningsinformation via reseplanerare som återfinns på SLs hemsida samt i mobilapplikationer.  
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Då denna resenär åker sin vanliga repetitiva resa borde passande biljettyper för denna resenär vara 

periodbiljetter och standardresor med reskassan beroende på hur frekvent resenären repeterar sin 

resa. Är det en vanlig resa med annan omfattning än jobbresan kan även reskassa med annan resa vara 

tänkbart.  

6.4.2 Nybörjaren 

Motsatsen till rutinåkaren, nybörjaren definieras ovan som en individ som ”har både svårt att förstå 

systemet och den specifika resan.” Således är detta en resenär som saknar de referenser som behövs 

för att orientera sig i systemet och resvägsplaneringen.  

Enligt Piaget befinner sig resenären i ett disekvilibrium och kommer behöva ackommodera systemet 

och reseplanerandet. För detta behöver resenären ges möjlighet att på egen hand laborera med 

systemet och lära genom att experimentera. Enligt Bourdieu har inte resenären det kulturella kapital 

som krävs för att orientera sig i det fält som SL utgör medan Det sociokulturella perspektivet menar 

att resenären är i behov av assistans utifrån för att snabbare och bättre ta till sig mer av systemets 

utformning. För detta behöver resenären behöver låna kunskap från omgivningen. Tänkvärda källor 

för detta kan vara automater, spärrar, personal, hemsida, personligt kontaktnät eller andra tänkbara 

kanaler. Viktigt att den vägledning som ges inte går utanför den proximala inlärningszonen. Annars blir 

vägledningen för svår för individen. Ges resenären inte assistans är den betydligt mer begränsad i sin 

möjlighet att komma in i systemet.  

Inhämtandet av information som resenären tar till sig kan ske på olika sätt. Dels kan ytinlärning 

användas, vilket betyder att resenären lär sig agera med systemet för de resor som ska genomföras. 

Individen kan då resa i systemet, men ser inte helheten och förstår inte vad den gör och kommer inte 

minnas något vid senare restillfällen. Istället kan djupinlärning användas, vilket innebär att resenären 

genom sin inlärning skapar sig en bild av hur systemet fungerar och använder sedan bilden för att 

förstå hur den särskilda resan fungerar. Då individen därigenom förstår helheten kan kunskaperna 

sedan appliceras vid andra resor utan assistans. Huruvida nybörjaren är en turist som är här på ett kort 

besök och klarar sig med ytinlärning, eller är någon som har bosatt sig i Stockholm och således är 

tänkbar kandidat för djupinlärning framgår inte. 

När det kommer till biljetter är periodbiljetter passande för nybörjare som använder sig av ytinlärning, 

medan samtliga biljetter passar för individer som använder sig av djupinlärning. Detta då zonbiljetter 

och reskassa förutsätter en helhetssyn av systemet genom att de begär en kännedom om zonsystemet 

av resenären. Detta då helhetssyn är en förutsättning för djupinlärning, men exkluderat från 

ytinlärning. 
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Vidare finner jag definitionen av nybörjaren som en individ som ”har både svårt att förstå systemet 

och den specifika resan” intressant och problematisk då den i mitt tycke antyder att systemet är 

designat att vara svårt att förstå för alla nya användare oavsett deras bakgrund. Alla användare är 

någon gång nya i systemet, men alla användare tycker inte nödvändigtvis att det är svårt. Tänkbart är 

att systemet besöks av turister som rest i liknande system och således har ett stort omfång av 

referenser att använda som medför att de enkelt kan ta till sig SLs system med rätt ledning. En 

definition som jag finner mer lämplig skulle kunna vara: Nybörjaren - en individ som inte sedan tidigare 

är bekant med systemet och inte säkert vet hur denne kan nå sin slutdestination. Alternativt en individ 

som är i behov av vägar in i systemet och assistans att finna sitt slutmål. Det ger en mer positivt laddad 

bild av resenären och det skapar en möjlighet att ta vara på dess referenser bättre. Målet är väl att få 

resenären att gå från att vara nybörjare till att bli en rutinåkare eller planerare snabbast möjligt? Det 

blir svårt om individen förutsätts ha problem med systemet från början. 

6.4.3 Planeraren   

Planeraren definieras som en individ som ”vet hur man använder kollektivtrafiken i stort, men kan 

behöva stöd vid en specifik resa”. Min tolkning är att det är en erfaren resenär som gör en annan resa 

än sin dagliga standardresa. Resenären kan troligtvis orientera sig i systemet, men behöver hjälp att 

finna rätt linjer och avgångstider för den specifika resan. Troligtvis är det en resenär som reser på rutin, 

men det skulle även kunna vara en nybörjare som börjar förstå hur systemet fungerar, men inte kan 

sin vanliga resa ännu. För rutinåkaren skulle det kunna vara en resa som resenären gör oregelbundet 

och således främst behöver hjälp med avgångstider. Det skulle också kunna vara en resa som 

planeraren aldrig tidigare gjort. Exempelvis kan planeraren fått en kallelse av något slag och enbart har 

en adress att gå på. Ett annat tänkbart scenario kan också vara att en rutinåkares färdmedel drabbas 

av störning och annan väg måste finnas. Att denne grupp kallas planeraren skulle kunna antyda att det 

är en resenär som är självgående och ute i god tid, men den utgångspunkten kan skapa en sned bild 

då planeraren även kan komma oförberedd till personal och be om hjälp med planering av färdväg och 

linjeval vid resans start eller mellanliggande stopp.  

Definitionen antyder att planeraren har använt djupinlärning av systemet och är bekant med helheten 

och kan applicera detta för resan generellt, men behöver hjälp att finna rätt fordon och vid rätt 

avgångstider. Enligt Piaget kan planeraren assimilera hur resandet går till och biljettsystemet fungerar, 

men behöver ackommodera själva resvägen. Enligt Bourdieu har denne det kulturella kapital som krävs 

för att kunna orientera sig i systemet.  Enligt det sociokulturella perspektivet har resenären de 

artefakterna som systemet använder, men behöver låna en vägbeskrivning från sin omgivning. Det kan 

vara via hemsida, telefon, personal, resesällskap eller andra medel som står tillbuds.  

Tänkbart är att planeraren använder en reseplanerare i telefonen eller på SLs hemsida. Om rutinåkaren 

är oförberedd är det möjligt att personal eller linjekartor rådfrågas längsmed resan. Tänkbart är att 

planeraren undersöker störningsinformation om denne inte använder rutinåkarens sannolikhetstänk 

och assimilerar att resan kommer vara störningsfri.  

Passande biljetter för planeraren är främst periodbiljett då den medför att resenären kan fokusera på 

att hitta rätt utan bekymmer. Zonbiljetter med reskassan, både annan resa och standardresa, kan vara 

lämpligt, men det finns ett beroende av resenärens zonkännedom och förmåga att ta reda på detta. 

Om resenären ska resa till en okänd destination är det tänkbart att planeraren inte har de 

zonreferenser som en zonbiljett förutsätter.    
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6.4.4 Undantagsåkaren 

Den fjärde och sista gruppen- undantagsåkaren, definieras som en individ som ”är ovan att utnyttja 

kollektivtrafiken, men vet hur man tar sig till slutdestinationen”. Denna resenärsgrupp tolkar jag som 

sällanåkare med kollektivtrafiken, men som har förmågan att orientera sig till rätt platser med andra 

färdmedel, exempelvis bil eller cykel, alternativt någon som normalt inte behöver använda 

kollektivtrafik i sin vardag. Exempelvis bilpendlare, pensionärer och återkommande turister. Tänkbar 

situation är att bilen lämnats in på verkstaden och att resenären tillfälligt tvingas åka kollektivt. Det 

skulle också kunna vara en rutinåkare som normalt reser med en periodbiljett, men som behöver resa 

med reskassa för första gången. Rutinåkaren kan då vara i behov av likartad assistans in i 

biljettsystemet som en nybörjare, medan själva resandet och lokaliseringen kan genomföras på rutin.  

Enligt Piaget kan undantagsåkaren assimilera sin resväg, men måste ackommodera biljettsystemet för 

den biljettyp som används vid resan. Enligt Bourdieu behöver undantagsåkaren söka hjälp från sitt 

sociala kapital för att kunna förstå systemet. Enligt det sociokulturella perspektivet behöver resenären 

låna kunskap från omgivningen, exempelvis försäljningspersonal eller vänner, för att kunna använda 

de artefakter som förekommer i systemet. En tänkbar skillnad mot nybörjaren kan vara att 

undantagsåkaren har en större arsenal referenser att använda vid sitt laborerande som kan påskynda 

inlärningen. Samtidigt kan skillnaden ge resenären problem om hon utgår från sin assimilerade bild av 

resor med periodbiljetter även gäller för resor med enkelresor. Som sällanåkare förekommer liten 

repetition mellan resetillfällen och det är troligt att glömska med viktiga begrepp och köpstrategier 

förekommer. I fall som en resenär som lämnar bilen på verkstaden blir kollektivtrafiken inte 

undantagsåkarens primära färdmedel vilken kan leda till att framförallt ytinlärning används. Något som 

försvårar förmågan att minnas tillvägagången vid senare restillfällen. 

Informationskanaler som passar en undantagsåkare är troligtvis personal, SL-hemsida och SL-appen 

samt reseplanerare med störningsinformation. 

Passande biljetter för undantagsåkaren skulle kunna vara zonbiljetter och periodbiljetter samt, om 

resenären reser med assistans från personal, reskassa eftersom det är tänkvärt att en annan resa än 

standard ska genomföras vid dessa tillfällen. 

  



74 
 

6.5 Vilka krav och förväntningar medför SLs olika behovsgrupper  
Enligt Synovates undersökning nämnd ovan är tillgänglighet, snabbhet och enkelhet det som önskas 

från resenären, eller sammanfattat bekymmerslöst. Men hur skulle detta kunna tolkas i praktiska 

sammanhang? Min tolkning är att en resenär bekymmerslöst vill kunna ta sig från start till mål. 

Bekymmerslöst tolkar jag till att resenären vill ta sig igenom systemet med så få omvägar som möjligt 

och med minimalt antal störande moment. Det ska bara fungera. Omvägar betraktar jag vidare som 

avvikelser från den rakaste vägen exempelvis gå till automat, köa hos personal eller färdmedel som 

inte dyker upp. För att kunna erbjuda resenären denna färdväg är det rimligt att de 

informationskanaler som förekommer via den rakaste vägen ger resenären den information och de 

möjligheter som resenären är i behov av. Den rakaste vägen en resenär kan göra är naturligtvis att gå 

på fordonet utan omväg. Men som systemet är uppbyggt måste resenären passera en biljettvalidering, 

det vill säga normalt spärrlinje, konduktör eller busschaufför för att få åka med fordonet. Analysen av 

informationsbehov per biljett visar på att de olika biljetterna kräver olika omfattande 

informationsmängd. Nedan diskuteras således vilka förväntningar varje behovsgrupp rimligen kan 

antas ha följt av titt på biljettypen periodbiljett och zonbiljett med reskassa ur behovsgruppens 

perspektiv. 

6.5.1 Rutinåkaren  

Då rutinåkaren genomför sin vanliga resa på rutin sker resandet enligt Giddens med vårt praktiska 

medvetande. Det vill säga att våra handlingar sker som rutiner och utan tankereflektion i handlandet. 

Tankarna följer den kosmologiska tankekarta som enligt Douglas innebär att rutinåkaren har en 

egenbyggd mental modell av hur systemet fungerar som är mycket lik, men inte nödvändigtvis 

stämmer överens med verkligheten. Det är därmed troligt att rutinåkaren vill kunna genomföra sin 

resa så enkelt som möjligt, det vill säga enbart gå raka vägen utan omvägar och med minimal 

interaktion med systemet. Vidare är det sannolikt att resan består av periodkort eller standardresa 

samt rimligt att anta att rutinåkaren vet vad det är för biljett denne åker på. Därmed behöver 

rutinåkaren bekräftelse på att biljetten fortfarande är giltig. Vidare visar observationer att rutinerade 

automatanvändare har lätt att genomföra sina köp i automaten och slå upp sitt saldo eller 

periodbiljettinnehåll.  Har rutinåkaren automatisk påladdning på reskassan kan detta vara intressant 

att få besked om att en sådan händelse ägt rum. Vid övergång mellan aktiva periodbiljetter är det 

rimligt att anta att rutinåkaren är i behov av att känna till huruvida en giltig biljett finns på kortet som 

kan användas för resa till jobbet även efter helgen och ett besked om när denna övergång sker. 

Bland denna grupp kan även de som medvetet väljer felaktig zonomfattning på sin resa förekomma. I 

detta fall har resenären använt ett beteende som inte varit önskvärt från SLs sida och skulle kunna vara 

lämpligt för behavioristisk negativ förstärkning. Detta är förstås beroende av politisk syn på fallet. Om 

dessa fuskar är det inte troligt att de kommer begära hjälp att korrigera sina biljetter till korrekt 

zonomfattning om de inte vet att det är kontroll på gång. 
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6.5.2 Nybörjaren  

Då nybörjaren inte kan antas ha någon kännedom om systemet behöver denna assistans att komma 

in efter sina förutsättningar. Enligt Sociokulturellt perspektiv behöver nybörjaren då låna kunskaper 

från sin omgivning. Denna information behöver vara tydlig och inte för svår då det riskerar att medföra 

svårigheter för resenären att ta till sig. Personal är en rimlig källa för information, men de menar själva 

enligt undersökningen att de har svårt att möta nybörjare i sitt första möte med reskassa. 

Undersökning visar också att många resenärer har lärt sig genom eget experimenterande. Något som 

Piaget, liksom Dewey, instämmer i då de anser att individer lär sig effektivast genom att på egen hand 

aktivt laborera med omgivningen. I ett laborerande med utrusning blir systemets feedback viktig. I 

denna feedback är det då viktigt att resenären får tolkningshjälp. Som analysen visar behöver systemet 

var transparent. Det behöver vara tydligt för resenären vad som sker. Alla detaljer om biljettköpet vid 

validering behöver framgå som vilken biljett som just köpts, dess giltighetstid, zonomfattning eller 

dragna kuponger. Är det problem med biljetten eller kortet vid validering behöver orsak vara tydlig. 

Felder Silverman som menar att individer normalt antingen lär sig genom text och verbala 

kommunikationer eller genom visuellt intag av information. Vidare menar Felder Silverman att 

laborerandet behöver vara anpassat för abstrakt tänkande liksom intuitivt tänkande individer. Därmed 

är det rimligt att förse resenären med lättläst material som kan hjälpa den abstrakte nybörjaren i sitt 

experimenterande för bättre förklaring av vad som sker. Därtill är det rimligt att ge visuell information 

genom bilder. Då Banduras menar att grunden för mänskliga beteenden är att härma i kombination 

med att observationer kunde visa på att resenärer lär sig genom att härma förbipasserande tänkbara 

rutinåkare är även filmer som följer en van resenär i olika köpsituationer en lämplig informationskanal. 

Reser nybörjaren med periodbiljett är det rimligt att nybörjaren behöver förses med information om 

att kortet är giltigt nu och hur länge det är giltigt framöver. För resor utanför länet behöver resenären 

få besked om att komplettering behövs.  

Reser nybörjaren med en zonbiljett eller reskassa är det troligt att de inte är bekanta med vilken biljett 

de är ute efter. De är således i behov av att assistans att ta reda på sin resas zonomfattning och vilken 

biljett som då matchar resan. Vidare kan de behöva hjälp med att välja rätt antal kuponger som 

matchar deras zonomfattning och hur de genomför omvandlingen av kuponger till pris och zoner. Det 

är också rimligt att anta att nybörjaren genom sin okunskap om biljettval och dylikt kommer göra 

felköp i sitt laborerande. Detta bör rimligen ses som en del av laborerandet. Vid dessa tillfällen är det 

enligt ISO EN 9241-110 viktigt att hjälpa resenären hamna rätt och tillåta denne att ångra sig. Ett 

behavioristisk agerande i detta skede riskerar inte bara att hämma laborerandet utan även att skapa 

negativa förstärkelser som genererar ett reflexivt upplevande av obehag till att använda biljettypen 

vid senare tillfällen.  

6.5.3 Planeraren  

Planeraren förknippades ovan med en rutinåkare som genomför en resa de är obekanta med. Således 

är denne väl bekant med systemet och dess termer. Planerare som reser på periodbiljett klarar sig då 

troligtvis med den information som en reseplanerare tillhandahåller. Används inte en reseplanerare 

kan information om resans utformning behöva inhämtas längsmed aktuell resa. Fokus ligger då främst 

på orientering genom systemet i form av linjeval och byten.  
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När det kommer till en planerare som reser med reskassa kan denne enbart vara i behov av information 

om dess tilltänka resas zonomfattning. Därefter kan resenären, genom sin bekantskap med systemet, 

på egen hand omvandla zonomfattningen till korrekt antal kuponger. Hur denna information inhämtas 

är svårförutsägbart. Har resenären framförhållning kanske denna information inhämtas från 

reseplanerare. Med lite mindre framförhållning kanske den inhämtas via personal längsmed resan och 

ett biljettskapande sker hos personalen. Samtidigt är det möjligt att planeraren med bakgrund som 

rutinåkare bär med sig en assimilerad bild av systemet likt Douglas mentala karta – en egen uppbyggd 

modell av zonsystemet som inte nödvändigtvis stämmer överens med den verkliga zonkartan, som 

resenären utgår från när biljettköpet genomförs. Denna assimilation kan vara riskabel då den kan leda 

till att planeraren köper en biljett med felaktig zonomfattning trots att de bedömer den som riktig. 

Enligt undersökningens statistikförfrågan till SL databas förekom under 9 dagar nästan 40 000 

biljettköp med felaktig zonomfattning med reskassan. Dessa omfattar enbart fall där det kan visas att 

en andra biljett köpts med reskassa trots att den första fortfarande ska vara giltig. Dessa är spårbara i 

systemet. Därtill finns en mörkersiffra om resenärer som inte gjort detta byte efter zongränspassage 

eller har en större zonomfattning på sin standardresa än den genomförda resan. Därmed är siffran 

40 000 biljetter med felaktig zonomfattning missvisande och enbart en delmängd av det totala antalet 

fel. Vilken behovsgrupp dessa resande tillhör är svårt att säga, men att en planerare är en trolig 

kandidat framkom genom undersökningens enkät. I den förekom en fråga om en specifik resas 

zonomfattning. Då gav 10 av 25 ett svar som baserades på dess assimilerade bild av zonsystemet där 

samtliga valde en för låg zonomfattning för resan. Enbart 2 valde korrekt zonomfattning. De hade båda 

använt sig av SLs reseplanerare. Därmed är tillgång till reseplanerare viktig. Hade dessa 10 genomfört 

resan i verkligheten är det inte säkert att de hade upptäckt sin felaktiga zonomfattning. Om den 

assimilerade bilden av systemet används är det troligt att rutinåkaren utgår från att den valda 

omfattningen är korrekt och enbart reaktivt söker pröva sin teori när problem uppdagas. Vid dessa 

tillfällen behöver planeraren som önskar korrigera sin biljett hjälp att få en korrekt omfattning. 

För att proaktivt undvika misstag som grundas av dessa personliga modelleringar av zonsystemet 

behöver planeraren hjälp med att ta reda på sin biljetts zonomfattning vid köp samt hållas uppdaterad 

om vilken zon den befinner sig i längsmed hela sin resa och få besked om zonbyte i tillräcklig tid för att 

ha möjlighet att korrigera sin biljett.  

6.5.4 Undantagsåkaren 

Undantagsåkaren är en individ som är bekant med lokala linjer i exempelvis närområdet och resan till 

och från jobbet, men som normalt inte reser kollektivt. Information som resenären besitter är således 

kännedom om olika linjer och resvägar, men det är inte säkert att resenären kan dess tidtabeller. 

Information som undantagsåkaren inte besitter är systemets utformning. Om resenären inte är bekant 

med systemet är det troligt att kännedom om zoner saknas. När det kommer till systemet kan 

undantagsåkaren betraktas likt en nybörjare som är i behov av likartad assistans in i systemet, liksom 

likartad assistans till zonsystemet som både nybörjaren och planeraren. De behöver den information 

som krävs för att kunna genomföra den eller de tilltänkta resorna.  
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Använder undantagsåkaren periodbiljett är det troligt att den är mer kort i sin utformning och 

eventuellt timberoende. Som bekant med linjeval behöver då undantagsåkaren enbart information om 

biljettens giltighetstid och aktivering. 

Används zonbiljetter och reskassa behöver undantagsåkaren troligtvis hjälp med att finna den rätta 

zonbiljetten, likt nybörjaren. När det kommer till undantagsåkaren förekommer en viss sannolikhet ett 

ägande av ett accesskort som använts vid tidigare resor och då är laddat med pengar. Då glömska är 

en stark risk för sällanåkare kan dessa vara i behov av att undersöka sitt kortinnehåll för påminnelse. 

Detta inkluderar även standardresa och dess innebörd som mycket väl kan ha glömts mellan 

restillfällen.  

6.5.5 Jämförelse av SLs behovsgruppers informationsbehov 

Sett till ovan är nybörjaren och undantagsåkaren i behov av en tydligare informationsutformning, 

medan rutinåkaren klarar sig på den som förekommer nu. Skulle informationsutformningen bli som 

nybörjaren och undantagsåkaren efterfrågar kan den fungera för rutinåkaren, så länge dess interaktion 

med systemet inte försvåras. För planeraren önskas ett tydliggörande av zonsystemutformningen, 

något som rutinåkaren troligtvis inte är i behov av om den kan sin vanliga resa.  För nybörjaren och 

även undantagsåkaren är detta önskvärt. Detta medför att rutinåkarens informationsbehov kan ses 

som en delmängd av planerarens som är en delmängd av nybörjarens informationsbehov. 

Undantagsåkaren och nybörjarens informationsbehov är jämlika, med skillnaden att undantagsåkaren 

kan vara i behov av rekognition och minneshjälp medan nybörjaren enbart behöver intuitiva och 

informella kanaler. Men nybörjaren behöver mer hjälp med att finna sin resväg än undantagsåkaren.  

Vid en första anblick kan inte planeraren vara en delmängd av undantagsåkaren då undantagsåkaren 

per definition är bekant med sin tilltänkta resväg. Samtidigt är den information de efterfrågar från 

biljettsystemet likartad: vilka zoner behöver min biljett omfatta. Därmed skulle planerarens 

informationsbehov sett ur biljettsystemet kunna vara en delmängd av undantagsåkaren.  

6.6 Systemet sett ur SLs vision och mål 
I SLs vision lyfts fram att SL ska bidra till att göra Stockholm till Europas mest attraktiva storstad. En 

väg för att uppnå detta menar målen är att få fler att överge miljöovänliga bullriga färdmedel för att 

istället åka kollektivtrafik. Dessa resenärer skulle kunna kategoriseras som undantagsåkare och 

nybörjare. Därtill kan dessa vara rutinåkare som på senare tid har börjat ta annat färdmedel till jobbet 

ett par dagar i veckan. Har personen ett arbete med ospecificerad arbetsplats kan detta även 

appliceras på planeraren. Målen menar att alla ska kunna åka med, oavsett förutsättning. Därmed 

borde biljettsystemet vara utformat för samtliga behovsgrupper, där undantagsresande. Av Fel! Hittar 

inte referenskälla. att bedöma är det rimligt att betrakta nybörjare och undantagsåkare som primär 

målgrupp och rutinåkaren som sekundär, men är det så? 

Spärrarnas design med en förvarning om mindre än 4 dagar kvar av en periodbiljetts giltighetstid eller 

3 standardresor kvar på kortet skulle kunna anses ligga inom ramen för den frekvent resande 

rutinåkarens informationsbehov. Rutinåkaren reser på vana och är förmodligen bekant med sitt kort 

och sin standardresa. För nybörjaren, liksom undantagsåkaren, som reser med reskassa efterfrågas ett 

större informationsflöde än spärrarna levererar. Designens vaga informerande ger inte utrymme till 

experimenterande eller assistans. Reser de med periodbiljett om minst 7 dagar skulle informationen 

kunna anses svag, men tillräcklig. För planeraren som redan är bekant med systemet är spärrar 

svårbedömt. Reser planeraren normalt som en rutinåkare med en aktiv periodbiljett tillhands är deras 
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informationsbehov från biljettsystemet troligtvis likartad med rutinåkaren. Används reskassa är det 

troligt att planeraren ska utföra en annan resa än standard. För detta ändamål kan inte spärrar 

användas om inte en aktiv annan biljett än standard skapats i förväg. Har resenären en aktiverad biljett 

för annan resa och går genom spärrarna blir den vaga information spärrarna svår att bedöma huruvida 

det är den tilltänkta annan resa använts eller en ny standardresa skapats vid spärrpassagen. En annan 

resa följer även annan taxa än standardresan och medför att förvarningen av lågt saldo inte agerar på 

ett tydligt sätt. Därmed är spärrarna främst till för resenärer med periodbiljetter och rutinåkare med 

standardresor.  

Genom observationer kunde ses att automatens utformning är väl fungerande för rutinåkarens 

informationsbehov. De kunde snabbt kontrollera sin reskassas saldo alternativt giltighetstid för 

aktiverad periodbiljett, se huruvida vilande periodbiljetter förekommer och de kunde smidigt 

genomföra biljettköp om de är vana vid automaten. För köp av zonbiljetter i automat förutsätts att 

resenären vet vilken biljett denne önskar, vilket förutsätter en kännedom om systemet, kuponger och 

zonsystemet. En kännedom som, enligt definition, en rutinåkare besitter, men en nybörjare och 

undantagsåkare saknar och behöver inhämtas från annan plats. Observationer visade på att ovana 

resenärer kunde överge automaten för service från personal då denna kännedom saknades. Att 

felaktiga zonbiljetter inte återköps och heller inte kan kompletteras är en behavioristisk bestraffande 

metod som får automaten att bli skrämmande, något som direkt motverkar ett aktivt laborerande för 

den osäkre. Därmed är automaterna inte passande för vare sig nybörjare eller undantagsåkare om de 

ska köpa en zonbiljett av något slag. Planeraren kan enligt definition systemet och vet hur biljetten 

köps, men det är enligt 6.5.3 inte säkert att planeraren vet vilken zonbiljett som är korrekt för den 

tilltänkta resan. Det kräver en service som automaterna inte tillhandahåller. Således är automaterna 

främst anpassade för köp av periodbiljetter och de som kan sin standardresa och vet vilken biljett som 

resan begär. 

Övriga kanaler som förekommer inom biljettsystemet kräver interaktion med människor, både inom 

SL och hos ombud och återförsäljare. För stationsvärdar benämndes enkelbiljetter och periodbiljetter 

välfungerande vid försäljning, medan reskassan var svårförmedlad. En busschaufför nämnde att enda 

anledningen till att systemet fungerar är att de flesta resenärer använder periodkort och standardresa. 

Annan resa och gruppresa sker så sällan att busschauffören ibland glömmer bort hur biljettköpen 

genomförs. Exemplet med konduktören i 5.3 visar även den på problem med annan resa. Även här 

fungerar således periodbiljetter bra, liksom standardresan med reskassa för den som håller reda på 

sitt kortinnehåll. Experimenteringsmöjligheterna beror på vem resenären möter. 

Därmed är det tydligt att systemet genomgående gynnar periodkortsresande och rutinåkarens 

standardresor, medan nybörjare och framförallt undantagsåkare som använder sig av reskassan 

missgynnas. Därmed är biljettsystemets utformning något som står i enlighet med SLs mål för 

periodbiljetter, men inte reskassan. 
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6.7 Vem är ansvarig för biljettvalet 
Ett accesskort som enbart kan avläsas av maskiner är svårt för en resenär att se innehållet på. En 

resenär är därigenom beroende av att systemet eller personal berättar kortets status. Vid stationer 

finns ofta en automat att tillgå för att verifiera huruvida rätt köp genomförts. Det i sig är en omväg från 

den rakaste vägen, men fortfarande en kontrollmöjlighet. På båt och spårvagn är det enbart personal 

som har utrustning som klarar av att läsa korten. Där blir personalens kommunicerande en resenärs 

enda tillgängliga informationskanal. Därmed är det viktigt att de är informativa i sitt bemötande och 

proaktivt besvarar resenärens frågor. Enligt Murphys lag kommer allt som kan gå fel att gå fel. Därmed 

kommer det förekomma fall där misstag uppkommer både av resenär och försäljare. För att resenären 

ska ha en chans att åtgärda misstagen behövs möjligheten att korrigera ett köp. Reskassans 3 minuters 

ångertid ger resenären mycket lite tid att korrigera misstagen på. Då är det viktigt att resenären 

erhåller information om kortets innehåll omedelbart vid köp. 

Om en resenär lämnar över sitt accesskort till en konduktör och ger konduktören korrekt information 

om sin resa är rimligen ansvaret för biljettvalet överlämnat till personalen. Om en konduktör då skapar 

en felaktig biljett utan att ge resenären information om den genomförda transaktionen, eller försäkrar 

resenären att rätt biljett köpts, borde rimligen ansvaret för fel biljett också ligga hos konduktören. Men 

genom att resenären alltid är ansvarig för att ha rätt biljett med sig står resenären fortfarande som 

ansvarig. Detta utan möjlighet att kontrollera huruvida biljetten är korrekt eller inte. Som ansvarig för 

sin biljett kan konsekvensen vid möte med en kontrollant bli dyr. Resenären som försöker göra rätt för 

sig och följer de ramar systemet satt, blir då bestraffad för att SL-personal gör fel. Det gör att resenären, 

genom personals tystnad, utsätts för en direkt risk att bli lurad av systemet.   

Då det är resenärens skyldighet att alltid ha en giltig biljett med sig är det således nödvändigt att 

personal alltid informerar resenären om vilken transaktion som just genomförts. I annat fall tvingas 

resenären till att köpa biljetten i blindo och lita på att personalen gör rätt. Om resenären inte tillåts 

verifiera att denne fått rätt biljett kan rimligen inte resenären hållas ansvarig att alltid ha rätt biljett 

med sig. Kan inte resenären hållas ansvarig för biljettköpet kan de heller inte bötfällas vid kontroller. 

Om kontrollerna inte kan bötfälla resenären blir det svårt att motivera förekomsten av ett zonsystem 

och olika priskategorier. Resenären behöver då enbart köpa en biljett giltig för en zon till lägsta 

erbjudna pris och resa som den vill. Resenären kan då komma undan genom att lägga skulden för 

felköpet på personal. Ett obligatoriskt förmedlande av information till resenären från personal eller 

maskineri är därför nödvändigt i samband med att accesskortet inte visar biljetten utåt. 

Enligt Nielsens heuristik ska systemet alltid informera användaren vad som händer genom att ge 

passande feedback i rimlig tid. Enligt EN-ISO 9241-110 ska systemet ha en dialog som är passande för 

uppgiften som hjälper resenären på ett effektivt och passande sätt. Användaren ska kunna fokusera 

på uppgiften snarare än teknologin som ska användas för uppgiften. Vidare menar Nielsens heuristik 

att det är bättre att förebygga uppkomsten av fel än att ge bra felmeddelanden. Heuristiken menar att 

systemet ska försöka identifiera och eliminera omständigheter som tenderar att skapa fel eller leta 

efter dem och ge användaren en konfirmationsmöjlighet före sitt handlande. 

För att kunna möta dessa kriterier behövs en ändring till att spärrar ger den information som resenärer 

behöver för att effektivt resa i systemet, samt hitta strategier som får personalen att bli proaktivt 

berättande istället för passivt svarande och undvika otydliga svar som ”ok”. 
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6.8 Validitet och reliabilitet 

6.8.1 Intervju 

De intervjuer som har genomförts har gjorts i god vetenskaplig sed. De utvalda personerna från 

trafikförvaltningen har befunnit sig på viktiga nyckelpositioner vid utvecklingen av SLs Access system 

och har varit inblandande i systemutvecklingen. Deras erfarenheter bör således kunna anses vara av 

hög tillförlitlighet. De intervjuer som genomförts genom användartester har även de haft god sed. Men 

dessa är mer färgade av personens bakgrund.  Intervjuer med värdar, liksom privatpersoner har haft 

en mer informell karaktär där intervjun inletts med frågan ”Vad tycker du om reskassan?”. Därefter 

har intervjuns utformning formats genom samtalets utsvängningar och djupdykningar tagits där svar 

varit otydliga. 

6.8.2 Observation  

Observationer har genomförts under närmare 50 tillfällen. Under dessa tillfällen har det förekommit 

både upprepande och icke-upprepande händelser och ageranden tydligt upprepat sig. De 

observationer som demonstrerat upprepade mönster borde således kunna anses vara tillförlitliga. De 

tolkningar av dessa händelser som denna uppsats gör är dels beroende av den använda pedagogiska 

teori, liksom användarvänlighet och designteori samt de subjektiva värderingar som skrivaren av 

uppsatsen har. För att undvika att dessa subjektiva värderingar ska påverka resultatet har dels 

verifikation av dessa sökts genom privata diskussioner med andra stationsvärdar och resenärer om 

deras tolkningar av situationen. Där det varit möjligt har interaktionstester i form av tänka-högt vid 

interagerande med systemet använts som sedan nedtecknats.  

6.8.3 Enkät  

Den information som erhållits genom enkäter kommer från min egen bekantskapskrets inom sociala 

medier. Viss hjälp har erhållits med spridning av enkäten. Totalt har 560 personer inbjudits av mig, och 

med spridningen har den varit i kontakt med ca 1000 personer med varierad ålder och bakgrund. Av 

dessa 1000 har 30 svar erhållits, en betydligt lägre siffra än förväntat. Orsak är troligtvis att enkäten 

blev lång och komplicerad, men det kan också ha berott på dåligt vald tidpunkt liksom inte tillräckligt 

genomfört propagerande för ifyllande. Det data som erhållits kan inte sägas vara representativt för 

alla resenärer och därmed inte ses som tillförlitliga siffror. Med anledning av den låga svarsfrekvensen 

har en stor del av undersökningens data istället inhämtats via intervjuer. I de fall enkätresultat 

presenteras används materialet för att påvisa ett utfalls förekomst.  

6.8.4 Statistik 

Den statistik som erhållits när det gäller enkelresor liksom gruppresor gjorda med reskassan kommer 

direkt från SLs databaser och är ett utdrag av alla resor genomförda med reskassan under givna tider 

och omfattar stora mängder resor under ett långt tidsintervall. Veckodagsanalys för sommarperioden 

består enbart av 4-5 upprepningar och kan därför innehålla variationer som är väderlekspåverkade.  

Det utdrag som erhållits från databasansvarige på frågan om felkännedom omfattar enbart 9 dagar 

och kan därför innehålla resvanor som skiljer sig över längre tid. Någon veckodagsstatistik är inte rimlig 

att genomföra då det enbart omfattar en dag i veckan i många fall. 

  



81 
 

7 Slutsats 
Införandet av SL access har resulterat i att ett väsentligt ansvar för biljettskapande flyttats från 

systemet till resenären. Det tidigare obligatoriet att söka assistans av SLs försäljare vid biljettköp har 

ersatts med ett uppmanande att använda självservice. Denna ansvarsöverlämning har fungerat bra när 

det kommer till periodbiljetter medan zonbiljetter och reskassa däremot har medfört ett tydligt ökat 

krav på resenären att hålla reda på sin resas zonomfattning för att kunna välja rätt biljett. Genom detta 

har resenärens informationsbehov och förkunskapskrav om biljettsystemet ökat väsentligt. Samtidigt 

har övergången från de tidigare pappersbiljetterna till digitala biljetter medfört ett borttagande av en 

mycket viktig informationskanal – själva biljetten. Informationskanalen synliggörande har förlagts till 

personal och automat. Båda har gemensamt att de kräver en omväg från den kortaste resan.  

Effekten av den borttagna kanalen märks framförallt på reskassan som, till skillnad från periodbiljetter 

och zonbiljetter, inte lever upp till något av användarvänlighetens mål. Reskassan förutsätter en 

systemkännedom som är för omfattande för personal att förmedla, liksom för svår för en ovan resenär 

att ta till sig, under den tidsram som ett normalt möte har. Enbart användandet av digitala kuponger 

medför en tankekrävande tolkningsprocess som inte upplevs självklar och ofta blandas ihop. Begrepp 

som används, till exempel ”kuponger”, är okonventionella, inte tillräckligt självförklarande och 

informationsförmedlingen från systemet till resenären är i alla dess delar otydlig och svårkontrollerad. 

Konsekvensen blir att resenären måste minnas sitt kortinnehåll samt ibland tvingas chansa vid sitt 

biljettköp och hoppas att rätt biljett införskaffats. SL Access biljettförsäljningskanaler är således inte 

utformade efter de krav som Reskassan och Zonbiljetter ställer.  

Detta har medfört att biljettsystemets informationsförmedling är bristfällig. Biljettsystemet kan, trots 

sina brister, ändå anses vara tillräcklig utformad för att samtliga av SLs behovsgrupper ska kunna 

använda periodkort, medan flödet för zonbiljetter och reskassan enbart kan anses tillräcklig för den 

rutinerade resenären då reskassan förutsätter en förkunskap som varken nybörjaren eller 

undantagsåkaren kan förväntas ha, liksom en zonkännedom som planeraren, undantagsåkaren och 

nybörjaren inte kan sägas besitta, och som de heller inte kan inhämta på ett enkelt och effektivt sätt.  

Vid assistans av personal får resenären naturligt olika möten. Mötet är beroende av de kunskaper, 

informationsmallar och tekniska möjligheter försäljaren har. Försäljare förväntas kunna systemet 

tillräckligt väl för att kunna bemöta alla resenärer. I de fall där de inte kan systemet kan de få svårt att 

finna information och måste då också gissa sig fram. Ibland för att informationen inte finns tillgänglig, 

ibland för att den hålls dold för personalen av systemet. Det förekommer tillfällen där personal ibland 

missförstår resenären eller systemet och fel uppstår. Funna orsaker är att försäljaren glömt 

tillvägagång eller inte har den information eller tekniska möjligheter de behöver för att kunna bemöta 

resenären på ett bra sätt. För individen handlar det här i viss mån om att ha tur med vilken försäljare 

resenären möter. Bland personalen förekommer individuella skillnader där både mycket informativa 

individer förekommer liksom många tysta. Kombinationen av tyst personal, ingen information att 

kontrollera sitt köp med, kraftigt begränsade återköpsmöjligheter och kompletteringsmöjligheter 

medför att systemet tillåter situationer där resenären gör sin beställning på korrekt sätt, men där 

personal av misstag eller missförstånd säljer en biljett med en zonomfattning, eller personomfattning 

vid gruppresa, som inte är tillräcklig för att kunna användas för den tilltänkta resan, som inte återköps 

och som inte kan kompletteras, utan kräver att resenären köper en helt ny biljett för sin resa. Något 

som inte ligger i linje med SLs mål om attraktiva resor tillgängliga för alla. 
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Det förekommer således en problematik i systemet som direkt kan kopplas till bristfälligt 

informationsflöde i systemets alla kanaler vad gäller kortinnehåll, transaktioner, begrepp och 

zonsystemet samt att resenären krävs ta eget ansvar för sitt köp innan de är redo i avsaknad av både 

nödvändig information, assistans och hjälp.  

Klart står att om systemet ska bli användarvänligt krävs förändringar. Om SL avser att fortsätta använda 

zonbiljetter och främst reskassan i dess nuvarande form krävs följande åtgärder: 

 Byte av utformningsfokus på huvudsaklig resenärsgrupp från rutinåkaren till undantagsåkaren 

och nybörjaren. 

 Ett synliggörande av biljettköp vid de tillfällen resenären behöver denna kännedom som går i 

enlighetmed resenärsgruppernas informationsbehov. 

 Tillåta kompletteringsbiljettköp överallt i systemet 

 Ge proaktiv hjälp till att välja rätt biljett 

 Hålla resenären tydligt informerad om vilken zon denne befinner sig i längsmed hela dess resa 

 Skapa en utbildningsväg in i systemet för den ovane 

 Göra reskassan mer lättinformerad och självbeskrivande 

 Se över vad hur SL kan hjälpa sin personal i dess möte med resenärer för att tydliggöra, 

effektivisera och felsäkra biljettskapandet. 

8 Utvecklingsförslag 
Som slutsatsen anger är det tydligt att reskassan behöver formas om. Framför mig ser jag tre möjliga 

vägar där samtliga innebär att något av följande tas bort: 

 Standardresan 

 Annan resa 

Med borttagandet av standardresa menas ett borttagande av dess obligatorium. Mer om detta i 8.1. 

Att ta bort möjligheten till annan resa innebär en övergång till att enbart ha en zon. Genom detta tillåts 

resenären köpa ett visst antal resor istället för ett visst antal resor inom ett visst antal zoner. En fördel 

är att det blir betydligt lättare att förmedla systemet till nybörjare. Standardresan blir då ett 

prisklassval. Ett automatiskt felförebyggande förekommer automatiskt och det blir bekvämt för 

personal att diskutera resenärers resekostnad. Alla försäljare kan då exempelvis erbjuda 10-resorskort. 

En busschaufför eller konduktör behöver heller inte kämpa med annan resa. En nackdel är att det blir 

lika dyrt att åka 1 hållplats som det blir att åka genom hela systemet. Denna systemutformning har 

stöd av strax under hälften av alla tillfrågade. Sett till Nielsens Heuristik skulle mycket av den 

problematik som reskassan visade på försvinna då det är svårt för resenären att göra fel när det enbart 

finns en biljett att välja på. Det ligger också närmast systemet då flera av SLs linjer enbart går genom 1 

zon. Det gäller både tunnelbanan och flertalet lokalbanor. SLs ekonomiska beroende av intäkterna från 

biljettförsäljningen medför att de troligen vill ha likartade intäkter eller mer. Det medför nackdelen att 

priset för en biljett kommer bli högre för de som reser inom en zon, medan det blir lägre för de som 

reser inom 2 eller 3 zoner. Det skulle således inte gynna exempelvis tunnelbanans resenärer.  
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Genom att ta bort både standardresa och annan resa tas ansvaret för själva biljettförsäljningen över 

av systemet. Det innebär att ett check-in check-out system erhålls. Resenären måste då ladda kortet i 

förväg och betala sina resa genom att checka in och checka ut i systemet likt London. I Stockholm är 

detta problematiskt att införa eftersom många busslinjer, exempelvis nattbussar, har en rutt som går 

genom flera zoner. För att kunna ha en checkout vid bussresa behövs apparatur insatt i bussen eller 

vid busshållplats som är medveten om sin position. Den måste också vara snabb och smidigt utformad 

och placerad för att inte bussen ska bli ståendes vid en hållplats längre än dess tidtabell tillåter. Med 

över 2000 bussar och betydligt fler hållplatser blir detta en dyr lösning att implementera. Vidare 

innebär detta att problemhantering måste införas vid fall där instämpling blivit felaktig, utstämpling 

blivit felaktig eller inte är möjlig. Det är mycket tänkbart att sådana problem uppstår under natttrafik 

när de flesta försäljare inte har öppet. Att införa ett checkin-checkout-system kan innebära ett tvång 

att överge möjligheten att åka vidare med flera fordon på samma biljett. I London har detta lösts 

genom att ha fast pris på bussar, distansbaserat pris för tåg samt att införa en maxtaxa per dygn. Denna 

lösning står som den alternativt önskade till en-zonsystem bland undersökningar med stöd av strax 

under hälften av alla tillfrågade. 

8.1 Låt standardresa vara valbar istället för obligatorisk 
Undersökningen visar att problematiken med reskassa tenderar att uppstå vid första mötet med 

systemet när personalens tvingas till att förmedla standardresan till resenären. En del av 

problematiken tolkar jag till det tvång som förmedlas när samtalen inleds med ”Vad vill du ha för 

standardresa”. En resenär som inte känner till begreppet sen tidigare blir då naturligt stressad i en 

kanske redan stressad situation. Konsekvensen av stressen kan medföra att det blir svårare att ta till 

sig den information personalen försöker förmedla. Observationer har tydligt kunnat urskilja att blicken 

blir stelare hos många resenärer när de stöter på begreppet. Att istället fråga resenären ”Vill du ha en 

standardresa angiven på kortet?” öppnar upp för ett mer avslappnat samtal och möjligheten att säga 

nej. Undersökningen har visat att många resenärer inte önskar en standardresa. Standardresan är i sig 

en väg som släpper resenären fri att själv styra upp sitt resande. Men det fria resandet förutsätter att 

resenären har de förkunskaper som reskassan förutsätter. Kunskaper som en nybörjare enligt 

behovsgruppens definition inte besitter. Därigenom förekommer flera fall där det är mer gynnsamt för 

resenären att bli tvingad till att alltid gå via personal vid biljettköp än att bli frisläppt för tidigt. Det 

sociokulturella perspektivet menar att resenärens väg in i systemet bäst sker om den information som 

förmedlas till resenären ligger inom den proximala inlärningszonen och att den inhämtas effektivast 

med assistans från omgivningen. Personal klagar på att deras tjänst ofta inte erbjuder tillräckligt med 

utrymme för att ge resenären den information de behöver för att kunna resa med reskassan under 

deras enda möte. Om då resenären tvingas till att upprepade gånger träffa en stationsvärd ges värden 

mer utrymme till informationsutbyte och resenären möjlighet att ta emot information efter dess 

individuella förutsättningar. Då blir det även upp till nybörjare och undantagsåkare att själva ange när 

de känner sig vara redo att ta sig an den självservice som systemet uppmanar till.  Likaså tvingas 

personal till lite mer repetition i sin biljettförsäljning, vilket borde resultera i att minnesproblemen 

avtar.  Andra tänkbara effekter kan vara att resenären söker reda på information på egen hand på 

exempelvis hemsidan för att försöka förstå systemet.  
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EN-ISO 9241-110 menar att en dialog bör vara kapabel till att anpassas och modifieras av resenären 

för de behov som resenären har. Detta har delvis redan uppfyllts i samband med standardresan och 

möjligheten till annan resa. Men borttagandet av obligatoriet medför att reskassan kan anpassas efter 

alla individers behov för dess resor. Betraktat ur Nielsens Heurisitik skulle standardresan kunna 

betraktas som en systemaccelerator för de mer rutinerade att effektivisera sin användning av 

systemet.  

Det förekommer fall där standardresan är ett hinder för en trevlig och framgångsrik resa. Exempel på 

sådan skulle kunna vara en familj som är här på besök och vill åka tillsammans hela resan. I samtal med 

en stationsvärd kommer de fram till att deras besök blir billigast om de reser som grupp med reskassan 

och laddar kortet så att det ska täcka de planerade resorna. Kanske ska de göra en tur till Skansen, till 

Älvsjömässan eller något liknande. Vid en sådan tilltänkt gruppresa riskerar standardresan att ställa till 

med oreda. Exempel förekommer i inledningen med busschaufförer som sagt till resenären att blippa 

kortet flera gånger. Uppkomsten av sådan problematik skulle förebyggas om en standardresa inte är 

angiven. Det innebär att kortet inte kan blippas utan måste hanteras manuellt. För rutinåkaren kan det 

vara skönt att kunna stänga av reskassan när denne reser på ett periodkort med ett långt tidsspann. 

Det är tänkvärt att denne person kanske inte reser de sista 3 dagarna som kortet varnar att det närmar 

sig sitt slut på grund av sjukdom, semesterresa eller annat tänkvärt. Om resenären då har möjlighet 

att välja att inaktivera standardresan kan denne känna sig säker på att inte riskera att resa upp sina 

pengar på reskassan när periodbiljetten nått sitt slut. Samtidigt som pengarna kan finnas kvar som 

backup till lugnare restider. 

En nackdel med att göra standardresan frivillig är att ärenden riskerar att kunna ta längre tid på buss 

och hos konduktör och därmed riskera att skapa förseningar. Stationsvärdar får förmodligen lite fler 

ärenden att handskas med vilket då leder till längre köer. Samtidigt vittnar busschaufförer om att de 

flesta som reser idag använder periodkort eller standardresa. Resor där resenären behöver hjälp är för 

dem ovanliga. Med stressade resenärer är ökade köer troligtvis en faktor som får fler att aktivt välja 

standardresan. För mig är standardresan just en väg att slippa köandet. 

Vidare är det värt att fråga om begreppet standardresa är tillräckligt självförmedlande vid ett första 

möte. Intervjuer visade på att det ofta ersattes med andra begrepp i form av förinställd biljett, 

förinställt val, förvald biljett och snabbstämpling. Istället för att fråga ”Vad vill du ha för standardresa 

på kortet?” skulle kanske följande formulering ge snabbare förmedling av standardresans betydelse: 

”Nu har vi laddat ditt kort med 100 kr. Som kortet är inställt just nu behöver du alltid gå via personal 

eller automat när du ska påbörja din resa. Därefter kommer du kunna fortsätta din resa med att lägga 

kortet på spärrarnas läsare så länge du befinner dig inom de zoner din biljett är giltig i under biljettens 

giltighetstid. När du känner dig redo har du möjlighet att ställa in en förvald zonomfattning på biljett 

som ska skapas när du lägger kortet mot en läsare i spärr när en resa påbörjas. Önskas en sådan måste 

du själv hålla reda på hur många zoner din planerade resa omfattar och om din förinställning ger dig 

korrekt biljett för resan. Är omfattningen annorlunda eller om du är osäker kan vi i personalen ordna 

en separat resa för den resan.” 

Eller kortare och mer troligt: 

”Önskar du en förinställd biljett på kortet som köps genom dragning i spärrar?” 



85 
 

Nackdelen med att ändra begreppet är att standardresa redan har sitt varumärke och är allmänt 

förknippad med reskassan. Därmed är en effektiv beskrivningsmall som efterfrågas i 8.3 att föredra 

före ett begreppsbyte. 

Att vara kvar i nuvarande utformning men ta bort standardresan helt skulle troligtvis skapa missnöje 

då en del av dess syfte är att avlasta personal och resenärer från köande. Skapande av biljett för annan 

resa än standard tenderar att vara mer tidskrävande än standardresan. Annan resas uppskattar jag ta 

minst 1 minut per ärende med biljettskapande, destinationsförfrågan och överenskommelse, medan 

standardresans kan begränsas till ca 1 sekunds blippande. Ett borttagande av denna snabbstämpling 

riskerar att medföra förseningar. Det ligger heller inte i linje med rutinåkarens krav på enkelt och 

bekymmerslöst system. 

8.2 Dölj begreppet Kuponger för användarna 
Undersökningen visar att en stor del av problematiken med reskassan förekommer i samtalet om 

standardresa och följdfrågan om antal kuponger. Vidare visar undersökningen att resenärer tycker det 

är svårt att översätta zoner till kuponger, kuponger till zoner, liksom kuponger till pris. SLs förklaring 

till varför kuponger används är att kuponger inte kan ersättas av begreppet zoner då begreppet zoner 

inte har en entydig definition. 2 zoner kan innebära 3 kuponger om resan sker inom Stockholm, samt 

4 kuponger om det finns en länsgräns mellan dem.  

I förklaringen missas en betydelse detalj. Ingenstans i systemet kommuniceras biljetten 

länsgränspassage som något annat än just en länsgränspassage – en tilläggsbiljett. När personal 

samtalar om zoner syftar de till SLs zoner ABC. I SLs zonkarta som visas i Figur 2 förekommer enbart 

zonerna ABC, områden utanför länets gränser är omarkerade. SLs hemsida (2014) kan läsas att 

"zonsystemet har 3 zoner, A, B och C”. Det kan även ses i zonbiljettutbudet som enbart omfattar 

zonerna ABC och som genom försäljningskanalen SL-hemsida kan köpas med benämningen 1-zon, 2 

zoner och 3 zoner. Det kan ses i beskrivningen av länsgränspassage: ”Biljetten är ett komplement till 

en annan SL-biljett, till exempel zonbiljett eller periodbiljett, när du ska resa över länsgränsen till 

Gnesta eller Bålsta.” (Storstockholms Lokaltrafik, 2014) I samtal om periodbiljetter mellan personal 

och resenärer benämns länsgränspassage som en tilläggsbiljett. Detta förekommer även bland 

periodbiljetter över länsgränsen som SL benämner periodbiljett med Bålstatillägg. Begreppet zoner är 

således definierat att enbart omfatta zonerna A, B och C. Att inte denna zondefinition kan användas 

för reskassa således motsägelsefullt.  

Mitt förslag är således att reskassan fortsätter använda kuponger men döljer begreppet och övergår 

till att använda begreppet zoner mot resenärer. En sådan övergång skulle innebära ett användande av 

ett koncept som redan används världen över. Att direkt säga ”Jag har en standardresa på 1 zon, men 

nu ska jag åka genom 2 zoner” är även mer självförklarande och tydligt både för resenären och personal 

än ”Jag har en standardresa på 2 kuponger, men nu ska jag åka genom 2 zoner”. Denna matchning mot 

verkligheten är också något som går i linje med Nielsens heuristik andra punkt. 
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Detta skapar fortfarande en problematik med länsgränspassage. För detta menar jag att det redan 

finns en implementerad och beprövad strategi som används i systemet idag av en annan passagebiljett. 

För att komma in till Arlanda från stationen Arlanda C krävs att en resenär har tilläggsbiljetten Arlanda 

passage. Biljetten kan köpas som en tilläggsbiljett i förväg eller på plats, beroende på hur bråttom 

resenären har vid resans start. Passagebiljetten gäller enbart för passage genom spärrarna och 

påverkar inte resandets biljettkrav. Så länge resenären befinner sig innanför spärrlinjen är resenären i 

zon C. Att gå genom spärrarna kan antingen göras genom att visa personal sin biljett, eller genom att 

ha en passagebiljett laddad på sitt accesskort och lägga på en kortläsare på plats för en check-out. 

Arlanda passage kan lagras på kortet tillsammans med både reskassa och en aktiv periodbiljett.  

För länsgränspassagen skulle det då kunna se ut enligt följande. Låt länsgränspassagen vara en 

spärrpassagebiljett. Är resenären innanför spärrlinjen anses de vara i SLs zon C. Är de utanför har de 

passerat länsgränsen. Inför ett check-out krav för samtliga utpasserande. Saknas en passagebiljett vid 

utcheckningen kan den köpas på tre sätt. Antingen genom att lägga kortet på spärrarnas 

utcheckningskortläsare och då köpa en länsgränspassage med reskassa, besöka en automat eller 

personal innanför spärrlinjen. Någon form av backup behövs om reskassans saldo är för lågt för köp av 

länsgränspassage. Automater, registrerade telefoner och personal är de enda tillgängliga köpkanalerna 

som kan skapa biljett på plats och ladda reskassa. Likt biljetten arlandapassage skulle länsgränspassage 

även kunna förköpas vid tidigare stationer och lagras på accesskort på ett likartat sätt. 

För incheckning behövs en diskussion om vad begreppet standardresa innebär sett ur zoner när resan 

påbörjas i Bålsta eller Gnesta? Ska länsgränspassagen automatiskt ingå i köpet av en standardresa? 

Skapas en standardresa och spärrarna öppnas kommer resenären resa utan en länsgränspassage. Dras 

enbart en länsgränspassage i spärrarna kan resenären resa runt i systemet i tron att denne åker på en 

standardresa. Inget av dessa är lämpliga alternativ. Därmed finns det två tänkbara lösningar, antingen 

att en länsgränspassage ingår automatiskt som ett kupongtillägg av 2 kuponger vid skapande av en 

standardresa eller att det kräver ett separat köp. Om dessa särskiljs behövs två spärrlinjer. Det medför 

problem om pengarna på reskassan räcker till första spärren, men inte den senare spärren. Alltså är 

en ensam spärrlinje att föredra. Då krävs att både länsgränspassage och standardresa köps samtidigt. 

Ska en icke-standardresa köpas med reskassa är det rimligt att anta att en länsgränspassage ska ingå i 

köpet direkt i automaten eller hos försäljaren utanför spärrlinjen då det kan antas vara en resa som 

kräver länsgränspassage. Hur påverkar detta periodbiljetter som ska vara giltiga för resa till och från 

Gnesta men inte Bålsta? För Bålsta öppnar utcheckning upp för möjligheten till att köpa 

länsgränspassage med reskassa. Men incheckningen försvåras. Då behöver systemet se om en 

periodbiljett existerar för zon C norra samt om en passagebiljett existerar. Förekommer periodbiljett 

utan Bålstatillägg men inte en länsgränspassage måste en passage köpas med reskassa för att kunna 

passera genom spärrarna.  

Ytterligare ett problem som uppstår är hur återköp av köpt länsgränspassage ska hanteras. Orsaken till 

återköpsreglernas stränghet har jag genom mitt jobb fått höra beror på att människor utnyttjade de 

tidigare frikostiga återköpsmöjligheterna på 10 minuter genom att avsluta sina resor med att ångra sitt 

biljettköp. De har då kunnat genomföra hela sin resa, ta sig genom kontroll och slippa betala för resan. 

För mig är det skillnad på om en resenär går ut genom spärrarna eller in genom spärrarna. Om en 

automat förekommer på båda sidor om spärrlinjen behöver automaterna känna till om en resenär köpt 

sin biljett på samma sida, eller motsatt sida av spärrlinjen. Köper en resenär en länsgränspassage 

innanför spärrlinjen bör den enbart kunna återköpas av automaten innanför spärrlinjen. Köper 
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resenären en länsgränspassage på vägen in till systemet utifrån bör den enbart kunna återköpas på 

utsidan av spärrlinjen. Om resenären vänder och validerar biljetten på båda sidor i systemet bör den 

anses vara använd och inte kunna återköpas. Med detta erhålls liknande system som idag, men ännu 

mer skohornsanpassat införande av remsan då länsgränspassage återigen tillåts. Ytterligare fråga att 

besvara är hur en länsgränspassage kan användas som köps via telefon eller papper? Den enklaste 

lösningen vore att behandla länsgränsbiljetter i pappersform som biljetter införskaffade via telefon. 

Det vill säga att länsgränspassagerna får samma kodstruktur som mobiltelefonbiljetter så att dessa kan 

läsas av en telefonbiljettsavläsare. Denna bör därtill vara sammankopplad med spärrarna på stationen 

så att resenärerna kan komma ut vid Gnesta där bemanning idag saknas. Ett krav för dessa läsare är 

att telefonernas bildskärmar är hela. Är skärmen på telefonen spräckt behöver resenären ges möjlighet 

att skriva in biljettens kod manuellt. Vill SL ändå se Gnesta och Bålsta som två olika zoner kan 

begreppsbytet från kuponger till zoner fortfarande genomföras genom att systemet betraktar 

zonsystemet kopplat till zonerna ABC. Köps 2 zoner med standardresa i Bro betraktar systemet då 

resan som en resa som täcker zonerna BC och drar således pengar motsvarande den zonbiljetten. Visar 

det sig att resenären ändå åker till Bålsta kan det dragna antalet kuponger korrigeras när resenären 

ska checka ut. En förutsättning oavsett lösning är införandet av check-out vid länsgränser. 

På busslinjer som går över en länsgräns skulle en speciell maskin kunna installeras, om inte nuvarande 

kan anpassas, för köp av länsgränspassage vid ingång på bussen. Det är då upp till bussföraren att 

kontrollera om en resenär ska åka över länsgränsen eller inte vid påstigning. 

Möjligheten till att använda en separat biljett likt arlandapassagebiljetten borde rimligen också 

medföra att reskassan återigen skulle kunna användas till att köpa en länsgränspassage som 

komplettering till ett periodkort.  

8.3 Styr upp svarsmallar för personal 
Oavsett var i systemet resenären befinner sig när en fråga ställs borde svaren rimligen vara likartade 

och ge resenären den information som resenären är i behov av för sin orientering i systemet. 

Undersökningen visar att kundbemötandet skiljer sig starkt från försäljare till försäljare och det 

förekommer många fall där resenärens informationsbehov inte bemöts. Min åsikt är att resenären inte 

ska vara beroende av att ha tur med vilken person i personalen som resenären möter när det kommer 

till förmedling av nödvändig information för att resenären ska kunna orientera sig i systemet.  

Det bästa vore att strukturera upp försäljarnas mallar på ett sätt som medför att den information som 

förmedlas till resenären medför att resenären på egen hand ges förutsättning att kunna använda de 

självbetjäningstjänsterna som en automat. För detta krävs tydliga svarsmallar som är gemensamma 

inom hela SL och en automat som är utformad på likartat sätt som informationen från personal ser ut.  

Speciellt reskassan är i behov av sådana mall då personal i flera fall är den enda informationskanal som 

resenären har mellan sig själv och systemet. Laddar resenären kortet med pengar är det rimligt att 

sätta upp krav på att försäljaren berättar hur mycket resenären har på kortet efter påladdning. Köps 

en resa, standard eller annan resa, är det rimligt att berätta hur många kuponger som dragits för resan 

och vad det nya saldot på kortet efter biljettköpet är. Genomförs ett kupongtillägg är det rimligen att 

personal berättar att ett tillägg genomförts och klargörande i stil med ”Då har ytterligare 1 kupong 

lagts till på din nuvarande biljett vilket gör att den nu är uppe i 3 kuponger”. Hur ska annars resenären 

känna sig trygg med vad som just genomförts?  
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Undersökningen visar att mallar påverkar personalen. Personalen följer mallarna, men inte fullt ut. De 

hittar själva ett sätt som uppfattas fungera bäst för dem att förmedla det mallen begär ska förmedlas. 

Därmed har mallarna en positiv effekt på systemet och den individuellt anpassade service som är 

specifik för personal kan fortlöpa. Variationer kommer fortfarande förekomma, men effekten av mallar 

är att den lägsta nivån på försäljare service kan höjas. En lägstanivå är rimligen att resenärens 

informationsbehov alltid besvaras. Målet måste vara att en resenär aldrig går ifrån ett möte med 

personal frågandes ”hur ska jag kunna veta det?”. 

Utformningen av mallarna skulle kunna tas fram av personal genom agilt projekterande. Med agilt 

projekterande menas att förslagen itereras fram. Detta inleds med att krav av vilken information 

mallen måste förmedla fastställs.  Därefter kan ett upprepande laborerande av fraser ske med 

responsmätning och test mot förmedlingskravens uppfyllande. Varje fras utvärderas, omformuleras 

och omprövas tills den funnit en väl fungerande form.  

För utvecklingen av mallar kan det vara värt att ta vara på personalen i försäljningen. Personalen möter 

dagligen kunder på plats och har ofta flera års erfarenhet och är således i det närmaste experter på 

sitt kundbemötande i detta system. Med sin erfarenhet vet de själva vilka fraser som fungerar bra och 

vad som ska undvikas för att hålla mötet med resenärer framgångsrikt under det tidsomfång deras 

möte begränsas av. Denna situationsbaserade expertis är svår att införskaffa för någon utomstående. 

Personal inom SL besitter inte enbart en situationsbaserad expertis. Många har även tung och 

betydelsefull utbildning i sitt bagage. Genom min tjänst har jag avlöst högskolestudenter, 

yrkesverksamma lärare som arbetat extra som stationsvärd, liksom heltidsanställda individer med 

ingenjörs och doktorsutbildning i sitt bagage. Att låta personal vara källa för mallframtagning kan 

därför ge oväntat bra resultat.  

Således kan en mall framtas genom att först presentera krav på vad som ska förmedlas och låta 

personal agilt finna en struktur som följer dessa krav. En tävling om bästa mall kan användas där 

entreprenörerna sammanställer sina bästa förslag från sin personal som sedan presenteras för SL 

innan den bästa bestäms. En positiv effekt är då att personalen kan känna att de varit med och 

utformat sin arbetsplats till det bättre och det min uppfattning är att det blir lättare att acceptera 

mallarna då. En annan aspekt kan vara att tävlingen kan få personal att fortsätta reflektera över sitt 

eget kundbemötande även i andra sammanhang i sitt yrke. En nackdel kan vara att det kanske medför 

viss förlust i trovärdighet hos personal från SLs sida vid senare utskick då budskapet korrigerats senare. 

Därför blir utformandet av förmedlingen av krav viktigt. 

8.4 Komplettera mallarna med informativ utrustning 
Samtidigt som mallar är en effektiv väg visar min undersökning att hur informativ personal är fortsätter 

vara individuellt, även med införande av mallar. Därmed medför inte nödvändigtvis ett obligatoriskt 

förmedlande av köpinformation att informationen garanterat når resenären.  

För att ändå upprätthålla en hög lägsta informationsnivå skulle en lösning kunna vara att komplettera 

mallarna med att låta maskinerna ta ansvar för delar av informationsförmedlingen. Genom att vid varje 

försäljningsmaskin ha en display vinklad mot resenären som håller resenären uppdaterad är det enkelt 

att för resenären att se att köpet gått rätt till. På konduktörernas kortläsare, BKUer, skulle det 

exempelvis kunna tänkas förekomma ytterligare en skärm som är vinklad mot resenären.  
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8.5 Ge personal de verktyg och förutsättningar personal behöver för att 

kunna bemöta resenären effektivt 
I intervjuer framkom att framtagandet av systemet har tagit in användarexperter för att hjälpa 

resenärer, men att man inte tagit hänsyns till personalen i en försäljningssituation. Något som enligt 

mig ska ses som nyckel i ett resenärsmöte. Ska arbetet fungera bra ska det inte vara beroende av 

försäljaren minne. Nödvändig information för ärendet behöver finnas tillgänglig med minimalt 

bekymmer att finna den. Personal främst på bussar och lokalbana är i behov av hjälpmedel att snabbt 

kunna ta reda på resenärers resmåls slutdestinations för att undvika att ett gissande förekommer vid 

biljettval. Detta skulle kunna ske genom att personal erbjuds möjligheten att söka efter 

slutdestinationen i antingen digitalt verktyg eller i en bok för att finna dess zontillhörighet. Digitala 

verktyg är att föredra då dessa har möjlighet att hållas uppdaterade över tid. Sökandet måste vara 

enkelt och resultatet måste finnas inom ett tidsspann som upplevs som rimligt av både resenär och 

personal. Att behöva kontakta central ledning över radio är mindre passande för en organisation som 

omfattar 2000 bussar. Via radion kan normalt enbart en person prata i taget och det förekommer en 

potential att användande av radion kan vara tidsödande och störa spridande av annan viktig 

information. 

Det är inte ovanligt att resenärer köper fel zonomfattning på sin biljett. Försäljningspersonal behöver 

en möjligt att kunna sälja kompletterande zonbiljetter i pappersform som inte har sin utgångspunkt i 

den nuvarande zonen. På så sätt kan skadan av felköp i automater eller hos annan personal minskas 

och systemet bli mer användarvänligt. 

Tilläggsfunktionen av kuponger behöver ses över så att det blir tydligt för både personal och resenär 

hur många kuponger biljetten omfattar efter ett tillägg. Antag att en resenär kommer och säger ”Jag 

har rest hit på 2 kuponger, men behöver dra 3 för den här resan”. Då är det rimligt att en 

tilläggsfunktion utgår från zonomfång eller antal kuponger biljetten ska ha när den är färdig och enbart 

presentera de omfång som är möjliga att komplettera till. I exemplet nämnt skulle då alternativen 3, 

4, 5 och 6 vara möjliga. Ett alternativ kan också vara att ett tillägg formas som idag, där antalet 

kuponger som ska läggas till behöver anges, men med förändringen att det nuvarande antalet och det 

totala antalet kuponger efter tillägg blir synligt innan och efter genomförande.  Att ha maskiner och 

kvitton som enbart anger ”tillägg av 1 kupong” som transaktion säger inte mycket till resenären om 

vad tillägget innebär. Baserat på informationen ”tillägg 1 kupong” som dagens kvitton presenterar är 

det omöjligt att avgöra huruvida resenären då fått en biljett om 3, 4, 5 eller 6 kuponger. Den 

informationen förutsätter att resenären vet vad som fanns på kortet sen tidigare.  

I inledningen nämns problem med individer som fått enkelbiljett istället för gruppbiljett. För personal, 

liksom resenär, skulle systemet kunna felsäkras om de hade en kompletteringsfunktion av antal 

resenärer biljetten gäller för vid de tillfällen som fel uppstått längsmed resan och ångertiden passerat. 

Det kan vara resenärer som obetänksamt eller oförstående försökt gå genom spärrar, det kan vara 

personal som inte lyckats skapa en gruppbiljett på rätt sätt eller något annat oförutsägbart. Om 

gruppen och personal vid laddningstillfälle noggrant diskuterat fram korrekt summa för att täcka alla 

resenärsgruppens tänkta resor kan dessa misstag bli dyra för resenären då en ny laddning behövs. Att 

ladda kortet med mer än det tilltänkta för att täcka missöden innebär en extrasumma som kanske inte 

kan fås tillbaks. Finns en aktiverad kupongresa är det rimligt att anta att alla i gruppen ska åka till 

samma destination. Att lägga till personer innebär då ett köp av samma biljett i antal kuponger med 
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samma giltighetstid som den redan existerande fast för de tillagda personerna. Ett tillägg av personer 

kan och bör särskiljas från tillägg av kuponger.  

Presentera alla biljetter som finns på kortet för försäljare och låt försäljare komplettera biljetten även 

utanför biljettens täckta zoner. En försäljare vill veta om en zonbiljett finns för en annan zon än den 

befintliga för att kunna förhindra att felaktiga köp förekommer i situationer som Kista-Rådmansgatan 

via Helenelund uppstår. Att använda hjälp i SLs fuskjakt som argument till att skapa omedvetna fuskare 

är i mina ögon motsägelsefullt. Andelen resenärer som gör rätt för sig är idag imponerande hög med 

tanke på hur lätt det är att ”planka” idag. Att inte tillåta denna komplettering kan vara viktig för den 

rutinåkande resenären som systematiskt fuskar, men det går inte ihop med nybörjaren och 

undantagsåkarens experimenteringsbehov. Nybörjaren behöver assistans, medan rutinåkaren 

troligtvis inte ber om komplettering ändå. Gruppbiljetten används troligtvis främst av nybörjare, 

undantagsåkare och planerare. Om bestraffning av dessa misstag önskas är det rimligare att ta bort 

flerzonsrabatten för tillägg med reskassa genom att ta 1 kupong i administrationsavgift efter 

zongränspassering än att ta bort en köpt biljett helt. Det kommer fortfarande ställa till med likartade 

problem med beräkning av resekostnad, men det tillåter åtminstone en komplettering av en redan 

giltig biljett. Bestraffningen är även i linje med hur SMS-biljettsystemet fungerar och 

zonbiljettsystemet skulle fungera om kompletteringsmöjlighet fanns. 

Används zoner som begrepp kan tillägg av zoner följa samma betalningsmodell som zonbiljetter. Det 

vill säga, resenären ges rabatt vid de tillfällen som den köper flera zoner samtidigt. Dock medför det 

åter en risk för personalfel gör biljetten dyrare för resenären. 

8.6 Designa om automaterna till mer hjälpande  
Om personal ska arbeta på ett sätt som ger resenärerna förutsättningar att på egen hand använda 

automater behöver även automaterna formas på ett sätt som tar vara på hur personal arbetar. Vidare 

behöver automaterna arbeta med vad Nielsen och ISO-EN 9241-110 kallar för recognition- igenkänning 

istället för memory – minnas. En resenär kanske kan känna igen vilken zonomfattning en resa ska ha 

genom att titta på bokstäverna AB, eller titta på antal zoner.  Vet inte resenären sin resas omfattning 

är införandet av en sökfunktion eller reseplanerare att rekommendera i automaten. Den skulle kunna 

erbjuda nybörjaren och undantagsåkare rimliga biljetter för resan både i form av zonbiljetter och 

reskassa eller enkelbiljetter/ tilläggsbiljetter för resor inom UL. Då ger automaterna motsvarande 

försäljarnas service där resenären inte behöver känna till vilken biljett som är korrekt utan får reda på 

det av systemet. Den skulle också kunna hjälpa nybörjaren och planeraren att finna sin färdväg och 

tidavgång, vilket kan vara passande för den mer improviserande eller med glömska. 

Undersökningen visade att resenärer ofta blandar ihop zoner och kuponger. Om SL har för avsikt att 

fortsätta använda begreppet kuponger kan köpet förtydligas genom att biljettval med reskassan 

presenteras i både kuponger och zoner. Exempelvis skulle det kunna stå ”Valt: 3 kuponger (resa inom 

2 zoner)” när resenären väljer 3 kuponger. En översättningstabell skulle kunna presenteras vid sidan 

av sifferval. Används zoner som huvudsakligt begrepp genom systemet behövs ingen översättning. 

Vidare borde valet av helt eller reducerat pris presenteras även vid valet av kuponger. 
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Undersökningen visade på att resenärer har svårt att finna information om sin standardresa. 

Standardresa är en lika vital del för reskassan som dess saldo. Därmed behöver den presenteras i 

kortinnehåll reda på automatens första sida vid kortpåläggning. Det är onödigt att resenären ska 

behöva genomgå 2 menyer som presenterar samma kortinnehåll innan standardresan presenteras. 

Menyn ”Mer detaljer om kortet” bör rimligen presentera alla detaljer om kortet. Som det är nu 

förekommer detta i 3 underliggande menyer, där varje mellanliggande meny är mycket lik den 

varandra. 

Inför möjligheten att ladda på med minsta beloppet 100kr som snabbmeny oavsett vald standardresa. 

Undersökningen visar att påladdningsbeloppet 100 kr är ett förväntat och direkt sökt alternativ av 

många reskasseanvändare. Vill påladdningen bli snabbare skulle laddningssidan kunna formas så att 

den påminner om en bankomat i sitt utförande där resenären både kan välja ett förbestämt belopp 

eller själv ange summa direkt.  

En instruktionsfilm som hjälper nybörjare in i systemet kan vara passande att presentera i eller i 

anslutning till automater (samt hemsida). Det är tänkbart att 3 olika filmer behövs beroende på om 

det avser periodbiljett, zonbiljett eller reskassa som ska användas. 

Inför en korthållare vid automaters kortläsare för att aktivt motverka att resenärer glömmer 

utförandet av den andra kortläsningen vid köp av biljetter. Att missa det genomförda köpet kan få 

resenärer med begränsat kapital på sitt konto att inte ha råd med sin biljett eftersom pengarna inte 

återbetalas förrän 3 bankdagar senare. 

8.7 Hjälp resenärer att snabbt och enkelt se vilken zon de befinner sig i  
En förutsättning för att kunna resa med zonbiljetter och reskassa är att resenären vet sin resas 

zonomfattning. Ett antagande om att resenären besitter dessa förkunskaper som zoner förutsätter 

medför en konflikt med SLs defintion av behovsgrupper, specifikt nybörjaren. Därmed måste ett 

antagande om att resenären inte vet vilken zon den är i antas och SL behöver fråga sig hur resenären 

ska kunna veta vilken zon de befinner sig i. Min åsikt är att det ska vara tydligt för resenären att veta 

vilken zon denne befinner sig i oavsett om hon är på ett fordon eller vid en på-/avstigningsplats. 

Därmed blir både fordon och avstigningsplatser intressanta att titta på. 

Tydliggör varje zon med färgkoder eller mönster som synliggörs genom att hållplatser och stationer på 

något sätt karaktäriseras av dessa koder eller mönstret. Dessa behöver formas på ett sätt som inte 

kopplas ihop med linjernas färger. 

Följ lösningsförslaget som används i Skånetrafiken och UL; att bussar som åker inom en zon har en 

karaktäristisk färg och bussar som går över flera zoner har en annan. Grön för lokal och gul för flera 

zoner är gemensamt för dessa. Denna lösning är problematiskt i SL då det står i konflikt med SLs 

stombussar som har blå färg istället för övriga bussars röda färg. Det kan också vara smidigt för 

resenärer i regioner nära länsgränsen att tydligt kunna särskilja på SLs trafik från ULs trafik. 

Enligt SLs behovsgruppers definition är det framförallt nybörjaren och planeraren som är i behov av 

hjälp med zonkännedom. Rutinåkaren har troligen denna redan, eller har en biljett där denna är 

ointressant. Målsättningen bör rimligen vara att hjälpa nybörjaren med sin zonkännedom, för kan 

nybörjaren hjälpas kan även planeraren och undantagsåkaren hjälpas.  
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Min bild av en nybörjare är att denne saknar resans nödvändiga referenser och således letar efter dem. 

Längsmed resan kan referenser förekomma både i tid och kända platser. Resenären kan ha en 

ankomsttid tillgänglig och således utgå från den när en klocka beskådas. Position undersöks genom att 

titta på vilken hållplats resenären för närvarande är vid och var den är i linjekartan i förhållande till 

slutmålet. Har resenären åkt för kort, för långt eller är den framme?  

Detta kan beskådas antingen vid hållplatsers skyltnamn längsmed fordonets färd vid eller på 

informationsskyltar och utrop inuti fordonet. Det gör att namnskyltar och informationsskyltar kommer 

vara något som nybörjare och planerare tenderar att söka efter. Att komplettera hållplatsers och 

stationers namnskyltar med zoninformation skulle således kunna vara ett effektivt sätt att 

uppmärksamma resenären på zonsystemets existens, dess position i systemet, att flera zoner 

förekommer samt var de förekommer. En sådan skyltning förekommer idag enbart vid busshållplatser 

och skulle således kunna förekomma i hela systemet. Huruvida nuvarande zon kan implementeras på 

informationsskyltar ombord behöver undersökas. Införandet av detta kan enligt Nielsens heuristik 

komma att försvåra informationsförmedlingen av nästa hållplats. Men om resenären ska ha en chans 

att komplettera sin zonbiljett i tid är det rimligt att denne uppmärksammas på att ett zonbyte kommer 

ske efter närmaste stopp. Således behöver minst två hållplatser presenteras – nuvarande och 

nästkommande. På de flesta bussar och tåg består informationsskylten av 1 rad. Där skulle möjligen 

en rullande informationstext förekomma som varnar för zonbyte efter nästa stopp. På stombusslinje 

4 förekommer ett flerradigt skyltsystem som kan vara intressant att se över och implementera med 

zonmarkeringar.  

På stationer med spärrlinje utgör spärrar eller expedition något en resande måste passera beroende 

på biljettval. Här skulle expeditionen kunna vara en tydlig exponeringsplats för zonbeteckning, med en 

stor beteckning högst upp på spärrexpeditionen. Likaså skulle spärrar kunna skyltas med zon både med 

bokstav och kanske med zonfärg eller zonmönster. Exempelvis en racing stripe passande för zonen. 

Det brukar sägas att människor aldrig tittar upp, vilket gör att golv skulle kunna vara en 

exponeringsplats, men där riskerar markeringar slitas och människor som är upptagna med sin telefon 

skulle inte ägna dessa någon uppmärksamhet. De skulle troligtvis inte heller ge expeditioner 

uppmärksamhet heller, men de skulle behöva stanna till för spärrlinjen. Därmed är spärrarna en central 

zonförmedlingsposition innan resenären köper biljett. En liknande markering skulle kunna förekomma 

på eller i automater. Förekommer en statisk karta är det rimligt att den har en tydlig utmarkering av 

Här är jag. En internationell standard är n orange cirkelmarkering eller inringing av stationsnamnet. 

Med statiska skyltar redan uppe är en orange klsiterlapp billigast. Med en sådan markering slipper 

resenären spendera värdefull tid på att leta efter sin position i kartan. Något som rimligen hjälper 

nybörjaren och möjligen även planeraren och undantagsåkaren. 

Ytterligare en kanal som kan vara tänkvärd för förmedling av zonsystemet är accesskorten. 

Undersökningen visar att det finns ett önskemål om att accesskorten förekommer i flera varianter för 

att individer eller sällskap vill kunna särskilja sina kort. Accesskorten skulle kunna komma med en 

linjekarta eller zonkarta som motiv. Denna lösning skulle inte bara gynna resenärer som är i behov av 

flera kort. Det skulle även förenkla för nybörjare att orientera sig då de alltid har en linjekarta med sig. 

Eventuellt kan en årtalsmarkering krävas eftersom linjekartan succesivt ändras. Annat tänkbart motiv 

kan vara en uppslagstabell för zoner till kuponger till pris. Dessa skulle kunna tillåta en inringning av 

nuvarande standardresa. 
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8.8 Designa om mötet med spärrar för bättre interaktion 
Undersökningen visar att spärrarna idag inte upplevs som intuitiva och inte ger resenären den 

information resenären behöver för att kunna använda systemet på ett effektivt sätt.  

Spärrarna behöver formas om så att kortläsaren inte ligger i instruktionstexten till den upplevda 

kortläsaren utan på en plats som känns intuitiv för resenären. Informationen från spärrarna behöver 

ge resenären de förutsättningar som resenären behöver för att på egen hand kunna köpa rätt biljett, 

för om en resenär ska kunna hållas ansvarig för att köpa rätt biljett behöver förutsättningarna för 

biljettköpet vara av ett sätt som ger resenären förutsättning att ta ansvaret för att rätt biljett köps. 

Med 3 minuters felmarginal är det akut att resenären direkt ser om rätt biljett köpts. Då en 

periodbiljett får sin giltighetstid angiven från och med sin aktivering i en kortläsare behöver 

giltighetstiden förmedlas. Detsamma gäller för zonbiljetter och reskassa för att visa för resenären att 

samma biljett används vid byte av transportmedel. Vidare är saldo efter biljettköpen nödvändigt för 

resenären som reser med reskassa.  

För periodbiljettresenären behöver spärrarna återge giltighetstid, antingen med slutdatum, dagar kvar 

eller både och. Vidare är det intressant för resenären att få information om ny periodbiljett laddats till 

kortet när den aktiva biljetten närmar sig sitt slut samt om resenären befinner sig utom 

periodbiljettens giltighetsområde. För reskasseresenären är det viktigt att informera vad det är för resa 

som resenären köpt, är det 2 kuponger, 3 kuponger, eller 6 kuponger som dragits för nuvarande resa, 

pris för biljetten samt ett återgivande av nya saldo. För att effektivt kunna genomföra en så kallad 

annan resa skulle eventuellt knappar kunna sitta vid spärrarna som ger resenären möjlighet att innan 

kortet läggs på läsaren välja den tilltänkta kupongomfattning som resan omfattar. Detta är speciellt 

lämpligt för planeraren som kan ha tagit reda på biljettens omfattningskrav genom reseplanerare. För 

resenärer som både har periodbiljett och reskassa på sitt kort kan det vara intressant med ett 

särskiljande av den informationssignal som periodbiljetter och reskassa medför vid validering. Vidare 

behöver resenären få information som särskiljer på huruvida det uppstår kommunikationsproblem 

med ett kort som läggs på en kortläsare, eller om kortet nekas för att dess biljett redan bekräftats eller 

är ogiltig. På så sätt ges resenären den information och de valmöjligheter den behöver för att på egen 

hand kunna hållas ansvarig för att alltid ha med sig rätt biljett från en spärr. Vidare kan rutinåkaren 

snabbt stämma av att allt står rätt till och nybörjaren ges möjlighet att aktivt laborera med systemet.  

Inför även flera kortavläsningshöjder, eller gör läsaren vinklingsbar så att spärrar kan anpassas för 

personer i exempelvis rullstol. De behöver samma information som övriga resenärer och behöver 

således se den information spärrarna ger ifrån sig. Särskilj på signaler vid felläsning av kort från 

nekande av entré vid exempelvis passback, ogiltig biljett med mera. Särskilj även signaler där resor sker 

med periodbiljett och med reskassa så att resenären kan höra använd biljettyp. Signalen för reskassa 

skulle kunna vara beroende av biljettomfånget. 2 kuponger ger ett ljud, 3 ett annat och 4 ett tredje. 

Det kan hjälpa synskadade att bekräfta rätt biljettköp. 

Vid design av spärrarna kan en utgångspunkt vara att se över hur resenären ska klara av att genomföra 

hela sitt resande med enbart spärrpassager, både vad gäller periodbiljetter, zonbiljetter, standardresor 

och andra resor. 
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En nackdel med pappersbiljetter är att de alltid behöver valideras av personal. Om och endast om 

automaterna är utformat på ett sätt som hjälper resenären, framförallt nybörjaren, att hitta rätt biljett 

kan användande av zonbiljetter i pappersform effektiviseras genom att använda likartad 

biljettläsningskod på pappersbiljetter som idag används av SMS och sätta in telefonbiljettavläsare i 

spärrar.  

8.9 Tillåt resenären att se sina kort i SLs app 
Samtliga utvecklingsförslag ovan behandlar situationer där resenären befinner sig på plats vid personal 

eller utrustning. Även andra informationskanaler skulle kunna öppnas upp som inte är låst till SLs 

fordon och hållplatser. En kanal som resenären normalt har tillgänglig, oavsett position, är dess 

mobiltelefon.  

En mobiltelefon kan användas i stort sett överallt inom Stockholm. Mobiltelefonen har alltid en resenär 

med sig och behöver inte avvika från den rakaste vägen för att använda den. Genom appar kan 

exempelvis en resenär närhelst hon önskar söka i reseplanerare för att finna alternativt undersöka sin 

resrutt med tider, hållplatser och kartpositioner. Därtill kan hon i realtid se status för färdmedels 

avgångar, liksom om eventuella störningar uppstått och dess status just nu.  I enlighet med Nielsens 

heuristik blir det lätt och effektivt för resenären att hålla reda på sin resas omfattning genom att kunna 

slå upp sitt informationsbehov när det uppstår. Hon slipper anstränga minnet med att memorera tider 

och att leta sin destination i linjekartor och kan istället använda igenkänningsmekanismer när linjens 

namn presenteras. 

SLs egna app är en försäljningskanal som även tillåter sökning av resor och köp av korrekt biljett i 

enlighet med den valda resrutten. Ett utvecklingsförslag är att vidareutveckla appen till att ha en sida 

som presenterar resenärens alla registrerade kort. När användaren öppnar sidan genomförs en 

manuell eller automatiskt inloggning till ett förangivet personligt konto vid SL. Från kontot hämtas då 

regelbundet information om kontots registrerade kort till appen. Dessa presenteras kort för kort med 

dess registrerade innehåll och ger således resenären en möjlighet att slå upp sitt saldo, standardresa 

och sina periodbiljetters giltighetstid och vilotid när denne önskar. Resenären kan då proaktivt före sin 

resa, eller under resans fortlöpande snabbt och enkelt se sitt korts status och avgöra huruvida något 

nytt biljettköp behöver genomföras. Detta borde framförallt passa undantagsåkaren som kan ha glömt 

sitt saldo och sin standardresa mellan turerna. 

I fall där resenären vet att pengar förekommer på ett av flera kort kan resenären identifiera kortet 

genom dess kortnummer.  

Att SL access är ett offlinesystem medför att detta inte lämpar sig för biljettköp med reskassan då 

registrering av dess biljett kan dröja längre än dess giltighetstid. Därmed kan det vara rimligt att 

påminna resenären om att viss fördröjning förekommer. Ett användande av en datumstämpling kunna 

som anger när den senaste registrerade händelsen skedde skulle kunna göra detta tydligare. 

Att erbjuda detta genom SLs app skulle kunna vara SL till fördel. Att erbjuda möjligheten till att kunna 

se sitt kortinnehåll varhelst individen befinner sig borde leda till ett ökat användande av SLs app, samt 

få fler att registrera sina kort. En av målsättningarna med Access systemets införande var just att kunna 

erbjuda förlustgaranti även på köpta biljetter vid station då förlustgarantin kräver att ett kort 

registrerats. Därtill kan appens reseplanerare hjälpa planerare att finna rätt zonomfattning på sin resa. 

Något som inte alla 3djepartslösningar gör.  
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SLs egen app för biljettköp kan därigenom ses som en potentiell primär informationskanal till samtliga 

SLs behovsgrupper. Men samtidigt är den troligtvis inte en informationskanal som når turister och inte 

heller garanterat når personer som har svårt för tekniken. Vidare är en vanligt förekommande händelse 

att batterier tar slut. 

8.10 Inför ett kostnadstak per dag för resor med reskassa 
Med reskassan förekommer en risk att totalsumman för en resdag kan bli kostsam. Något som skulle 

kunna öka tryggheten vid resande är att, likt TfL i London, införa ett kostnadstak per dygn för resor 

som utförs av en person med ett och samma kort. När detta kostnadstak nås erhåller resenären fritt 

resande inom zon ABC resten av dygnet motsvarande en periodbiljett som exkluderar Gnesta. Genom 

detta riskerar resenären inte lika stora problem med skenande kostnader som kan uppstå genom eget 

fel, liksom personalfel, och det skulle kunna skapa ett motiverande av att vara ärlig med sin reslängd.  

9 Fortsatta studier 
För framtida utveckling skulle en studie av hur försäljarens maskin kan utformas för att effektivisera 

försäljarens arbete gentemot resenären. 

För framtida utveckling skulle en studie av hur en spärr kan designas för optimerat intuitivt 

informationsflöde mot resenären samt effektivt hindra plankande i enlighet med rådande lagar. 

För framtida utveckling skulle en studie av de efterfrågade biljettsystemsformerna för att se vilken 

som ligger närmast SLs nuvarande system och hur detta då skulle implementeras.  
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Bilaga 1. Struktur av SL Organisation 
Stockholms läns landsting organisation har följande struktur.  

 

Av strukturen kan utläsas att Trafikförvaltningen styrs av landstingets trafiknämnd som tillsätts av 

landstingsstyrelsen som i sig tillsätts av landstingsfullmäktige. Således styrs SL av de landstingspartier 

som har majoritet i landstinget.  Sedan 2011 ser organiseringen av Trafikförvaltningen ut på följande 

sätt: 

Där Strategisk utveckling ansvarar för SL:s 

strategiska arbeten och säkerställer att det 

bedrivs som en helhet. De tar ansvaret att 

utforma trafikpolitiken i Stockholms län och 

innefattar framtagandet av Stockholms läns 

landstings trafikförsörjningsprogram och SL:s 

trafikplanering på lång och medellång sikt. 

Avdelningen ansvarar för att utforma SL:s affärer 

i enlighet med vision, verksamhetsidé och mål 

samt att strukturera dem enligt SL:s 

affärsmodell. Avdelningen utgör SL:s samlande 

kontaktyta mot länets kommuner, myndigheter 

och Trafikverket. (Johansson, 2011) 

Trafikförsörjning ansvarar sedan för uppföljning och vidareutveckling av samtliga affärer som SL har 

med trafikoperatörerna samt andra leverantörer inom verksamhetsområdet. Sektionerna ansvarar för 

att affärerna löper enligt avtal, genom att följa upp servicenivåer och leveranser, men även genom att 
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göra nödvändiga justeringar till följd av ändrade förhållanden. I uppdraget inkluderas trafikplanering 

av allmän och särskild kollektivtrafik på kort sikt. (Johansson, 2011) I de olika trafikslagssektionernas 

uppdrag ingår att ge förutsättningar för en attraktiv och väl fungerande kollektivtrafik genom att 

säkerställa en infrastruktur med avtalad funktion, garanterad säkerhet och ett bibehållet värde. 

(Johansson, 2011) 
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Bilaga 2 Enkät 

SL Reskassa 
SL strävar efter att ständigt förbättra sitt biljettsystem och göra det mer enkelt för resenärerna. Jag har fått i 

uppdrag av SL att hitta potentiella förbättringar i reskassan som examensarbete inom Mastersprogrammet 

Civilingenjör och Lärare vid Stockholms Universitet och KTH. Jag som gör denna undersökning jobbar även 

deltid som stationsvärd och har sett resandet ur olika perspektiv och möter frågor som resenärer ofta har. I 

samtal med ansvariga utvecklare vid SL har vi kommit fram till att göra denna undersökning, Resultaten av 

denna undersökning kommer tas i beaktande vid utvecklingsarbetet av reskassan och kan därför komma att 

påverka biljettsystemets utformning. Det ger dig en unik chans att få vara med och påverka SLs arbete med 

utvecklingen av deras biljettsystem. 

Detta är en enkät som syftar till att undersöka hur du som SL-resenär förstår och använder reskassan och det 

tillhörande zonsystemet, hur du gått tillväga för att lära dig använda systemet samt var du söker information 

inom SL rent allmänt. 

Målet med enkätens är att ta fram statistiskt underlag som ska ligga till grund för konstruktiva förslag på 

vidareutveckling av Reskassan. 

Enkäten kan komma att ta upp emot 20 minuter att fylla i. För detta är det bra om du har någon erfarenhet av 

SL Reskassa. 

Du som svarar kommer vara anonym om du inte självmant genom kommentarer väljer att inte vara det. 

Google Forms sparar enbart inlämningstid och de svar som getts av svarande när enkäten skickas in. Genom 

detta och frågornas utformning finns inget sätt för mig, eller någon berörd, att spåra enkätens svarande. 

Informationen kommer behandlas, sammanställas och redovisas av mig. Berörd personal hos SL kommer 

sedan ta del av min redovisning. 

Du som deltar i denna enkät har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande genom att stänga enkäten. Inga 

av dina svar kommer då sparas. 

Kommentarer som ligger utanför denna undersöknings område kommer ignoreras, exempelvis kommentarer 

om reklamkampanjer, förekommande störningar i trafiken, och vissa politiska budskap. Sådana kommentarer 

ges mer lämpligen till SL kundtjänst, politiker (och social media).  

 

(Enkäten är skriven av mig som studerande, SL har inte varit inblandade vid dess framtagning. Vid enkätens 

utformning har jag försökt forma frågorna så neutrala och objektiva som möjligt. Om en fråga ändå kan 

tyckas framhäva en åsikt är den således min egen, inte tillhörandes SL.) 

För att den information du angivit när du skickat in enkäten ska få användas behövs ditt godkännande, liksom 

din målsmans om du är under 18 år. Därför inleds denna enkät med att följande viktiga fråga: 

*Obligatorisk 

Jag vill medverka i denna studie och jag (liksom min målsman om jag inte är myndig) 

godkänner att mina svar kan komma att publiceras i en rapport samt kan komma att delges 

till utvecklare vid SL. * 

o  Ja 

o  Nej 
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Tema Reskassa 

Använder du SL Reskassa idag? * 

o  Ja   (hoppa över nästa fråga) 

o  Ja, men inte primärt  (hoppa över nästa fråga) 

o  Nej   (gå till nästa fråga) 

o  Aldrig hört talas om       (avsluta) 
 

Tema Reskassa 

Har du någon gång använt SL Reskassa? * 

o  Ja 

o  Nej   (->avsluta) 

 

Tema Reskassa 

Vilken svårighetsgrad skulle du sätta på att använda reskassan? * 

Ange på en skala mellan 1:6 där 1: Mycket lätt, 6: Mycket svårt 

 1 2 3 4 5 6 
Vill ej 

svara 

Generellt 

sett        

När du gör 

en 

standardresa 
       

När du gör 

en annan 

resa än din 

standardresa 

       

När du gör 

en 

gruppresa 
       

Standardresa: Är den förinställda zonomfattning som du berättar för systemet att din resa ska täcka 

när du gör din "vanliga" resa genom att lägga kortet på en kortläsare i exempelvis en spärr. Annan 

resa: När du, ensam, ska göra en resa som omfattar ett annat antal zoner än din standardresa benämns 

i denna enkät som "annan resa" eller "annan resa än din standardresa" Gruppresa: Ett kort laddad 

med reskassa används för att köpa och hålla biljetter till flera personer samtidigt. Alla medlemmar i 

gruppen håller samman hela resan och har samma start och slutdestination samt mellanbyten. 
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Tema Reskassa 

Vet du vad du har för standardresa angiven på ditt reskasseladdade kort idag? 

o  Ja 

o  Nej 

o  Jag är osäker, men tror det var något i stil med [det tal du tror] kuponger. 

o  Jag har ett accesskort laddat med pengar, men ingen standardresa angiven vad jag vet 

o  Jag har inte ett accesskort laddat med pengar. 
 

Tema Reskassa 

Hur transparent skulle du uppskatta att systemet är på en 10gradig skala? 

Ange på en skala 1-10 där 1: Jag kan inte få fram mina uppgifter, 10: Systemet berättar allt för mig 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Transparensgrad:           

Med transparent menas hur pass väl systemet berättar vad det gör, hur mycket pengar du har, hur långt 

du får åka o.s.v. 

 

Tema Reskassa och Zonsystem 

Vilken svårighetsgrad skulle du säga att det är att översätta: * 

1:Mycket svårt, 6:Mycket lätt 

 1 2 3 4 5 6 
Vill ej 

svara 

Zoner till 

Kuponger        

Kuponger 

till Zoner        

Kuponger 

till 

Pengar 
       

 

 

  



3 
 

Tema Reskassa och Zonsystem 

Begreppet Zoner istället för Kuponger? 

 
Mycket 

sämre 
Lite sämre 

Det skulle 

inte göra 

någon 

skillnad. 

Lite bättre 
Mycket 

bättre 
Vet ej 

Skulle du 

förstå systemet 

bättre om det 

utåt använde 

begreppet 

"zoner" istället 

för 

"kuponger"? 

      

Exempel "Jag vill ha en resa inom en 1 zon". istället för "jag vill ha en resa på 2 kuponger." 

Har du ett förslag på fler användbara begrepp, ange då det här. 

(Du kan även ange sådant förslag på enkätens sista sida.) 

 

Tema Reskassa 

Hur skulle du bedöma svårighetsgraden att komma ihåg hur reskassan fungerar? 

Ange på en skala från 1 till 6 där 1: Mycket lätt, 6: Mycket svårt 

 1 2 3 4 5 6 Vet ej 

Svårighetsgrad 

att minnas:        

 

Tema Reskassa 

Skulle du lita mer på reskassan om en maxtaxa per dygn infördes? * 

Med maxtaxa menas att när biljettkostnaden för det aktuella dygnet når en viss nivå skapas en periodbiljett 

som är giltig resterande dygnet istället för en enkelbiljett. Dvs inga mer pengar dras från reskassan vid 

singelresor resten av dagen när en viss kostnad uppnåtts. 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vet ej 
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Tema Reskassa 

Skulle en maxtaxa per dygn få dig att använda reskassan mer? * 

o  Ja, då skulle jag nog främst använda reskassa 

o  Ja, i de perioder som jag inte behöver periodkort 

o  Nej, det skulle inte förändra mitt användande av reskassan. 

o  Nej, jag skulle resa mindre med reskassan då 

o  Vet ej 

 

 

Tema Reskassa 

Skulle du som resenär föredra att du vid en resa både checkar in när du påbörjar din resa och checkar 

ut när du byter resmål eller når ditt slutmål och låter systemet räkna ut och ta betalt för den biljett du 

behövt för resan? * 

Antag att dagens zonsystem skulle användas. 

o  Ja, det skulle göra systemet enklare 

o  Nej, nuvarande system är bättre 

o  Båda är lika bra 

o  Jag saknar åsikt i frågan 

 

 

Tema Reskassa 

Skulle du som resenär föredra att du varje gång du använder reskassan istället för att köpa en 

zonbiljett köper en periodbiljett med fritt resande (likt ett månadskort) under exempelvis 1 timmes 

tid? * 

Ofta förknippat med begreppet enhetstaxa. (Om det skulle införas skulle det troligtvis innebära ett dyrare 

biljettpris än priset för en zonbiljett för resa inom 1 zon, men troligen billigare biljettpris än priset för en 

zonbiljett för en resa inom 2 zoner) 

o  Ja, det skulle göra systemet enklare 

o  Nej, nuvarande system är bättre 

o  Båda är lika bra 

o  Jag saknar åsikt i frågan 
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Tema Reskassa 

  

Vilket system skulle du helst föredra: dagens system med utcheckning eller ett system 

med 1-timmes periodbiljetter? 

Definitioner av systemen är angivna i föregående frågor 

  Dagens system med utcheckning 

  1-timmes Periodbiljetter 

  Båda alternativen är lika bra 

  Kombinationen av båda: 1-timmes periodbiljett och utcheckning 

  Inget av ovan, båda är lika dåliga 

  Jag saknar åsikt i frågan 

  Övrigt:  

 

 

Tema Reskassa 

Antag att reskassans biljettpris var samma för alla enkelbiljetter (SMS, APP, pappersbiljett o.s.v.). 

Skulle du då fortfarande använda reskassan för enkelresor? * 

o  Ja, då skulle jag fortsätta använda reskassan före övriga enkelbiljetter. 

o  Ja, till mina standardresor, men inte övriga resor. 

o  Nej, då skulle jag främst använda altenativa enkelbiljetter. 

o  Vet ej. 

 

 

Tema Reskassa och Accesskort 

Hur många accesskort skulle du uppskatta att du äger idag? 

             { 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 eller fler, vet ej } 

Hur många av dessa accesskort används till vardags? 

             { 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 eller fler, vet ej } 

Hur många av dessa accesskort behöver du som backup? 

             { 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 eller fler, vet ej } 

Hur många av dessa accesskort skulle du uppskatta är laddade med reskassa? 

             { 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 eller fler, vet ej } 
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Tema SLs Zonsystem 

Nedan kommer frågor om själva Zonsystemets utformning och hur du upplever att det är att använda. 

Hur väl tycker du att du kan SLs zonsystem generellt? 

 1 2 3 4 5 6 7 8  

Vet knappt att 

SL har zoner         
Jag vet precis alla zoner och var 

alla zongränser går 

 

Tema SLs Zonsystem 

Kan du zonsystemet lika bra för alla färdmedel, eller skiljer det sig mellan de olika färdmedlen som 

förekommer inom SL? Ange nedan hur bra du tycker att du känner till zonsystemet för de olika 

färdmedlen. 

Ange på en skala 1-8 där 1: Känner inte alls till zonsystemets gränser, 8: Känner till alla gränser mycket väl 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Vill inte 

svara 

Pendeltågen          

Tunnelbanan          

Bussar          

Tvärbanan          

Roslagsbanan          

Saltsjöbanan          
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Tema SLs Zonsystem 

Hur brukar du gå tillväga för att ta reda på vilken zon du är i? 

Markera alla svar du tycker stämmer överens dig 

o  Jag tittar på en zonkarta på plats och letar upp min hållplats 

o  Jag söker i en reseplanerare eller zonkarta i en app 

o  Jag frågar personalen där jag befinner mig 

o  Jag ringer SL kundtjänst och frågar 

o  Jag tittar på SLs hemsida 

o  Jag frågar en bekant 

o  Jag kan systemet tillräckligt väl och vet vilken zon jag normalt är i 

o  Jag använder periodkort (månadskort), så jag behöver inte tänka på det 

o  Inget av ovan 

o  Övrigt:  

 

Tema SLs Zonsystem 

Hur enkelt skulle du uppskatta att det är att ta reda på vilken zon du är i när du befinner dig vid en 

hållplats för följande färdmedel: (Antag att du inte vet vilken zon du är i) 

Ange på en skala 1-8 där 1: Mycket Svårt, 8:Mycket Lätt 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aldrig 

använt 

färdmedlet 

så jag vet 

ej 

Vet 

ej/Vill 

ej 

svara 

Pendeltågen           

Tunnelbanan           

Buss           

Tvärbanan           

Roslagsbanan           

Saltsjöbanan           
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Tema Informationssökning 

Var brukar du söka information inför en resväg du normalt inte brukar genomföra? 

Markera alla alternativ som du tycker stämmer överens med dig 

o  Jag kan SLs utformning och dess tidtabeller tillräckligt bra och improviserar mig 

fram 

o  Jag använder en reseplanerare för att ta reda på vilka tider som gäller 

o  Jag använder en reseplanerare för att ta reda på vilka linjer jag ska ta 

o  Jag använder en reseplanerare för att ta reda på vilka zoner jag ska åka inom 

o  Jag frågar försäljningspersonal och/eller bussförare om hjälp 

o  Jag tittar i tidtabeller i pappersform och planerar resan därifrån 

o  Jag ringer och frågar SLs Kundtjänst om hur jag ska resa 

o  Jag använder realtidsinformation när jag närmar mig en hållplats för att se vilken 

avgång som passar mig bäst 

o  Inget av ovan 

o  Övrigt:  

 

Tema Informationssökning 

När brukar du normalt söka information om din resväg? 

Markera alla val som du tycker stämmer överens med dig 

o  Flera dagar före resan 

o  Dagen före resan 

o  Strax före resan påbörjas 

o  Inför varje byte längsmed resan 

o  Jag brukar normalt inte söka efter information om min resväg 

o  Inget av ovanstående 

o  Övrigt:  
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Tema Informationssökning 

När du ska resa med reskassa, brukar du då försöka ta reda på hur många zoner/kuponger som krävs 

för din resa? 

o  Ja, varje gång 

o  Ja, varje gång jag gör en resa jag inte redan vet omfattningen av 

o  Oftast inte då jag redan är bekant med zonsystemet och kan gissa mig fram 

o  Nej, jag reser bara på och litar på att systemet ger mig rätt biljett 

o  inget av ovan 

o  Övrigt:  

 

Tema Informationssökning 

Ibland lanserar SL nya tjänster som exempelvis att man kan köpa biljetter genom app, automatisk 

påfyllning av reskassa, m.m. För att resenärer ska kunna ta del av dessa lanseringar krävs att SL kan 

nå ut till alla intresserade resenärer med information om detta. 

Genom vilka av följande kanaler skulle du aktivt söka information om nya eller förändrade 

tjänster i biljettsystemet? 

Markera alla alternativ som du tycker stämmer överens med dig 

o  På SLs hemsida 

o  I tidningar som Aftonbladet, Expressen, DN, SvD, Metro med flera. 

o  Informatörer som står placerade bland resenärer med tydlig väst i anslutning till 

färdmedel 

o  Genom anslag uppsatta på stationer och hållplatser 

o  Reklam på tåg och buss 

o  Reklam utanför SLs områden 

o  Broschyrer utplacerade på stationer och hållplatser. 

o  Jag frågar regelbundet försäljningspersonal vid köp av dina vanliga biljetter 

o  Reklamutskick i brevlådan 

o  Social media 

o  Youtube 

o  Bekanta 

o  Störningsinformationsruta i reseplanerare 

o  På Trafikförvaltningens hemsida hos Stockholms Läns Landsting 

o  På Trafikverkets hemsida 

o  Inga av ovanstående kanaler 

o  Övrigt:  
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Tema Informationssökning 

Var brukar du normalt söka information för att ta reda på om det finns några störningar längsmed 

din resa? 

Markera alla val som du tycker stämmer överens med dig 

o  Jag tittar på varningsmeddelanden i min reseplanerare i mobiltelefonen 

o  Jag tittar på SLs hemsida 

o  Jag lyssnar på högtalarutrop på station 

o  Jag läser på tidningars hemsida med direktrapportering som Aftonbladet, Expressen, 

DN, SvD, Metro med flera. 

o  Jag frågar försäljningspersonal inför eller under påbörjad resa 

o  Jag ringer SL Kundtjänst 

o  Jag lyssnar på högtalarutrop på färdmedlet jag reser med 

o  Jag frågar informatörer som står placerade bland resenärer med tydlig väst i 

anslutning till färdmedel 

o  Jag lyssnar på trafikinformation på Sveriges Radio 

o  Jag tittar på trafikinformation på TV 

o  Jag tittar på trafikinformation på trafikverkets hemsida 

o  Inget av ovanstående 

o  Övrigt:  

 

Tema Informationssökning 

När brukar du normalt söka information om störningar längsmed resan? 

Markera alla val som du tycker stämmer överens med dig 

o  Dagen före resan 

o  Strax före resan påbörjas 

o  Inför varje byte längsmed resan 

o  Efter resan 

o  När jag upptäcker att mitt färdmedel inte är i tid 

o  Jag brukar normalt inte söka efter störningar 

o  Inget av ovanstående 

o  Övrigt:  
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Tema Informationssökning 

Antag att du ska åka från Sollentuna Station till Barkarby Handelsplats med buss 567. Vilken 

zontäckning behöver din zonbiljett då? * 

Fyll gärna i det svar du tror är rätt även om du är osäker. 

o  Zon A 

o  Zon B 

o  Zon C 

o  Zon AB 

o  Zon BC 

o  Zon ABC 

o  Vet ej 

 

Tema Informationssökning 

Hur gick du tillväga för att besvara föregående fråga? 

Markera alla alternativ som stämmer. 

o  Vet inte, jag gissade bara. 

o  Jag har åkt den vägen förr och kan den utantill. 

o  Jag har inte åkt den resan förr, men jag kan SLs zonsystem och vet ungefär vilken 

biljett det borde vara. 

o  Jag sökte i en App. 

o  Jag sökte på SLs hemsida. 

o  Jag tittade i en tidtabell i pappersform med zonkarta. 

o  Jag frågade en bekant 

o  Inget av ovanstående 

o  Övrigt:  
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Tema Informationssökning 

Vilka av följande alternativ använder du för att ta reda på vad du har på ett accesskort? 

Markera alla alternativ som stämmer överens med dig 

o  Jag frågar personal längsmed resa 

o  Jag ser till att åka buss där jag får kortinformation när jag checkar in kortet 

o  Jag går till automat och lägger upp kortet läsaren 

o  Jag tittar i mina kvitton 

o  Jag har registrerat mitt kort på mitt konto på SLs hemsida och tittar på där 

o  Jag tänker inte på det, jag åker bara 

o  Inget av ovan 

o  Övrigt:  

 

 

  



13 
 

Tema Felfrekvens 

I hur många fall av 10 upplever du att du får en felaktig biljett med dig när du påbörjar din resa med 

följande biljetttyper 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vet 

ej/ 

Vill ej 

svara 

Periodbiljett             

Reskassa 

standardresa             

Annan resa 

än 

standardresa 

på Reskassa 

vid Buss 

            

Gruppresa 

på Reskassa 

vid Buss 
            

Annan resa 

än 

standardresa 

på Reskassa 

vid Station 

            

Gruppresa 

på Reskassa 

vid Station 
            

 

Tema Felfrekvens 

Hur många gånger på 10 resor skulle du säga att det händer att du får betala mer för en resa än du 

skulle? 

Detta avser vad en korrekt resa skulle kosta i rådande taxesystem, inte prisnivåns nivå. Exempelvis kanske 

flera standardresor har dragits under samma resa, personal har dragit för många kuponger för resan, osv 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kan ej 

uppskatta 

Det händer 

normalt x ggr 

av 10: 
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Tema Felfrekvens 

Hur många gånger på 10 resor skulle du säga att det händer att trots att du ber om att få en gruppresa 

ändå får en resa för en person dragen? 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kan ej 

uppskatta 

Jag har 

inte 

använt 

gruppresa 

Av 10 fall 

händer det 

mig att jag 

inte får en 

gruppbiljett 

följande 

antal 

gånger 

             

 

Tema Felfrekvens 

Finns det några biljettförsäljaregrupper som du tycker utmärker sig som mer benägna att sälja 

felaktiga reskassebiljetter än övriga? 

Markera alla alternativ du tycker stämmer 

o  Automat 

o  Busschaufförer 

o  Konduktörer (båt, roslagsbanan, saltsjöbanan, lokalbanor) 

o  Ombud (Pressbyrån, 7eleven, Ica, Hemköp O.s.v.) 

o  Pendeltågsvärdar vid station 

o  Tunnelbanevärdar vid station 

o  Nej, det är ganska jämnt fördelat över systemet 

o  Övrigt:  
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Vet du var du kan vända dig om du råkat få fel biljett i form av att? 

 

Jag kan 

närsomhelst 

gå till 

försäljare 

eller 

automat 

och få det 

korrigerat 

Jag kan 

under hela 

biljettens 

giltighetstid 

gå till valfri 

försäljare 

och få det 

korrigerat 

Jag kan 

under hela 

biljettens 

giltighetstid 

gå till valfri 

försäljare 

så länge jag 

befinner 

mig inom 

de zoner 

biljetten 

omfattar 

Inom 3 

minuter från 

första blip kan 

jag gå till 

valfri 

försäljare inom 

biljettens 

zonomfattning. 

Annars måste 

jag vända mig 

till SL 

kundtjänst 

Försäljare 

kan inte 

göra 

något, 

enbart SL 

kundtjänst. 

Jag 

kan 

inte 

ångra 

mitt 

köp 

vet 

ej 

För få 

kuponger 

dragits för 

din påbörjade 

resa 

       

För många 

kuponger 

dragits för 

din påbörjade 

resa? 

       

När du inte 

fått 

gruppbiljetten 

som du bett 

om? 
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Tema inlärning 

Hur har du gått tillväga för att lära dig hur du använder SLs biljettsystem för att kunna resa med 

kollektivtrafiken? 

Jag har lärt mig: 

o  Genom eget experimenterande 

o  Genom föräldrar 

o  Genom vänner 

o  Genom anslag på stationer 

o  Genom att fråga personal på plats 

o  Genom att läsa på SLs hemsida 

o  Genom tidningsartiklar 

o  Genom demonstrationer av SL personal 

o  Genom videodemonstrationer på Youtube 

o  Genom att läsa turistinformation på nätet 

o  Inget av ovanstående 

o  Övrigt:  

 

Tema Kunskapstestet 

Det går många rykten därute, en del är sanna, andra är det inte. Vilka påståenden nedan tror du är sanna? 

Sant eller Falskt? * 

 Sant Falskt Vet ej 

En standardresa på 2 kuponger ger en biljett 

för obegränsat antal resor inom 1 zon under 

75 minuters tid. 
   

En skapad reskassebiljett är enbart giltig till 

nästa spärrdragning. (pengar dras varje gång 

kortet läggs på läsaren) 
   

Vid en resa över två zoner och en 

standardresa på 2 kuponger (1 zon) går det 

bra att göra ett tillägg av kuponger vid 

resstart. 

   

Vid en resa över två zoner och en 

standardresa på 2 kuponger (1 zon) går det 

bra att göra ett tillägg av kuponger efter ett 

zonbyte. 
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Tema Kunskapstestet 

Det går många rykten därute, en del är sanna, andra är det inte. Vilka påståenden nedan tror du är sanna? 

Sant eller Falskt? * 

 Sant Falskt Vet ej 

Pengarna på reskassan försvinner vid laddning av 

periodbiljett    

Hela tunnelbanesystemet ligger i zon A.    

Om jag har en standardresa på 2 kuponger(1 zon) 

och gör en standardresa över en zongräns så 

försvinner min biljett och en ny zonbiljett skapas 

om jag validerar kortet igen i den nya zonen 

   

En gruppresa med reskassa kan skapas genom att 

blippa kortet flera gånger (en gång per resenär) i 

exempelvis en spärr? 
   

 

Tema Kunskapstestet 

Det går många rykten därute, en del är sanna, andra är det inte. Vilka påståenden nedan tror du är 

sanna? 

Sant eller Falskt? * 

 Sant Falskt Vet ej 

Om en biljett skapats på reskassan för en person 

kan den närsomhelst göras om till en gruppbiljett.    

SL Access är ett onlinesystem (Alla händelser 

sker uppdateras i och sker genom en centraldator 

direkt vid händelsens skede) 
   

Det går att resa hela vägen till Uppsala C från 

Stockholms Central med SL Reskassa som enda 

betalningsmetod. 
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Tema Ryktestestet 

Vilka av följande påståenden stämmer in på dig? 

Markera alla alternativ som du tycker stämmer överrens med dig 

o  Jag tycker det är svårt att veta hur mycket pengar jag har på kortet. 

o  Jag tycker det är irriterande att spärrar inte återger saldo när kortet valideras. 

o  Jag tycker det är irriterande att spärrar inte återger hur många kuponger som dragits när kortet 

valideras. 

o  Jag tycker det är irriterande att spärrar inte återger hur lång tid jag har kvar på min biljett när kort 

validerats. 

o  Jag tycker det är irriterande att inte kunna använda min reskassa för köp av andra biljetter som 

periodbiljett. 

o  Jag tycker att jag hela tiden blir lurad på pengar. 

o  Jag köper hellre en dyrare biljett (SMS-/App-/enkel-/periodbiljett) än använder reskassan. 

o  Reskassan var svår att lära sig, men nu när jag kan den tycker jag den är lätt att använda. 

o  Jag förstår mig inte på hur man använder automaterna. 

o  Jag använder främst reskassan som backup för resor under perioder där periodkort inte behövs. 

o  Övrigt:  

 

Tema vem är jag? 

För att bättre kunna sätta dina svar i ett perspektiv behövs lite information om dig. Denna information ska 

inte kunna återkopplas till dig. 

Hur skulle du kategorisera dig själv? * 

o  Yrkesverksam heltid 

o  Yrkesverksam deltid 

o  Student 

o  Arbetssökande 

o  Pensionär 

o  Jobbar inom SL 

o  Övrigt:  
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Tema vem är jag? 

Hur skulle du kategorisera dig själv? 

o  Saknar inkomst 

o  Låginkomsttagare (< 22000 kr/månad) 

o  Medelinkomsttagare (22000 - 39999 kr/månad) 

o  Höginkomsttagare (40000+ kr/månad) 

o  Vill ej svara 

o  Övrigt:  

 

Tema vem är jag? 

Har du någon gång bott i Stockholms län? * 

o  Jag är uppvuxen i Stockholms län 

o  Jag har bott i Stockholms län under lång tid (1+ år) 

o  Jag har bott i Stockholms län under kort tid (<1 år) 

o  Jag har aldrig bott i Stockholms län 

o  Vet ej/Vill ej svara 

o  Övrigt:  

 

Tema vem är jag? 

Bor du i Stockholms län idag? * 

o  Ja 

o  Nej 

o  Vill ej svara 

 

Tema vem är jag? 

Jag är * 

o  Skolungdom (<19 år) 

o  Ung vuxen (19-26 år) 

o  Vuxen (27-45 år) 

o  Vuxen (46 - 65 år) 

o  Pensionär (65+ år) 

o  Inget av ovan 
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Tema vem är jag? 

Min datorvana * 

 1 2 3 4 5 6  

Aldrig använt       Ser mig som expert! 

Min internetvana * 

 1 2 3 4 5 6  

Aldrig surfat       Ser mig som expert! 

Min appvana * 

 1 2 3 4 5 6  

App, vad är det?       Jag testar nya moderna appar så ofta jag kan 

 

Tema vem är jag? 

Vilka färdmedel brukar du normalt resa med? * 

Markera alla alternativ som stämmer överens med dig 

o  Pendeltåg 

o  Tunnelbana 

o  Buss 

o  Saltsjöbanan 

o  Roslagsbanan 

o  Lokalbana 

o  Nattbuss 

o  SL Båt 

o  Cykel 

o  Bil 

o  Inget av ovan, Jag promenerar. 

o  Övrigt:  
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Övrigt 

Känner du att enkäten missat något viktigt, ange då det här. Kommentarer som ligger utanför denna 

undersöknings område kommer ignoreras, exempelvis ignoreras kommentarer om reklamkampanjer, 

förekommande störningar i trafiken, vissa politiska budskap och så vidare. Sådana kommentarer ges 

mer lämpligen till SL Kundtjänst (och social media). 

Har du några konstruktiva kommentarer eller utvecklingsförslag om SL Reskassa, ange då 

det här: 

(Med konstruktivt menas att kommentarer som "Reskassan fungerar bra/dålig" behöver efterföljas 

med "därför att" och en tillhörande förklaring.) 

 

Har du synpunkter på enkätens utformning, ange då det här: 

 

 

 

 

 

 

 


