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Sammanfattning 

Denna kandidatexamensarbetesrapport syftar till att undersöka problematiken som finns med de olika 
regionala kollektivtrafikmyndigheternas biljettsystem, specifikt med hänsyn till ovana resenärers resor 
samt länsöverskridande resor. 

Detta görs dels genom övergripande enkätundersökningar för hela Sverige där både de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna och resenärerna har tillfrågats om deras åsikter samt genom fördjupande 
enkätundersökningar fokuserat på Stockholms och Uppsala län. Resultaten från dessa undersökningar 
sammanställs sedan och analyseras för att identifiera de största gemensamma problemen. 

De tre största problemen visar sig vara ett krångligt genomförande, bristande tillgänglighet och 
bristande information. För att förbättra biljettsystemet föreslås därför ett förenklat biljettsystem samt 
förbättrad tillgänglighet och information. 
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Abstract 
This bachelor’s thesis report aims to investigate the problems that exist with the ticketing systems of 
the various regional public transportation authorities, specifically with regards to inexperienced 
travellers and cross-county travel.   

This is done in part through a comprehensive survey for all of Sweden where both the regional public 
transportation authorities and passengers were asked about their opinions, as well as a through 
in-depth survey focused on the counties of Stockholm and Uppsala. The results of these surveys are 
then compiled and analyzed to identify the biggest common problems. 

The tree biggest problems prove to be a complicated implementation, lack of availability and lack of 
information. In order to improve the ticketing system it is therefore proposed to implement a 
simplified ticketing system, as well as improved accessibility and information. 

 

Title: Tricky Tickets 

Author: Martin Viitanen 

Department: Traffic and Logistics, Royal Institute of Technology 

Supervisors: Karl Kottenhoff (KTH) and Kurt Hultgren (Resenärsforum)  

 

Acknowledgements 

I would first of all like to give thanks to the people who took time out of their day to answer my 
questionnaires and be interviewed, without your help this thesis would never have been possible. 

I would also like to thank my supervisors Karl Kottenhoff and Kurt Hultgren for their help during the 
work and Helena Leufstadius for her help and advice. A special thanks also goes to Amanda Sterner 
Nordin for her support and help, especially with the survey on board the commuter train between 
Stockholm and Uppsala. 

  



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

5 

Innehållsförteckning 

1   Inledning ................................................................................................................................ 8	  

1.1   Bakgrund och historia ........................................................................................................ 8	  

1.2   Syfte ................................................................................................................................ 9	  

1.3   Avgränsningar ................................................................................................................... 9	  

1.4   Metodik ............................................................................................................................ 9	  

2   Översiktsstudie av biljettsystem, samtliga län .......................................................................... 10	  

2.1   Beskrivning ..................................................................................................................... 10	  

2.1.1   Ansvarsstruktur ......................................................................................................... 10	  

2.1.2   Befintliga biljettsystem ............................................................................................... 10	  

2.2   Kollektivtrafikmyndigheternas syn ..................................................................................... 11	  

2.2.1   Resor över länsgränsen .............................................................................................. 11	  

2.2.2   Ovana resenärer ....................................................................................................... 11	  

2.3   Resenärernas syn ............................................................................................................ 12	  

2.3.1  Resor över länsgränsen ............................................................................................... 12	  

2.3.2  Ovana resenärer ......................................................................................................... 12	  

2.4   Sammanfattning .............................................................................................................. 13	  

3   Fördjupningsstudie av biljettsystem, Uppsala och Stockholms län .............................................. 14	  

3.1   Beskrivning ..................................................................................................................... 14	  

3.1.1 Befintliga biljettsystem ................................................................................................. 14	  

3.2   Kollektivtrafikmyndigheternas syn ..................................................................................... 15	  

3.2.1   Resor över länsgränsen .............................................................................................. 15	  

3.2.2   Ovana resenärer ....................................................................................................... 15	  

3.3   Resenärernas syn ............................................................................................................ 16	  

3.3.1   Resor över länsgränsen .............................................................................................. 16	  

3.3.2   Ovana resenärer ....................................................................................................... 17	  

3.4   Sammanfattning .............................................................................................................. 18	  

4   Problemanalys ....................................................................................................................... 19	  

4.1   Bristande möjlighet (krångligt genomförande) ................................................................... 19	  

4.2   Bristande tillgänglighet .................................................................................................... 19	  

4.3   Bristande information ...................................................................................................... 19	  

5   Förbättringsförslag ................................................................................................................ 20	  

5.1   Förenklat biljettsystem ..................................................................................................... 20	  

5.2   Förenklad försäljning ....................................................................................................... 20	  

5.3   Förbättrad information ..................................................................................................... 20	  



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

6 

6   Diskussion och slutord ........................................................................................................... 21	  

7   Källförteckning ...................................................................................................................... 22	  

7.1   Muntliga källor ................................................................................................................ 22	  

7.2   Elektroniska källor ........................................................................................................... 22	  

7.3   Figurer ........................................................................................................................... 22	  

8   Bilagor .................................................................................................................................. 23	  

8.1   Bilaga 1, Formulär till regionala kollektivtrafikmyndigheter .................................................. 24	  

8.2   Bilaga 2, Formulärssvar från regionala kollektivtrafikmyndigheter ........................................ 32	  

8.3   Bilaga 3, Formulärssvar från resenärer .............................................................................. 49	  

8.4   Bilaga 4, Formulär till resenärer i Uppsala/Stockholm ......................................................... 60	  

8.5   Bilaga 5, Formulärssvar från resenärer i Stockholm/Uppsala ............................................... 63	  

8.6   Bilaga 6, Formulär för undersökning ombord ..................................................................... 78	  

8.7   Bilaga 7, Formulärssvar för undersökning ombord .............................................................. 79	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

7 

Termer och Begrepp 

Här ges korta beskrivningar av vissa termer och begrepp som används i rapporten.  

 

Biljettsystem: Det system som innefattar allt om biljetter, från information och köp till visering. 

Länsöverskridande resa: En resa som går från eller till ett annat län. 

Möjlighet: Ifall biljetten finns att köpa, d.v.s. finns i biljettsortimentet.  

Negativ externalitet: När en ekonomisk transaktion påverkar en tredje part, t.ex. luftföroreningar. 

Ovan resenär: En resenär som aldrig eller sällan har åkt kollektivt i länet i fråga. 

Regional kollektivtrafikmyndighet (RKM): Den organisation som, sedan den nya 
kollektivtrafiklagen infördes 2012 är trafikhuvudman, t.ex. ett landsting eller regionförbund.  

Reskassa: Ofta pengar laddade på en sorts passage-/betalkort som sedan kan användas för att 
betala en resa. 

Tillgänglighet: Från att resenären vet vilken biljett denne vill köpa till att denne har denna till sitt 
förfogande. Innefattar därav allt från tillgänglighet av försäljningsombud till biljettautomaters 
användarvänlighet. 
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1   Inledning 

Här ges först en bakgrundsbeskrivning (inklusive en kort historik) av ämnet samt en beskrivning av 
rapportens syfte. Därefter beskrivs de avgränsningar som har gjorts samt metodiken som använts 
under arbetets gång.  

  

1.1   Bakgrund och historia 

Sveriges växande befolkning och dess ändrade levnadssätt har, speciellt sedan bilismens genombrott 
på 1960-talet, lett till ett stadigt ökande transportarbete. Under 1950-talet bestod ungefär hälften av 
transportarbetet i Sverige av kollektivtrafik, men har sedan 1970-talet legat stadigt kring ca 20 %. 
(Trafikanalys, 2010) 

 

Figur 1.1: Persontransportarbete i Sverige 1950-2010 (Trafikanalys, 2010). 

Den stora andelen personbilstrafik skapar dock stora problem: trängseln på vägarna ökar, 
föroreningsnivåerna stiger och samhället får satsa mångmiljardbelopp på att motverka dessa negativa 
externaliteter. I ett led för en mer hållbar samhällsutveckling har kollektivtrafikbranschen därför satt 
igång projektet ”Fördubbling” som har som mål att fördubbla det kollektiva resandet. Vilket bl.a. 
förväntas minska persontrafikens koldioxidutsläpp med 20 % och ge samhällsekonomiska vinster på 
drygt fyra miljarder kronor (Svensk Kollektivtrafik, 2013). 

Ett ökat kollektivt resande bör därför ses som något positivt samt som något vi bör sträva efter att 
uppnå. Ett viktigt steg för att uppnå detta är att skapa en attraktiv kollektivtrafik med så få barriärer 
och förvirringsmoment som möjligt. Här spelar bl.a. biljettsystemen och deras användarvänlighet en 
mycket viktig roll. Om en resenär inte kan köpa en biljett av någon anledning så kommer denne med 
stor sannolikhet inte heller att åka kollektivt och kanske väljer bilen istället.  

Det bör därför, både för resenärer och för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, vara av stor vikt 
att biljettsystemen är enkla att använda. Tyvärr tycks dock inget län ha lyckats utveckla ett system 
som fungerar bra och som är lätt att förstå sig på för alla, speciellt kan stora problem ses för 
länsöverskridande trafik och för ovana resenärer (Hultgren, 2013). Det finns därför ett behov av en 
sammanställande studie som belyser de problem som finns i dagsläget och som kan ligga som grund 
till möjliga förbättringsförslag. 
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1.2   Syfte 

Denna kandidatexamensarbetesrapport syftar till att undersöka vilka problem som finns med de olika 
kollektivtrafikmyndigheternas biljettsystem, specifikt när det kommer till resor över länsgränsen och 
för ovana resenärer. Studien kommer att omfatta Sveriges samtliga län på en övergripande nivå samt 
en fördjupning för Uppsala och Stockholms län. 

För att kunna skapa sig en helhetsbild och dra slutsatser kommer även en sammanfattning över de 
vanligaste och besvärligaste problemen, samt förslag på möjliga förbättringar på dessa, att ges. 

 

1.3   Avgränsningar 

För att göra studien hanterbar har denna avgränsats till endast allmän kollektivtrafik, med fokus på de 
olika regionala kollektivtrafikmyndigheternas utbud. Den sammanfattande studien över alla län 
kommer även att vara begränsad i sitt omfång och djup, istället kommer mer fokus att läggas på 
fördjupningsstudien av Uppsala och Stockholms län.  

Fokus har även lagts på resor över länsgräns och ovana resenärers resors förhållande till de olika 
biljettsystemen, frågor om bland annat förseningar och periodkort (inom länen) m.m. har därför inte 
tagits med. 

 

1.4   Metodik 

För att samla ihop information om de olika länens biljettsystem har enkät skickats ut till samtliga 
regionala kollektivtrafikmyndigheter. Här inkluderades även frågor om deras egen syn angående 
biljettsystemens användarvänlighet.  

Enkäter skickades även ut till personer engagerade inom kollektivtrafikfrågor inom de olika länen för 
att få en bild av de allmänna problemen i hela landet. 

För att få en djupare bild över problemen i Uppsala och Stockholms län skickades en egen enkät ut till 
personer i dessa län samt att en fysisk enkätundersökning gjordes på pendeltågslinjen mellan 
Stockholms och Uppsala Län. För att få en klarare helhetsbild över problemen intervjuades även två 
anställda vid Stockholms Spårvägar.  
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2   Översiktsstudie av biljettsystem, samtliga län 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning över hur situationen ser ut när det kommer till 
kollektivtrafikmyndigheternas biljettsystem för resor över länsgränsen samt för ovana resenärers 
resor. För att skapa förståelse ges först en kortare beskrivning av uppbyggnaden med de olika länen 
och deras kollektivtrafikmyndigheter samt de befintliga biljettsystemen. Sedan ges en sammanfattning 
av både kollektivtrafikmyndigheternas och resenärernas syn på biljettsystemen och sist sammanfattas 
de största problemen, samt likheterna såväl som skillnaderna i kollektivtrafikmyndigheternas och 
resenärernas syn. 

 

2.1   Beskrivning 

Sverige har idag 21 stycken län, från Norrland i norr till Skåne i söder. 

 

Figur 2.1: Kartor över Sveriges län (Tradare.se, 2013) samt ansvarsindelningen i länen (SKL, 2013). 

2.1.1   Ansvarsstruktur 

Sedan den nya kollektivtrafiklagen infördes 2012 ansvarar Regionala Kollektivtrafikmyndigheter för 
kollektivtrafiken i samtliga län. Denna förändring genomfördes bl.a. för att öka insynen och förbättra 
samordningen samt för att göra det lättare att etablera kollektivtrafik över länsgränserna (genom bl.a. 
avskaffandet av länsgränsrestriktioner och omdefiniering av kollektivtrafikmyndigheternas 
befogenheter för att tillåta bättre samarbete). (Regeringskansliet, 2012) 

2.1.2   Befintliga biljettsystem 

Några kollektivtrafikmyndigheter har redan idag ett samarbete för länsöverskridande trafik, bl.a. 
Norrlandsresan och Sydtaxan. I några av fallen är biljettsystemet till och med interoperabelt, men ofta 
går det endast att köpa ”externa” tilläggsbiljetter eller liknande. Ett annat samarbete är Resplus, som 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

11 

riktar sig främst till resenärer som åker sällan och erbjuder möjligheten att köpa resor med olika 
kombinationer av färdmedel (bl.a. fjärrtåg, regionaltåg, regionalbussar och stadsbussar). 

För resenärer som åker sällan erbjuder de flesta kollektivtrafikmyndigheter någon sorts elektronisk 
biljett i form av t.ex. SMS-biljetter, flera erbjuder även ombordförsäljning (med t.ex. betalkort), 
automater och/eller någon sorts reskassa laddat på kort (vid t.ex. försäljningsställen).  

När det kommer till informationsspridning ser flera kollektivtrafikmyndigheter deras egna hemsidor 
som den viktigaste informationskällan, men även information vid hållplatser/stationer, trycksaker samt 
möjligheten att kontakta kundtjänst anses viktigt. 

 

2.2   Kollektivtrafikmyndigheternas syn 

Totalt 11 representanter för 10 olika kollektivtrafikmyndigheter valde att svara på formuläret som 
skickades ut. Generellt gav dessa sig själva ett högt betyg (om än med stor spridning). 

2.2.1   Resor över länsgränsen 

Kollektivtrafikmyndigheterna gav sig själva ett medelbetyg på 6.36 (på en skala 1-10 där 1 var 
”mycket dålig” och 10 ”mycket bra”) när det kommer till deras biljettsystem för resor över länsgränsen 
i allmänhet. Flera kollektivtrafikmyndigheter ansåg sig själva redan ha ett väl fungerande system. 

Högst betyg gav de sig själva när det kommer till tillgängligheten till biljetter och lägst betyg när det 
gäller informationen kring vilken biljett resenären bör köpa etc. Det bör dock noteras att skillnaden 
mellan medelbetygsvärdena var liten. 

  
Tabell 2.1: De regionala kollektivtrafikmyndigheternas medelbetyg för resor över länsgränsen. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

6.36 6.82 6.45 7.10 

  

Kollektivtrafikmyndigheterna tycks anse att de största problemen ligger i de olika länens skilda 
rabatter, annorlunda zonindelningar och olika typer av färdbevis, samt att detta är något som 
härstammar från deras i grunden olika ekonomiska förutsättningar och deras självstyre. Även om 
biljettsystemen i sig kan vara tekniskt föråldrade och inte interoperabla så anses det stora problemet 
ligga i just skillnaderna mellan länen och de olika systemen. 

När det kommer till informationsspridningen verkar kollektivtrafikmyndigheterna tycka att det är svårt 
att erbjuda lika tydlig information i de olika informationsspridningskanalerna. De anser även att det är 
svårt då det finns väldigt mycket information om olika regler och förutsättningar, men att en viss del 
av problematiken ligger i att resenärerna själva inte tagit del av informationen. 

Förbättringsmöjligheter ser kollektivtrafikmyndigheterna bland annat i nya interoperabla eller till och 
med gemensamma biljettsystem samt gemensamma standarder när det kommer till bl.a. zoner, taxor, 
rabatter både inom och mellan länen. Kollektivtrafikmyndigheterna anser även att förbättrad och 
tydligare info är viktigt. 

2.2.2   Ovana resenärer 

När det gäller ovana resenärers resor betygsätter kollektivtrafikmyndigheterna sig själva något lägre 
än när det gäller resor över länsgränsen, med ett allmänt medelbetyg på 6.00. Åter igen får 
informationsspridningen lägst betyg och tillgängligheten högst betyg (även här var skillnaderna små). 
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Tabell 2.2: De regionala kollektivtrafikmyndigheternas medelbetyg för ovana resenärers resor. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

6.00 6.73 6.55 6.82 

  

Här anser kollektivtrafikmyndigheterna att ny teknik bringar nya möjligheter med bland annat sms-
biljetter, kontantfri ombordförsäljning, biljettautomater och mobilapp-biljetter. De största problemen 
anser de dock härstamma från ”rörigheten” flertalet biljetter och försäljningskanaler orsakar, samt att 
resenären ofta inte kan köpa biljetter ombord, inte vet var denne kan köpa biljetter och inte heller har 
någon fysisk person på plats att fråga om detta. 

Här ser kollektivtrafikmyndigheterna möjligheter i att förbättra informationen som är tillgänglig via 
nätet samt att förenkla zonindelningarna och färdbevisen (både till antal och tydlighet). De ser det 
även viktigt att utveckla möjligheterna för online- och mobilköp samt att ha mer personal på plats.  

 

2.3   Resenärernas syn 

Totalt 11 resenärer från 5 olika län valde att svara på formuläret som skickades ut. Även om antalet är 
tämligen litet så får dessa svar anses representativa, då de som fått formuläret blivit utvalda för att de 
anses vara insatta i kollektivtrafiken i respektive län (bl.a. genom sitt medlemskap i 
intresseorganisationer). Generellt sett gav resenärerna låga betyg. 

2.3.1  Resor över länsgränsen 

Resenärerna gav ett allmänt medelbetyg på 3.36 (på en skala 1-10 där 1 var ”mycket dålig” och 10 
”mycket bra”) när det gäller resor över länsgränsen. Högst betyg fick tillgängligheten till biljetter och 
lägst betyg fick informationsspridningen (skillnaderna var dock små). 

  
Tabell 2.3: Resenärernas medelbetyg för resor över länsgränsen. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

3.36 3.73 3.00 4.00 

   

De största problemen tycks ligga i otydligheten och förvirringen som uppstår när resenären behöver 
använda flera olika system med olika priser, rabatter, zonindelningar, informationskanaler etc. 

Resenärerna ser störst utvecklingsmöjligheter i ett bättre samarbete mellan 
kollektivtrafikmyndigheterna, alternativt sammanslagning av dessa. Även bättre information och 
enklare biljettsystem ses som viktiga förbättringsmöjligheter.  

2.3.2  Ovana resenärer 

När det gäller ovana resenärers resor i allmänhet gav resenärerna ett medelbetyg på 2.64. Lägst 
betyg fick möjligheterna (d.v.s. om t.ex. en biljett finns att köpa) och högst betyg fick tillgängligheten 
till biljetter (även här var skillnaderna små). 
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Tabell 2.4: Resenärernas medelbetyg för ovana resenärers resor. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

2.64 3.00 3.10 3.36 

Även här tycks otydligheten vara det största problemet. Det anses svårt för den ovane resenären att 
veta vilken biljett denne ska köpa samt vart denne kan köpa biljetten. Det ses även som ett problem 
att resenärerna själva behöver skaffa sig den information och de biljetter som behövs före denne 
påbörjar sin resa, samt att detta inte alltid är lätt och kan ta lång tid. 

Störst utvecklingsmöjligheter ser resenärerna i skapandet av ett enklare och mer pedagogiskt system 
samt i mer personal på plats. 

 

2.4   Sammanfattning 

Generellt sett verkar kollektivtrafikmyndigheterna och resenärerna se samma problem med 
biljettsystemen i kollektivtrafiken när det kommer till resor över länsgränsen och ovana resenärers 
resor. Dock verkar kollektivtrafikmyndigheterna och resenärerna vara oense om hur stora dessa 
problem är, då de förstnämnda ger ett mycket högre medelbetyg. 

 

Figur 2.2: Sammanfattning av medelbetyg för resor över länsgränsen (1) samt ovana resenärers resor (2). 

I stort verkar det största problemet vara en dålig samordning och otydlighet när det kommer till resor 
över länsgränsen samt ett förvirrande system när det kommer till ovana resenärer. Minst problem 
verkar båda parterna se med tillgängligheten till biljetter. 

Båda parter nämner även bättre samarbete mellan kollektivtrafikmyndigheterna, bättre information 
och tydligare zonindelningar m.m. som de största utvecklingsmöjligheterna.  
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3   Fördjupningsstudie av biljettsystem, Uppsala och Stockholms län 

I detta kapitel presenteras den fördjupningsstudie som gjorts för Uppsala och Stockholms län. Detta 
görs genom att först beskriva dagsläget i de båda länen och sedan gå in på 
kollektivtrafikmyndigheternas samt resenärernas syn. I slutet sammanfattas de största problemen, 
samt likheterna såväl som skillnaderna i kollektivtrafikmyndigheternas och resenärernas syn. 

 

3.1   Beskrivning 

I Stockholms län är lokaltrafiken indelad i tre stycken zoner (A, B och C) och i Uppsala län är den 
indelad i Stadsbussarna i Uppsala, Zon 1, Zon 2, Zon Plus (över länsgränsen till Gävleborgs, 
Västmanlands och Södermanlands län) samt ett antal tätortszoner.  

 

Figur 3.1: Zonkartor för Uppsala samt Stockholms län (Upplands Lokaltrafik, 2013) samt (Storstockholms Lokaltrafik, 2013). 

Mellan Stockholms och Uppsala län går det att åka med bland annat pendeltågslinjen mellan Älvsjö 
och Uppsala (som kommer ligga i fokus i denna studie) samt med ett fåtal bussar till/från bland annat 
Kista och Norrtälje. 

3.1.1 Befintliga biljettsystem 

Inom Uppsala län går det att köpa olika enkelbiljetter beroende på inom vilka zoner resenären vill 
resa. Biljetterna säljs via försäljningsombud (inklusive UL-center), automater, sms samt ombord på 
bussar och tåg (med betalkort och till ett något högre pris). Rabatter ges i olika former bland annat 
för ungdomar, studenter, seniorer samt på helger. 

Enkelresor inom Stockholms län görs oftast genom att resenären betalar för ett visst antal kuponger 
beroende på genom hur många zoner denne vill åka. Biljetterna kan köpas via försäljningsombud 
(inklusive SL-center), automater, sms, bemannade spärrar samt ombord på viss spårbunden trafik. 
Rabatter ges bland annat för ungdomar, studenter, seniorer, förmånstagare samt på helger. 
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På pendeltåget mellan Stockholms och Uppsala län går det antingen att köpa olika enkelbiljetter, 
flergångs-resekort eller tillägg för de som redan har t.ex. periodkort hos Storstockholms Lokaltrafik 
(SL) eller Upplands Lokaltrafik (UL). Biljetterna kan inte köpas ombord och rabatter finns endast för 
ungdomar. För annan länsöverskridande trafik gäller skilda regler. 

 

3.2   Kollektivtrafikmyndigheternas syn 

Uppsalas kollektivtrafikmyndighets (Landstinget i Uppsala Län, LUL) och Stockholms 
kollektivtrafikmyndighets (Stockholms Läns Landsting, SLL) syn stämmer generellt sett bra överens 
med de åsikter som finns för hela landet i stort (se kapitel 2.2). I denna del har även två konduktörer 
på AB Stockholms Spårvägar (vid Spårväg City linje 7, en linje med många ovana resenärer i form av 
turister) intervjuats om deras syn på biljettsystemet när det kommer till ovana resenärer. 

3.2.1   Resor över länsgränsen 

När det kommer till resor över länsgränsen i allmänhet sätter båda länens kollektivtrafikmyndigheter 
relativt lika betyg på sig själva (6 för Uppsala län och 7 för Stockholms län). Båda ger informationen 
lägst betyg (2 för Uppsala län och 7 för Stockholms län) och möjligheterna till biljettköp får det högsta 
samlade betyget (9 från vartdera länet). När det gäller tillgängligheten skiljer sig betygen (4 för 
Uppsala län och 10 för Stockholms län). 

 
Tabell 3.1: SLLs och LULs medelbetyg för resor över länsgränsen. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

6.50 9.00 4.50 7.00 

  

Båda länens kollektivtrafikmyndigheter tycks anse att möjligheterna för biljettköp när det kommer till 
länsöverskridande trafik, i varje fall mellan Stockholms och Uppsala län, är bra. LUL anser till en större 
grad sig ha problem med informationsspridningen (där bland annat krånglig zon- och prisstruktur 
nämns) än SLL (som anser att informationen oftast finns tillgänglig på något sätt och att problemet 
ibland ligger i att resenären inte tagit del av denna information då denne inte uppfattat att de åker 
över en länsgräns). När det kommer till tillgängligheten anser sig LUL ha störst problem med att 
resenären inte vet var denne ska köpa sin biljett medan SLL anser sig ha ett väl fungerande 
biljettsystem (de nämner dock att automaterna kan bli bättre). 

Kollektivtrafikmyndigheterna i båda länen ser ljust på framtiden och påpekar att förbättringar, när det 
kommer till länsöverskridande trafik kommer att ske inom det närmsta året (de satsar bland annat på 
ett delvis interoperabelt biljettsystem mellan båda länen). LUL påpekar även att de kommer införa ett 
nytt gemensamt biljettsystem tillsammans med flertalet andra län i Mellansverige (BIMS), samt att de 
ser utvecklingsmöjligheter i mobilen som informationskälla och biljettbärare. 

3.2.2   Ovana resenärer 

När det kommer till ovana resenärers resor i allmänhet sätter SLL ett högre betyg än LUL  
(7 respektive 4). LUL betygsätter möjligheterna till biljettköp lägst, medan SLL betygsätter 
informationsspridningen lägst (4 respektive 7). Högst betyg ger Uppsala län för 
informationsspridningen medan Stockholms län ger högst betyg när det kommer till tillgängligheten 
(8 respektive 10). 
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Tabell 3.2: SLLs och LULs medelbetyg för ovana resenärers resor. 

Allmänt: Möjligheter: Information: Tillgänglighet: 

5.50 6.50 7.50 8.00 

  

Både LUL och SLL tycks anse att det blir avsevärt lättare för en ovan resenär att köpa rätt biljett ifall 
denne får hjälp av en fysisk person och att det finns problematik med biljettautomaterna. LUL anser 
även att resenären, likt som för resor över länsgränsen, kan ha svårt att veta vart denne ska gå för att 
köpa sin biljett. 

Speciellt LUL ser att det här finns utvecklingsmöjligheter när det kommer till information och biljettköp 
via mobilen samt att det är viktigt att biljettköpen är enkla att förstå och genomföra. SLL anser att det 
i stort finns samma utvecklingsmöjligheter här som för biljettsystemet sett ur övriga aspekter. 

De två konduktörerna på Spårväg City linje 7 verkar tycka att biljettsystemet, även fast det har sina 
brister, fungerar relativt bra. Störst kritik riktar de mot den nya reskassan som upplevs krånglig, delvis 
då prissättningen fortfarande styrs av kupongsystemet (se beskrivning i kapitel 3.1.1) och SLL valt att 
inte införa en nyare och flexiblare prissättning. De anser att de 24- och 72-timmars kort resenärer kan 
köpa fungerar bra, men att informationen om dessa är för knapphändig och att mer reklam skulle 
uppskattas. De anser även att flera ovana resenärer inte vet vart de kan köpa biljetter och att 
personalen hos ombud så som Pressbyrån och Seven Eleven inte alltid är fullt utbildade. Viss 
problematik har de även observerat då resenärerna inte vet vad som gäller samt att dessa ibland inte 
själva försökt ta reda på detta. 

 

3.3   Resenärernas syn 

Resenärernas åsikter har här samlats in från två olika enkäter: ett kortare som utfördes ombord på 
pendeltågslinjen mellan Älvsjö och Uppsala (enkätsvar samlades in på en lördagseftermiddag mellan 
stationerna Upplands Väsby och Uppsala Central, i bägge riktningar), samt ett lite mer ingående som 
utfördes via nätet. Totalt 102 stycken svar samlades in under enkätundersökningen ombord, vilka 
tillsammans med delar av enkätundersökningen via nätet (där 46 stycken svar inkom) utgör 
underlaget för kapitel 3.3.1 (Resor över länsgränsen). Resterande delar av enkätundersökningen på 
nätet utgör underlaget för kapitel 3.3.2 (Ovana resenärer).  

3.3.1   Resor över länsgränsen 

Av de totalt 102 stycken resenärerna som valde att svara på enkäten ombord på pendeltågslinjen 
hade ungefär 59 % ett period- eller värdekort hos SL, 54 % ett för UL och 25 % för båda, majoriteten 
av resenärerna åker även mer sällan än 4 gånger per månad över länsgränsen. 

Dessa resenärer gav ett medelbetyg på 4.77 (på en skala 1-10, där 1 är ”mycket lätt” och 10 är 
”mycket svårt”) när de bads betygsätta hur svårt de ansåg det att köpa biljett för resor mellan 
Stockholms och Uppsala län (här var dock spridningen mellan svaren stor). Som svar på frågan om 
vad de såg som de största problemen svarade ungefär 40 % brister i tillgängligheten till biljetter, 
38 % brister i information om biljetter, 15 % brister i utbudet och 23 % såg inga problem. Ungefär 
1 % valde att svara med ett eget alternativ. I kommentarerna märks det tydligt att det finns 
svårigheter med att förstå vilken biljett resenären ska köpa samt att det kan vara svårt att köpa denna 
då det råder brist på distributionsställen (så som automater). 
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Figur 3.2: Svarsfördelning (antal) för problemidentifikation i ombordundersökning. 

Av de totalt 46 stycken personer som svarade på enkäten på nätet åkte majoriteten mer sällan än en 
gång i månaden över länsgränsen. Dessa resenärer gav medelbetyget 3.83 (på en skala 1-10 där 1 är 
”mycket svårt” och 10 ”mycket lätt”) när de tillfrågades hur lätt de tyckte det var att veta vilken biljett 
de ska köpa för resor över länsgränsen och 4.24 (samma skala) på frågan hur lätt de tyckte det är att 
sedan köpa denna biljett. Även här märks det i kommentarerna att många anser att biljettsystemet är 
för svårt och har för många och otydliga alternativ. 

 
Tabell 3.4: Resenärernas medelbetyg för resor över länsgränsen. 

Veta vilken biljett: Köpa biljett: 

3.83 4.24 

  

3.3.2   Ovana resenärer 

Av de personer som svarade på enkäten på nätet åker ungefär 22 % mer sällan än fyra gånger i 
månaden och ungefär 7 % mer sällan än en gång i månaden. Det totala medelbetyget för resor inom 
länet var 6.28 (på en skala 1-10 där 1 är ”mycket svårt” och 10 ”mycket lätt”) när det kommer till 
enkelheten att veta vilken biljett de ska köpa samt 5.89 (samma skala) när det gäller hur lätt det är 
att sedan köpa denna biljett. Dessa siffror är något lägre (5.44 respektive 4.78) om hänsyn endast tas 
till de resenärer som åker mer sällan än fyra gånger i månaden. I kommentarerna märks det tydligt 
att resenärerna upplever det komplicerat att åka utan periodkort. 

 
Tabell 3.5: Resenärernas medelbetyg för ovana resenärers resor. 

Veta vilken biljett: Köpa biljett: 

6.82 5.89 

  

Tillgänglighet,	  41	  

Informa?on,	  39	  

Utbud,	  15	  

Inga	  problem,	  23	  

Eget,	  5	  
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3.4   Sammanfattning 

Även här verkar de problem som kollektivtrafikmyndigheterna och resenärerna identifierat vara 
ungefär de samma. Dock skiljer sig här hur stora problemen anses vara mellan både länen och 
resenärerna samt länen i sig. LUL verkar anse sig själva ha större problem än SLL, speciellt på 
tillgänglighets och informationspunkterna, och har satt ett betyg som är betydligt närmare 
resenärernas betyg än vad SLL har satt.  

När det gäller resor över länsgränsen anser ungefär lika många resenärer att tillgängligheten och 
informationen är några av de största problemen, vilket känns igen i kollektivtrafikmyndigheternas 
betygsättning. Här verkar resenärerna anse att en större del av problemet ligga på LULs sida, vilket 
även speglas i deras egen bedömning.  

De ovana resenärerna ansåg det lättare att veta vilken biljett de ska köpa än att faktiskt köpa denna 
biljett, något som känns igen i LULs men inte i SLLs betygsättning. Här verkar även LULs betyg i 
allmänhet stämma bättre överens med resenärernas än SLLs betyg gör. Båda 
kollektivtrafikmyndigheterna ger högre betyg än resenärerna till informationsspridningen. Allmänt 
tycks resenärerna anse att båda länen skulle kunna dra nytta av bättre information och tillgänglighet 
(eller information om tillgänglighet). 
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4   Problemanalys 

Detta kapitel sammanfattar de tre största problemen som har identifierats i kapitel 2 och 3.  

 

4.1   Bristande möjlighet (krångligt genomförande) 

I grunden härstammar troligtvis många problem från att biljettsystemen i länen inte är optimalt 
utformade samt att de är inoperabla (till olika nivåer) mellan länen. 

Många resenärer upplever att det finns för många olika biljetter, vilket gör valet av rätt biljett ännu 
svårare än vad det skulle behöva vara. Flertalet uttrycker även oförstånd över de administrativa 
zonindelningar som finns och som skapar förvirring hos en resenär som endast vet mellan vilka platser 
denne vill åka, och inte genom vilka zoner som resan sker. 

För de resenärer som åker över länsgränsen skapar de ofta inoperabla biljettsystemen svårigheter då 
resenären behöver ha koll på flera biljetter från olika företag och i olika format (plastkort, 
pappersbiljett etc.). Här upplevs det även komplicerat att få tag på dessa biljetter. 

 

4.2   Bristande tillgänglighet 

Många resenärer upplever problem med att köpa sin biljett, något som ofta är en kombination av dålig 
information och att själva köpet är onödigt komplicerat. Flertalet resenärer upplever att det finns en 
brist på försäljningsställen, att kunskapen hos personalen där är bristfällig samt att det är svårt att 
köpa en biljett i automater samt via SMS. 

Den nya SMS-köpslagen som infördes i början av 2013 skapar här problem då resenären behöver 
genomgå en förhållandevis komplicerad registreringsprocess innan denne kan köpa biljett. Även 
användarvänligheten i biljettförsäljningsautomaterna får kritik från flera resenärer och här verkar just 
informationen kring ”vad som är vad” och hur de ska hitta rätt biljett i sortimentet vara de stora 
problemen. Bl.a. turister kan även ofta ha problem med att kunskapen hos personalen på flera av 
försäljningsombuden är bristfällig när det gäller mer ovanliga biljetter. Det kan även ses som ett 
problem att ombordköp inte längre är möjligt i flera län efter införandet av kontantstopp. 

 

4.3   Bristande information 

Det största problemet enligt resenärerna tycks vara bristen av information och kvaliteten på den 
information som finns. Detta problem förstoras dock troligen av de bristande möjligheterna (krångligt 
genomförande) och bristande tillgängligheten som beskrivs i kapitel 4.1 och 4.2, eftersom behovet av 
tydlig information är extra stort då systemet i grunden inte är tydligt. 

Informationen är ofta även ojämn i att samma information inte finns tillgänglig genom alla kanaler 
och/eller att denna ofta är mindre tydlig i vissa kanaler. Många resenärer upplever att informationen 
är bristfällig på samtliga punkter, d.v.s. att de har svårt att hitta eller förstå informationen när det 
gäller hur de ska gå till väga för att köpa en biljett, vad för biljett de ska köpa och var de kan köpa 
denna biljett.  
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5   Förbättringsförslag 

I detta kapitel ges generella förbättringsförslag på de tre problem som presenterats i kapitel 4. 

 

5.1   Förenklat biljettsystem 

Ett första steg i att förenkla biljettsystemet bör vara att minska antalet biljetter och att ge dessa 
tydliga regler/bestämmelser och tydliga namn. Ett mindre antal biljetter med större tydlighet bör 
underlätta för resenärerna. De risker som tas i att göra resan dyrare för vissa personer bör här kunna 
ses som en godtagbar förlust.  

Ett minskat antal zoner i länen eller en bättre zonindelning bör också vara eftersträvansvärt då detta 
dels bör minska antalet biljetter och göra resandet lättare. Det är dock oklart hurdana de ekonomiska 
förlusterna/vinsterna för en zonlös struktur skulle se ut, men en generell enhetstaxa bör kunna sättas 
så att denna minimeras (alternativt balanseras med hänsyn till vinsterna för resenärerna). Ett 
alternativ till enhetstaxa kan vara ett in- och utcheckningssystem (där användaren drar sitt kort vid 
både in- och utpassering och sedan betalar för resan beroende på dess längd) men även här krävs det 
mycket arbete för att få ett väl fungerande system. 

Om den zonlösa strukturen tas ett steg längre och länsgränsindelningen tas bort så skulle det 
troligtvis bli ännu lättare för resenären att resa. Detta skulle dock kräva ett väl fungerande samarbete 
samt flera strukturförändringar och är troligen inte uppnåbart inom någon närliggande framtid, men 
kan däremot fungera väl som ett långsiktigt mål. 

 

5.2   Förenklad försäljning 

Ett förenklat biljettsystem ger redan i sig självt en förenklad försäljning, men det krävs även bl.a. 
bättre automater, mer personal och fler möjligheter.  

En bra biljettautomat bör vara tillgänglig där resenärerna befinner sig och lätt att använda. 
Gränssnittet bör vara tilltalande och logiskt upplagt. Biljettköpen bör vara så pass intuitiva att ingen 
tidigare kunskap krävs, t.ex. kan processen bestå av ett antal frågor; ”Vilken resenärstyp är du?” 
(d.v.s. om du kvalificerar för rabatter mm), ”Vart vill du resa?” (inga zoner utan bara start och 
slutadress, här bör resenären även kunna välja ifall denne har periodkort inom vissa län etc.), efter 
detta bör resenären få en lista på bra resvägar och får sedan välja en och betala. 

Mer personal med bättre utbildning bör även kunna stå till hjälp då en resenär har frågor eller inte kan 
köpa en biljett på annat vis. Möjligheten för ombordköp (med t.ex. betalkort) förenklar troligen också 
för resenären, här får dock de extra kostnaderna och tidsåtgången vägas mot fördelarna för att se ifall 
detta lönar sig.  

Störst potential för framtiden har troligen mobilen/internet som biljettombud och biljettbärare samt 
informationskälla. Här bör det vara relativt lätt att utforma ett tillgängligt system som är flexibelt och 
användarvänligt. Dock bör detta för närvarande endast ses som ett komplement till andra system. 

 

5.3   Förbättrad information 

Vikten av denna punkt förminskas ifall punkt 5.1 och 5.2 genomförs väl, men det är fortfarande viktigt 
med god och tydlig information. Det kan vara svårt att ge bra information då denna ofta tolkas olika 
och det som kan vara för mycket information för någon, kan vara för lite för någon annan. Klar och 
tydlig information är dock fortfarande av stor vikt, speciellt under övergångsperioder till bättre system 
(så som vid förenkling av biljettsystem och försäljning).   
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6   Diskussion och slutord 

Även om det finns många klagomål på dagens biljettsystem ur de perspektiv som studerats i detta 
arbete så tycks det ändå fungera i viss mån, ty flera resenärer både åker kollektivt och ser inga 
problem med biljettsystemet.  Dock bör det påpekas att detta såklart inte är någon ursäkt för att inte 
försöka göra systemet bättre, något som kräver konstant arbete. 

Det kan dock vara riskabelt att försöka göra biljettsystemen bättre, ibland måste större förändringar 
göras för att komma framåt och även om folk under övergångsfasen inte är positivt inställda så kan 
slutresultatet mycket väl vara bättre. I dagsläget tycks biljettsystemen vara under konstant utveckling 
och flera förbättringar verkar vara inom räckhåll, t.ex. en större interoperabilitet mellan LULs och SLLs 
system för den nya pendeltågslinjen och det helt nya biljettsystemet BIMS. 

Det är dock svårt att säga vart biljettsystemen är på väg på lång sikt. Det finns många olika, ofta inte 
överensstämmande, syner på hur det fungerar idag. Det är lätt att skjuta över problemet på något 
annat och t.ex. klaga på resenärernas dumhet eller ovilja att förstå biljettsystemet istället för att själv 
försöka förstå vart problemet ligger och om det t.ex. behövs bättre information eller om köpprocessen 
är ologiskt utformad. I framtiden får vi hoppas på ett större samarbete, en bättre förståelse och att så 
få resenärer som möjligt ska behöva bli ”skämda, bötfällda och avslängda” i onödan (eller välja att 
inte åka kollektivt p.g.a. rädsla för detta), samt att vi ska kunna införliva hoppet om full rörelsefrihet 
även när det kommer till kollektivtrafiken.  



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

22 

7   Källförteckning 

I detta kapitel listas samtliga källor för information och figurer, notera dock att mycket av materialet 
kommer från enkätundersökningar (dessa finns under bilagor). 

 

7.1   Muntliga källor 

Hultgren, Kurt (Generalsekreterare, Resenärsforum), 2013: Intervju (21.05.2013) 

Wärnhjelm, Michael (Konduktör, Stockholms Spårvägar), 2013: Intervju (23.04.2013) 

Zhang, Yujin (Konduktör, Stockholms Spårvägar), 2013: Intervju (23.04.2013) 

 

7.2   Elektroniska källor 

Svensk Kollektivtrafik, 2013: Om fördubblingen 
http://www.svenskkollektivtrafik.se/fordubbling/Om-Fordubblaprojektet/ (25.04.2013) 

Regeringskansliet, 2013: Ny kollektivtrafiklag sedan januari 2012 
http://www.government.se/sb/d/11936/a/143195 (25.04.2013) 

 

7.3   Figurer 

1.1 Persontransportarbete i Sverige 1950-2000, 2013 
http://trafa.se/PageDocuments/Lokal_och_regional_kollektivtrafik_2010.pdf (22.04.2013) 

2.1 Kartor över Sveriges län samt över ansvarsindelningen i länen, 2013 
http://www.tradare.se/karta_sverige.gif (22.04.2013) 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/infrastruktur/persontransporter/kolle
ktivtrafik_4/kollektivtrafikmyndigheten-via-karta (17.05.2013) 

3.1: Zonkartor för Uppsala samt Stockholms län, 2013 
http://www.ul.se/Global/Resa/Kartor/UL-SL_Zoner_karta121209.jpg (23.04.2013) 
http://sl.se/Global/Pdf/Kartor/SL_Zonkarta-for-web.jpg (23.04.2013) 
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8   Bilagor 

I detta kapitel presenteras samtliga formulär och de svar som inkommit till formulären, dock har 
mailadresserna inte tagits med och endast en sammanfattning av formulärssvaren som samlades in 
ombord på pendeltågslinjen presenteras av utrymmesskäl. 
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8.1   Bilaga 1, Formulär till regionala kollektivtrafikmyndigheter 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

25 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

26 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

27 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

28 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

29 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

30 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

31 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

32 

 

 

8.2   Bilaga 2, Formulärssvar från regionala kollektivtrafikmyndigheter 

Svaren på samtliga frågor presenteras i den ordning de inkommit. 

 

Vilket län representerar ni? 

Västmanlands län, Blekinge län, Uppsala län, Kronobergs län, Västmanlands län, Södermanlands län, 
Stockholms län, Hallands län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Skåne län. 

 

Hur skulle ni betygsätta ert biljettsystem i helhet när det kommer till resor över 
länsgränsen? 

2, 8, 6, 8, 1, 3, 7, 10, 10, 7, 8. 

 

Har ni några allmänna kommentarer angående ert biljettsystem när det kommer till resor 
över länsgränsen? 

Vi har separata lösningar för den länsöverskridande busstrafiken, dvs du behöver inte ha två olika 
kort utan en av länens färdbevis gäller. 
Vad gäller tåg är vi en del av TiM-samarbetet. 

Vi säljer länsöverskridande biljetter inom hela Öresundstågsamarbetet d v s för resor till Kalmar, 
Skåne, Kronoberg, Halland, Jönköping, Göteborg och Hovodstadsområdet (Köpenhamn med 
omnejd) 

UL har ett ganska väl utbyggt biljettsortiment till Stockholm (ihop med SL). Begränsningarna är idag 
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teknik som skall utvecklas under närmaste året. 
Norr ut hár UL ett mer begränsat utbud tillsammans med Xtrafik. Har finns planer på nya 
gemensamma biljetter när de nya biljettsystemet (BIMS) blir lanserat (inom ett år) 

I södra Sverige finns ett långtgående samarbete med bl a samma typ av biljettsystem och samma 
taxestruktur; vilket bl a möjliggör att man kan resa med ett kort utfärdat av ett länstrafikbolag i 
flera av de andra länen (och givetvis även på en länsgränsöverskridande resa). 

Det finns ingen interoperabilitet idag men det nya biljettsystemet som vi ska införa löser 
interoperabilitet med de län som vi samarbetar med. Det gäller både på produktnivå och 
reskassenivå. 
 
För mer info se: http://bims.dalatrafik.se/ 

Det är tyvärr få biljettsystem som idag klarar resor över länsgränsen smidigt. Då standarden för 
gemensamma betalningslösningar ännu inte har genomförts och alla biljettsystemen i Sverige ser 
mer eller mindre olika ut försvårar bilden ytterligare. De som främst har lyckats är Samtrafiken med 
produkten Resplus. Här är vi självkritiska, likväl som övriga kollektivtrafiksverige bör vara. 

Förbättringar är under utveckling som blir klara under nästa år. Och det är ofta inte själva 
biljettsystemet som för det krångligt för resenärer som vill resa över länsgränsen utan det är alla 
regler. 

Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken, Västtrafik, Jönköpings länstrafik samt 
Blekingetrafiken har samma leverantör av biljettsystem - Cubic, vilket medför att respektive 
biljettsystem är hel interoperabelt med övrigas.  
 
För resor till Västra Götaland (Västtrafik), där biljettsystemen inte är operabla finns en administrativ 
överenskommelse för att kunna hantera resor över länsgräns. 

Vi har haft samarbete med våra grannlän sedan bolaget bildades - vi kallar det för Norrlandsresan - 
Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland 

Vi löser resor mellan länen för både de som pendlar ofta och de som reser ofta. Men vi har ingen 
operablitet, vilket främst leder till oklarheter hur man kan resa vidare i det andra länet. Men vi löser 
bra att resa mellan länen. 

Skånetrafiken ingår i Sydtaxan. Där ingår även Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Länstrafiken 
Kronoberg, Kalmar Länstrafik, Västtrafik och danska Trafikstyrelsen. De aktörer som ingår i 
Sydtaxan har samma biljettsystem, vilket gör det möjligt att köpa en enkel biljett till hela resan 
inom sydtaxan i biljettautomaterna, bussen eller på kundcenter och serviceombud. 

  

 

Hur skulle ni betygsätta möjligheterna ert biljettsystem erbjuder för resenärer som åker 
över länsgränsen? 

2, 8, 9, 8, 1, 3, 9, 8, 10, 9, 8. 
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Vilka möjligheter erbjuder ert biljettsystem för resenärer som åker över länsgränsen? 

Se kommentarer ovan. 

Vuxen, barn, Duo familj, rabattbiljetter och period för pendlare. 

Som nämns ovan: 
UL lanserar BIMS under hösten 2013 - vilket förbättra möjligheten till gemensamma biljetter över 
länsgränserna mot Gävle och Västerås. 
UL satsar, tillsammans med SL, på att få våra biljettsystem att kunna läsa och aktivera 
gemmensamma biljetter. 

Man kan köpa både periodkort (för pendlign) och enkelbiljetter med giltighet över länsgräns. 

Resor över gränsen till Dalarna har vi löst så att kunden kan visa sitt kort med kvitto och då får resa 
på Dalatrafiks bussar och vice versa. Efter varje månad avräknas dessa mellan oss och DT. 
 
Vi har egen trafik med egna produkter över länsgränsen till Sörmland (Eskilstuna). Men de 
produkterna kan du endast resa med på våra egna fordon ej på Sörmlands. 

Själva biljettsystemet klarar inte av färdbevis från andra län, däremot gäller det andra länets reskort 
i väldigt stor utsträckning ombord, då med manuell visering eller med extra utrustning. 

Mot Uppsala är möjligheterna bra. 
Man kan köpa tillägg om man redan har en SL-biljett. Det finns också kombinerade biljetter med 
både SL- och UL-giltighet. Dessa finns både som enkelbiljetter och som 30-dagarsbiljetter. Det finns 
även 10-resorsbiljetter. 

Både enkelbiljetter och periodkortsprodukter. Priserna sätts i en gemensam taxa - Sydtaxan - som 
är en addering av alla länens taxor. Skånetrafiken, Blekingetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, 
Jönköpings länstrafik, Kalmar Länstrafik, Hallandstrafiken ingår i Sydtaxan. Även Västtrafik ingår i 
Sydtaxan men då endast vid resor med Öresundståg.  
 
Från och med juli 2012 har vi även gemensamma resevillkor för resor över länsgräns. 

Vi erbjuder enkelbiljetter, rabattkort eller periodkort. Företagskorten ska också fungera 
länsgränsöverskridande. 

Periodkort, kontoladdning och enkelbiljetter mellan Västtrafik och i princip alla gränsade län. Men 
det gäller bara på avtalad trafik och inte i hela länet. 

Man kan också köpa sin biljett via www.oresundstag.se. 
Följande biljetter kan köpas på kundcenter: 
Förköpt enkelbiljett 
Det finns också en regional biljett som består av en eller flera delsträckor med samma trafikföretag. 
Denna biljett är alltid märkt med rubriken Förköpt enkelbiljett.  
Allt på en biljett 
Med en Resplusbiljett får du hela resan på en biljett, oavsett vilka delsträckor som ingår.  
Du kan fritt kombinera de olika Resplusföretagens resor med fjärrtåg, regionala/lokala tåg, bussar, 
tunnelbana, spårvagn och båtar så att du kommer ända fram till slutmålet för din resa. 
Exempelvis kan du kombinera fjärrtåg från Veolia Transport med fjärrtåg från SJ, eller kombinera en 
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tågsträcka från Tågkompaniet med en bussträcka med Dalatrafik. 
 
Biljetter erbjuds i följande kategorier; 
Vuxen 
Barn/ungdom betalar 60 % (25 % i Västtrafik) av vuxenpriset i Sydtaxan. 
Åldersgränsen för ungdomsrabatt gäller enkelbiljetter och gäller barn/ungdomar som ännu inte fyllt 
20 år. Två barn under 7 år åker gratis med en vuxen. 
Duo / Familj åker ni upp till fem personer (varav max två vuxna) på samma biljett. En Duo/Familj-
biljett kostar 10 % mindre än två vuxenbiljetter, så även om ni bara är två som ska resa ihop lönar 
det sig att köpa en Duo/Familj. 
 
Man kan också köpa Periodkort med fria resor inom förvalda zoner i 30 dagar.  
 
Reskasse kort erbjuds också i samtliga län som ger 20 % rabatt vid köp av resa inom sydtaxan. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till möjligheterna i ert biljettsystem för 
resor över länsgränsen? 

Olika rabattering pga olika skattesubvention i grunden. Olika zonstrukturer och olika typer av 
färdbevis. 

Problemet är att kombinera det självstyret i respektive län och de ekonomiska förutsättningarna 
respektive län har med ett enhetligt system och enhetligt erbjudande. 

UL har köpt ett biljettsystem tillsammans med andra län i Mellansverige vilket ger alla möjligheter 
till samverkan. Problem kan vara olika affärsregler (ex. ungdomsrabatter - olika åldrar). 
 
Mot Stockholm - här har vi olika leverantörer så här krävs större investeringar i anpassningar till 
varandra. 

I södra Sverige finns en samsyn gällande ålderskategorier och biljettutbud, däremot skiljer sig 
rabatter för studerande. 

Dagens system är gammalt och klarar inte samverkan med andra läns biljettsystem. 

Att alla biljettsystem har olika förutsättningar och att reskort sällan kan läsas av andra trafikbolag. 

Det tekniska systemet går alltid att fixa. Det är till exempel olikheter i regler som gör det 
problematiskt. 

Gemensam nämnare för nämnda län är Öresundstågtrafiken (undantaget JLT), vilken står för 
merparten av de resor som sker över länsgräns. Redan vid trafikstarten 2009 skapades Sydtaxan för 
att på ett enkelt vis möjliggöra resor över länsgräns. Inledningsvis skilde sig regelverken åt, vilket 
nu är reglerat i de gemensamma resevillkoren. Vid köp av biljett med reskassa gäller respektive läns 
rabatt. 

Att vi i grunden har 4 olika taxor och egna produkter kan ställa till det 

Grunden till ett bra biljettsystem och interoperablitet är pris- och sortiment och dessa olika 
regelverk. Det är problematiskt när vi har olika sortiment, prismodeller (ex. lågtrafik priser, olika 
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åldersgränser). 

Vissa länstrafikbolag har valt andra lösningar för resor inom länet istället för det gemensamma 
biljettsystemet. Detta innebär att de måste ha utrustning för bägge typer av biljettsystem samt 
kompetens och utbildning för att hantera det. Regelverk och rabattering för länsöverskridande resor 
är fastställt enligt resevillkor som är framtagna och gemensamt överenskomna av samtliga län.  
Problemen som finns är att länstrafikbolag har egna regelverk för resor inom sitt län, dessa kan 
skilja sig vitt från län till län. Ett exempel är att Hallandstrafiken tillåter ombordsförsäljning av 
biljetter mot en extra avgift men Skånetrafiken gör det inte. Detta är svårt för kunder att förstå. 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till möjligheterna 
i ert biljettsystem för resor över länsgränsen? 

Vi inväntar ett nytt biljettmaskinssystem för mellansverige vilket kommer förenkla resandet mellan 
länen. 

Allt 

UL + SL satsar på "Interoperabilitet" mellan våra system. 
Den blir ínte fullt ut och kräver gemensamma biljetter. 

Studeranderabatt med samma villkor skulle kunna vara ett sätt att ytterligare utöka samarbetet. 

Se BIMS hemsida: http://bims.dalatrafik.se/ 

Ett enkelt sätt att kunna visera biljetter/reskort med en gemensam standard för kontaktlösa kort 
alternativt mobilbiljetter i större utsträckning som enkelt kan viseras per automatik. 

Något som vi håller på att utveckla är att man ska kunna läsa av sin UL/SL-biljett på båda sidorna 
av länsgränsen vilket man inte kan göra idag utan man måste ha både sitt SL Access-kort med den 
elektroniska biljetten samt ett kvitto för manuell avläsning på UL-sidan. 
 
Det finns många utvecklingsmöjligheter men det kan vara andra praktiska och regelmässiga skäl till 
att det inte går att genomföra. 

Gemensam studentrabatt. Fler periodkortsprodukter. Möjliggöra köp av mobilbiljett för resor över 
länsgräns. 

Det finns utmaningar i att få tekniken att fungera överallts samt att alla taxepunkter som finns i alla 
4 länen ska finnas med, så att man kan köpa biljett från vilken plats man vill till den plats man vill 

Framförallt vad som gäller för kund i ankomstzon, exemplevis en resa mellan Västtrafik till 
Jönköping. Hur reser jag vidare i ankomstzon och får jag det. Hur säkerställer vi den resan hos 
föraren när föraren inte har en biljettmaskin som ger svaret om giltig biljett. 

Komma överens om ett regelverk som gäller samtliga resor, både de inom län samt de som är 
länsöverskridande. 
En tur och retur biljett efterfrågas av en del kunder. 
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Hur skulle ni betygsätta informationen för resor över länsgränsen när det kommer till ert 
biljettsystem? 

4, 7, 2, 7, 10, 5, 7, 9, 8, 4, 8. 

 

Vilken information erbjuder ni till resenärer när det gäller resor över länsgränsen? 

Främst via hemsida. 

Det behövs ingen annan biljett. 

För sällanresenären är det svårt att förstå prisstruktur och zoner. Det blir inte lättare om man skall 
resa över en länsgräns där bååde prisstruktur och zoner, kanske åldersrabatt, kan skilja sig. 
Dessutom kräver vi att resenär på SL pendeln från Uppsala skall ha köpt biljett innan man kliver på 
tåget. 
 
Information finns på perronger, i trycksaker och på hemsidan. 

Webbplatsen är den viktigaste informationskällan. 

Reglerna för detta framgår tydligt både via hemsidan och i tidtabellen. Dessutom har kunden 
möjlighet att ringa, e-posta eller skriva till vår trafikupplysningen gällande frågor kring detta. 

Via hemsidan finns information om vilka produkter som gäller. Information även via Kundtjänst. 

Det står på sl.se, finns information i biljettluckor, all personal är informerad så man kan alltid fråga 
någon. 

Eftersom nämnda länstrafikbolag har samma biljettsystem känner resenären igen sig i 
biljettsystemet. Samma säljutrustning på bussar, i automater och i butiker inom Sydtaxan samt 
gemensamma resevillkor och biljettflora gör att resan över länsgräns och resan inom annat 
länstrafikbolags område inte skiljer sig nämnvärt från resa i det egna länet.  
 
Information om resor över länsgräns finns på webben och diverse foldrar och så klart muntligt i 
våra kundservicebutiker. 

VI har gemensam varint av Resrobot på våra respektive hemsidor och vi samarbetar med att 
utveckla den 

Via förare, tågvärdar, en del via hemsida. Men här kan vi säkert bli mycket bättre. Samtidigt får vi 
lite kundkommentarer på detta om informationen till kund. 

Information om biljetter och dess giltighet hittar kunderna på skanetrafiken.se, på oresundstag.se, 
på kundcenter, ombud samt via vår kundtjänst. Det finns t.ex bilder på alla resekort på 
automaterna. Det går även ut information i ombordtidningar och i dagstidningen Metro. 
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Vilka problem har ni identifierat när det kommer till informationen om ert biljettsystem 
för resor över länsgränsen? 

Bra samarbete med angränsade län. Befintliga resenärer vet hur det fungerar, svårare för 
sällanresenärer.  
Samtrafikens resrobot bästa verktyget. 

Problem att skicka laddningar mellan de olika länen. Problem med olika betallösningar. 

Se ovan 

En svårighet, då man erbjuder ett flertal olika försäljningskanaler, är att erbjuda samma tydliga och 
konsekvent utformade information på alla platser. 

Jag tror att det inte finns några problem gällande informationen om detta idag. Våra kunder vet vad 
de kan och inte kan gällande resor över länsgräns. 

Problematik gällande användning av andra läns kort i vårt biljettystem. 

Resenärer tar inte reda på vad som gäller då de inte alltid uppfattar att de åker över en länsgräns. 

För resor inom Sydtaxan har problemen varit små. Gemensamma resevillkor har bidragit till att 
undantagen är så få att skillnaden mellan att resa inom det egna länet, över länsgräns eller inom ett 
annat län är försumbart små.  
 
Även om vi idag har ett administrativt avtal med Västtrafik för resor mellan länen så är det som så 
att Västtrafik ansvarar för merparten av trafiken i Kungsbacka (Halland), vilket gör att 
Kungsbackabon ofta befinner sig inom bägge länens biljettsystem beroende på om man reser 
söderut eller norrut. Utifrån det kan informationen till kund ibland vara komplicerad. 

Att det blir mycket information för resenärerna - då regler och förutsättningar ändå kan variera 
mellan länen 

De flesta som ofta går resan mellan län lär sig, värre för förstagångs kunden som gör den resan. 
Överlag får vi lite kundklagomål om detta, så dessa kunder som reser sällan kanske söker 
information. 

Det svåra är inte att informera om resor över länsgränserna eftersom de är väldigt tydliga. 
Svårigheten uppstår i att andra regelverk gäller inom länen. Detta kan vara förvirrande för kund och 
svårt att tydligt förmedla utåt. 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till informationen 
om ert biljettsystem för resor över länsgränsen? 

Utveckla resrobot och marknadsför det ytterligare. 

Allt 

Information är svårt. 
Hemsida och då kanske främst via mobilen när man skall resa är viktig kanal. Det handlar oxå om 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

39 

var man kan köpa sin biljett. 

Avstår svar. 

Möjligtvis mera utveckling på den mobila informationsfronten, typ augumented reality. 

Informationen på hemsidan kan förbättras och förtydligas. 
Information till resenärer på Resecentrum och även på angränsande läns Resecentrum. 

Det finns alltid utvecklingsmöjligheter. Mer information i biljettatuomater till exempel. 

Med tanke på hur långt vi har kommit idag med en gemensamma taxa - Sydtaxan, och 
gemensamma resevillkor är den största utmaningen förmodligen att bevara och stärka det 
samarbete vi har när arbetet med nästa generation biljettsystem drar igång. 

Ytterligare samarbete och gemensamt tänk kring respektive läns taxa. Vi skulle också vilja få med 
tåget i ett totalt samarbete 

Att informera om erbjudandet, att en kund har möjlighet att exempelvis resa i ankomstzonen. 
Exemplevis att en kund reser med kontoladdning mellan Gbg-Jönköpin på Västtågen. Då kan 
kunden få en biljett från tågvärden som gäller i ankomstzonen i Jönköping. Detta erbjudande skulle 
vara bra att få ut på ett bättre sätt. 

Förbättra regelverken som gäller för alla resor. 
Fler gemensamma kampanjer som berättar hur lätt det är att resa över länsgränserna med sitt 
resekort. 

 

Hur skulle ni betygsätta tillgängligheten i ert biljettsystem för resor över länsgränsen? 

5, 6, 4, 8, 8, 5, 10, 9, 8, 8, 7. 

 

Hur ser tillgängligheten ut för resor över länsgränsen i ert biljettsystem? 

Ombord, resecenter. 

Kunderna kan köpa ombord, hos ombud, i automater och via internet. 

resor mot Stockholm kräver förköp innan man kliver på SL pendeln. 
resor med Upptåget eller buss över länsgräns - här kan man köpa biljett ombord. 

Enkelbiljetter kan köpas i biljettautomater, ombord på buss, på försäljningsställen och på 
Kundcenter. 
 
Samma sak gäller för periodkort, dock är inte alla försäljningsställen lika duktiga på att ställa ut 
mera "ovanliga" produkter. 

De kort vi erbjuder som man kan resa över länsgräns med säljs både på bussar, på 
försäljningsställen samt även i vår e-butik. Det går även att köpa länsöverskridande biljetter via SMS 
och mobil app. 
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Det finns brister både hos oss och för de trafikbolag som trafikerar vår sida av länsgränsen. Finns 
sällan eller aldrig information om andra trafikhuvudmän/Myndigheter i andra län. 
 
Tror inte att det är möjligt att köpa ett reskort för Uppsalalinjerna i Strängnäs exempelvis. 

SL Center 
Pendeltågstationer 
Försäljningsombud - ex Pressbyrån 
Biljettautomat 
sms 
App till smartphone 
UL Center 
 
Alla har inte öppet dygnet runt men i kombination så finns det alltid ett sätt att köpa biljett. 

Tillgängligheten är god. Se tidiagre svar. 

Biljetten kan köpas på buss och på de försäljningsställen där man köper inomlänsliga biljetter 

Tycker den är bra, man kan köpa hos Västtrafiks försäljningsställen, via tågvärd (både med 
bankkort och kontant) och förare (bara bankkort), även via våran reseplanerare, och vian andra 
försäljningsställen som exempelvis sj.se, bokatag.se osv. 

Tillgängligheten är bra. En kund kan alltid köpa en biljett. På dygnets alla timmar finns den 
möjligheten. På samtliga stationer där tågen stannar finns en biljettautomat och du har även 
möjlighet att boka biljetter via internet. Våra biljetter finns inlagda i ett nationellt biljettsystem så 
man kan vända sig till vilken tågoperatör som helts, vilken resebyrå man än vill och fortfarande få 
tag i våra biljetter. Vill man ha den personliga servicen finns det kundcenter eller serviceombud i de 
flesta större orter inom södra Sverige där de flesta har öppet 7 dagar i veckan. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till tillgängligheten i ert biljettsystem för 
resor över länsgränsen? 

Kontantfritt resande kan ställa till med problem för vissa. 

Olika betallösningar 

Var får jag tag i rätt biljett 

Det kan vara svårt för resenären att veta vilket pris som gäller. 

Att systemet är föråldrat och är i behov av att bytas ut se BIMS: http://bims.dalatrafik.se/ 

Resenären har sällan eller aldrig problem att köpa biljett, men då av ansvarig huvudman. Problem 
uppstår när kund vill köpa kort eller enkelbiljett för annan trafikhuvudmans taxesatser. 

I biljettautomaten har man upplevt det svårt men det beror på att man inte riktigt vet vad biljetten 
heter och användargränssnittet är inte jättebra. 

Tillgängligheten får anses vara stor. Merparten av alla resor över länsgräns sker med tåg. På 
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samtliga stationer finns automater och försäljningsställen. 

Nej 

Nej inte vad jag vet. Men jag har inte dessa uppgifter. 

De med funktionshinder, till exempel synskadade har stora svårigheter.  
De som har svårt för det med teknik har svårigheter då nästan allt görs digitalt. 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till 
tillgängligheten i ert biljettsystem för resor över länsgränsen? 

Försäljning via internet. 

Betallösningarna måste samordnas. 

utveckla mobilen som informationskälla samt via app kuna köpa rätt biljett 

Bättre priskommunikation 

Se BIMS http://bims.dalatrafik.se/ 

Väldigt mycket bör och ska utvecklas. Den utveckling Samtrafiken stått för är något för resten av 
Sveriges Kollektivtrafikmyndigheter att jobba vidare för. Att man gör en enkel lösning som är hållbar 
och möjlig att utveckla istället för att börja högst upp på berget. 

utveckling av flödet för att sälja/köpa biljett 

Hallandstrafiken har idag en app för mobiltelefoner där resenären kan köpa sin resa. Samma app 
har även Jönköping, Kronoberg och Kalmar. Köp av mobilbiljett för resa över länsgräns kommer 
inom kort att bli möjligt. Avtal finns idag med Västtrafik och inom kort tecknas avtal med Skåne. 

Köp via webben och mobilen 

Mer intuitivt och mer mobil-handel. 

Det är en väldigt liten kundgrupp som inte har tillgång till vårt biljettsystem idag. För att även täcka 
in dessa skulle det behövas kundcenter eller serviceombud i samtliga orter i södra Sverige. 

 

Hur skulle ni betygsätta ert biljettsystem i sin helhet när det kommer till ovana 
resenärer? 

2, 7, 4, 6, 6, 8, 7, 7, 8, 4, 7. 
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Har ni några allmänna kommentarer angående ert biljettsystem när det kommer till 
ovana resenärer? 

 Ingen kommentar gavs. 

 Ingen kommentar gavs. 

Idag ett föråldrat biljettsystem med 23 år på nacken (magnetkortsbaserat) men ny teknik ger större 
möjligheter. 
Inte minst genom smart phones. 

 Ingen kommentar gavs. 

Jag skulle gissa att dessa använder istället våra mobila tjänster såsom app och SMS. 

Vi anser att vårt biljettsystem är mycket enkelt och användarvänligt, men kan naturligtvis blir 
bättre. 

En ovan resenär som tar kontakt med en försäljningskanal där man får prata med en fysisk person 
klarar sig bättre och har man ingen biljett att komplettera blir det mycket enklare. Automaten är 
inte bra för ovana resenärer som ska resa över länsgränsen. 

Halland är sedan juli 2010 kontantfritt (buss). Detta är ibland ett problem. För att lösa det har vi 
bankkortsterminaler ombord som medger köp med de vanligaste bankkorten. 

Eftersom biljetten säljs på buss som fungerar det väl 

. 

Vi får synpunkter på att man upplever att det krävs många knapptryckningar för att lösa sin biljett i 
biljettautomaten (gäller sällanresenärer eller förstagångsresenärer). 

 

Hur skulle ni betygsätta möjligheterna ert biljettsystem erbjuder för ovana resenärer? 

2, 7, 4, 6, 8, 7, 9, 7, 8, 8, 8. 

 

Vilka möjligheter erbjuder ert biljettsystem för ovana resenärer? 

SMS, ombordförsäljning, resplus 

Det finns enkelbiljetter för vuxna, barn och familj 

De flesta reser mot Stockholm, och här har vi enkelbiljetter sålda via automat eller via sms (sms 
kräver numera registrering). 

Det är ju inte så att s k "ovana resenärer" har andra biljettyper. Däremot är det kanske så att dessa 
väljer exempelvis en enkelbiljett till ordinarie pris oftare än andra. Vi har t ex betalkortsterminaler i 
alla bussar, vilket underlättar även för denna kundgrupp. 

Se BIMS http://bims.dalatrafik.se/ 
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Rabattkort 
Enkelbiljetter 
Periodkort 
SMS-biljett/Mobilbiljett 

Enkelbiljetter som säljs både som pappersbiljetter som sms och i en mobil app. Under nästa år 
kommer de även att erbjudas som elektroniska biljetter. 

Enkelbiljetter och mobilbiljetter (tidigare sms-biljett). 

vi har inga sms-biljetter 

Vi har enkelbiljetter och kontoladdning. 

Samma biljettyper som vi erbjuder till våra vana resenärer. Se svar från tidigare fråga. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till möjligheterna i ert biljettsystem för 
ovana resenärer? 

Svårbegripligt, olika för olika relationer 

Inga speciellt kopplade till ovana resenärer 

Ingen pensionärsrabatt inom UL samt ingen bemannad försäljning på perrong (endast automat) 

Det svåraste när man reser på annan ort är oftast att ta reda på vad resan kostar 

Gammat och slitet.. Inga utvecklingsmöjligheter. 

Många väljer att bestala en enkelbiljett istället för att köpa en Mobil biljett eller ett rabattkort. 

Samma som för vana resenärer. Det som jag redan beskrivit. 

I och med att vi är kontantfria så upplevs det som komplicerat att resa med oss. Vi lockar med olika 
biljetter, olika resekortsprodukter, mobilbiljett, bankkortbetalning, fler kundservicebutiker och 
återförsäljare och automater men för den ovana känns det förmodligen rörigt - the paradox of 
choice! 

 Ingen kommentar gavs. 

. 

Tur och retur biljett är ett önskemål. 

 

 

 

 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

44 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till möjligheterna 
i ert biljettsystem för ovana resenärer? 

Förbättrad hemsida, förenklade zoner 

att använda t ex mobilen som biljettbärare. 

Bra fråga - det skall vara ENKELT! 
- enkelt att förstå 
- enkelt att köpa 
Men hur - det arbetar vi med! 

För den som skulle vilja förlänga sin tågresa med en resa i stadstrafik skulle man kunna tänka sig 
möjligheten att lägga till en "stadsbiljett" till sin förbokade tågbiljett. 

http://bims.dalatrafik.se/ 

Att bättre kunna erbjuda onlinelösningar, utveckla Mobilbiljetten att gällar för fler olika biljettyper 
etc. 

Samma som jag redan beskrivit. 

Anpassa vårt utbud efter resenärernas behov (!). Ge fler möjligheten att resa ofta utan att det 
upplevs som dyrt och komplicerat. Hallandstrafiken håller för närvarande på med en taxeöversyn 
och vi jobbar med att skapa ett nytt sortiment som har en större flexibilitet än dagens och som i 
högre grad ska göra det möjligt för resenären att finna sitt sätt att resa som stämmer bättre 
överens med resenärens enskilda behov 

Försäljning via mobil 

. 

Minska ner antalet knapptryckningar, införa tur och retur biljett. Många resenärer vill kunna lösa sin 
biljett ombord på tågen. 
Vi arbetar idagsläget med att ha personal ute vid automaterna för att kunna hjälpa 
förstagångsresenärer på plats. 

 

Hur skulle ni betygsätta informationen om ert biljettsystem för ovana resenärer? 

3, 7, 8, 6, 10, 5, 7, 6, 8, 5, 7. 

 

Vilken information erbjuder ni till ovana resenärer? 

Hemsida, resecenter, resrobot 

Vi informerar på engelska. 

Via har satsat på mobilanpassad hemsida. Vi har även trycksaker och informationstavlor. 
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Nej. 

Samma som våra vana resenärer förutom att de ej får tidtabellen i brevlådan. Annars har de samma 
förutsättningar. 

Information finns på hemsidan, men kan göras bättre. Information finns på engelska utöver 
svenska. 

Samma som jag redan beskrivit. På sl.se finns informationen även på engelska. 

Information på hållplats. I områden där det bor många människor med annan etnisk bakgrund 
informerar vi på flera språk. Foldrar finns att tillgå på andra språk. 

se tidigare svar 

. 

Informationen finns på flera språk. Vid specifika evenemang finns information om hur man löser sin 
biljett och var man kan köpa den. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till informationen om ert biljettsystem 
för ovana resenärer? 

Svårbegripligt, olika för olika relationer 

Nej 

Ex. Uppsala - Stockholm med SJ kostar 82 kr - det går snabbare än SL Pendeln, man sitter 
bekvämare och är billigare (UL/SL 110 kr). Detta är svårt att förklara på ett enkelt sätt. 
Du är välkommen att kontakta oss. 
(ändå har SJ tappat en massa resenärer) 

Det kan vara svårt att veta viljen biljett man ska köpa i biljettautomaten om man är mer än en 
person i resesällskapet. 

Vet ej om det finns några. 

Vissa är osäkra på vilket färdbevis som är bäst för dem, men Kundtjänst, hemsidan och föraren 
hjälper till att välja rätt. 

Samma som jag redan beskrivit. 

Det händer att resenär köper fel biljett i automat men något problem är det inte. Information finns 
tillgängliga där biljettköp är möjligt. 

se tidigare svar 

. 

Vi upplever att kunderna tycker att det är tydlig information om vilka biljettyper vi erbjuder. 
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Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till informationen 
om ert biljettsystem för ovana resenärer? 

Förbättrad hemsida, förenklade zoner/färdbevis 

allt förmodligen 

Mobilen är nog framtidens lösning (via smart phone) få information och köpa sin biljett. 

Kanske skulle man kunna använda bilder i högre utsträckning. 

http://bims.dalatrafik.se/ 

Att göra färdbevisflottan mindre. Färre alternativ, men ändå så attraktiva att de ska passa de flesta. 

samma som jag redan beskrivit. 

Minskat sortiment ger tydlighet och ger kunden enklare val. 

se tidigare svar 

. 

Här pågår en konstant utveckling. Informationen är levande och anpassas efter kundtyp och 
efterfrågan på biljett. 

 

Hur skulle ni betygsätta tillgängligheten i ert biljettsystem för ovana resenärer? 

3, 7, 6, 6, 7, 8, 10, 7, 8, 7, 6. 

 

Hur ser tillgängligheten ut för ovana resenärer i ert biljettsystem? 

Resplus, resecenter, ombord 

Alltså, jag förstår inte riktigt indelningen i van och ovan resenär. Varken tillgänglighet eller 
information skiljer. Vi måste ju alltid förutsätta att resenären är ovan. 

Vi ahr infört UL/SL sms biljetter samt mobila 10-resors. 
F.ö. hänvisas kund till automater. 

Samma som alla andra. 

Fast försäljning, ombord poå bussen samt mobilen. 

Vi saknar idag en bra onlineshop för automatisk påladdning. Vi har valt att inte satsa på 
biljettautomater. Det finns försäljning ombord samt ett stort antal biljettombud, både fullvärdiga 
med biljettmaskin och lightombud med förladdade kort. 

Samma som jag redan beskrivit. 
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Trots kontantstopp är tillgängligheten hög. Resekort, betalkort, automater, mobilbiljett, 
kundservicebutiker, återförsäljare och ombud. 

 Ingen kommentar gavs. 

. 

Se svar på tidigare fråga. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till tillgängligheten i ert biljettsystem för 
ovana resenärer? 

Problem med kontantfritt resande 

inga speciella 

Föörstå vad de skall köpa för biljett och var man sen kan köpa den. 

Avstår svar 

Inga speciella. 

Inget konkret som vi upplevt. 

Samma som jag redan beskrivit. 

Inte mer än vad jag tidigare skrev - att kontantstoppet har lett till fler försäljningskanaler men att 
kunden därför, i vissa fall, upplever resandet som komplicerat. 

 Ingen kommentar gavs. 

. 

Det efterfrågas att kunna köpa sin biljett ombord. 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till 
tillgängligheten i ert biljettsystem för ovana resenärer? 

Förbättrad hemsida, förenklade zoner 

Allt förmodligen 

MOBILEN! 

Avstår svar 

http://bims.dalatrafik.se/ 

Onlineköp, bättre och mer lättillgänglig information. 
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Samma som jag redan beskrivit. 

Förenklat sortiment. 

 Ingen kommentar gavs. 

. 

Se svar på tidigare fråga. 
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8.3   Bilaga 3, Formulärssvar från resenärer 

Formuläret innehåller samma frågor som formuläret som skickades till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna (se kapitel 8.1) men riktade mot kollektivtrafikresenärer. 

 

Vilket län representerar ni? 

Uppsala län, Uppsala län, Uppsala län, Uppsala län, Skåne län, Jönköpings län, Södermanlands län, 
Jönköpings län, Hallands län, Uppsala län, Uppsala län. 

 

Hur skulle ni betygsätta biljettsystemet i ert län som helhet när det kommer till resor över 
länsgränsen? 

3, 2, 2, 1, 8, 3, 5, 4, 7, 1, 1. 

 

Har ni några allmänna kommentarer angående ert läns biljettsystem när det kommer till 
resor över länsgränsen? 

SL/UL-.pendeln har jätteförvirrande system för "länstillägg" när man vill åka längre än bara inom 
SL-området. Jag har läst ULS hemsidor men fattar fortfarande inte vad jag ska betala. För en 
enstaka resa (när man t ex redan har ett SL-kort) går det inte att lista ut hur det funkar. 

Vi borde slå ihop Stockholms och Uppsala län. Politiken klarar inte att samordna biljettsystem och 
tariffer. 

Känns förlegat med länsgränser i kollektivtrafiken. Som resenär är man intresserad av att åka från A 
- B på snabbast, enklast och mest ekonomiskt sätt oavsätt om det är buss, tåg, båt eller linbana. 

Otroligt svårt att veta vad SL/UL-biljetter kostar. Prisuppgifterna på hemsidan är oöverskådliga och 
personalen är dåligt informerad. 

Biljetter till angränsande län har bra giltighet i anslutande lokaltrafikzoner. Dock är detta inte helt 
solklart. Vad som gäller med resor till Göteborg som köptes med Skånetrafikens JoJo-kort t.ex. vet 
jag inte (spontant, skulle kunna kolla upp det dock ;-). 

det är två olika biljettsystem. Åker jag över länsgränsen till Kalmar län så har jag ett kort, åker jag 
inom Jönköping så är det ett annat reskort jag använder. Turlistor går bara till länsgränsen. 
  Det tar längre tid att planera en resa än att genomföra den. 

Det är krångligt att jämföra priser främst för pendlare. I vissa fall så är det billigare att köpa enkel 
biljett i stället för period biljett. 

Vi har tre oliksa tågbolag + SJ (Östötatrafiken, Västtrafik, Krösatågen). Inom resp länn funkar det 
hyggligt, och även till Göteborg,men bara om man vill till centralen och har Rewkassekort i Jkp.Ska 
man vidare med spårvagn krävs västtrafikkort. Till Östergötland kommer man inte på länskort i Jkp 
(men i början kunde man somöstgöte i alla fall ta sig till Jkp med deras länskort, vet inte om det 
fortfarande gäller. Jag har SJ Årskort med resplus, vilket löser alla sådana problem för just mig, 
men till en avsevärd kostnad. Duger även t ex i Upplsala o all läns- och lokaltrafik i landet, vilket är 
bra. Men inte på exv Tågkompaniets tåg i Bergslagen om jag vill resa över ngn länsgräns, märkligt 
nog.  
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Det borde finnas ett gemensamt kortsystem, kopplat till betalkort antingen tyhp reskassa (bara för 
bussar/tåg mm i landet) eller som ett kreditkort, som man skulle kunna registrera vid på- resp 
avstigning oavsett var o med vad man åker i landet.  
Olof Blix 

Det är synd att Västtrafik inte har samma biljettsystem som nästan hela södra Sverige har 

Hejsan 
 
En och samma resa har olika pris och olika sätt att köpa den på, beroende om om resan påbörjas i 
Stockholms eller Uppsala län (SL-pendel mellan Uppsala och Stockholm). Den kostar desutom mer 
att åka än med SJ motsvarande sträcka. Det är obegripligt. 
 
Det är också mycket svårt att förstå såväl för mig som resnär som för busschaufförerna, hur man 
ska hantera situationen när jag som resenär vill betala resan inom länet på ett sätt och 
utomlänsdelen på det sätt som anvisats för det länets kollektivtrafikhuvudman. Exv en resa 
Uppsala- Siigtuna betalas med länskort resan inom Uppsala län och med SL-remsa alt SMS-biljette 
resan inom Stockholms län. Det pris jag betalar vid kontantbetalning varierar för varje gång. 

Har försökt gång på gång på gång att sätta mig in och förstå hur jag ska bete mig för att köpa rätt 
typ av biljett med SL-pendeln mellan Uppsala/Knivsta och Stockholm, men jag går bet varje gång. 
Informationen känns som ett enda stort gytter av kors- och tvärsreferenser. Och inte blir man 
mycket klokare av eventuella informatörer som försöker vara hjälpsamma. Detta - i kombination 
med "straffavgiftslogiken" hos kollektivtrafiksbolagen med flera tusen kronor i böter om man 
uppvisar obefintlig eller felaktig biljett - gör att det alltid slutar med att man väljer att åka med SJ... 

 

Hur skulle ni betygsätta möjligheterna ert läns biljettsystem erbjuder för resenärer som 
åker över länsgränsen? 

1, 2, 2, 2, 8, 3, 8, 5, 7, 2, 1. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till möjligheterna i ert läns biljettsystem 
för resor över länsgränsen? 

se ovan, Jättebra att pendeln över länsgränserna finns, me biljettsystemet är obegripligt! 

Korten är olika. Huvudmännen är två, borde vara en och densamme. Regionen har vuxit ihop. Men 
inte systemen. 

Uppsala har en omotiverad zonindelning som dessutom har undantag. Man måste veta vilken zon 
man är i och om man ska åka till andra... Jag som resenär vill åka från punkt a-b och är inte 
intresserad av ULs administrativa prismodell. 

Ingen vet. Dyrare med SL/UL än med SJ 

Gemensamma biljetter biljetter finns. Rabattering kan dock vara olika vilket kan leda till svårigheter. 

Chauffören har inte tillgång till information i sitt system till orter i andra län. Ibland får man köpa en 
biljett till en större ort och köpa ny biljett på nästa buss till en mindre ort som inte är en huvudort. 
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Det beror på vilken sträcka man åker ex Katrineholm Stockholm fungerar utmärkt men skall man ha 
övergång till lokaltrafik på någon delsträcka så blir det krångligt eller dyrt 

Bra Jkp-Västtrafik med tåg, inte bra Jkp-Östergötland m tåg krångligt med kombination tåg-
buss/spårvagnar. Ex: På jobbet ska vi i maj göra en studieresa till Gbg, besöka Östra sjukhuset och 
två mottagningar, på Järntorget och Danmarksterminalens närhet. Länskortet tar oss till Gbg, men 
ite med spårvagnarna. Om jag vill fixa bägge, kan jag resa ner till Göteborg och ladda min makes 
Västtrafikkort med pengar till hela gruppens resor, men det blir inte lätt att räkna ut, och inte säkert 
att konduktören kan få till att alla reser på ett kort, men det ska gå säger Västtrafiks info. Jkp 
l'nstrafik medelade att det inte går att fixa med deras kort. 

Olika system Västtrafik - Halland 

Se ovan. 

Som sagt, trots timtal av studier av regelverk, länsgränser, biljettkategorier och rabattkoder så är 
förvirringen total... 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till möjligheterna 
i ert läns biljettsystem för resor över länsgränsen? 

enkelheten. Och kalla biljetterna nåt intuitivt enkelt (vad innebär t ex "zonbiljett"  - inom eller 
mellan zoner???) osv osv. 

Skapa samma system i hela ABC län. 

Ett gemensamt biljettsystem mellan UL och SL. 

Göra så att priserna förhåller sig till alternativet SJ. Det bör inte vara dyrare och krångligare för en 
långsammare resa med sämre komfort. 

Det är enligt min uppfattning svårt att göra det bättre. Det krävs nationella överenskommelser om 
rabattering, giltighet och en nyckel för fördelningen av de inkomna pengarna. Dessutom måste alla 
vara med (SJ, olika länsbolag/-myndigheter, Swebus osv.), kollektivtrafiken ska vara en enhet mot 
kunden. 

Ett trafikbolag för hela Småland och Östergötland och tidtabeller som visade en buss hela färd. I 
Jönköpings län är överblicken omöjlig. Fördelen i Jönköping är dock att det bara finns en tabell. 
 För linje 325 finns en tabell på ett ställe med ett fåtal resor och för samma linje på ett annat ställe 
med fler resor. Helt obegripligt. Hittar man den mindre tabellen så tror man givetvis att det är alla 
bussar. Förklaringen är att det är linjer som är upphandlade på olika sätt, en fullständigt irrelevant 
aspekt för resenären. 

Ex i Flen så kan man bara köpa biljetter över disk på resebyrån, den liggar i centrum och det tar ca 
10 min att gå dit från stationen. Dessutom så har denna butik begränsade öppet tider. Det är offta 
fel på biljettautomaterna på stationen och där finns det ingen information om hur man kan ansluta 
till lokaltrafik. 

Se mitt första skriv. Gemensamma antingen värdekort som klipps ner alteftersom man reser oavsett 
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län, alternativ koppling till kreditkortsystem. 

Samma biljettsystem 

Det vore bra att kunan köa biljetter inom samma system, motsvarande det som TIM har för 
tågtrafiken.  Det vore super om resor med x-trafik, Tåg i Bergslagen och regional SJ-trafik ingick i 
detta. 

Typ införa ett 'stödsystem för biljettköp'. Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Med vem/vilka 
(bolag) vill du åka? 
 
Frågan "När vill du åka?" utelämnar jag, för den komplicerar genast hela upplägget, då man ibland 
inte vet när resan ska företas.) 

 

Hur skulle ni betygsätta informationen för resor över länsgränsen när det kommer till ert 
läns biljettsystem? 

2, 4, 2, 1, 7, 3, 2, 5, 5, 1, 1. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till informationen om ert läns 
biljettsystem för resor över länsgränsen? 

se tidigare svar. Förvirring, otydlighet, samt kan man ens köpa enskilt "länstillägg" (för UL) när man 
redan har ett vanligt kort som täcker hela SL? 

Det finns ingen synk med kundfokus. När det uppstår störningar gäller det ju att få x 000 personer 
att hitta snabbaste vägen till jobbet. Idag är fokus vem som betalar vem. Det måste synkas. 

Förvirrande med zoner och omotiverade kostnaderna som uppstår när man byter län. 

- 

När gäller det i anslutande länstrafik, när gör det inte det. 

Man måste ha olika tabeller och pussla. 

Svårt att få överblick när man skall kombinera ex tåg och lokaltrafik 

Generellt är informatioonerna huvudsakligen tänkta för inomlänsresor, men det går att klura ut även 
de gränsöverskridande resorna, åtminstone om man ringer o frågar. 

Kan vara svårt att få reda på hur det fungerar. Här i Falkenberg finns ingen bemanning på 
järnvägsstationen, så det blir nog oftast SJ som folk köper sina biljetter av. Beställer på nätet och 
hämtar ut i automaten på stationen. 

se ovan 

Samma som ovan: "Informationen känns som ett enda stort gytter av kors- och tvärsreferenser. 
Och inte blir man mycket klokare av eventuella informatörer som försöker vara hjälpsamma. Detta - 
i kombination med "straffavgiftslogiken" hos kollektivtrafiksbolagen med flera tusen kronor i böter 
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om man uppvisar obefintlig eller felaktig biljett - gör att det alltid slutar med att man väljer att åka 
med SJ..." 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till informationen 
om ert läns biljettsystem för resor över länsgränsen? 

det hela systemet verkar vara lite av hafsverk. Slå ihop systemen fullständigt så att resenären bara 
"ser" en aktör (t ex SL), så att alla biljetter blir likadana (men kanske lite dyrare för UL-delen) men 
ta bort krånglet. 

Samordning! 

UL Automaterna är under all kritik var gäller användbarhet. Jag vet vilka platser jag vill resa mellan 
inte vilka zoner. 

Färre prisalternativ. LÄgre priser än SJ 

Är det nationellt reglerat blir det så pass enkelt att informationen också blir enklare att hantera. 

Ett trafikbolag eftersom trafikbolagen vägrar att samarbeta. 

Bättre info på Internet samt bemannade stationer. 

Jag menar att enda vettiga är ett landsgemensamt ysytem (som resplus) men där man alltså kan 
nyttja kortpriser. SJ:s årskort med resplus r föredömligt, om man bortser frånpriset ((plusdelen 
kostar 15000 utöver grundkortet, som i2 kl kostar c:a 40000, i första knappa 55000 resp 70000 
beroende på om man vill ha med singelnattkupé o mat i X2000 eller inte. ). 

Försäljningsställe på järnvägsstationen 

se ovan 

"Less is more". Rensa i zon- och biljettypsträsket... 

 

 

Hur skulle ni betygsätta tillgängligheten i ert läns biljettsystem för resor över 
länsgränsen? 

8, 3, 4, 1, 10, 3, 2, 4, 5, 3, 1. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till tillgängligheten i ert läns 
biljettsystem för resor över länsgränsen? 

reser bara till/från Knivsta men det verkar som att om man bara visste vilka biljetter man skulle 
köpa så finns det moderna automater för detta. 

Det måste gå att köpa biljett på tågen. Nuvarande straffordning är under all kritik. 
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- 

Är det UL? Är det SL? Vet fortfarande inte. Det är tydligen UL/SL!! Men någon sådan automat finns 
inte. 

Tillgängligheten är bra med hjälp av automater och försäljning på bussar och ombud. Dock uppstår 
problem i exempelvis Köpenhamn/Danmark då lokaltrafiken visserligen ingår men det inte går att 
handla biljett i Köpenhamn/Danmark förutom på Köpenhamn H/Kastrup 

Ofta. 

Det beror på om man är van pendlare med fasta resmål eller om man gör enstaka resor 

Olika beroende på åt vilket håll man vill resa. 

Samma svar som ovan, dvs ingen bemanning på järnvägsstationen. 

se ovan 

Står som ett fån framför maskinen varje gång, om jag råkar hitta någon maskin dvs... 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till 
tillgängligheten i ert läns biljettsystem för resor över länsgränsen? 

tja, laddning av korten över nätet kanske? Via internetbank? så slipper folk stå i kö vid automaterna 
på morgnarna och stressa precis innan tåget kommer för att hinna ladda sitt kort? 

Se ovan! 

- 

- 

Danmarksproblematiken ser jag inte direkt hur man kan komma runt den utan rejäla investeringar. 
Resor över länsgräns funkar dock hyfsade med undantag för redan nämnda problem. 

Ett trafikbolag för hela Småland och Östergötland. 

Ex i Flen så kan man bara köpa biljetter över disk på resebyrån, den liggar i centrum och det tar ca 
10 min att gå dit från stationen. Dessutom så har denna butik begränsade öppet tider. Det är offta 
fel på biljettautomaterna på stationen och där finns det ingen information om hur man kan ansluta 
till lokaltrafik. 

Se ovan 

Försäljningsställe på järnvägsstationen 

se ovan 

Utvecklad hantering via smartphones - it's as simple as that! 
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Hur skulle ni betygsätta ert läns biljettsystem i sin helhet när det kommer till ovana 
resenärer? 

3, 3, 2, 1, 5, 2, 2, 3, 5, 2, 1. 

 

Har ni några allmänna kommentarer angående ert läns biljettsystem när det kommer till 
ovana resenärer? 

som i tidigare frågor - biljetterna har knepiga namn, man fattar inte vad man ska köpa för sorts 
biljett, osv. 

Infon är skitusel. 

Automaterna har undermålig användbarhet. Ta hjälp av någon som kan när man bygger sådana 
maskiner kan vara ett tips. 

Skäll inte ut nybörjare som inte fattar!! 

Automaterna är ovanligt komplicerade och använderovänliga. Att inte kunna betala kontant är ett 
problem. 

Det är obegripligt. De får väl fråga sig fram. Jag har själv fastnat under en resa när tidtabellen varit 
vilseledande vid storhelger. 
  Jag kan inte redogöra för i detalj men i tabellen stod att bussen ej gick jul, påsk etc. När den 
sedan inte kom på midsommarafton stod det i en annan plats att midsommar räknas som övriga 
helger. Ungefär så virrig var informationen. Hur ska man i en 50-sidig katalog hitta två rader som är 
på helt skilda platser i katalogen. 
  KLT har dessutom i många år missat att få med alla sina turer i katsalogerna. 

Ex i Flen så kan man bara köpa biljetter över disk på resebyrån, den liggar i centrum och det tar ca 
10 min att gå dit från stationen. Dessutom så har denna butik begränsade öppet tider. Det är offta 
fel på biljettautomaterna på stationen och där finns det ingen information om hur man kan ansluta 
till lokaltrafik. 

Svårt lära sig olika system. Inte ens bilåkarna i stan snappar hur man gör... 

 Ingen kommentar gavs. 

Svårt att förstå och få helhetbild över. Dålig iformation på hemsidor och svårt att nå kundtjänst. 

 Ingen kommentar gavs. 

 

Hur skulle ni betygsätta möjligheterna ert läns biljettsystem erbjuder för ovana 
resenärer? 

5, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 3, 5, 2, 1. 
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Vilka problem har ni identifierat när det kommer till möjligheterna i ert läns biljettsystem 
för ovana resenärer? 

är inte ovan själv så det är svårt att ha nån uppfattning, men visst, SMS-biljetter osv borde väl 
erbjudas? Men det tror jag et gör - fast då måste man ju regga sig på nån betalkorts-sajt först, det 
har stått en massa om det i media. 

Min erfarenhet från resten av världen är att man kan kliva på ett färdmedel och sedan betala. 
Motsatsen är faktiskt utmanande. 

Infotavlor om hur man gör kan vara bra att ha på perrong och i bussar/tåg 

- 

Automater 

Fram till nyliogen har man kunnat köpa biljetter ombord på bussar. Systemen ändras hela tiden. 

Det finns ett massivt motstånd till att registrera mobilen för SMS biljetter 

Det finns flerea olika kortläsare på tågen t ex. Ibland funkar de inte, och över vissa känsgränser 
krövs olia kort o kortläsare ... Förvirrande. 

Kan vara svårt att förstå sig på, samt att få till det med rabatterade biljetter 

Svårt få information om detta, 

Om jag som relativt van pendlare tycker det är krångligt så förmodar jag att ovana presumtiva 
biljettköpare kan ha det mycket jobbigt innan de har en riktigt biljett i näven... 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till möjligheterna 
i ert läns biljettsystem för ovana resenärer? 

borde man inte bara behöva peka på en skärm vart man skall, samt svara på lite enkla följdfrågor, 
så får man rätt biljett? 

Kortautomat som tar alla kort. Skitenkelt. 

- 

- 

Köp enkla automater! Man måste ha möjlighet att kunna köpa biljetter även med 
kontanter/kontantkort => enkla automater på mycket fler platser. Turister: Vid hotellövernattning 
får man kollektivtrafiken på köpet (via ett automatiskt mindre tillägg på priset/natt). 

En central tidtabells utvecklare med ett medborgarråd av rese4närer som rådfrågades i 
djupintervjuer. Trafikbolagen struntar fullständigt i sina resenärer. Busschaufförerna har ingen 
respekt för ledningarna och resenärerna är förbryllade. De flesta väljer att åka sin linje annars åker 
de bil. 
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Ett biljettsystem med säker kontanthantering. Har sett ett i USA där resenären erlägger avgiften i 
en automat och där föraren inte har tillgång till kontanterna. 

Se universallösningen längre upp 

Bemanning främst på järnvägsstationen 

se ovan. 

Som sagt: enklare logik. "Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Resenärstyp? Biljettyp? 
(Enkel?/ToR?/Period?)" 

 

Hur skulle ni betygsätta informationen om ert läns biljettsystem för ovana resenärer? 

5, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 3, 5, 2, 1. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till informationen om ert läns 
biljettsystem för ovana resenärer? 

ja, det är förvirrande. se tidigare svar. 

Finns inte på ryska t ex. Hur jäkla svårt kan det vara? 
Hur jäkla lång är denna intervju är nästa fråga ... 

Förvirrande 

- 

Det är ju i sig inget fel på informationen men det blir ju väldigt svårt att informera om något 
krångligt. 

Jag har sett flyktingar tvingas av tåget därför att han fått fel biljett. Jag gav honom 30 kronor så att 
han kom över länsgränsen. 

Man måste själv söka information i förväg. Om man saknar tillgång till Internet, är handikappad 
eller vill resa spontant så blir detta ett stort problem 

Fördel att man kan köpa på tågen. 

Kan vara svårt att förstå sig på, samt att få till det med rabatterade biljetter 

se ovan 

Som sagt: enklare logik. "Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Resenärstyp? Biljettyp? 
(Enkel?/ToR?/Period?)" 
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Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till informationen 
om ert läns biljettsystem för ovana resenärer? 

se tidigare svar. 

Alla språk, omedelbart tillgänglig i alla terminaler, med alla kort, och sedan man stigit på tåget. 

Bättre info gärna pedagågiskt utformad efter vad resenären vill göra. 

- 

Biljettköpet är inte intuitivt. Ibland gäller automat, ibland, hos chaufför, ibland kan man betala 
kontant, ibland inte. Renodla! 

Ett turlistesystem i Småland och Östergötland. Kronoberg är nog sämst. Tur att jag inte åker där så 
ofta. 

Tydlig information på stationer och hållplatser 

se ovan 

Bemanning främst på järnvägsstationen 

se ovan 

Som sagt: enklare logik. "Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Resenärstyp? Biljettyp? 
(Enkel?/ToR?/Period?)" 

 

Hur skulle ni betygsätta tillgängligheten i ert läns biljettsystem för ovana resenärer? 

5, 3, 2, 1, 7, 3, 2, 3, 5, 5, 1. 

 

Vilka problem har ni identifierat när det kommer till tillgängligheten i ert läns 
biljettsystem för ovana resenärer? 

se tidigare svar. 

Detta har jag tre gånger svarat på. 

- 

Man vet inte var man ska köpa dem. SL-tåg men ingen SL-kassa. UL-kassa, men det står inte UL på 
tågen. 

Tillgängligheten är det inget fel på, men det blir svårt när inte alla betalmedel gäller samtidigt som 
det kan vara olika vilka betalmedel som gäller. Rörigt = svårt att informera om = tröskel för att 
använda kollektivtrafiken. 

systemen är krångliga och olika i kalmar län och nJönköpings län. Jag har två resekort (plastkort) 
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Man måste själv söka information i förväg. Om man saknar tillgång till Internet, är handikappad 
eller vill resa spontant så blir detta ett stort problem 

Vet ej 

Biljettsystemet bygger på att man köper billigaste biljetten när man hoppas på tåget. Ovana 
resenärer vill nog gärna kunna köpa/hämta ut biljetten i förväg 

Svårt att få fram info men ur ett tillgänlighetsperspektiv har jag inga problem då jag inte har någo 
funktionsnedsättning. 

Som sagt: enklare logik. "Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Resenärstyp? Biljettyp? 
(Enkel?/ToR?/Period?)" 

 

Vilka utvecklings- och förbättringsmöjligheter finns det när det kommer till 
tillgängligheten i ert läns biljettsystem för ovana resenärer? 

se tidigare svar. 

Detta har jag också minst tre gånger svarat på. 

- 

Skaffa ett namn som man känner igen 

Renodla, återigen. Biljetter ska man kunna få tag i på samma sätt. 

Ett trafikbolag Småland och Östergötland. 

Tydlig information på stationer och hållplatser 

se ovan 

Bemanning främst på järnvägsstationen 

se ovan 

Som sagt: enklare logik. "Varifrån vill du åka? Vart vill du åka? Resenärstyp? Biljettyp? 
(Enkel?/ToR?/Period?)" 
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8.4   Bilaga 4, Formulär till resenärer i Uppsala/Stockholm 

Detta är formuläret som skickades ut till resenärer som åkt inom Uppsala och Stockholms län. 
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8.5   Bilaga 5, Formulärssvar från resenärer i Stockholm/Uppsala 

Detta är svaren från formuläret som skickades ut till resenärer i Stockholms och Uppsala län. 

 

I vilket län åker du mest? 

Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Uppsala Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Uppsala Län, Uppsala Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Uppsala Län, 
Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län, 
Stockholms Län, Stockholms Län, Uppsala Län, Stockholms Län, Stockholms Län, Stockholms Län. 

 

Hur gammal är du? 

20 – 24, 25 – 29, 25 – 29, 20 – 24, 20 – 24, 20 – 24, 15 – 19, 20 – 24, 25 – 29, 20 – 24, 20 – 24,  
55 – 59, 20 – 24, 25 – 29, 20 – 24, 25 – 29, 15 – 19, 20 – 24, 20 – 24, 30 – 34, 20 – 24, 60 – 64, 
Över 65, 30 – 34, 25 – 29, 20 – 24, 20 – 24, 25 – 29, 20 – 24, 50 – 54, 55 – 59, 20 – 24, 15 – 19,  
55 – 59, 25 – 29, 20 – 24, 20 – 24, 20 – 24, 20 – 24, 20 – 24, 35 – 39, 25 – 29, 20 – 24, 20 – 24,  
30 – 34, 40 – 44, 20 – 24, 55 – 59. 

 

Hur ofta åker du kollektivt inom ditt län? 

5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i 
veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 
dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 
5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, Mer sällan än 1 
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dag i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 2 - 4 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 
5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 5 - 
7 dagar i veckan, 2 - 4 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i 
månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 2 - 4 dagar i veckan, 5 - 7 
dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i månaden, 5 - 7 dagar i 
veckan, Mer sällan än 1 dag i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i veckan, 5 - 7 dagar i 
veckan, 1 - 4 dagar i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, 2 - 4 dagar i veckan. 

 

Hur ofta åker du kollektivt över länsgränsen? 

Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer 
sällan än 1 dag i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 
dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i 
månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 
4 dagar i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, 
Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer 
sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, Mer sällan än 1 dag i 
månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 
4 dagar i månaden, 2 - 4 dagar i veckan, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i 
månaden, 1 - 4 dagar i månaden, 5 - 7 dagar i veckan, 1 - 4 dagar i månaden, 1 - 4 dagar i månaden, 
2 - 4 dagar i veckan, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 
dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i 
månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 2 - 4 dagar i veckan, Mer 
sällan än 1 dag i månaden, Mer sällan än 1 dag i månaden, 1 - 4 dagar i månaden. 

 

Hur lätt tycker du att det är att veta vilken biljett du ska köpa för resor inom ditt län? 

8, 1, 7, 10, 8, 10, 5, 8, 8, 8, 10, 9, 8, 7, 7, 10, 10, 6, 7, 3, 1, 1, 5, 8, 10, 4, 3, 6, 1, 9, 2, 8, 6, 8, 7, 3, 
3, 10, 8, 3, 2, 8, 8, 10, 3, 2, 10, 8. 

 

Hur lätt tycker du att det är att köpa biljetter för resor inom ditt län? 

10, 5, 5, 6, 10, 7, 4, 10, 8, 9, 6, 6, 7, 6, 3, 10, 8, 6, 7, 6, 6, 1, 5, 2, 8, 3, 6, 6, 1, 9, 2, 3, 3, 7, 9, 3, 6, 
8, 5, 3, 5, 6, 10, 10, 3, 2, 10, 9. 

 

Vad tycker du är de största problemen med biljettsystemet för resor inom ditt län? 

Informationen är lite jobbig. Jag vet var jag köper biljetter (åtminstone i områden jag rör mig 
mycket) men biljettyperna är lite krångliga..,.. 

Tillgängligheten 

Att det är svårt att få någon bra hjälp. Mycket dåligt för äldre som inte behärskar apparater osv.  
 
Att det är otydligt vad som är just "rätt" biljett. 
 
Det finns så sjukt många olika sorters biljetter att det gör det ännu svårare. 
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Att veta hur många biljetter som finns kvar på kortet. 

Att man måste välja i förväg på förköpsremsa vilken typ av biljett man ska ha. 

Tillgängligheten av automater att köpa biljetter i, framförallt vid busshållplatser och/eller utanför 
tunnelbanans upptagningsområde. 

Krångligt med SMS-biljett (Mywallet). 

Arlandatillägget är lite luddigt. 
Jag tycker även accesskorten är lite oklara. Kan man åka fler på samma kort? Det är också dåligt att 
man inte kan välja det antal zoner man vill åka direkt i spärren utan måste knappa in det i en 
automat bredvid. 

Det komplicerade upplägget med "reskassa". 
Fylla på och sånt, att behöva ändra "standardresa" vid varje tillfälle man vill ändra längden på sin 
resa m.m. 

Dålig information för de som inte åker så ofta/inte kommer från Stockholm 

Information om reskassa. Att informationen är varken klar och tydlig mot varken kunden eller 
personalen. 

Pillrigt att använda automaterna för Access 

Man kan numera inte köpa biljetter på en öde busstation i typ älvsjö om man inte har sms biljett-
registrering mm.. 

Jag saknar terminsbiljett för studenter (ej gymnasiet alltså), och jag har fått hjälpa många turister 
att klura ut systemet så kanske bättre information för turister? sen skulle det kanske vara skönt för 
icke-stockholmare att kunna köpa en enkelbiljett. 

Biljettutbudet tex för vänner som är här och hälsar på en kort stund får betala för dyra summor för 
ett kort (som dom aldrig kommer använda igen) samt biljett. Dessutom står all information oftast 
på svenska eller inte tydligt så folk köper fel Tex reducerad vs studentbiljett. Många anställda vet 
heller inte vilken biljett du bör välja när man frågar om tips utan antar du redan vet vad du söker 
(hur tar turister sig fram?!) 

Det är skitlätt, bara en efterbliven person skulle ha problem med det. 

Vet ej 

SL har de flesta biljetter man frågar efter, dock saknas 48h biljett. Många är här max 48h 

Att det är oklart med standardresor. 

Svårt att välja vilken biljett man vill använda när man har multipla biljetter på ett accesskort. 

Svårigheter med betalning och maskinerna som man köper i är avancerade om man inte vet hur de 
fungerar samt smsköpen har försvårats. 
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Det är svårt om man bor på landet att köpa biljett om ingen försäljning finns på stationen. Förr 
kunde man ladda via telefon men det går inte nu. 
 Det är ganska bra info om tider på nätet men hur köper man biljett till buss? Om man ska till 
Uppsala är det tåg då? 
Månadskortet är bra men det passar ju mest dem som reser regelbundet. 

Det finns olika sätt at köpa biljett till ibland olika pris. Svårt att veta vilket som är billigast för just 
mig med mitt resebehov. Krångligt med en förvald resa på Access-kortet. Svårt att veta hur man 
gör när resan avviker från den förvalda. Dumt också att man inte får en indikation på hur mycket 
pengar man har kvar på kortet. 

Svårt att förstå information om studentbiljett, sommarbiljett. 
Reskassan/belopp syns inte när man passerar spärrarna 
Sms-biljett som kräver registrering 
För få kontroller (=man funderar på att planka...) 

vet ej 

Koderna och priserna till sms-biljetterna borde vara tillgängliga utan att behöva gå in på hemsidan. 

Veta vad man skall säga. 

Svårt att hitta automater på centralen i Stockholm. 

Svårt att köpa!! 

Jag reser ganska sällan även inom länet men tycker då det är l'tt med biljettköp. Mina länsresorgår 
antingen inom city och då har jag SL Access kort. Naturlgtvis irriterande när det ärslut och jag inte 
kan köpakontantbiljett..   Jag hade vant mig helt med mobilköp och tyckte det var bekvämtmen nu 
har jag en mobil som inte accepterar min banks app för mobilbetalning (Swish). Jag hoppas kunna 
lösa med mobilbetalning. Det är ett brakomplement till accesskortet. 

Tillgängligheten, jag vet att man kan köpa biljett via mobiltelefon men har inte satt mig in i hur man 
gör det. Har i och för sig inte haft behov av att ta reda på det, men det känns som om det vore 
krångligt. 

dålig tillgång på automater och krångligt sms-system. 

Att tex UL-center har dåliga öppettider. Att det finns många biljetter med ungefär samma syfte. 
Även biljettmaskinerna tar inte vissa kort. Dålig med information om vart man kan köpa biljetter 
över disk när UL-center är stängt! 

Knappa rätt på automaten 

Tillgängligheten gällande sms-biljetter. 

Tidigare när Upptåget gällde till Upplands-Väsby så kunde man betala sin biljett ombord (går om 
man åker uppåt från Uppsala), vilket underlättade mina resmål oerhört.  
 
Dåligt med automater vid spåren, är det mycket folk så hinner man inte köpa biljett om du nu inte 
kommer dit ca 30min innan avgång. Dåligt utformad hemsida om vilka biljetter som gäller för vilka 
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resmål och gränser.  
 
Wywallet är det sämsta som någonsin har införts, vet att det inte går att ändra på pga av lagar, 
men tar med det ändå. Men inom samma linje, det man ska skriva eller till vilket nummer, glömmer 
jag nästan alltid bort då jag oftast köper enkelbiljetter. Men ibland så vill man betala med sms och 
då är det enligt mig dåligt med info om vad man ska skicka och vart. 

SMS-biljetterna och spärrarna 

Biljettspärrarna, de gör ont! 

Att man inte kan köpa endast en biljet.. Eller så kan man det. Jag vet inte,  jag har bara köpt 
remsor och 3 månaderskort. Men jag har aldrig sett någon information om det. 

SMS-biljett-idioti med WyWallet samt avveckling av förköpsremsor. Jag är inte intresserad av att 
tvingas använda en spårbar metod med Access-kort. Eller, för den delen, att betala 50% extra per 
biljett för att göda telefonoperatörer. 

Ett problem när man laddar(eller köper) sitt SL kort är att det måste aktiveras (tex genom att dras 
genom en spärr) för att börja gälla. Det leder ofta till att många går om bord på tåg där det inte 
finns spärrar (tex Saltsjöbanan). Sedan kommer biljettkonduktören och folk sitter där med ett kort 
som inte är aktiverat och därmed inte giltigt formellt sett. 
 
En annan sak är att man inte kan veta hur mycket tid som återstår på ens SL kort, utan att fråga SL 
personal. 
 
De lösa biljetterna för enkelresor känns helt omöjligt att ha koll på, när det gäller att veta vilken 
biljett som krävs. Systemet ändras alltför ofta. Fast det är väl inget större problem. Det är väl bara 
att fråga vad som krävs. 

Tillgängligheten till biljett är osäker. Kan inte använda SMS-biljett med anonymt kontantkort. Ibland 
fungerar inte SMS-biljett. 

Dyrt, annars enkelt 

SL Access-korten ger till skillnad från de tidigare korten ingen information om kortets giltighetstid. 
Detta fick man veta från de tidigare korten. Nu krävs det att man skriver ut ett separat 
informationskvitto från en biljettautomat efter att man använt kortet den första gången.  
 
Därutöver skall sägas att korten som ersätter remsorna verkar ännu krångligare, och ger ännu 
mindre information. 

Oklart vilken biljett som gäller, är det länsbussar, Upptåget, SL-pendel, SJ, stadsbussar etc. 

Jag tycker att "Reskassan" borde fungera på samma sätt som de gamla förköpsremsorna, dvs. att 
man laddar kortet med ett värde och när man sedan reser talar om vart man ska för att då 
betalningen ska dras för de antal zoner man ska åka. Dagens system med att ladda de vanligaste 
antalet "klipp" eller zooner är krångligt om man åker olika resor och då ska be om att lägga till eller 
ta bort "klipp" när man åker. 
Det är svårt att veta hur mycket man har kvar på kortet och det är inte bra tycker jag. 
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Dyrt med enkelresor. 

Att vet vart man kan få tag på biletterna, var de säljs 

 

Vad tror du att de bästa lösningarna på dessa problem skulle vara? 

jag vill ha personal som hjälper mig vid varje biljettställe. :) Eller tydligare beskrivning i 
automaterna (typ vem som kan köpa biljetten och var dem gäller). Kanske en karta över zonerna 
för zonbiljetter som markeras. Eller att man kan skriva in start och slut för att kunna se vilka zoner 
man reser igenom och vilken biljett man behöver. 

Förenkla och inte göra det så svårt att åka på sms-biljett tex 

För att det ska bli demokratiskt så bör det alltid finnas folk i spärren som är hjälpsamma och ett 
alternativ som INTE betyder att man måste använda en maskin för att köpa en biljett. 

Kanske att kunna läsa av biljettsaldo med en app på mobilen. 

Införa ett system som i London där man både trycker in och trycker ut sig själv ur tunnelbanan, så 
att man kan ladda ett kort med pengar och systemet bedömer hur långt man ha åkt. Automatiskt ta 
det maximala priset om man inte trycker ut sig så att man kan införa det även på platser utan bra 
utspärrar. 

Bättre utbyggnad av biljettautomatsystemet eller underlättande av engångsresor till och från dessa 
automater. 

Gå tillbaka till det gamla SMS-systemet och fortsätt med remsor. 

Mer avancerade automatspärrar där man kan välja antal zoner, antal resenärer och med en display 
som visar hur mycket pengar som dras från reskassan. 

stämpelhäfte funkade bra, 
att man måste "stämpla ut" ur tunnelbanan. 
som i t.ex london måste du ha en giltig biljett för att komma ut ur spärren. 
med acceskortet kan pengarna dras vid det tillfälle du går ut. då vet ju sl hur långt man åkt (t.ex. 
centralen-norrtälje eller centralen-gamla stan) 

Tydligare information vid biljettautomater. Typ att det ska stå biljetter för dig som åker sällan/för 
dig som är turist 

Att se hur man har löst problemet i andra län som i princip har samma sorts system. 

kanske större text 

Återgå till gamla sms-systemet 

I Oslo har dom papperskort som enkelbiljetter som funkar väldigt smidigt. 

Remsor eller sms biljetten fungerade bra, de flesta som är här en liten stund och hälsar på har inte 
möjlighet att registrerar sig och man kan inte anta att någon kan göra det åt dom. Mer förklarande 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

69 

texter på engelska på alla stationer (inte bara centralen) 

Sluta vara efterbliven. 

Vet ej 

Lägga till det i utbudet, att göra lite som din sko. Det finns ju köp 3 betala för 2 vilket 72h biljett är. 
Men att köpa 2 betala halva priset för dygn 2. Förstår att SL förlorar säkert pengar på det, men då 
slipper besökare fundera på om de ska köpa enkelbiljetter eller 72h kort 

Avskaffa prisskillnader pga sträcka. De är ändå inte särskilt rimligt satta. 

Behåll biljettremsan! 

Återgå till sms-köpen som de brukade vara, behålla remsorna och göra maskinerna enklare. 

Telefonlösningen var väldigt bra, förstår inte varför man tog bort den. 
 
När mitt kort har gått ut och jag inte kan köpa på min station tycker jag att man borde kunna köpa 
biljett eller påladdning av kontrollanterna. Istället för att som nu få böter. 

När man visar sitt kort i spärren kunde det visas på displayen hur mycket pengar som finns kvar. 
Man kunde ha ett system där man går igenom spärr både in och ut och man debiteras vid utgången 
efter hur många zooner man passerat. 

Display som visar reskassa/belopp (eller hur många dagar kvar på kortet) 

vet ej 

En lösning till det är t.ex. att skicka ett frågetecken till sms tjänsten så får tillbaka ett sms med info. 
  
UL och SL borde oxå ha reducerad  pris på  enkelbiljetter för studenter! 

Information eller ett bättre system.  
 
T.ex. så som man har det i Japan. Man registrar när man går på och när man går av. Därefter 
kommer en faktura på posten. 

Fler automater 

Billigare, enklare, ta tillbaka remsorna! 

Har ingen uppfattning egentligen....hoppas att jag snart får ordning på en mobilapp som gör det 
möjligt för mig att köpa (även) mobilbiljett, 

Bättre information vid hållplatser, kanske. 

Slopa samarbetet med wywallet och öka antalet biljettautomater. 

På tex pendeltåget att det går att köpa biljett i värsta fall, men det kan tillkomma en viss summa. 
På bussen funkar det bra med kortbetalning. Många yngre har busskort att tillgå från exempelvis 
skolan. 
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UL kan skicka ut något typ av meddelande/kompendium om hur biljetter funkar osv. Mer än någon 
ynka sida i busstabellen. 

Tydligare 

Att SL löser det rent tekniskt. 

Nu när pendeln går direkt från Uppsala till Stockholm så går det ju inte att ha kontrollanter som på 
upptåget, så där är det inte mycket att göra.  
 
Annars så ser jag gärna fler automater vid perrongen så man slipper köbildningen som blir (Är väl 
främst från Uppsala då det är där jag åker ifrån). I samma veva får de gärna sätta upp fler skyltar 
med information om biljettköp på olika sätt, ex  sms, automat osv. Mer information om hur man 
använder automaterna vet inte hur många gånger jag har fått hjälpa någon som inte förstår sig på 
hur man ska göra.  
 
Hemsidan får gärna utformas så man enklare hittar biljetter och priser, gärna fler exempel på vad 
man ska ha för biljett till ett visst resmål.  
EX: "För att åka till XX så behöver du ha en sådan biljett som gäller för zon XX och är gilltlig i 2h. 
För att få tag i denna biljett så kan du antingen gå till ett av våra ombud (ombud skrivet som länk) 
eller sms:a XX till XX"  
Och där så kommer knapphändig information åter in i bilden. Det ska vara enkelt att resa kollektivt, 
inte en utmaning om man ska till ett nytt ställe, sen det absolut sista.  
 
Sänk priserna, jag som 20årig student utan jobb har ett helvete att ha råd att resa kollektivt. Även 
om det inte ingår i undersökningen så tar jag med det ändå. 

Att återgå till det gamla systemet vad det gäller SMS-biljetter 

Ta bort dem! 

biljett automater? Där man kan köpa en resa med vanligt kort kanske. Med tydligare information än 
den som är där man laddar sl-kortet med. Jag tycker att det är svårt att veta vilken "påladdning" 
man ska välja, och jobbigt när man inte förstår att man kan klicka ner i listan på alternativs köp. 

Fortsätta sälja förköpsremsor. Samt med fördel lägga ner WyWallet, men det är inte ett problem 
med biljetterna i sig. 

Jag skulle gärna se ett SL kort med en liten skärm på som sammanfattar viktig information som tex 
om kortet är aktiverat och hur mycket tid som återstår. 
Det skulle kanske göra kortet lite dyrare, men det skulle nog vara mycket uppskattat ändå. Så dyrt 
eller svårt borde det inte vara att lägga till en liten skärm likt den på en vanlig miniräknare eller så. 

SMS-biljett för anonyma kontantkort. 

Sänka priserna 

Gå tillbaka till systemet att kortet gäller från ett bestämt datum, och att detta står med på kvittot 
när man köper det. 
 
För ersättningen för remsorna har jag ingen specifik lösning. 
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Mer övergripande system. 

Se föregående fråga. 

Rabatterat pris vid köp av 10tal resor. 

- 

 

Hur lätt tycker du det är att veta vilken biljett du ska köpa för resor över länsgränsen? 

4, 1, 5, 3, 2, 6, 4, 3, 5, 4, 10, 2, 6, 7, 1, 10, 10, 3, 3, 1, 4, 1, 1, 3, 5, 1, 3, 6, 1, 9, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 
2, 8, 3, 2, 5, 2, 3, 3, 1, 8, 4. 

 

Hur lätt tycker du det är att köpa biljetter för resor över länsgränsen? 

6, 2, 5, 3, 7, 3, 4, 5, 2, 2, 10, 3, 7, 8, 1, 10, 10, 4, 4, 5, 4, 1, 1, 3, 5, 4, 4, 6, 1, 7, 3, 1, 3, 4, 1, 5, 5, 
2, 9, 6, 5, 5, 4, 3, 1, 1, 10, 5. 

 

Vad tycker du är de största problemen med biljettsystemet för resor över länsgränsen? 

informationen. Jag vet inte var man köper biljetter eller hur. Jag har en aning (typ centralen) men 
vet inte exakt. Sen är biljettautomaterna krpngligal. 

Information 

ingen aning. 

Jag vet inget om problemen. Reser aldrig över länsgränsen. 

Att det är helt ogenomträngligt. Att de kräver att jag ska hålla koll på en massa regler som de bara 
skulle kunna lösa med ett tryck-in tryck-ut system. 
 
Att det kostar mer att åka från Uppsala till Upplands Väsby än att åka tåg hela vägen till Stockholm. 
Dvs, man har ingen användning av Accesskortet för resor över länsgränsen jämfört med SJ. 

Möjligheten att köpa enstaka tilläggsbiljetter till sina redan existerande månadskort, alltså om man 
har ett 30 dagars SL-kort och skall göra en resa över länsgränsen, hur gör man då? 

Informationen 

Det är otydligt eftersom det är olika regler och priser beroende på om du ska till Bålsta, centrala 
Uppsala eller en aning utanför Uppsala. Samt om du reser pendeltåg eller buss. 

var köper man biljett? hur? 
tar hellre tåg till uppsala och löser skiten där istället. 

Att det dels är olika pris beroende på från vilket län man åker. Dels att man inte kan ladda på 
biljetten på sitt kort. 
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Att priset för att åka över länsgränsen till Uppsala är olika beroende på vilken linje och trafikslag 
man väljer. Dessutom är det 40 % billigare att köpa en enkelbiljett som gäller i Uppsala län i 
Stockholms län än att köpa den i Uppsala län. Det är konstigt i sig och frågan är om det har med 
skattenivåer att göra. 

Det finns för många alternativ att välja på i Access-automaten. Svårt förstå vilket som gäller min 
resa. 

Vet ej, aldrig åkt över gränsen 

- 

Ingen aning var man köper det förutom någon liten automat vid centralen. Går det att köpa på 
automaterna vid tex rotebro om man ska ta pendeltåget till Uppsala? (Som du märker, 
informationen har inte kommit fram till alla resenärer) 

Samma som tidigare: Det är skitlätt, bara en efterbliven person skulle ha problem med det. 

Tillgängligheten 

Information om vilken biljett man behöver. Det finns olika zoner man kan köpa biljetter till vilket gör 
det svårt att veta vilken man behöver. 

Priset 

Vilket trafikslag som tillhör vilken operatör. Ska jag resa med SL, SJ, UL eller något annat? 

Informationen kring vilken man ska ha. 

Alltihop. 

För den som åker enstaka resor är det så gott som omöjligt att förstå hur biljettsystemet fungerar. 
Det blir olika pris om man åker från Stockholm till Uppsala jämfört med andra riktningen. Skall man 
till Arlanda är det väldigt svårt att förstå vad det är för tillägg man skall betala och var. Man möts av 
information på perrongen om att man får böta 1200 kr om man inte har giltig biljett på SL-tågen 
men det är mycket svårgenomtränglig information om hur man skaffar denna giltiga biljett. Det är 
en katastrof att man inte kan köpa biljett ombord. På perrongen finns sex olika apparater som har 
med biljetter att göra: en för att stämpla Access, en för att stämpla UL-biljetter, en för att köpa UL-
biljetter, en för att stämpla SJ pendlarkort, en för att köpa SJ pendlarbiljetter och en för att köpa 
kombinerad SL-UL-biljett. Och för en resa mellan Stockholm och Uppsala måste man nog använda 
flera av dem - jag har inte lyckats klura ut detta. Det är billigare att åka en enstaka resa med det 
snabbare SJ-tåget än med det långsammare SL-tåget vilket strider mot den logik passageraren 
inbillar sig finns bakom biljettsystemet. Hur skall detta vara begripligt för en sällanresenär eller för 
en äldre person med dålig syn eller ovana vid datorer och automater? 

Information, varierande priser/system 

vet ej 

Man vet alltid att man åker från punkt A till Punkt B men när det är dags att köpa biljett så gäller 
det också att ta reda på vika zoner det är man ska till och ifrån. Går man inte på UL.se och lyckas 
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hitta en karta på zonerna så ska även google maps upp för att jämföra. så nej tack! 

Information / krångligt system 

Svårt att hitta biljettautomater 

DYRA!! Svårt att köpa om man inte vill åka alla zoner.. 

Mina  länsöverskridande resor inskränker sig i stort till Sthlm/Uppsala och eventuellt Sthlm Arlanda 
(Uppsala län?). Jag köper Uppsala biljett som mobilbiljett på nätet (enkelt) eller i automat 8enkelt) 
och Arlanda Express över nätet eller i kassan vid centralen Enkelt. Även om Arlanda Express är lite 
dyrt. 

Jag vet inte hur man gör, men har ännu inte varit i situationen att behöva köpa en sådan biljett. 

att det är dyrt och svårt att få tag på vettig inormation, man blir alltid hänvisad till andra aktörer, 
"fråga UL-personal" som säger "fråga SL-personal". ingen tycks veta vad som gäller. 

Öppna spärrlinjen i Uppsala gör mig galen. UL som påstår att de har kontrollanter som jobbar, men 
nej. Antingen är det inga där eller så sköter de inte sitt jobb. De är knappast effektiva i alla fall. Om 
det ska vara en öppen spärrlinje ska det banne mig vara kontrollanter hela tiden som faktiskt kollar 
biljetterna. Tillgängligheten av biljetter är sådär, reser man från Stockholm och inte har så stor koll 
kan det vara lite svårt att veta att UL-tillägget ska köpas innan man kliver på tåget. 

Hitta rätt biljettyp 

Brist på info samt tillgänglighet på biljetter. 

Beror på åt vilket håll jag ska åt, åker jag med upptåget norröver, så är det inget problem då jag 
kan köpa biljetten ombord. Men ska jag med pendeln och in till Stockholm så är det en helt annan 
fråga.  
 
Åter igen så är vi vid samma problematik som på förra sidan och de frågorna så jag ger samma svar 
som där 
 
SE TIDIGARE SIDA FÖR SVAR 

Att de inte altid kontrolleras, alltså att jag då känner att jag slösat pengar. Att få ett SMS och visa 
det för konduktören är väldigt smidigt. 

att olika län har olika biljettsystem 

Jag upplevde inga problem när jag skulle göra det. 

Begränsad erfarenhet i ämnet, men förmodligen är informationen om extrakostnader rätt kass, 
speciellt med tanke på Access-systemet. 

Biljettautomaterna på centralen krånglar ofta så mycket att man är nära att missa tåget trots att 
man gör helt rätt. 
Det finns en rad fina automater i rad  på centralstationen, men de funkar ofta inte alls när man ska 
köpa biljett till vissa destinationer. Dock gäller det att känna till den folkliga visdomen som säger att 
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bara den enklare apparaten nära utgången fungerar... 
 
Det där har orsakat mycket problem när man varit nära att missa pendeltåget bara pga dålig 
programmering på biljettautomaterna. 

gvhb56yhb56heb56 

Alldeles för många alternativ, otydliga beskrivningar på vilken typ av biljett som gäller med olika 
förutsättningar och resemål 

Jag vet att jag kan köpa en tilläggsbiljett i en av SLs biljettkassor, men hur jag gör i Uppsala län för 
att ta mig till Stockholms län framgår inte. Det finns inte klara instruktioner på ULs hemsida om 
vilken biljett jag ska köpa när jag har. På ULs hemsida går att läsa följande: 
 
"UL zon 2 + SL zon C vuxen  55 kr 60 kr 
UL zon 2 + SL Län vuxen 80 kr 85 kr 
UL Län + SL Län vuxen 110 kr 120 kr 
UL Län + SL zon C vuxen 90 kr Kan ej köpas ombord" 
 
 
Jag har SL-kort som gäller för hela Stockholms län. Således bör det räcka med den billigare, översta 
biljetten. Det framgår helt enkelt inte varför jag skulle köpa den nedre biljetten för 80 kronor 
framför den övre för 55 kr. Skall sägas att detta kommer från sidan för enkelbiljetter, vilket är 
aktuellt för mig då jag inte pendlar dagligen. 

Eftersom jag ofta åker med SL-pendeln för att fortsätta med T-bana eller liknande i Stockholm 
brukar jag vilja kombinera mitt UL-kort med påfyllning av SL Access. Eftersom det inte finns någon 
SL-biljettapparat är jag bunden till ULs öppettider, och påverkas av deras ofta ganska långa köer. 
Tycker att det är hemskt märkligt att det fortfarande inte finns någon SL-biljettautomat på Uppsala 
Centralstation. 

SL & UL borde samarbeta så att man laddar biljetten i samma kort för pendeltåget. Ett konstigt 
fenomen jag stött på är att jag åkte från Stockholm till Gränby med SL's reskassa och köpte 
tilläggsbiljett i Stockholm som gällde även på bussen till Gränby för 60kr. När jag åkte hem var jag 
tvungen att ha en bussbiljett för 25kr och tilläggsbiljetten för pendeltåget kostade 90kr. Varför inte 
samma pris oavsett åt vilket håll man åker??? 

Inget. 

Att lära sig de olika sätte.n att köpa 

 

Vad tror du att de bästa lösningarna på dessa problem skulle vara? 

Personlig assistans 

Mer information 

ingen aning. 



Martin Viitanen (880410-1494)  Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm   

Examensarbete inom Samhällsbyggnad, Grundnivå 
AH103X, VT 2013  

75 

jag vet inte. 

Att UL/SL skulle samarbeta om ett biljettsystem och bestämma alla taxor på ett sätt så att jag som 
kund inte behöver hålla koll på deras relationer. 
 
Typ, "Uppsala-Kista kostar detta". 

Tydligare information, t.ex. några exempelresor som mall. 

Borde finnas en app/sida som räknar ut hur mycket det kostar. 

Slå ihop Uppsala län med Stockholms län. 

ingen aning. 
har för dålig inblick i ämnet för att kunna komma med ett konstruktivt svar... 

Gemensamt biljettsystem. Alternativt inte ta betalt alls för länspassage 

Att formulera sig tydligare och försöka ha så få särfall som möjligt. 

Samla vanligaste biljetter tydligare. 
Eventuellt även med ljudinstruktioner. 

Vet ej, aldrig åkt över gränsen 

- 

Informationnnnnn 

Samma som tidigare: Sluta vara efterbliven. 

Montera stämpelmaskinet för UL-kort på SLs pendeltåg 

Kalla uppsalabiljetterna för zon 1 som Uppsala city och Knivsta eller vad det heter som Knivsta. 
Tågen vad av vet går väl bara en väg, bussar har jag aldrig åkt 

standardisera 

Information, helt enkelt. 

Mer information vid maskinerna där man köper biljetterna. 

Bättre personlig service samt möjlighet att köpa biljett på nätet eller telefon. Då kan man sitta i lugn 
och ro och studera tider, ressätt och ladda upp sin resa gärna på betalkortet, man betalar också via 
nätet. 

Inför ett gemensamt pendlarkort för både SL-tåget och SJ-tåget både för enstaka resor och som 
månadsbiljett (helst ett gemensamt kort för hela landet). Sedan får resenären hela tiden välja vilken 
förbindelse som passar bäst. Det skulle ge suverän turtäthet, enkelhet och bekvämlighet. Är ett tåg 
försenat kan man ta ett annat. SJ, SL och UL är ju alla samhällsägda så de gör upp hur intäkterna 
för biljetterna skall fördelas mellan dem. 
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Bestämm ngt bra (enhetligt) och ändra inte igen de närmaste åren :) 

vet ej 

Att på något sätt ange resa från punkt A till punkt B och sen ska att info dyka upp, som t.ex. pris, 
sms-biljett kod, betalsätt osv. 
 
Eller att man betraktar hela länet som en zon! 

Samma som innan med registrering vid på och av. 

Fler biljettautomater! 

SÄNK PRISET!! Inse att ni är i en konkurrerande situation med ett tåg som erbjuder sköna säten, 
arbetsmöjligheter (bord), toalett samt går snabbare. Helt absurt att ni ändå säljer dyrare biljetter.. 

Att köpa biljett på Uppsala tpget visade sig ganska dyrt. Det kan kanske vara ngt att tänka på. 
Förstår att skälet är att man vill få människor att köpa på annat sätt men ett mindre påslag vore 
bättre, 

Information vid hållpatser och enkel app. 

En reserådgivare, det vill säga en person (av kött och blod) som kan ge tips om bästa resväg och se 
till att man får rätt biljett och information. Det skulle vara ett samarbete mellan sj, sl, ul, 
bussföretagen, upptågen och taxiföretagen mm. En reseambassadör helt enkelt som har kundens 
bästa i åtanke. 

Bättre information, helt klart samt att det antingen byggs spärrar i Uppsala eller att det börjar jobba 
fler kontrollanter på tåget. 

Gemensamt biljettsystem 

Mer info på tågstationer och på tågen samt försäljning av UL's biljetter på tågstationerna. 

Informationen är dålig om man ska till Stockholm, mycket bättre om man ska norröver. Där har du 
tydliga kartor som inkluderar vart gränserna går och vilken sorts biljett du behöver.  
 
Men annars så är det samma svar som tidigare  
SE TIDIGARE SIDA FÖR SVAR 

Kontrollera biljetterna. 

Att ha samma biljettsystem 

inga problem som sagt. 

Enkla tabeller för varje station med information om pris för resa till varje destination. 

Se över biljettautomaterna, testa om det faktiskt går att köpa biljetter till alla tillgängliga 
destinationer utan att få diverse felmeddelanden. 
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hbhb5ehe5b 

Ett tydligare samarbete mellan länsgränserna och kanske till och med i framtiden ha i stort sett 
samma system mellan länen men med möjligtvis extra avgifter t.ex. 

Fixa reseplaneraren i första hand, där man kan lägga till att man har SL-kort, så att reseplaneraren 
kan räkna fram det korrekta priset och således minska missförstånd. 

SL bör installera Access-påfyllningsapparater på Uppsala centralstation. 

Länen bör använda samma biljettsystem för att kunna samarbeta och göra det lättre för 
resenärerna att köpa biljetter och helst ha ett kort som man laddar för resor även över länsgränser. 

Inget. 

Enhetliga. System 
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8.6   Bilaga 6, Formulär för undersökning ombord 

 

 

Jag innehar period-/värdekort för resor inom: 

 

 

Hur ofta åker du över länsgränsen med SL/UL? 

 

 

Hur svårt anser du det att köpa biljetter för resor mellan Stockholms- och Uppsala län? 
(1 väldigt lätt, 10 väldigt svårt) 

 

 

Vad anser du är det största problemet med att köpa biljetter för resor mellan 
Stockholms- och Uppsala län? 

 

 

Övriga kommentarer: 

 

 

 

 

 

Vill du svara på fler frågor om detta och ha möjligheten att vinna Trisslotter? 
Skriv i så fall din mailadress på raden nedan.  
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8.7   Bilaga 7, Formulärssvar för undersökning ombord 

För fullständiga frågor, se formuläret i kapitel 8.6. En etta för kryssfrågorna betyder att personen i 
fråga har kryssat i detta fält, en tom ruta betyder att personen ej kryssat i fältet. 

 

SL-kort: UL-kort: 5-7 dagar: 2-4 dagar: 1-4 dagar: Mer sällan: Betyg: Utbud: Tillg: Info: Inget: 

1     1 2 1   1 

    
1 

 
5 

  
1 

 
1    1  8  1 1  
1    1  8     

 1 1    3    1 

1 1 1    3     
1 1  1   1    1 

1     1 1    1 

1     1 1   1  

     1 5  1   
1     1 2   1  
1 1    1 10   1  

 1    1 10  1 1  
1 

   
1 

 
5 

  
1 

 
1     1 2    1 

 1   1  8 1 1 1  
1 1  1   4  1 1  
1   1   3     

 1    1 3   1  
1 1   1  3   1  
1     1 5   1  

     1 10  1   
1     1 4  1 1  

 1   1  2  1   
1     1 10   1  
1 

    
1 1 1 1 1 

 
1 1 1    8  1 1  

 1   1  3  1 1  
1 1 1    3   1  
1     1 5     
1 1 1    1   1  

    1  2    1 

 1   1  1    1 

    1  4  1   

 1   1  2 1    
1 1   1  10   1  
1 1 1    1    1 
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1 1 1 
   

2 1 
   

1     1 10  1 1  

 1    1 3  1   
1 1  1   4  1   
1     1 10   1  
1     1 4  1   

 1   1  1    1 

 1 1    8  1   
1 1  1   1 1    

    1  4   1  
1     1 9 1  1  

 1  1   4  1   

 
1 

 
1 

  
6 

 
1 

  
1 1 1    7  1   

    1  2    1 

1 1 1    3     

     1 5    1 

1     1 10 1 1 1  
1 1   1  8     

     1    1  
1  1    1    1 

1 1    1 6   1  
1 1 1    1    1 

1    1  3  1   

 
1 

  
1 

 
3 1 1 

  
1   1   3     
1 1 1    10  1   
1    1  4     
1    1  2    1 

 1   1  7 1    
1 1 1    6  1   
1 1 1    1    1 

1 1 1    1    1 

1 1   1  6   1  
1 1 1    10  1 1  
1     1 10  1 1  
1 

 
1 

   
2 

 
1 1 

 
1    1  5  1   

 1   1  8 1 1 1  

 1    1 8  1 1  

 1   1  8  1 1  

 1    1 8  1 1  

 1    1 1 1    
1 1   1  9     

     1 4     
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1 
    

1 3 
  

1 
 

1     1 10   1  
1    1  8 1    

 1   1  5  1   
1     1 5 1  1  

 1   1  7  1   

     1 2    1 

 1   1  7  1   

     1 1    1 

 1  1   6    1 

1 1  1   1    1 

 1    1 4  1   

 
1 

   
1 3 

 
1 

  
1    1  1    1 

1     1 5   1  

    1  7 1 1   
1   1   6  1   

 1   1  2    1 

 1   1  2    1 

 1    1 10  1   

 


