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Abstract

When the travellers decide for themselves

Andreas Ericson & Molle Olson

This thesis investigates the public transport system in the city 
of Uppsala in Sweden. This thesis bases itself on the fact that 
the development of a new ticketing and payment system is about to 
start. The purpose of the thesis is to help increase the number of 
journeys travelled with public transport. To achieve this, the 
goal of the thesis is to present a vision for UL’s new payment and 
ticketing system with concepts of interaction design in mind 
whilst investigating whether a simplified system might increase 
travel with public transport.

The thesis uses surveys, interviews and usability testing of the 
present-day system. The opinions can be summarised such that 
people in general find difficulties in grasping the different fare 
zones of the public transport system and do therefore experience 
difficulties in buying the correct ticket for their specific 
journey. 

The new ticketing system should consist of a redesigned fare 
structure, where a complete removal of the fare zones would create 
perhaps the most intuitive ticketing system. The new ticketing 
system should also be able to handle contactless payments, easing 
the burden on bus drivers who will not need to issue tickets to 
passengers. In general, a downscaling of the current ticketing 
system is preferable to avoid confusing travellers. It is of the 
essence to consider the ticketing and payment system as a 
sociotechnical system since investigating neither technology nor 
people alone will lead to a successfully implemented system. They 
need to be investigated jointly.
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Sammanfattning 
Detta examensarbete utreder biljett- och betalsystemet inom Uppsala läns 
kollektivtrafiksystem. Kollektivtrafiken i länet drivs av förvaltningen Trafik och samhälle 
inom Region Uppsala. Detta görs under varumärket UL och utan vinstintresse i enlighet med 
ett antal mål för regionen. UL:s mål är att kollektivtrafiken ska vara effektiv, jämlik för alla 
invånare samt attraktiv. Gällande biljett- och betalsystemet är målet att det ska vara så enkelt 
som möjligt för människor att förstå och interagera med det. Överlag arbetar UL enligt 
antagandet att det skulle vara möjligt att få ett ökat kollektivtrafikresande inom länet givet att 
biljett- och betalsystemet skulle vara enklare. 

Examensarbetet grundas i att UL i dagsläget är på väg att utveckla ett nytt biljett- och 
betalsystem för att följa de förändringar inom kollektivtrafiken som pågår. Syftet med arbetet 
är att öka resandet med kollektivtrafik inom länet, framförallt hos de som idag sällan eller 
aldrig reser kollektivt. För att åstadkomma detta ämnar rapporten presentera en målbild för 
hur det nya biljett- och betalsystem som är under utveckling bör se ut. Målbilden innehåller 
koncept från forskning om människa-datorinteraktion, samtidigt som det utreds huruvida ett 
förenklat biljett- och betalsystem faktiskt skulle kunna leda till ett ökat kollektivtrafikresande.  

Denna rapport använder sig av enkätundersökningar och intervjuer rörande det nuvarande 
systemet samt användbarhetstester av UL:s mobilapplikation. Dessa undersökningar är riktade 
mot de som tillhör gruppen sällanresenärer. Studierna har gett upphov till en ökad förståelse 
om vilka åsikter som Uppsala läns befolkning har om det nuvarande biljett- och 
betalsystemet. Åsikterna som erhållits kan sammanfattas till att resenärers svårigheter 
generellt sett är kopplat till biljettzonerna inom UL:s linjenät. Detta leder i sin tur till att 
svårigheter i att köpa en korrekt biljett för en given resa uppstår. Användbarhetstesterna av 
UL:s mobilapplikation visade tydligt att svårigheter finns eftersom de flesta deltagarna 
fastnade i processen att försöka köpa en biljett. Enkätundersökningarna visar dessutom på att 
vissa respondenter tror sig börja resa oftare givet att det vore enklare att köpa en biljett. 

Målbilden kan sammanfattas som att det nya biljett- och betalsystemet bör involvera en ny 
struktur bland de olika biljetter som finns tillgängliga. Framförallt bör denna förändring 
fokuseras till de olika biljettzoner som idag finns i UL:s linjenät eftersom dessa ger upphov 
till en stor förvirring. Att helt och hållet ta bort biljettzonerna skulle leda till det måhända 
mest intuitiva biljettsystemet, eftersom en UL-biljett då skulle vara automatiskt giltig på alla 
resor med UL:s kollektivtrafik. Det nya biljettsystemet bör även inkludera möjligheten att 
betala med kontaktlösa kontokort i trafiken, något som i sin tur skulle göra biljettautomater 
överflödiga. Kontaktlösa betalningar skulle dessutom underlätta för busschaufförer som 
slipper utfärda biljetter manuellt vid kortbetalningar. Övergripande för målbilden är att en 
nedskalning av dagens system är att föredra för att i största möjliga mån undvika att förvirra 
resenärerna. Denna nedskalning bör bland annat bestå av att ta bort system och biljettyper 
som de flesta resenärer inte använder. Det är av yttersta vikt att behandla biljett- och 
betalsystemet som ett sociotekniskt system eftersom enbart en analys av tekniken eller av 
människorna inte leder till ett väl implementerat system. De måste analyseras tillsammans. 
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1. Inledning 
Kollektivtrafiken är något som alltjämt berör och påverkar fler människor i samhället. Under 
2010-talet har marknadsandelen för kollektivtrafiken i Sverige ökat år efter år där pendlingen 
med kollektivtrafik står för merparten av ökningen (Svensk Kollektivtrafik, 2015; 2018). Det 
finns ett flertal olika aspekter som på ett eller annat sätt influerar människors inställning till 
kollektivtrafik och gör dem mer eller mindre benägna att resa kollektivt och således välja bort 
bilen eller andra transportmedel. Exempel på dessa aspekter är trygghet, turtäthet, 
bekvämlighet, enkelhet, restid, renlighet, pris och pålitlighet (Svensk Kollektivtrafik, 2015; 
Holmberg, 2013). 

Bland de olika organisationer som ligger bakom kollektivtrafiken runt om i Sverige pågår 
initiativ som ska underlätta för såväl resenärerna som för organisationerna själva. En viktig 
sådan aspekt är ett nytt ramverk för biljetter och betalningar. Ramverket kallas Biljett- och 
Betalstandarder, BoB, och går ut på att binda ihop de olika biljettsystem som används runt om 
i landet för att skapa enhetlighet istället för alla de unika lösningar som finns idag. De 
lösningar som är på väg att implementeras planeras följa en kontobaserad standard 
(Samtrafiken, 2018b). Kontobaserat resande innebär i korthet att den faktiska biljetten lagras i 
en databas och resenärens resehandling är en pekare, det vill säga den visar var någonstans i 
databasen biljetten finns. 

Detta examensarbete tar avstamp i det faktum att kollektivtrafikföretagen i Sverige alla är på 
väg mot nya biljett- och betalsystem i och med BoB. Det finns många nya tekniker och 
lösningar på hur systemen kommer att se ut rent praktiskt för slutkonsumenterna, resenärerna. 
Denna studie kommer att granska kollektivtrafikbolaget UL. Varumärket UL ägs av Region 
Uppsala och hanteras av förvaltningen Trafik och samhälle. UL är från början en förkortning 
av Upplands Lokaltrafik men används idag enbart i den förkortade formen. Rapporten ämnar 
presentera en målbild för UL gällande hur de bör utforma det omdesignade biljettsystemet, 
vilket de har för avsikt att lansera i början av 2020-talet.  

UL har ett underliggande antagande om att ett för resenären förenklat biljettsystem skulle 
innebära ett ökat kollektivtrafikresande, framförallt för de som idag reser sällan eller aldrig 
(hädanefter sällan- och aldrigresenärer). Examensarbetet ska utreda huruvida detta antagande 
stämmer och om UL således kan öka resandet genom att det nya biljettsystemet införs på ett 
lyckat vis och är enklare att förstå sig på för resenärerna. Fallstudier kommer att genomföras 
som behandlar hur andra städer runt om i världen anpassat sina biljettsystem. Utöver detta 
kommer studier av människors interaktion med teknik – Människa-datorinteraktion – att 
genomföras. Genom dessa undersökningar kommer viktiga aspekter av framtidens 
biljettsystem kunna presenteras och därmed hjälpa UL i sin ambition att fler människor ska 
kunna och även vilja nyttja kollektivtrafiken i länet.  
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1.1 Syfte 

Examensarbetet syftar till att bidra till ett ökat kollektivtrafikresande, framförallt hos de som 
idag är sällan- och aldrigresenärer. Grundat i teori om Människa-datorinteraktion ämnar 
studien skapa en målbild för hur UL:s biljett- och betalsystem bör formas ut mot resenärerna. 
Arbetet ska också testa antagandet att ett enklare biljettsystem leder till ökat resande. 
Målbilden som presenteras för det nya biljett- och betalsystemet ska vidare innebära ett 
förenklat system som både underlättar för resenärer samt ökar incitamentet att välja 
kollektivtrafiken som färdmedel.  

 

1.2 Frågeställningar 

För att uppfylla arbetets syfte kommer följande huvudfrågeställningar att utredas närmare och 
besvaras. 

▪ Vilka typer av biljett- och betalsystem finns idag implementerade? 
▪ Är UL:s nuvarande biljett- och betalsystem enkelt? 
▪ Är antagandet om att ett ökat resande kan erhållas genom ett enklare biljett- och 

betalsystem ett rimligt antagande för UL? 
▪ Hur bör UL:s framtida biljett- och betalsystem utformas för att vara så enkelt och 

attraktivt som möjligt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom studien utförs på uppdrag av Region Uppsala och berör dess kollektivtrafik kommer 
de geografiska avgränsningarna definieras av det existerande kollektivtrafiknätet som 
trafikeras av UL. Detta innebär en avgränsning från de regionöverskridande samarbeten som 
har resulterat i kombinationsbiljetter mellan regionerna. Dessa kombinationsbiljetter säljs i 
samarbete med SL, X-trafik samt Movingo. Dessa resor över länsgränser som innebär 
samarbeten med flera olika aktörer skulle i sig kunna utredas. Beroende på vilka län en 
resenär vill resa mellan gäller olika regler och prissättningar. En resenär kan exempelvis resa 
till Gävle eller Västerås med enbart en UL-biljett men inte till Upplands-Väsby eller 
Sollentuna. Detta är en aspekt som för vissa resenärer inte nödvändigtvis är helt trivial och 
enkel att förstå. Mer specifikt kommer kombinationsbiljetterna inte inkluderas i den 
presenterade målbilden. Aspekter som berör dessa biljetter kommer dock att nämnas under 
studiens gång. 

Det finns mängder av möjligheter att försöka öka kollektivtrafikresandet hos sällan- och 
aldrigresenärer. Såväl ändringar i linjenätet som förbättrad komfort kan användas för att locka 
nya resenärer. Denna studie kommer dock att avgränsa sig till att endast gälla biljettsystemet 
och de försäljningskanaler UL har att tillgå. Det nya systemet som detta arbete utreder ska på 
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så vis grunda sig i befintligt linjenät och kommer inte ta hänsyn till hur eventuella 
förändringar av detta skulle kunna påverka resandet i länet. Inte heller förändringar av 
fordonen eller deras ombordmiljö kommer att tas hänsyn till. 

Resenärens interaktion med kollektivtrafiken kan översiktligt delas in i tre moment. Det första 
är ‘på hållplatsen/innan avresa’, det andra är ‘ombord/under resan’ och det sista är ‘vid 
avstigning/efter resan’. Interaktionen skiftar under de tre momenten och denna studies fokus 
kommer att ligga på det första momentet: innan avresan. På så vis avgränsas studien till att 
endast omfatta de moment där resenären ska köpa och validera sin biljett, samt de faktorer 
som påverkar en resenär vid biljettköp. 

Andra faktorer som involveras i biljett- och betalsystemet, men som denna studie avgränsar 
sig från att ta upp, är prissättning, giltighetstider för biljetter samt applikationsdesign. 
Aspekter som prisstrukturer kommer att tas upp, men vad biljettpriset bör ligga på för belopp 
eller hur länge de bör vara giltiga tas inte upp.  Inte heller kommer arbetet resultera i ny mjuk- 
eller hårdvara, såsom en applikation eller nya biljettläsare. Möjliga betallösningar som 
inkluderar mjuk- och hårdvara kommer att tas upp, men då endast som förslag och potentiella 
delar av den målbild som ämnas presenteras. 

 

1.4 Kollektivtrafiksbegrepp 

Följande begrepp kommer att användas i examensarbetet. Denna lista kommer att fungera 
som ett stöd för läsaren där definitionen av olika begrepp snabbt kan hittas. 

Biljettbärare – Den fysiska handling som innehåller en kollektivtrafikbiljett. Detta kan 
exempelvis vara ett resekort, en smartphone eller en pappersbiljett. 

Biljett- och betalsystem – Det system som möjliggör för en resenär att betala för sig och få en 
biljett när de ska resa. Biljettsystem består av biljett- och prisstrukturer som bestämmer hur 
mycket varje resenär ska betala för en resa, ofta beroende på ålder och hur lång resan är. 
Betalsystem är det system som möjliggör betalningarna. Det kan bestå av olika typer av 
hårdvara, exempelvis betalterminaler, resekort och appar. Det innefattar dessutom ett 
bakomliggande IT-system, en mjukvara, med standarder, säkerhet och kryptering som 
möjliggör transaktioner mellan en resenär och ett kollektivtrafikbolag. 

Bluetoothsensorer – Även kallat Bluetooth beacons är en teknologi som bygger på att en 
Bluetoothsensor ombord på ett kollektivtrafikfordon kan användas för att känna av när en 
annan Bluetoothenhet är i närheten. Denna teknologi leder till att en användare vars 
smartphone är i närheten av sensorn anses ha gått ombord på bussen. Därefter kan användaren 
bli debiterad för exakt den sträcka som åkts utan att själv behöva vara delaktig i köpet. Denna 
teknologi är ännu i ett teststadium men ett pilotprojekt har utförts exempelvis i norra England 
(Håkansson, 2017). 
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BoB - Biljett- och Betalstandarder är ett projekt som utförts av Samtrafiken i samråd med 
representanter från kollektivtrafikbolagen runt om i Sverige. Projektet gick ut på att finna och 
skapa förutsättningar för att länka olika kollektivtrafikaktörers system med varandra och på så 
vis underlätta för resenärerna vid resor över länsgränser (Samtrafiken, 2018a). BoB-konceptet 
är centrerat kring säljkanalen, vilken är tänkt att kunna vara alltifrån ett ombud till en 
applikation. Den valda säljkanalen efterfrågar därefter pris från punkt A till B och de berörda 
instanserna (trafikföretagen) presenterar detta pris till säljkanalen varpå köpet kan 
genomföras. Biljetten i sig kan sedan lagras på ett godtyckligt medium och avläsas med 
antingen optiska streckkodsläsare eller NFC-läsare (Samtrafiken, 2019). 

EMV – En förkortning för Europay, Mastercard och Visa. Dessa aktörer utformade de första 
globalt accepterade specifikationerna som beskriver kraven för interoperabilitet mellan 
chipbärande betalenheter och betalterminaler. Specifikationerna innefattar bland annat 
utformning, betalstandarder, säkerhet och kryptering (EMVCo, 2014). Idag har 
specifikationerna för chip utvecklats till att innefatta både kontaktbetalningar - att stoppa 
chipet i en läsare - samt kontaktlösa (cEMV) betalningar där chipet endast behöver befinna 
sig på ett par centimeters håll från betalterminalen för att en transaktion ska kunna utföras. 
Banker låter tillverka och administrerar plastkort med EMV-chip så att kunder kan använda 
dessa för transaktioner (Penny, 2018).  

Enhetstaxa/Enzonstaxa – Biljettstrukturen i ett kollektivtrafiksystem som enbart innehåller en 
zon för resande. Detta innebär att en enkelbiljett hos det specifika kollektivtrafikbolaget kan 
användas för att resa vart som helst i kollektivtrafikbolagets linjenät utan avstånds- eller 
zonbegränsningar. Ett exempel på ett system med enhetstaxa är Storstockholms Lokaltrafiks 
linjenät. 

Kontobaserat resande - Konceptet kontobaserat (eller ID-baserat) resande innebär att den som 
reser inte bär med sig den faktiska biljetten utan att personen istället har en referens (ID) till 
en databas, en så kallad back-end, där informationen om resekredit eller en faktisk biljett 
befinner sig. De system som idag finns och hittills har funnits inom kollektivtrafiken bygger 
på att varje resenär bär med sig den faktiska biljetten exempelvis genom reskassa laddad på 
ett plastkort (Samtrafiken, 2018b). För resenärer skulle ett ID kunna gälla på en resa med flera 
olika färdmedel och trafikbolag utan behovet att ha en fysisk biljett för varje del av resan. För 
trafikföretagen innebär kontobaserat resande att de kan erbjuda sina resenärer ett avskalat 
utbud av biljetter, de behöver inte hantera egna biljettkort och administrationsavgifterna dessa 
kort innebär (Samtrafiken, 2018b). Vid validering av ett ID kan reseoperatören antingen välja 
att validera det mot den aktuella databasen eller alltid släppa ombord resenären, för att snabba 
på processen, och därmed ta den risken i att biljetten i databasen inte är giltig (Samtrafiken, 
2018b). 

NFC - Near Field Communication är en kontaktlös metod för kommunikation och 
informationsutbyte mellan olika typer av enheter. NFC finns idag inbäddat i till exempel 
smartphones, läsplattor och kontaktlösa kontokort (NearFieldCommunication.org, 2017). 
NFC kan användas som kommunikationsmetod vid kontaktlösa betalningar och måste då 
uppfylla de EMV-specifikationer som gäller (Penny, 2018). Enkelt uttryckt kan EMV sägas 
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vara en betalteknik, medan NFC är en kommunikationsteknik som möjliggör kontaktlös EMV 
(EMV Connection, 2015). 

Reskassa – En resekredit som ofta erbjuds av kollektivtrafikbolag genom att resenären har 
möjligheten att ladda ett belopp till ett smart resekort eller en virtuell kassa i en applikation. 
Reskassa är ofta förenat med ett mer förmånligt pris vid biljettköp jämfört med om biljetten 
köps med en annan betalform. 

Zoner – Geografiska gränser som inom ett kollektivtrafiksystem används för att sätta priser 
beroende på avstånd. Ett exempel är UL:s linjenät där det kostar 25 kronor att resa i en zon, 
50 kronor att resa i två zoner och så vidare.  

 

1.5 Rapportens utformning 

Efter inledningsavsnittet, där studiens premiss och syfte har klargjorts, presenteras i kapitel 2 
och 3 den bakgrundsstudie som genomförts. Här sammanfattas de empiriska underlag som 
studien står på. Därefter presenteras rapportens teoretiska utgångspunkt i kapitel 4. Teorin 
används sedan tillsammans med bakgrundstudien för att i kapitel 5 forma studiens metod. I 
kapitel 6 presenteras resultaten från studiens första delmoment, det vill säga 
enkätundersökningar och intervjuer för att undersöka UL:s nuvarande biljett- och betalsystem. 
Därefter utförs en resultatanalys som i sin tur ligger till grund för utformningen av studiens 
andra delmoment vars resultat presenteras i kapitel 7. Detta delmoment är kopplat till 
användbarhetstester av UL:s biljett- och betalsystem. Kapitel 7 avslutas sedan med en 
helhetsanalys och i kapitel 8 presenteras studiens slutsatser. Avslutningsvis presenteras i 
kapitel 9 målbilden för det nya biljett- och betalsystemet. 
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2. Bakgrund – UL och Region Uppsala 
Region Uppsalas förvaltning Trafik och samhälle (utåt mot kund UL och sedermera omnämnt 
som UL) är ansvariga för kollektivtrafiken i Uppsala Län (Region Uppsala, 2018). I detta 
kapitel beskrivs Region Uppsalas egen syn på och mål med kollektivtrafiken, samt UL:s 
nuvarande biljett- och betalsystem i de olika kanaler systemet presenteras i. Figur 1 ger en 
grafisk överblick över UL:s varumärke och hur det är kopplat till Region Uppsala samt 
underleverantörer av trafik samt biljett- och betalsystem. 

 

 

Figur 1. Överblick över förvaltningen och hur systemen runt UL samverkar 

Figur 1 visar grafiskt hur varumärket UL tillhör Region Uppsala, vilka i sin tur upphandlar sin 
kollektivtrafik från diverse trafikbolag. De tre största trafikbolagen är Nobina (länstrafiken), 
Gamla Uppsala Buss (stadstrafiken i Uppsala) samt DSB – Transdev (Upptåget) och visas i 
den vänstra cirkeln. Varje trafikslag är i sin tur kopplat till biljett- och betalsystemet, vilket 
illustreras i den högra cirkeln. Trafikslagen samt biljett- och betalsystemet marknadsförs båda 
genom varumärket UL och förvaltas av kollektivtrafikförvaltningen Trafik och samhälle på 
Region Uppsala.  Denna studies fokus är den högra cirkeln, det vill säga biljett- och 
betalsystemet.  
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2.1 Region Uppsalas kollektivtrafikmålsättning 

Region Uppsala har den övergripande visionen ”Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion 
med internationell lyskraft” (Region Uppsala, 2019). Trafik och samhälle inom Region 
Uppsala är den förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Uppsala Län. Detta 
uppdrag innefattar att inom länet och till angränsande län utveckla och bedriva hållbara 
transporter (Region Uppsala, 2018). 

De kvantifierbara målen för regionen är att fördubbla både antalet resor till år 2020 och 
kollektivtrafikens andel av motoriserat resande till år 2030 jämfört med 2006. 
Kollektivtrafiken ska vara ett självklart val för resor till och från arbete, studier eller 
fritidsaktiviteter och ska bidra till en socialt ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. 
Utöver detta ska infrastrukturen som utvecklas vara hållbar och skapa förutsättningar för 
klimatneutralitet, trafiksäkerhet och tillgänglighet inom transportsystemet. Transportsystemet 
ska också leda till ett ökat bostadsbyggande och bättre folkhälsa i hela länet (Region Uppsala, 
2019). 

I arbetet mot samhällsnyttan samt nyttan för medborgaren och resenären eftersträvar regionen 
ett effektivt, jämlikt och attraktivt kollektivtrafiksystem (Region Uppsala, 2016). Effektivitet i 
detta sammanhang innebär ett effektivt användande av resurser som leder till en så stor 
klimatfördel som möjligt. Detta kan påverkas och analyseras med faktorer så som 
bränsletyper, utbud och resekostnader. Jämlikhet innebär att fler ska kunna uppfylla sina 
resebehov med kollektivtrafiken, något som i sin tur kan jämna ut socioekonomiska skillnader 
inom samhället. Tillgänglighetsanpassade hållplatser och trygghet i trafiken är några av de 
aspekter som används som mått på jämlikhet i kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens 
attraktivitet avser viljan som finns hos befolkningen att nyttja kollektivtrafiken. Mått på 
attraktiviteten kan upptäckas vid undersökande av exempelvis kundnöjdhet och 
kollektivtrafikens marknadsandel jämfört med andra motoriserade transportformer (Region 
Uppsala, 2016). 

Kollektivtrafikens jämlikhet och attraktivitet är de mål som ligger närmast detta 
examensarbete; biljett- och betalsystemet ska vara tillgängligt för alla och dessutom göras mer 
attraktivt. Region Uppsalas (2016) mål belyser dessa två aspekter närmare. Ett ökat 
medborgarinflytande är en viktig strategisk åtgärd för att nå en mer jämlik kollektivtrafik. 
Medborgarinflytande ska användas för att öka kunskapen om hur olika medborgare påverkas 
av åtgärder inom kollektivtrafiken. Dessutom ska medborgarsamråd genomföras i frågor som 
är viktiga för enskilda och grupper av medborgare (Region Uppsala, 2016). För att sedan nå 
ett attraktivt kollektivtrafiksystem ska det vara enkelt för alla att göra rätt för sig i 
kollektivtrafiken och medborgarnas kunskap om kollektiva resmöjligheter måste ökas (Region 
Uppsala, 2016). Enkelhet att göra rätt för sig innebär att det ska finnas enkla sätt att resa 
länsöverskridande, speciallösningar för vissa resor ska undvikas, sällanresenärer och besökare 
ska gynnas genom utvecklade betalkanaler och information (Region Uppsala, 2016). 

Innan förslag för framtiden kan utarbetas är det nödvändigt att beskriva och förstå situationen 
i nuläget. För att introducera biljett- och betalsystemet som det ser ut idag kommer först och 
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främst de olika sälj- och informationskanalerna presenteras eftersom det är på detta sätt som 
allmänheten kan interagera med UL:s biljettsystem. Sälj- och informationskanalerna 
inkluderar UL:s hemsida och biljettutbud, samt appen, UL-kortet, biljettautomater och 
försäljningsombud. 

 

2.2 UL:s hemsida och biljettutbud 

Informationen om UL:s hemsida är hämtad under februari månad år 2019 och har som avsikt 
att beskriva innehållet rörande biljettutbudet som står att finna på hemsidan. UL.se saknar 
möjligheten att köpa biljetter men presenterar hela UL:s utbud och har dessutom en 
reseplanerare där resenären kan ta reda på hur denne ska ta sig från punkt A till B.  

 

 

Figur 2. Startvy på UL.se 

Figur 2 visar startsidan för UL:s hemsida. En vy presenteras som ger besökaren möjligheten 
att direkt söka en resa, hållplats eller buss- och tåglinje. Hemsidans meny presenterar tre 
alternativ samt en sökfunktion och möjligheten att byta språk till engelska. När 
menyalternativet ’Biljetter’ väljs presenteras följande information.  
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Figur 3. Inzoomad vy av menyalternativet Biljetter 

Som figur 3 visar kan då resenären välja att ta reda på mer om periodbiljetter, reskassa, enkel- 
och 24-timmarsbiljetter samt generell information om de olika sätt en biljett kan köpas på. 
Följande avsnitt presenterar en överblick över dessa tre biljettkategorier och hur de 
presenteras på hemsidan. 

 

2.2.1 Periodbiljett 

En periodbiljett är en biljett som är det billigaste alternativet för den som reser ofta. 
Periodbiljetterna finns för resenärskategorierna: Vuxen, där en 30-dagarsbiljett kostar 880 kr; 
Ungdom, som innefattar åldrarna 7 till 19 år med priset 580 kr för 30 dagar; Student, som är 
giltigt om resenären är heltidsstuderande med Mecenat- eller Studentkort där en 30-
dagarsbiljett kostar 580 kr, samt Pensionär/Förmånstagare, som gäller för de som är 65 år 
eller äldre eller innehar ett Pensionsintyg eller ett intyg för förmånstagare. Priset för 
pensionärsbiljetten är 560 kr för 30 dagar. 

Samtliga resenärskategorier kan välja bland 30-dagarsbiljetter antingen för enbart UL:s 
linjenät eller också i kombination med SL eller X-trafik. Undantaget är pensionärer som inte 
kan köpa tillägget för X-trafik. Dessa biljetter kan laddas i UL:s app och även på ett UL-kort; 
mer om detta i avsnitt 2.3.1 och 2.3.3. 

I figur 4 visas hur sidan med periodbiljettspriser presenteras på hemsidan. 
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Figur 4. Periodbiljetter - startsida 

 

Det finns även flera alternativa kategorier som enbart gäller för vissa av dessa resenärstyper. 
En beskrivning av dessa biljetter följer i nästa stycke. Samtliga dessa biljetter kan dock enbart 
laddas på ett UL-kort.  

De som tillhör kategorin vuxen har möjlighet att köpa ’30 dagar Lågtrafik’ vilket innebär 
obegränsat resande med UL vardagar före 6.00, mellan 9.00-15.00 och efter 19.00 samt hela 
dygnet under helger. Dessutom finns biljetten ’30 dagar UL tätort’ som gäller för obegränsade 
resor inom antingen Enköping, Bålsta, Knivsta/Alsike, Östhammar, Tierp eller Skutskär. För 
kategorin vuxen respektive pensionär finns även möjligheten att köpa 90-dagarsbiljetter eller 
årskort (som kan betalas kontant eller med autogiro). För kategorierna vuxen, pensionär och 
ungdom finns även sommarbiljetter som gäller för resande 1/6–31/8. Kategorin ungdom har 
utöver dessa biljetter möjlighet att köpa privat skolbiljett (för de som inte är berättigade till 
gratis kollektivtrafik av sin skola) som gäller vardagar klockan 4.00-19.00. Dessutom finns 
fritidsbiljetter som gäller då skolbiljetterna inte gäller.  
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2.2.2 Reskassa 

Reskassa är ett system som bygger på att resenären laddar en viss summa pengar till antingen 
ett UL-kort eller UL:s app och sedan erhåller det bästa möjliga priset för enkelbiljetter. 
Reskassa finns för resenärskategorierna Vuxen och Ungdom. I figur 5 visas hur sidan med 
reskassapriser presenteras på hemsidan. 

 

 

Figur 5. Prisstruktur för UL:s zoner för Vuxen 

Priserna för enkelbiljetter med reskassa delas inom UL:s linjenät in i zoner där prisökningen 
är proportionell (se figur 5). För en vuxen kostar varje ny zon resenären vill resa genom 
ytterligare 25 kr. Presentationen av priser för Ungdom ser likadan ut men har en annan 
prissättning (15 kr/zon). Utöver dessa priser finns kombinationsbiljetter för den som vill resa 
med UL samt antingen SL eller X-trafik. Presentationen av dessa priser ses i figur 6. 
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Figur 6. Prisstruktur UL/SL och UL/XT för Vuxen 

Dessa kombinationsbiljetter förklaras inte närmare i denna vy. Det som syns i figur 6 är all 
information som finns om dessa biljettpriser. Längst ner på den aktuella hemsidan finns en 
YouTube-länk som visar hur reskassa kan användas i UL-appen samt en länk till en zonkarta. 
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Figur 7. Förklaring av UL:s zoner på hemsidan 

Länken till zonkartan leder till sidan som visas i figur 7. Denna har förklaring i text som 
beskriver zonerna samt en interaktiv karta från Google Maps med zoner och hållplatser 
utmarkerade som ett överlägg. Det finns även en länk till en illustration av zonerna. Denna 
visas i figur 8.  

 

Figur 8. UL:s zonkarta illustrerad. 
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2.2.3 Enkelbiljett och 24-timmarsbiljett 

Enkelbiljetter är biljetter för den som vill köpa en resehandling för ett tillfälle utan att ladda 
reskassa eller ha en periodbiljett. Dessa kan köpas hos ombud, i automat eller i UL-appen till 
ett högre pris än dess motsvarighet med reskassa. Det går även att köpa enkelbiljetter ombord 
men då till ett ytterligare högre pris. Samma prisstruktur gäller för 24-timmarsbiljetter som för 
enkelbiljetter. Denna typ av biljetter finns för kategorierna Vuxen, Ungdom samt Familj & 
Grupp. Kategorin Familj & grupp presenteras med en egen flik på hemsidan men tillför inga 
nya priser. Under fliken ’Familj & grupp’ tillförs enbart information om att samtliga som fyllt 
18 år har rätten att ta med upp till sex barn i åldrarna 7–11 år utan extra kostnad under helger 
och storhelger (fredag 12.00 – söndag 24.00). 

Figur 9 visar hur sidan med enkelbiljettspriser presenteras på hemsidan. 

 

 

Figur 9. Prisstruktur för enkelbiljetter gällande vuxen 

Precis som för reskassabiljetter finns olika kombinationsbiljetter med SL och X-trafik, dock 
med dyrare priser. Även på sidan som visas i figur 9 finns en länk längst ner till zonkartan. 
Dessutom finns information om resor till och från Arlanda med tåg. För dessa resor 
tillkommer en avgift på 120 kr. Denna information presenteras dock inte på sidan om 
reskassa. 
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Figur 10. Prisstruktur för 24-timmarsbiljetter gällande vuxen 

Figur 10 visar den information som presenteras om 24-timmarsbiljetter på UL:s hemsida. 
Dessa kan antingen köpas för enbart zon 1 eller samtliga UL-zoner, samt kombinationer med 
X-trafik eller SL. Priser för ungdomars enkel- och 24-timmarsbiljetter presenteras på samma 
sätt fast med andra priser. Ett undantag för ungdomar är att det även går att förköpa en 10-
resorsbiljett som är giltig i alla UL:s zoner. 

 

2.2.4 Sammanfattning – priser 

Sammanfattningsvis kan UL:s biljettutbud, något förenklat, presenteras på detta vis. Totalt 
finns det 191 olika biljettpriser för en privatperson som vill resa med UL beroende på 
resenärskategori, zon, betalsätt samt huruvida resan delas mellan flera kollektivtrafikbolag 
(UL.se, 2019). 

Antal unika periodbiljettspriser: 63  

Antal unika reskassapriser: 42  

Antal unika enkelbiljettspriser (exklusive reskassa): 86 

Totalt antal biljettpriser: 191, ej inkluderat Tåg i Bergslagen, Movingo samt Resplus.  

I tabell 1 listas en sammanfattning av UL:s biljettpriser. Notera att exempelvis zoner och SL-
/Xtrafik-tillägg går att kombinera på fler sätt än vad som listas och att antalet priser i tabellen 
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därför inte uppnår de totalt 191 olika biljettpriserna. Priserna som listas under Reskassa kan 
köpas i appen eller med UL-kortet. Förköpspriset gäller i appen, hos ombud samt i 
biljettautomater, detta förutsatt att ett kontokort eller Swish används för betalning. 
Ombordbetalning går endast med kontokort. 

Tabell 1. Sammanfattning av UL:s biljettpriser 

Biljettyp Resenärstyp Giltighet Reskassa Förköp Ombord 
Enkelbiljett 

(Pris per Zon) 
Vuxen Per Zon 25 kr 32 kr 39 kr 

Ungdom Per Zon 15 kr 20 kr 27 kr 
Student -  -  -  -  

Pensionär -  -  -  -  
24-timmarsbiljett Vuxen Zon 1 -  88 kr 95 kr 

UL -  175 kr 210 kr 
UL + SL -  260 kr 267 kr 

UL + Gävle 
Stad 

-  200 kr 210 kr 

UL + XT  -  300 kr 310 kr 
Ungdom Zon 1 -  53 kr 60 kr 

UL -  105 kr 140 kr 
UL + SL -  175 kr 182 kr 

UL + Gävle 
Stad 

-  115 kr 125 kr 

UL + XT -  160 kr 170 kr 
Student  -  -  -  -  

Pensionär -  -  -  -  
30-dagarsbiljett Vuxen 

  
UL -  880 kr -  

UL + 
Arlanda* 

-  1180 kr -  

Lågtrafik** -  510 kr -  
Lågtrafik + 

Arlanda 
-  810 kr -  

UL + SL -  1660 kr -  
UL + Gävle 

Stad 
-  1130 kr -  

UL + XT -  1620 kr -  
Tätort*** 
inom UL 

-  395 kr -  

Ungdom  UL -  580 kr -  
UL + SL -  1100 kr -  

UL + Gävle 
Stad 

-  650 kr -  

UL + XT -  940 kr -  
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Student UL -  580 kr -  
UL + SL -  1100 kr -  

UL + Gävle 
Stad 

-  750 kr -  

UL + XT -  1100 kr -  
Pensionär UL -  560 kr -  

UL + SL -  1080 kr -  
90-dagarsbiljett Vuxen UL -  2380 kr -  

UL + 
Arlanda 

-  3280 kr -  

Ungdom  -  -  -   -  
Student -  -  -  -  

Pensionär UL -  1510 kr -  
Årsbiljett Vuxen UL -  8360 kr -  

UL + 
Arlanda 

-  11360 kr -  

UL + Gävle 
Stad 

-  10730 kr -  

UL + XT -  15360 kr -  
Ungdom  -  -  -  -  
Student -  -  -  -  

Pensionär UL -  4750 kr -  
Sommarbiljett Vuxen UL -  1760 kr -  

Ungdom  UL -  840 kr -  
Student -  -  -  -  

Pensionär UL -  1120 kr -  
10-resorsbiljett Vuxen -  -  -  -  

Ungdom  UL -  300 kr -  
Student -  -  -  -  

Pensionär -  -  -  -  
Fritidsbiljett Vuxen -  -  -  -  

Ungdom UL 30 dagar -  335 kr -  
UL HT -  740 kr -  
UL VT -  820 kr -  

UL + SL HT -  1450 kr -  
UL + SL VT -  1670 kr -  

Student -  -  -  -  
Pensionär -  -  -  -  

Skolbiljett Privat Ungdom UL HT -  1890 kr -  
UL VT -  2350 kr -  

UL + SL HT -  2440 kr -  
UL + SL VT -  3050 kr -  
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* Arlanda innebär att tilläggsavgiften som krävs för inpassering på Arlanda är inkluderad i 
denna biljett. 
** Lågtrafik innebär vardagar före 06.00, mellan 09.00-15.00 och efter 19.00, samt hela 
lördagar, söndagar och helgdagar. 
*** Tätort innebär resor inom någon av tätorterna Enköping, Bålsta, Knivsta/Alsike, 
Östhammar, Tierp eller Skutskär. 

 

2.3 Så här köper du biljett 

Detta avsnitt presenterar de olika betalsätt som UL i dagsläget (våren 2019) erbjuder. Dessa 
är: UL-appen (genomgång i avsnitt 2.3.1), Biljettautomat (genomgång i avsnitt 2.3.2), UL-
kortet (genomgång i avsnitt 2.3.3), Kontokort ombord (genomgång i avsnitt 2.3.4) och 
Försäljningsombud (genomgång i avsnitt 2.3.5). 

 

2.3.1 UL:s app 

UL:s smartphoneapplikation finns att ladda ner gratis för Apple iOS och Android samt finns 
tillgänglig via respektive plattforms applikationsbutik. Appen är en kombinerad reseplanerare 
och ’biljettautomat’. Reseplaneraren fungerar likt den på UL:s hemsida, men efter sökt resa 
tillåts även resenären köpa biljett för resan. Biljetter kan också köpas direkt utan att först söka 
efter en resa. Utbudet består av ett urval av UL:s vanligaste biljetter; enkelbiljetter,  
24-timmarsbiljetter samt periodbiljetter om 30 dagar. Utbudet exkluderar bland annat  
90-dagarsbiljetter samt andra särskilda periodbiljetter såsom sommarlovsbiljetter och 
månadsbiljetter med Arlandatillägg. 

 

Figur 11. Konceptskisser av UL:s app 

Figur 11 visar de konceptskisser som UL presenterar sin app med på hemsidan. Dessa visar 
intentionen att UL-appen är tänkt som en personlig och portabel biljettautomat. Följande 
avsnitt ger en beskrivning av appens funktioner. De bilder som visas är skärmdumpar från en 
Androidtelefon med version 2.0.7 av UL:s app. 
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Figur 12 visar olika vyer av appens startsida som anpassas beroende på om aktiva biljetter 
eller reskassa finns. Startsidan presenterar ett antal val och viss information för resenären. Om 
appen är laddad med ett reskassebelopp syns detta uppe i vänstra hörnet. Om det existerar en 
aktiv biljett för tillfället så visas den uppe i högra hörnet av startskärmen och nås genom att 
trycka på biljettsymbolen. Notera skillnaden mellan den vänstra och de övriga bilderna i figur 
12 där bilden till vänster saknar en aktiv biljett. Med hjärtat, ’Favoriter’, kan resenären finna 
sparade resor som denne vill söka upprepade gånger och ha tillgängliga med ett 
snabbkommando. Mitt på startsidan ges användaren möjligheten att söka en resa genom att 
ange hållplats eller adress där resan ska starta respektive avslutas. 

Vidare visar figur 12 appens meny som en flik i nedre skärmkanten. Där syns bland annat de 
alternativ för biljettköp som är möjliga. Denna meny går att dra eller klicka upp för att visa 
ytterligare funktioner för resenären. Detta illustreras med pilen som finns synlig i flikens 
överkant. Appens köpflöde kommer härnäst att presenteras. 

 

Figur 12. Startsidan för UL:s app 
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Till vänster i figur 13 visas den vy som användaren presenteras med då menyalternativet 
’Enkelbiljett’ har valts på startsidan (figur 12). I denna vy kan resenären först och främst välja 
vilken zongiltighet biljetten ska ha. Vid ett klick på den gula pilen till höger om 
giltighetsrutan presenteras vyn i figur 13 i mitten. Här kan de zoner som biljetten ska vara 
giltig i markeras och priset uppdateras när valet har gjorts. Om det uppstår osäkerhet kring 
vilken zon som gäller för resan så kan resenären trycka på informationssymbolen bredvid 
zongiltigheten i figur 13 (vänster). Då rekommenderas att istället söka en resa via 
startskärmen, för att sedan genomföra köpet därifrån. Någon zonkarta likt den som 
presenteras på hemsidan återfinns inte, utan det är först när en resa söks och väljs som appen 
skriver ut vilka zoner som resan involverar. Om detta görs presenteras resenären med vyn i 
figur 13 till höger där zongiltigheten är låst. 

Resenärskategori kan väljas genom att lägga till eller ta bort resenärer med plus- och 
minussymbolerna, ’1 Vuxen’ är standardvalet. Köpet kan sedan genomföras med reskassa, ett 
registrerat kontokort eller Swish. Efter köpets genomförande nås biljetten från startsidan. 
Biljetten innehåller en Aztec-kod, det vill säga en slags streckkod, som uppdateras var tionde 
sekund. Hur lång tid biljetten kan användas och i vilka zoner den är giltig visas också i denna 
vy. 

 

Figur 13. Köpflöde enkelbiljett 
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Via startskärmen nås även köp av periodbiljetter. Figur 14 till vänster visar den vy som 
presenteras då alternativet ’Periodbiljett’ valts från startsidan. Först väljs vilken biljett som 
önskas, 24-timmars eller 30-dagars. I appen räknas 24-timmarsbiljetten som periodbiljett, 
medan den på hemsidan grupperas med enkelbiljetterna. 24-timmarsbiljetten har möjlighet till 
olika giltighet som kan väljas medan 30-dagars enbart kan köpas för hela UL:s linjenät. Figur 
14 i mitten visar den vy som presenteras då giltigheten har valts. Där kan resenärskategori och 
startdatum för biljetten väljas innan köpet slutförs. Precis som för enkelbiljetten kan 
periodbiljetten betalas med reskassa, kontokort eller Swish. När en aktiv biljett finns visas 
denna som en Aztec-kod. Som figur 14 till höger visar presenteras biljetten tillsammans med 
information om återstående giltighetstid, pris och vilken resenärstyp biljetten avser. 

Figur 14. Köpflöde periodbiljett 
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Figur 15. Laddning av reskassa 

På appens startskärm kan resenären trycka på reskassasymbolen uppe i vänstra hörnet (se 
figur 12) för att hantera sin reskassa. Då presenteras vyn i figur 15. Reskassan kan laddas med 
hjälp av ett kontokort eller Swish och saldot kan kontrolleras. Genom att klicka på den gula 
pilen vid ’Ladda med’ kan användaren välja hur mycket reskassan kan laddas med. 100, 200 
eller 300 kronor är de alternativ som är möjliga. Reskassan kan sedan användas för köp av 
rabatterade förköpsbiljetter inför varje enkelresa. 

 

2.3.2 UL:s biljettautomater 

UL:s karakteristiskt gula biljettautomater, TVM (Ticket Vending Machine), finns utspridda 
runt om i länet på större stationer och knutpunkter. Exempelvis finns de på Uppsala 
Centralstation. På perronger i länets järnvägsnät står även en mindre variant av automater som 
kan användas för att validera och betala med UL-kortet (se 2.3.6 UL-kortet). Informationen 
om och bilderna på biljettautomaterna i detta avsnitt är tagna under februari 2019. Bilder på 
automaterna visas i figur 16. 
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Figur 17. Startskärmen i UL:s stora biljettautomat 

Figur 17 visar startskärmen i UL:s TVM. Denna ger resenären tre valmöjligheter: ”Köp 
enkelbiljett (med reskassa eller kontokort)”, ”Köp biljetter eller ladda reskassa” samt 
”Aktivering, Giltighet/Saldo”. Bredvid det sistnämnda står ett förtydligande: ”Här aktiverar 
du din biljett innan resa”. På denna skärm går det även att byta språk till engelska. 

Figur 16. UL:s två typer av 
biljettautomater 
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Figur 18. Val av destination för enkelbiljett 

Figur 18 visar den sida som alternativet ”Köp enkelbiljett” tar resenären vidare till.  I denna 
vy kan användaren välja destinationen för den aktuella resan. Ett urval av städer finns i denna 
vy samt möjlighet att köpa kombinationsbiljetter med SL och X-trafik. Finns inte den önskade 
destinationen presenterad går det att söka efter den via ”Sök annan ort”. Via ”Zonkarta” nås 
samma bild som den presenterad i figur 8 i avsnitt 2.3.2. 

 

 

Figur 19. Sista köpsteget för enkelbiljett 
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När en destination valts visas biljettskärmen som presenteras i figur 19. Här specificeras den 
typ av biljett som krävs till destinationen, exempelvis genom ”Enkel Relation UL (p)”. Denna 
notation är unik för skärmen i figur 19.  

I denna vy kan resenären också bestämma hur många av varje resenärskategori som ska resa 
till destinationen med plus- och minusknapparna. Då uppdateras även det belopp som ska 
betalas nere i vänstra hörnet. Med knappen ’Nästa’ nås den sista skärmen innan betalning där 
resenären kan välja om denne vill betala med kontokort eller ett UL-kort laddat med reskassa. 
Därefter slutförs betalningen med valt betalmedel. Proceduren kan när som helst avbrytas med 
den röda ”Avbryt”-knappen.  

 

 

Figur 20. Köp av periodbiljetter 

Via alternativet ”Köp biljetter eller ladda reskassa” från startsidan (figur 17) nås vyn i figur 
20. Här kan de biljetter som inte är enkelbiljetter köpas och UL-kortet kan laddas med 
reskassa.  
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Figur 21. Valmöjlighet 24-timmarsbiljett 

Om en 24-timmarbiljett väljs presenteras vyn i figur 21. I detta köpsteg ska giltighetsområdet 
för biljetten bestämmas; antingen väljs zon 1 eller alla zoner. Dock går det inte att från denna 
skärm nå en zonkarta. Dessutom kan giltighet inom SL och X-trafik köpas till. Efter val av 
biljett tas resenären till en skärm liknande den som visas i figur 19 där denne kan slutföra 
köpet genom att välja att betala med reskassa eller kontokort. 

 

 

Figur 22. Informationsskärmen som kan visas från samtliga skärmar. 
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Från samtliga skärmar kan en informationsskärm nås. Denna ses i figur 22 och förklarar 
översiktligt biljettautomatens funktion och vad som gäller för vissa typer av biljetter. Denna 
skärm visas i några sekunder innan resenären tas tillbaka till föregående sida. 

 

2.3.3 UL-kortet 

UL:s resekort är ett gult plastkort med ett chip inbäddat som kan lagra biljetter och läsas av i 
biljettautomater samt de läsare som busschaufförer och UL-center har tillgång till. De kan 
dessutom användas vid de mindre automaterna som finns uppsatta på länets tågperronger för 
att köpa biljetter eller kontrollera saldo. UL-kortet kan laddas med reskassa samt en mängd 
olika biljettyper innan resan påbörjas. För reskassan kan dessutom en förinställd 
resenärskategori och zon väljas vid köp. 

 

Figur 23. Biljettläsaren som finns ombord på UL:s bussar under våren 2019. Läsaren på 
bilden är en demoenhet. 

När resenären går ombord på en buss och önskar betala med reskassa eller vill validera sin 
periodbiljett placeras kortet på bussens biljettläsare. Under våren 2019 finns enbart en 
biljettläsare per buss och denna är belägen hos föraren. Dessa läsare har en liten monokrom 
display (ungefär 4x1 cm) och visar endast saldouppgifter under en kort tid. Displayen sitter 
dessutom förhållandevis högt upp och är riktad rakt uppåt. Figur 23 visar hur denna läsare ser 



28 
 

ut. Om en icke förinställd biljett önskas köpas ombord med reskassa måste bussföraren 
manuellt välja den typ av enkelbiljett som resenären önskar köpa innan kortet valideras mot 
läsaren. 

 

2.3.4 Betalning ombord 

I dagsläget kan resenärer ombord på bussar och tåg betala med ett vanligt kontokort (Visa 
eller Mastercard) med hjälp av chip i de kortläsare som finns installerade hos busschauffören, 
alternativt i det handhållna biljettläsare som tågvärden bär med sig. De biljetter som går att 
köpa ombord är enkel och 24-timmarsbiljetter och då till ett högre pris än om biljetten hade 
köpts innan resenären gick ombord på en buss eller ett tåg. Ett undantag här är den trafik som 
körs av SL, där ingen ombordförsäljning är möjlig. 

 

2.3.5 Försäljningsombud 

För de som vill köpa biljetter direkt över disk finns möjlighet till detta hos UL-Center på 
Uppsala Centralstation eller hos något av UL:s ombud runt om i länet. Dessa ombud består av 
alltifrån kiosker till matvaruaffärer, exempelvis Pressbyrån, ICA eller Willys. Samtliga 
ombud finns utmärkta på en karta på UL:s hemsida.  

Köp hos ett ombud leder till att resenären själv enbart måste be om den biljett som önskas 
eller den destination som vederbörande vill resa till. Själva interaktionen med biljettsystemet 
står ombudet för. 
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3. Utblick – Kollektivtrafiksystem i andra städer 
I detta kapitel presenteras ett urval av kollektivtrafiksystem från andra aktörer. Dessa aktörer 
är TfL – Transport for London, SL – Storstockholms Lokaltrafik samt Skånetrafiken. Kapitlet 
beskriver hur och varför dessa aktörer har format sina kollektivtrafiksystem som de gjort. 
Avsnitten tjänar som viktig inspiration och kunskapsbyggande för studien. 

 

3.1 Transport for London 

Dagens lösningar för resandet med Londons kollektivtrafik introducerades år 2014 hos TfL 
(Transport for London). Kollektivtrafiknätet som sådant stod inte i fokus i och med det nya 
systemet. Det var istället biljett- och betallösningarna som uppdaterades. 2014 infördes 
möjligheten att betala med kontaktlösa kontokort och ett system med så kallad capping 
(Titcomb, 2015), ett tak på hur mycket kollektivtrafikresor kan kosta under en given period. I 
London är dessa perioder avgränsat till dygn och kalenderveckor. Systemet innefattar 
enkelbiljetter för bussarna, samt zonbiljetter – efter hur lång en resa är med tunnelbana eller 
regionaltåg (Transport for London, 2019). Givet att ett visst antal zoner utnyttjats under en 
period så existerar ett maxbelopp som resenären kan debiteras för under den perioden. På så 
vis agerar capping som ett alternativ till periodbiljetter där resenären kan resa för 
enkelbiljetter tills taket nås och sedan debiteras resenären inget mer under den perioden. 

Systemet håller koll på vem det är, eller snarare vilken biljett det är, som reser med 
kollektivtrafiken. Vid inpassering genom spärrar, eller påstigning, valideras valfri biljettbärare 
mot en läsare. Denna bärare kan vara ett kontokort, en smartphone, en smartklocka (alla tre 
aktiverade för NFC-betalningar), eller Londons eget kollektivtrafikkort Oyster card (Titcomb, 
2019). De tre förstnämnda är kopplade till resenärens bankkonto, medan ett Oyster card kan 
införskaffas och laddas med pengar på förhand, pengar som sedan debiteras vid resande 
(Transport for London, 2019). 

Två olika biljettbärare skiljs alltid åt i systemet och debiteras separat. Det betyder att en 
smartphone kopplad till ett kontokort inte räknas som samma bärare som själva kortet. Om 
exempelvis tre enkelresor med en smartphone leder till att resenären slår i dygnstaket kan 
denne fortsätta blippa sin smartphone och resa kostnadsfritt resten av dygnet. Men skulle 
kontokortet då börja användas istället så räknas detta separat och resenären kommer att 
debiteras ytterligare för resor gjorda med kontokortet (Transport for London, 2019). I avsnitt 
4.5.1 beskrivs hur införandet av det nya biljett- och betalsystemet i London har påverkat 
resandet. 
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3.2 Storstockholms Lokaltrafik - SL 

I Sverige är det SL som är den tydligaste förebilden för UL. Den geografiska närheten och 
möjligheten att resa med de båda kollektivtrafikbolagen över länsgränserna är anledningar till 
detta och möjliggör för UL att ta efter många av de projekt som SL genomför i sin 
kollektivtrafik. 

SL införde i januari 2017 ett helt nytt biljettsystem i sitt linjenät. Grundpremissen för denna 
ändring var att samtliga zoner togs bort till förmån för enzonstaxa och prissättningen 
uppdaterades i samband med detta (Nissar, Bergfalk, Annebäck, 2017). Det nya 
biljettsystemet grundar sig i en parlamentarisk utredning gällande prissättning som 
genomfördes under år 2015 och 2016 (Trafikförvaltningen, 2016). Utredningen syftade till att 
göra det enkelt att resa kollektivt, att fler ska göra det samt att behålla kollektivtrafikens 
ekonomi i balans. Rapporten rekommenderade att SL:s zonsystem helt skulle tas bort samt de 
prisnivåer som skulle följa av detta. Zonsystemet skulle istället bytas ut mot så kallad 
enzonstaxa, där alla biljetters giltighet sträcks till att omfatta hela SL:s linjenät, utan att 
involvera de tidigare zongränserna. Utredningen rekommenderade också att införa 
biljettkategorierna ’Vuxen’ och ’Pensionär, student, ungdom’ för att underlätta val av biljett 
(Trafikförvaltningen, 2016).  

Dessa justeringar grundar sig i uppfattningen att SL:s biljettsystem upplevdes otydligt och 
komplext, framförallt på grund av de särskilda studentbiljetterna som bara fanns tillgängliga 
på några få biljetter (Trafikförvaltningen, 2016).   

SL arbetade med kunddriven tjänsteutveckling vid införandet av det nya biljettsystemet och 
grundade detta i behovsgrupper som ämnar beskriva vilka behov av hjälp i systemet resenärer 
har när de reser med SL. Dessa grupper kommer diskuteras närmre i avsnitt 4.4.1. I avsnitt 
4.5.2 beskrivs vidare hur införandet av det nya biljettsystemet har påverkat resandet i länet. 

 

3.3 Skånetrafiken 

Skånetrafiken introducerade under 2017 ett nytt koncept gällande prissättning för sitt nya 
biljettsystem. I det tidigare systemet existerade mer än 200 zoner samt 15 olika prisnivåer 
(Skånetrafiken, 2018). Undersökningar utförda av Skånetrafiken visar att detta inte 
uppfattades som ett enkelt system. Från 2009 till 2013 gick andelen sällanresenärer som 
tyckte det var enkelt att köpa biljetter från 57 procent till 34 procent (Skånetrafiken, 2018). 

Målet som Skånetrafiken har arbetat efter är att det nya biljettsystemet ska leda till en 
fördubblad marknadsandel för kollektivtrafiken samtidigt som det ska vara enkelt, rättvist och 
intäktsneutralt. I systemet som infördes 2017 introducerades tre zoner. De nya zonerna kallas 
”Kort” (8/18km/stadszon), ”Mellan” (35 km) och ”Lång” (Hela Skåne). Dessa zoner är 
personliga och utgår ifrån en station bestämd av varje resenär och gäller inom någon av de 
givna radierna, (Skånetrafiken, 2018) 
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Det nya zonsystemet utarbetades med resenärerna i åtanke. Skånetrafiken arbetar med hjälp 
av personas som utformats för att beskriva resenärerna och som sedan kan användas för att se 
hur nya koncept inom kollektivtrafiken skulle kunna mottas. Dessa personas kommer att 
presenteras närmre i avsnitt 4.4.2 Det nya system som utformats visar sig föredras av i stort 
sett samtliga personas (Skånetrafiken, 2018). 

I nuläget har Skånetrafiken parallella biljettsystem, det gamla systemet med resekort finns 
kvar till slutet av 2019 då kontraktet med deras nuvarande leverantör löper ut. Det nya 
systemet berör ännu enbart den nya mobilapplikationen som lanserades under 2017. 
Skånetrafiken hävdar att 40 000 personer i början av 2018 hade periodkort med hjälp av den 
nya appen, en siffra som motsvarar var tredje pendlare. Utöver detta menar 55 procent av 
resenärerna att det nya biljettsystemet fungerade bättre än det gamla, 19 procent tycker att det 
nya är sämre och resterande tycker att det fungerar likvärdigt det gamla (Skånetrafiken, 2018). 
Det som kvarstår innan slutet på 2019 är att ersätta det tidigare biljettsystemet även för de 
som inte kan eller vill använda sig av den appbaserade biljetten (Skånetrafiken, 2018). 
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4. Teori 
Teorikapitlet kommer att innefatta fem huvudavsnitt. Efter en kort introduktion till 
ämnesområdet kommer detta kapitel först utreda den begreppskarta som studien avser 
använda sig av. Därefter presenteras hur begreppen på ett meningsfullt sätt kan användas av 
denna studie för att kategorisera och analysera. För att närma sig studiens ämne introduceras 
sedan de kartläggningar av resenärer som SL och Skånetrafiken har gjort. Utöver det 
presenteras de utvärderingar som gjorts efter införandet av nya biljett- och betalsystem i 
London och i Stockholm för att påvisa den effekt som dessa nya system haft på resandet. 
Avslutningsvis presenteras det aktuella forskningsläget som denna studie har att förhålla sig 
till. 

 

4.1 MDI – En introduktion 

Människa-datorinteraktion (MDI) började användas som ett koncept under 1980-talet och 
kommer från det vidare begreppet människa-maskininteraktion (MMI). MDI innefattar inte 
bara användargränssnitt utan samtliga aspekter som är relevanta för människors interagerande 
med datorer och IT-system. Området sägs utgöras av fyra områden: Användning och 
användningssammanhanget, Mänskliga egenskaper, Dator samt utvecklingsprocessen. För att 
kunna utveckla ett system som är interaktivt är det nödvändigt att ta del av den tilltänkta 
målgruppens förväntningar, förmågor och begränsningar. Även de tekniska begränsningarna 
och möjligheterna måste tas hänsyn till för att få en helhet som är genomförbar (Gulliksen och 
Göransson, 2002). 

Inom MDI urskiljs två motstående inställningar: den människoorienterade och den 
maskinorienterade. De båda ger uttryck för att se människor och maskiner på olika sätt. Enligt 
det maskinorienterade synsättet är människor otydliga, oorganiserade, lättdistraherade, 
emotionella och ologiska, medan det människoorienterade synsättet anser människor vara 
kreativa, medgörliga, förändringsvilliga, snabbtänkta och kapabla att fatta flexibla beslut 
baserat på kontext. Som en kontrast ser maskinorienterade på maskiner som exakta, 
välordnade, odistraherade, icke-emotionella och logiska, medan människoorienterade anser 
maskiner vara dumma, stela, svåra att förändra, fantasilösa och bundna till fasta beslut 
(Benyon, 2014). 

 

4.2 Begreppskarta 

4.2.1 Användbarhet eller användarvänlighet? 

Användbarhet definieras enligt ISO-standard 9241–11 som graden till vilken en produkt kan 
användas av dess specificerade användare för att uppnå specificerade mål på ett effektivt och 
tillfredställande sätt inom en specifik kontext. Användbarhet är något som i vardagligt tal ofta 



33 
 

förväxlas med användarvänlighet men det är viktigt att hålla isär begreppen då 
användarvänlighet har en annan betydelse och är något lösare definierat. Någonting som är 
användarvänligt ska innehålla aspekter av åtkomlighet, individualisering, hjälpresurser och 
vara förenligt med, samt ge stöd för människans mentala funktionssätt (Gulliksen och 
Göransson, 2002).  Detta begrepp saknar alltså de aspekter av nyttogörande för användaren 
som användbarhetsbegreppet har. 

När det kommer till ett system som UL:s biljettsystem får begreppen olika kontexter. De 
användarvänliga aspekterna kring systemet är de som påverkar tillgängligheten till, samt 
enkelheten i valet och betalningen av en biljett. Användbarheten utvidgar detta till att även 
innefatta att resenären har nytta av biljetten, det vill säga att det är rätt typ av biljett som gör 
att resenären kan göra önskad resa. Om en biljett är lätt att införskaffa är biljettsystemet 
användarvänligt, men om det är fel sorts biljett är systemet inte användbart. Denna studie 
avser framförallt föra fram en målbild för ett system som är användbart för dess användare. 

 

4.2.2 Lärbarhet och robusthet 

Alan Dix et al. (2004) fördjupar begreppet användbarhet till att handla om tre huvudsakliga 
kategorier; egenskaper som ett system bör ha för att vara användbart. Kategorierna är 
generellt skrivna för att kunna anpassas till de flesta system som har någon form av IT-aspekt 
i sig och är därför inte tillämpbara överallt. De två kategorier som används för denna studie 
är, översatt från engelska, lärbarhet och robusthet. Dix definierar även den tredje kategorin, 
flexibilitet: ”den mängd olika sätt som användaren och systemet kan utbyta information på”. 
Flexibilitet är inte meningsfullt att applicera på studien eftersom den söker forma en målbild 
för ett system som bör vara enkelt utformat och interageras med i få steg och på ett så 
enhetligt sätt som möjligt. 

En sammanfattning av de två egenskaperna lärbarhet och robusthet samt de begrepp som Dix 
et al. (2004) associerar med respektive egenskap presenteras i följande stycken. 

Lärbarhet: den lätthet med vilken en ny användare kan använda systemet samt hur lätt det är 
för användaren att nå maximal prestation i systemet. 

▪ Förutsägbarhet – Stöd för användaren för att avgöra effekten av framtida interaktion 
baserat på tidigare interaktion. 

▪ Syntetiserbarhet – Stöd för användaren för att avgöra hur tidigare interaktion har 
påverkat systemets nuvarande tillstånd. 

▪ Igenkänningsbarhet – I vilken utsträckning användaren kan använda kunskaper från 
andra liknande system när denne interagerar med nuvarande system. 

▪ Generaliserbarhet – Det stöd användaren får för att kunna använda kunskapen om 
specifika interaktioner i systemet till att hantera liknande interaktioner. 

▪ Konsekvens – Likhet i inmatnings- och utmatningsbeteende i likartade interaktioner. 
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Robusthet: den förmåga systemet har att framgångsrikt uppnå användarens mål samt ge 
möjlighet att utvärdera dem. 

▪ Observerbarhet – Användarens möjlighet att utvärdera systemets inre tillstånd efter en 
uppfattad representation. 

▪ Återhämtningsförmåga – Användarens möjlighet att kunna vidta korrigerande åtgärder 
när ett fel har upptäckts. 

▪ Svarsförmåga – Hur användaren uppfattar graden av kommunikation med systemet. 
▪ Uppgiftssamstämmighet – Den grad till vilken systemtjänsterna stödjer de uppgifter 

som användaren vill utföra, samt utför dem på det sätt som användaren uppfattar dem. 

 

4.3 MDI i praktiken 

Det finns olika sätt att gå till väga på för att designa ett system som är användbart för alla. 
Dessa tillvägagångssätt kan kategoriseras under interaktionsdesign eller användarcentrerad 
systemdesign. I denna del förklaras denna process djupare. Vad är ett interaktivt system och 
vilka metoder finns för att användarcentrera dem? Avsnittet kommer också ta upp 
analysmodellen PAKT som används som ett ramverk för att designa interaktiva system. 

 

4.3.1 Vem använder ett system? 

David Benyon (2014) klassificerar olika användargrupper som ett system försöker nå ut till. 
Det finns dels de som vill använda ett system. Bland dessa återfinns en skala från experterna; 
de som regelbundet använder ett system och lär sig alla detaljer och användningsområden för 
systemet, till nybörjarna, vilka behöver guidas genom interaktionen med systemet. Sedan 
finns de som inte behöver använda systemet, men som designers vill ska använda systemet. 
Dessa godtyckliga ’då-och-då’-användare håller sig gärna borta från systemet om det är svårt 
att använda. Benyon slår fast att systemdesigners måste ta hänsyn till dessa människor. 
Viktiga utmaningar för de som skapar och designar interaktiva system är att inse att 
människor och de interaktiva systemen är annorlunda. Vilken inriktning som designen har går 
att placera på en skala mellan människoorienterad och maskinorienterad. I de fall ett 
maskininriktat tankesätt används tenderar slutprodukten att vara enklare att ta fram för den 
som designar den men desto mer svårförståeligt för den tänkta slutanvändaren. Vice versa 
gäller för en människoorienterad design som tenderar att underlätta för slutanvändaren men 
samtidigt göra utvecklingsprocessen mer komplex (Benyon, 2014). Inom MDI läggs en 
tonvikt vid det människoorienterade synsättet. 
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4.3.2 Interaktionsdesign 

Ett interaktivt system används för att beskriva ett system som utgörs av komponenter, enheter, 
produkter och mjukvara som huvudsakligen används till att behandla information. Dessa 
system svarar dynamiskt på de handlingar som en människa utsätter systemet för. Exempel på 
interaktiva system är: hemsidor, mobiltelefoner eller handkontrollen till ett Tv-spel (Benyon, 
2014). 

William Hudson (2001) genomförde under år 2000 en studie med praktiker av MDI där de 
själva fick rangordna de mest använda metoderna inom området efter hur nyttiga de är. 
Hudsons arbete resulterade i en lista på de nyttigaste MDI-metoderna som används inom 
systemutvecklingsprojekt av praktiker. Procentsatserna bredvid varje metod anger i hur stor 
utsträckning metoden användes (Hudson, 2001). 

1) Informella användbarhetstester (93,5 %) 
2) Användaranalys/användarprofiler (89,2 %) 
3) Utvärdera existerande system (88,2 %) 
4) Lågnivåprototyping (t.ex. pappersprototyper) (84,9 %) 
5) Expertutvärdering/heuristisk utvärdering (83,9 %) 
6) Uppgiftsanalys (82,8 %) 
7) Navigationsdesign (78,5 %) 
8) Användningsscenario (76,3 %) 
9) Formulera användbarhetskrav (74,2 %) 
10) Visuell gränssnittsdesign (74,2 %) 

Jan Gulliksen och Bengt Göransson (2002) för i sin bok Användarcentrerad systemdesign 
fram aspekter av hur användarna aktivt kan och bör involveras i utvecklingen av nya IT-
system. De hävdar att i utvecklingen av framgångsrika IT-tjänster är det en nödvändighet att 
involvera ett fokus på användbarhet genom hela arbetsprocessen och utföra detta systematiskt. 
Användbarhetsarbete har, då det använts, visat sig medföra framgångar inom diverse projekt. 
I praktiken finns det dock många som anser att användbarhetsexperter hindrar den kreativa 
processen och inte leder till något positivt. Gulliksen och Göransson (2002) syftar till att 
påvisa hur en organisation kan tjäna på att upprätthålla ett användarcentrerat synsätt och 
undvika problem under utvecklingsprocessen. 

Gulliksen och Göransson (2002) för fram sin definition av användarcentrerad systemdesign 
som en process som fokuserar på användare och användbarhet från början till slutet av 
utvecklingen. För att lyckas med användarcentrerad systemdesign identifieras ett antal 
principer som behöver följas. Dessa principer baseras på deras forskningsresultat och tidigare 
erfarenheter i hur ett användarcentrerat förhållningssätt tillämpas. Ett urval av dessa som är 
relevanta i samband med detta examensarbete, samt inspirerar arbetets användarcentrerade 
förhållningssätt, är följande (Gulliksen och Göransson, 2002):  
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▪ Användarfokus – Först och främst är det i utvecklingen viktigt att förstå vilka mål som 
verksamheten arbetar enligt och därefter se till att prioritera användarna genom 
utvecklingsprocessen snarare än tekniken. 

▪ Användarmedverkan i utvecklingen – De som kommer att använda systemet bör 
involveras i utvecklingsprocessen huvudsakligen för utvärderingar av olika planerade 
lösningar. Användarna som väljs ut bör vara representativa för att generaliserbara 
slutsatser ska kunna dras. 

▪ Evolutionär systemutveckling – Ett iterativt arbetssätt där de olika lösningarna 
presenteras för de som kommer använda systemet är att föredra.  

▪ Gemensam förståelse för de inblandade parterna – Användarna som integreras i 
utvecklingen bör få ta del av system som är så nära verkligheten som möjligt för att 
öka deras förståelse för systemet. 

▪ Prototyping – Prototyper även på en konceptuell nivå i form av 
pappersrepresentationer är bra att använda sig av under utvecklingen. När användare 
får interagera med dessa prototyper bör det ske i en miljö liknande den där de i 
verkligheten skulle interagera med systemet. 

▪ Utvärdera verklig användning – Användbarhetsmål och att utvärdera designen efter 
dessa under utvecklingsprocessen bör vara del av arbetet och låtas styra arbetet. 

▪ Explicita designaktiviteter – Gränssnitts- och interaktionsdesign är inte något som bara 
borde uppstå utan istället se till att aktiva beslut tas för att föra fram ett system som 
användaren på ett smidigt sätt kan interagera med. 

 

4.3.3 PAKT-analys 

PAKT står för Personer, Aktiviteter, Kontexter och Teknologier och är i sin tur en 
översättning av en analysmodell framtagen av David Benyon (2014), PACT (People, 
Activities, Contexts och Technologies). Det viktigaste i designen av interaktiva system är att 
sätta människorna i det första rummet och att inse hur människorna påverkas av olika 
sammanhang där ett specifikt system används. Det är här PAKT kommer in i bilden; det 
används som ett ramverk för att på ett bra sätt kunna designa ett interaktivt system (Benyon, 
2014). Aktiviteter som utförs av personer i olika kontexter ger upphov till krav och 
förväntningar på teknologier som måste finnas och göra det som förväntas. Omvänt gäller att 
teknologier ger upphov till möjligheter för personers aktiviteter i olika kontexter (Benyon, 
2014). 

▪ Personer – Det är viktigt att se till de olikheter som finns hos personer som kommer 
att använda ett system. Alltifrån fysiska förutsättningar till psykologiska 
förutsättningar och sociala skillnader ger upphov till många olika sätt som personer 
kan och vill använda ett system på (Benyon, 2014). 

▪ Aktiviteter – Aktiviteter involverar de olika typer av handlingar som personerna 
behöver ha ett system till. Det som behöver tas hänsyn till här är komplexiteten hos 
aktiviteter, tidsaspekter, om det finns säkerhetskrav samt vilken typ av innehåll som 
systemet behandlar (Benyon, 2014). 
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▪ Kontexter – En given aktivitet äger alltid rum i ett visst sammanhang. Detta leder till 
att kontexter och aktiviteter måste analyseras tillsammans. Kontexter innefattar 
framförallt olika fysiska miljöer och sociala sammanhang (Benyon, 2014). 

▪ Teknologier – De teknologier som finns är det som en designer av ett interaktivt 
system kan arbeta med och påverka för att uppnå ett lyckat resultat för de personer 
som använder systemet i olika kontexter. Teknologiaspekten involverar hur ett system 
kommunicerar med användaren genom input och output och även vilket innehåll som 
visas (Benyon, 2014). 

Att analysera ett interaktivt system med hjälp av att identifiera personer, aktiviteter, kontexter 
och teknologier är en bra metod såväl för att få förståelse för ett nuvarande system samt att 
belysa svagheter och förbättringsmöjligheter. Att identifiera samtliga aspekter av PAKT kan 
göras med brainstorming, intervjuer eller observationer (Benyon, 2014).  

 

4.4 Att hitta användaren 

Målgrupper, behovsgrupper och personas är olika metoder som används som hjälpmedel för 
att identifiera olika kategorier av människor för att på ett bättre sätt kunna forma ett produkt- 
eller tjänsteutbud. Målgrupper är när en grupp människor delas in efter intressen och 
egenskaper med ett demografiskt perspektiv i bakgrunden (Navidad, 2018). Behovsgrupper är 
mer övergripande och beskriver konkreta saker som medlemmar i gruppen vill uppnå eller 
undvika med ett specifikt system (Meridium, 2016). Transformator Design (2014) beskriver 
behovsgrupper som en segmentering som utgår från förväntningar och behov som kunder har 
på ett givet system och att behovsgrupperna kan hjälpa till att föra utvecklingen vidare så rätt 
kunder får rätt behov uppfyllda. Slutligen är personas ett sätt att fokusera på specifika 
egenskaper hos en enskild person och sedan låta denne representera en större mängd 
människor (Navidad, 2018). Behovsgrupper och personas har utretts och använts av SL 
respektive Skånetrafiken i kartläggningen av deras resenärer. 

 

4.4.1 Behovsgrupper - Storstockholms Lokaltrafik (SL) 

Trafikförvaltningen inom Region Stockholms har identifierat behovsgrupper inom SL:s 
kollektivtrafik. Behovsgrupper är ett sätt att definiera vad en given resenär behöver när denne 
är på resande fot. Vilken grupp en resenär tillhör kan variera från situation till situation och 
denna grupptillhörighet påverkar de krav och förväntningar resenären har. Figur 24 beskriver 
de olika grupperna och aspekterna som identifierar vad varje resenärstyp behöver 
(Transformator Design, 2014).  
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Figur 24. Behovsgrupper inom SL:s trafik. (Transformator Design, 2014). 

De fyra behovsgrupperna som presenteras i figur 24 kan beskrivas mer utförligt enligt 
följande: 

▪ Rutinåkaren (Kan sin resa, kan systemet): Denna resenär stöter sällan på problem så 
länge resan flyter på som den ska. Mestadels utgörs denna grupp av pendlare. Några 
behov som identifieras för denna resenär är att den vill utnyttja resetiden till något, 
slippa tänka på betalning, få information vid störningar och stöd till självhjälp 
(Transformator Design, 2014). 

▪ Planeraren (Stöd i resan, kan systemet): Denna resenär har mestadels koll på 
kollektivtrafiken men kan behöva stöd vid vissa resor exempelvis om en pendlare ska 
göra en resa som den vanligtvis inte gör. Behov för denna resenärstyp är exempelvis 
att kunna planera resan i förväg, förstå hur olika transportmedel kan kombineras och 
hitta till rätt hållplats vid eventuella byten (Transformator Design, 2014). 

▪ Undantagsåkaren (Kan sin resa, stöd i systemet): Denna resenär är inte van vid att 
använda kollektivtrafiken men känner sig säker på den specifika resa som resenären 
brukar utföra. Behov som identifieras för denna resenär är att betalningen ska vara 
enkel och tillgänglig, att kunna förstå utbudet av kollektivtrafik och se 
kollektivtrafiken som ett attraktivt alternativ till exempelvis bilen (Transformator 
Design, 2014). 

▪ Nybörjaren (Stöd i resan, stöd i systemet): Nybörjaren är den resenär som finner 
svårigheter i att förstå systemet och den resa som ska utföras. De som hör till denna 
grupp är bland annat turister och nyinflyttade. Att förstå systemet och dess eventuella 
zoner, ha enkla och tillgängliga betallösningar, förstå utbudet och hitta till 
hållplatserna är några av de behov som en nybörjare anses ha (Transformator Design, 
2014). 
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Transformator Design (2014) kommer också till slutsatsen att om målet är att öka antalet 
resenärer och kollektivtrafikens intänktet så är det de som i hög grad väljer bort 
kollektivtrafiken som fokus bör läggas på. Detta innebär att sänka trösklarna för att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv för ”Nybörjaren” och ”Undantagsåkaren”. Det som underlättar 
för dessa båda kategorier kommer även i många fall sedan att underlätta för de som reser 
kollektivt oftare (Transformator Design, 2014). 

 

4.4.2 Personas - Skånetrafiken 

I undersökningsfasen för Skånetrafikens nya biljettsystem identifierades sex olika personas. 
Följande är hämtat från en opublicerad presentation av Skånetrafiken (2014) och är slutsatser 
baserat på de generella resenärsgrupper som respektive persona syftar på. 

 

 

Figur 25. Resenärstyper. Skånetrafiken 2014 

Figur 25 visar hur Skånetrafiken (2014) positionerar sina skapade personas utifrån generation 
respektive hur social den tilltänkta personan är. 

▪ ”Bekväma individualister”: Detta segment identifieras som de som sätter stor vikt vid 
effektivitet och komfort. Denna resenärstyp är lite äldre, har det gott ställt ekonomiskt 
och är en tämligen frekvent bilanvändare. För att de ska resa mer kollektivt skulle de 
kräva av kollektivtrafiken att dess status ökade så att det inte ses som ett ineffektivt 
billighetsalternativ.  

▪ ”Uppkopplad och fri”: Denna resenärstyp är en yngre grupp som nyligen börjat arbeta 
och ännu inte har skaffat bil. Dessa resenärer utgör en stor del av marknaden för 
kollektivtrafiken idag och har ingen potential att öka mer i resande. För att behålla 
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dessa resenärer när de övergår till nästa fas i livet är det viktigt att erbjuda mervärde 
via kollektivtrafiken. 

▪ ”Medveten i City”: Denna typ av resenärer är redan frekventa användare av 
kollektivtrafiken och medvetna om de miljöfördelar detta har. Eftersom dessa 
resenärer ofta är nyblivna föräldrar tenderar ekonomin att vara viktig och på så vis kan 
rabatter och dylikt vara ett uppskattat styrmedel. 

▪ ”De anpassningsbara”: Dessa resenärer identifieras vara generellt positiva och följa 
efter det som föreslås utan klagomål. Delaktighet och bekräftelse är viktiga incitament 
för denna resenärstyp. 

▪ ”Svensson Svensson”: I denna resenärskategori är det allra svårast att rekrytera nya 
kollektivtrafikresenärer. Dessa resenärer har det gott ställt och bor ofta en bit utanför 
staden och tycker sig ha dålig tillgång till kollektivtrafiken. De har fasta uppfattningar 
om hur saker är och hur det ska gå till i livet. Dessa kan enbart lockas in med hjälp av 
att de dras in av andra.  

▪ ”Akademiker i förort”: Inom denna grupp finns en stor potential att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv även om deras marknadsandel idag är förhållandevis 
låg. Vardagsstressen är tämligen hög och viljan att resa mer kollektivt finns redan. På 
så sätt är förenklingar och sätt att göra kollektivtrafiken smartare de viktigaste 
metoderna att få dessa resenärer att välja kollektivtrafiken oftare. 

 

4.5 Utfall efter införandet av nya biljettsystem 

4.5.1 TfL:s kontaktlösa betalningar 

Figur 26 visar tillväxten av antalet resor per vecka med kontaktlösa kontokort och andelen av 
det totala antalet resor som utförts med ett kontaktlöst kontokort inom TfL:s linjenät sedan 
introduktionen år 2014 fram till slutet på 2016. 



41 
 

 

Figur 26. Tillväxt av resor med kontaktlösa kontokort i hela TfL:s nät. Vänstra axeln: 
Kontaktlösa resor (miljoner/vecka). Högra axeln: Andel kontaktlösa resor av det totala 

antalet. (Mastercard, 2017) 

Som figur 26 visar har betalningar med kontaktlösa kontokort ökat signifikant under de första 
dryga två åren som kontaktlösa kontokort har kunnat användas. Undersökningar bakom 
statistiken, utförda av TfL, visar på att samtliga demografiska grupper har samma vinningar 
av det kontaktlösa betalsystemet eftersom det är mer ekonomiskt, tidsbesparande, enkelt att 
använda och tar bort behovet av att ladda pengar till en reskassa på ett kort (Mastercard, 
2017). Undersökningen menar även på att TfL lyckats locka till sig fler resenärer, såväl 
turister som Londonbor, samtidigt som resenärsnöjdheten har ökat. Dessutom har kostnaderna 
relaterade till att sälja biljetter gått ner för TfL eftersom behovet av biljettautomater och 
biljettombud minskat (Mastercard, 2017). 

 

4.5.2 SL:s enzonstaxa 

För att se hur det nya systemet fungerade för resenärerna utfördes efter införandet av 
enzonstaxan år en utredning av Nissar, Bergfalk och Annebäck (2017) för Expedition 
Mondial. Utredningen gjordes för att undersöka hur resenärerna påverkades av det nya 
systemet och framförallt då de som reser mer sällan (Nissar, Bergfalk, Annebäck, 2017). 
Utvärderingen av enzonstaxan utfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer på några platser 
inom SL:s linjenät och behandlar aspekterna enkelhet, rättvishet, prishöjning och resvanor 
(Nissar, Bergfalk, Annebäck, 2017). 

Ur ett enkelhetsperspektiv ledde enzonstaxan till en stor och positiv förbättring och bidrog till 
en trygghet för resenären som hela tiden visste att denne gjorde rätt för sig. Rättviseaspekten 
med ett zonlöst system beror mycket på vem som tillfrågades och hur många zoner den reste i 
innan enzonstaxan. De två inställningarna ”Rättvisa är att betala för den sträcka man åker” 
och ”Rättvist är att alla ska kunna ta sig runt i systemet” identifierades och därmed går det 
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inte att ge ett entydigt svar på vad som faktiskt är rättvist (Nissar, Bergfalk, Annebäck, 2017). 
Prissättningen ansågs av de flesta vara rimlig men pensionärer som tidigare reste inom endast 
en zon hävdade att de fick en orimligt hög prisförändring. Utredningen anser också att det är 
svårt att ändra på invanda resvanor men för grupper som tidigare reste inom många olika 
zoner och nu har fått sänkta trösklar kan enzonstaxan leda till ett ökat resande och en ökad 
sannolikhet att folk vill betala för sina resor (Nissar, Bergfalk, Annebäck, 2017). 

I Trafikförvaltningens (2018) rapport för biljettintäkter till SL framgår den faktiska 
statistiken. Befolkningsändringen i Stockholms Län från 31 december 2016 till 31 december 
2017 var en ökning med 1,46 procent till 2,3 miljoner invånare. Under samma period ökade 
antalet sålda periodbiljetter med 13 procent, antalet reskassebiljetter med 11 procent och 
antalet sms-/appbiljetter med 31 procent. Tabell 2 visar förändringen av antalet sålda biljetter 
av respektive biljettyp hos SL, dels endast för december månad och dels för det ackumulerade 
antalet (Trafikförvaltningen, 2018). 

Tabell 2. Antal biljetter sålda av respektive biljettyp. Utfall år 2017 jämfört med budget och 
föregående år för december månad och helår (Trafikförvaltningen, 2018). 

 

Som tabell 2 visar har det jämte befolkningsökningen skett en ökning av antalet sålda biljetter 
i de stora biljettkategorierna (30-dagars, reskassa/förköpsremsa, sms-/appbiljett) efter 
införandet av enzonstaxa. Undantaget är köp av zonbiljetter som minskade med 2 procent. 
Jämförelsen görs för december månad år 2016 och 2017, respektive hela året 2016 och 2017, 
eftersom 2017 var det första året med den nya enzonstaxan. Budgetkolumnen visar hur SL 
budgeterat försäljningen av biljetter inför år 2017. SL:s resenärer tycker alltså inte bara att det 
har blivit enklare att resa, de har även rest mer. 

 

4.6 Forskningsläge 

Tidigare undersökningar rörande kollektivtrafiken har utförts av bland annat Bengt Holmberg 
(2013) som genomfört en kunskapssammanställning kring aspekter som påverkar andelen 
kollektivtrafikresenärer. Författaren poängterar att kollektivtrafiken måste se till de flestas 

                         Dec månad                      Ackumulerat

Antal biljetter, tusental 2017 Budget 2016 Diff vs 2016 2017 Budget 2016 Diff vs 2016
30-dagars biljetter 511 499 518 -1% 5 864 5 652 5 176 13%
90-dagarsbiljetter 38 43 45 -16% 127 122 124 3%
Säsongsbiljetter 0 0 0 0 53 55 -100%
Årsbiljetter 51 46 43 18% 49 42 43 15%
7-dagarsbiljett 49 49 48 2% 476 478 452 5%
72-timmarbiljett 40 38 41 -3% 611 533 531 15%
24 timmarsbiljett 58 60 67 -13% 810 809 792 2%
Skol- termins och fritidsbiljett 0 0 0 0 0 0
Reskassa / Förköpsremsa 6 442 6 064 6 472 0% 72 362 69 763 65 230 11%
Kontantkupong 33 4 14 27 48 5 491%
Sms/app-biljett 737 652 643 15% 8 308 7 261 6 365 31%
Zonbiljetter 444 362 527 -16% 5 136 4 993 5 236 -2%
Övrigt 26 22 32 -19% 325 291 350 -7%
Reskassa visar inte antal kuponger, utan motsvarande en resa med enzonstaxa. 2016 omviktat till motsvarande en resa
Antal biljetter tas inte fram för skol-, termins och fritidsbiljetter
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behov men det finns ingen möjlighet att den ska kunna tillgodose allas behov. En aspekt som 
identifieras är att ett biljettaxesystem som är enkelt och lätt att förstå underlättar för 
resenärerna även om det kan riskera att inte optimera intäkter och resandet i sig. 
Undersökningen tyder även på att kollektivtrafiken enbart kan konkurrera med bilen i 
områden med ett lite större resenärsunderlag, exempelvis städer och pendlingsstråk på 
landsbygden. Något som kan påverka fler människor till att åka kollektivt är en effektiv 
bebyggelsestruktur. Holmberg kommer sammanfattningsvis fram till sex aspekter gällande 
kollektivtrafiksystemet som till synes har störst betydelse för såväl existerande som 
potentiella resenärer: Turtäthet, Restid, Pålitlighet, Enkelhet, Kunskap och Pris (Holmberg, 
2013). 

Ytterligare studier som undersökt resenärsupplevelsen inom kollektivtrafiken utfördes av 
branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik (2015) i samarbete med Ipsos. De identifierade 
de tre kategorierna före, under och efter resan och vad olika typer av resenärer tyckte om olika 
aspekter inom de tre kategorierna. Före resan finns aspekterna lätt att köpa biljett, enkelt att få 
information om resan samt att avgångstiderna passar resenärens behov. Att det är enkelt att 
köpa biljett höll enbart cirka hälften av de svarande med om. Under resan undersöktes 
aspekterna renlighet i fordonen, förarnas uppträdande, trygghet, möjligheten att utnyttja 
restiden till exempelvis arbete, resans snabbhet, bekvämlighet och förseningsinformation. 
Efter resan undersöktes aspekterna övergripande nöjdhet, sannolikhet att resenären skulle 
rekommendera kollektivtrafiken samt hur lyhörda för synpunkter kollektivtrafiken är. Svensk 
Kollektivtrafik identifierar att marknadsandelen för kollektivtrafiken alltjämt ökat under 
2010-talet och att detta till stor del beror på ett förbättrat utbud. Framöver påpekar de dock att 
andra aspekter också måste utvecklas för att skapa attraktivitet hos kollektivtrafiken. Eftersom 
sällanresenärer överlag är mindre nöjda med kollektivtrafiken jämfört med de som ofta reser 
kollektivt är det viktigt att nå den gruppen. Den viktigaste aspekten hävdar Svensk 
Kollektivtrafik är kunskapsfaktorn som innebär att sällanresenären måste känna till när och 
hur det fungerar för en själv att resa kollektivt. För att öka kunskapen krävs i sin tur åtgärder 
som främjar huvudsakligen enkelhet och turtäthet (Svensk Kollektivtrafik, 2015). 

Mattias Lidén (2015) utredde SL:s dåvarande system SL-access och hur dess utformning 
skiljer sig från ett äldre system och hur lätt det är för människor att lära sig SL:s access-
system. När SL introducerade sitt access-system under 2008 var detta designat till att 
efterlikna deras föregående system trots att systemens biljettbärare hade fysiska skillnader. 
Deras nya system bestod av ett digitalt kort med ett RFID-chip som lagrar biljetten och det 
gamla bestod av pappersremsor med kuponger som fysiskt stämplades. Trots att 
pappersremsorna fasades ut behölls begreppet kuponger parallellt med SL-nätets nya zoner 
vilket var något som förvirrade resenärer liksom försäljningsombud (Lidén, 2015). 
Svårigheterna drabbade huvudsakligen sällanresenärer och Lidén föreslog att fokus borde 
skiftas mot just de som sällan reser med SL och införa tydliga hjälpmedel för att kunna köpa 
rätt biljett.  

I ett tidigare stadie av kollektivtrafikens utveckling mot smarta kort utredde Daniel Jonsson 
(2010) hur UL och andra aktörer hade en ambition med att nå integrerade system som gjorde 
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att resenärerna enkelt kunde resa över länsgränserna. Jonsson menar att det inte är tekniska 
hinder som föranlett att detta inte genomfördes utan snarare att det berodde på de intressenter 
som påverkar biljett- och betalsystemens utformning. De tekniska utvecklarna saknade 
incitament att utveckla ett interoperabelt system. För att det skulle kunna utvecklas en 
interoperabilitet behövdes en aktör som hanterade prissättningen mellan de olika 
kollektivtrafikbolagen (Fare Management Interoperability Provider). Kollektivtrafikbolagen i 
sig var nämligen mest intresserade av att fokusera på resor inom det egna länet. Jonsson 
identifierar också att resenärer eftersträvar en enkelhet vid sina resor och ser sin resa som ett 
sätt att ta sig från punkt A till punkt B och i detta tankesätt är länsgränserna irrelevanta. För 
att locka fler resenärer till att resa kollektivt över länsgränser måste således möjligheten att 
göra detta utformas på ett enkelt sätt (Jonsson, 2010). 

Vid tiden då Jonsson (2010) utförde sin utredning var Samtrafiken på väg att bli ett organ som 
verkade för interoperabiliteten mellan de olika kollektivtrafikbolagen. Sedan dess har 
Samtrafiken och kollektivtrafikbolagen i Sverige utarbetat BoB (Biljett- och Betalstandarder) 
som är ett steg för att nästa generations biljett- och betallösningar inom svensk kollektivtrafik 
ska kunna fungera på ett interoperabelt sätt för samtliga inblandade parter.  

Kapitel 4 har givit en översikt över de olika begrepp och metoder som finns att tillgå för 
användarcentrerad systemdesign. Teorin möjliggör också denna studies initiala avsikt att 
forma en målbild av hur ett framtida system kan designas och vad detta bör baseras på. I det 
följande metodavsnittet används bakgrundsavsnittet tillsammans teorin för att forma 
tillvägagångssättet för denna studie. 
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5. Metod 
I detta avsnitt presenteras hur författarna gått tillväga i rapportens undersökande del. Bland 
annat inkluderas arbetsstrukturen samt de större momenten av informationsinsamling som 
utförts. Metodlitteraturen tas upp och kopplas med teorin för att forma de undersökningar som 
gjorts. Slutligen presenteras de olika momenten i detalj för att ge en klar bild av vad som 
genomförts. 

 

5.1 Översikt och arbetsstruktur  

Det metodologiska tillvägagångssättet kommer, som tidigare nämnt, att formas med stöd i 
bakgrundsbeskrivningen och teorin. Det kommer också påverkas av de fysiska 
omständigheterna som kommer av att studien genomförs i samarbete med UL. Det innebär att 
möjligheten att ta del av information och kontakter som de anställda har kommer att utnyttjas 
för studiens tillvägagångssätt. 

Arbetets största del har genomförts från placering på UL:s kontor, men viss insamling av 
information samt intervjuer har genomförts på andra platser. Under inledningen av arbetet 
besökte författarna en konferens i London, Transport Ticketing Global, som fokuserar på just 
biljett- och betalsystem inom kollektivtrafiken. Sedan inleddes arbetet med att utforma 
enkätundersökningar som utfördes för att få grepp om eventuell problematik. För att utforma 
enkätundersökningarna användes lärdomar från konferensen samt nulägesbeskrivningen av 
UL:s biljett- och betalsystem i kapitel 2. Utifrån enkätsvaren genomfördes sedan 
semistrukturerade intervjuer. Dessa formades efter problembilden som enkätsvaren givit, men 
gav respondenter fria tyglar att uttrycka sådant som inte tidigare fångats upp. Slutligen 
genomfördes ett moment av observationsstudier. Respondenter blev tilldelade olika uppgifter 
att genomföra. Uppgifterna relaterades till tidigare upptäckt problematik men gav också 
möjlighet att experimentera och testa nya idéer tillsammans med respondenterna.  

 

5.2 Framtagning av metodik 

Det finns flera sätt att gå tillväga i forskningsmetodik. Alan Bryman definierar i 
Samhällsvetenskapliga metoder (2016) olika metodologiska vägar för att nå resultat, såväl 
kvantitativa som kvalitativa och flermetodiska tillvägagångssätt. Kvantifierbara metoder 
beskrivs av Bryman som ett bra sätt att få överblick och kvantifiera aspekter utifrån en 
kunskapsteoretisk och ontologisk bakgrund. Han beskriver ordet enkät som kommit att betyda 
att respondenter på egen hand kan besvara ett batteri av frågor. Enkäter är kvantitativa 
insamlingsmetoder och kan förmedlas på flera sätt, däribland per post, e-post eller webben. 
De tydligaste fördelarna med att genomföra enkäter istället för intervjuer som kvantitativ 
metod menar Bryman är att genomförandet av webbenkäter är snabbare, billigare och 
undviker intervjuareffekt. De är snabba för att de kortar ner administrativt och analyserande 
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arbete. De är billiga för att de är snabbare, alltså kräver mindre tid av båda parterna, och för 
att ressträckor kortas eller helt undviks. Intervjuareffekter uppstår med en intervjuare 
närvarande, vilket tenderar att göra att respondenter förskönar sina svar eller att intervjuaren 
omedvetet påverkar respondenten till vissa svar (Bryman, 2016). Enligt Bryman är givna 
svarsalternativ tillsammans med en fritextmöjlighet är att föredra vid konstruktion av enkäter 
(Bryman, 2016). 

I enlighet Bryman (2016) och Hudsons (2001) tredje mest populära metod inom 
systemutvecklingsprojekt, ’Utvärdera existerande system’, har en webbenkät konstruerats 
med syfte att få en överblick över problematiken med UL:s biljett och betalsystem. Den 
kunskapsteoretiska och ontologiska bakgrunden fås genom bakgrundsstudien och 
teoriavsnittet. När problemområden inom biljett- och betalsystemet har identifierats kan 
vidare metodik utformas. Hur enkäten utformats förklaras i kapitel 5.3 och enkäten i sin 
helhet presenteras som bilaga till denna rapport (se Bilaga A).  

Utöver enkäter nämner Bryman (2016) intervjuer som den ” […] sannolikt mest använda 
metoden i kvalitativ forskning”. Intervjun lägger vikt vid ord istället för vid siffror och utförs 
oftast under ostrukturerade eller semistrukturerade former. Den kvalitativa intervjun bör 
hållas runt givna teman, men respondenten ska också ges möjlighet att betona vad denne 
upplever som relevant och viktigt i sammanhanget. Generellt kan den som intervjuar försöka 
skapa sig en intervjuguide i form av en minneslista över områden som ska täckas in. Denna 
process beskriver Bryman som mindre strukturerad och en intervjuguide kan anta nästan 
vilken form som helst, skriftlig eller mental. De tydligaste fördelarna med en intervju är att 
respondenterna ges möjlighet att reflektera och återberätta runt ett givet tema för att på så sätt 
komma åt aspekter som är svåra att nå med andra metoder (Bryman, 2016). 

Med utgångspunkt i Bryman (2016) kommer författarna att genomföra kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer där de har möjlighet att hålla ett tydligt tema mot 
kollektivtrafiken. Intervjuguiden för intervjuerna följer huvudområden inom biljett- och 
betalsystem som författarna vill dokumentera åsikter om. Framförallt undersöks de aspekter 
som framhållits av respondenter till webbenkäten. Hur de semistrukturerade intervjuerna 
utformats förklaras i avsnitt 5.3. Intervjuguiden för de semistrukturerade intervjuerna 
presenteras som bilaga (se Bilaga B). 

Det avslutande metodologiska steget utgörs av informella användbarhetstester. Dessa har sin 
grund i Hudsons (2001) högst rankade metod samt den betoning som Gulliksen och 
Göransson (2002) lägger på att ha användarmedverkan i systemutvecklingen. De 
användbarhetstester som utförs kommer att baseras på resultaten från webbenkäten och de 
semistrukturerade intervjuerna. Testerna kompletteras sedan med frågor kring hur 
respondenterna upplevde testens uppgifter. Under testerna befinner författarna sig i rollen som 
observatörer och noterar vad som sker under utförandet av uppgifterna. I denna del av studien 
ges möjlighet att designa testscenarier som riktar sig mot aspekter som genom tidigare resultat 
identifierats som viktiga. Hur dessa testscenarier är uppbyggda förklaras i avsnitt 5.3 och en 
struktur för de uppgifter och frågor som ställdes presenteras som bilaga till rapporten (se 
Bilaga C). 
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För att få svar och åsikter från rätt individer behövs ett sätt att identifiera dessa. Med hjälp av 
SL:s behovsgrupper och Skånetrafikens personas kan författarna identifiera de människor de 
har störst nytta av att rikta sig mot. Övergripande handlar det om de resenärer som behöver 
hjälp och stöd i biljett- och betalsystemet. Det kan vara de som reser sällan och inte vet hur de 
ska göra rätt för sig, de som av SL identifierats som undantagsåkare och nybörjare. Det kan 
också vara de som är ointresserade av systemet och bara förväntar sig att det fungerar. Båda 
dessa grupper är beroende av att systemet är enkelt att förstå och använda. David Benyon 
(2014) identifierar samma behov hos dessa grupper. Att finna personerna som upplever att 
behöver stöd i systemet blir därför en nyckel till att få de viktigaste synpunkterna för denna 
studie.  

Skånetrafikens definierade personas säger inte lika mycket om hur dessa reser med 
kollektivtrafik. Däremot säger de någonting om hur anpassningsbara och förändringsvilliga 
varje persona är. En persona som sticker ut är Svensson Svensson. De har fasta och 
svårföränderliga uppfattningar om hur saker ska gå till. De bor ofta något utanför stadskärnan 
och anser sig ha dålig tillgång till kollektivtrafik. Skånetrafiken uttrycker att Svensson 
Svensson är svårast att rekrytera till kollektivtrafiken. En annan persona som denna studie kan 
rikta mindre fokus på är Medveten i City. Dessa människor åker redan mycket kollektivt och 
är miljömedvetna. För att få dem att åka mer krävs rabatter och erbjudanden, snarare än en 
förändring av systemet. Att identifiera människorna till dessa två personas ger författarna 
vissa riktlinjer om vilka personer de inte behöver lägga fokus på i studien.  

Att ett system är enkelt att förstå och använda anknyter, som teorin har visat, till användbarhet 
och användarvänlighet. Bakgrundsavsnittet gör också klart att Region Uppsalas egna mål är 
att biljettsystemet ska vara enkelt. Utformningen av metoden grundar sig därför i den 
aspekten, enkelhet. Det antagande som görs under metodutformningen är att om 
sällanresenärerna som behöver stöd i systemet upplever att det är enkelt så bör alla resenärer 
uppleva att det är enkelt. I följande avsnitt beskrivs momenten som studien innefattat mer 
detaljerat. 

 

5.3 Studiens moment 

5.3.1 Transport Ticketing Global 2019 

Den 29:e och 30:e januari 2019 hölls i London den årliga konferensen Transport Ticketing 
Global (TTG). För att få en inblick i de trender som pågår just nu inom branschen för 
biljettsystem besöktes TTG. Detta avsnitt kommer att sammanfatta de erfarenheter som 
erhölls av att närvara vid konferensen. Dessa kommer sedan att ligga till grund för det 
angreppssätt som kommer att användas vid utformandet av studien, samt för studiens 
presenterade målbild.  

Övergripande för branschen pågår en förflyttning mot komplett papperslösa biljettsystem och 
även från resekort till digitala lösningar där resenärer inte bär med sig den faktiska biljetten. 
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Josh Nicklin (2019) från biljett- och betalföretaget Masabi identifierar följande fyra trender 
inom transportsektorn just nu: 

▪ Fysisk → Digital: I många transportsystem ökar mobilanvändandet kraftigt samtidigt 
som de klassiska biljettmaskinerna börjar försvinna mer och mer. 

▪ Biljett → Konto: Istället för att resenären ska bära med sig en biljett blir det vanligare 
att resenären bär med sig ett ID som pekar till en databas där resehandlingen befinner 
sig. Med hjälp av detta kan kunder betala efter att de rest och enbart debiteras för den 
exakta mängd de faktiskt har rest. 

▪ Fixerad → Skalningsbar: I och med att systemen blir internet- och databasbaserade 
kan den kapacitet som behövs skalas om beroende på den mängd kunder som vid ett 
givet tillfälle vill nyttja den onlinebaserade tjänsten. Detta i omedelbar kontrast till den 
klassiska biljettautomaten som är helt fixerad och saknar möjlighet att anpassa sig 
efter antalet som vill använda den. 

▪ Fristående → Integrerad: Tidigare har vartenda transportföretag haft sitt egna 
biljettsystem som fungerat på sitt sätt och resenärerna har fått foga sig genom att sätta 
sig in i olika system och ha flera olika biljetter. Nu finns en trend som kallas MaaS 
(Mobility as a Service) som innebär att resenärer kan köpa helhetslösningar som 
integrerar flera olika delmoment för att utgöra en hel resa. 

En viktig trend när det kommer till betalmedel är de kontaktlösa kontokorten. På fler och fler 
platser runt om i världen accepteras kontaktlösa kontokort som betalmedel och resehandling 
direkt på färdmedlen. Aaron Ross (2019) från biljettsystemleverantören VIX identifierar detta 
som en viktig trend just nu och att denna betallösning är enkel att införa och kan medföra 
många komplementära fördelar om de introduceras på rätt sätt. Ett exempel på detta är att 
periodkort kan tas bort helt och ersättas av ett system som aggregerar biljettkostnader över en 
period och sätter upp ett tak för den maximala kostnaden under en given period. På så sätt kan 
även de som inte har råd att betala för en periodbiljett i en klumpsumma få de prisfördelar 
som det innebär att resa mycket. 

Storbritanniens järnvägsminister Andrew Jones (2019) identifierar genom sitt arbete i 
Storbritannien att många anser att biljettsystemet inte har varit helt rättvist som det har sett ut 
och identifierar behovet av förändring. Han hävdar att förenklingar som genererar ett värde 
för många måste tillhöra framtiden. 

Under TTG gjordes branschtrender tydliga. Dessa handlar om ökad digitalisering, både för 
resenären som använder biljettsystemet, men också för systemen i sig som blir mer 
avancerade och ska integreras med varandra i större utsträckning än tidigare. Det handlar 
också om att systemen ska vara intuitiva och tillmötesgående för resenärer. Dessa koncept 
betyder dock olika saker från person till person och beroende på varje individs bakgrund, 
vanor och livsstil har denne olika lätt att ta till sig och använda olika system. 

Den svenska marknaden ligger i framkant vad gäller slopande av pappersbiljetterna men har 
ännu inte introducerat system där biljetterna befinner sig i en databas. De har inte heller 
anpassat sig till den trend som råder där kontaktlösa kontokort används som resehandling 
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istället för ett sedvanligt resekort med en förladdad biljett. Ett koncept som blivit tydligt är att 
för att lyckas med framtidens biljettsystem är det viktigt att inte bara granska tekniska 
aspekter utan också se till aspekter så som prissättning och användarvänlighet eftersom 
kollektivtrafiken ska fortsätta vara just kollektiv. Lärdomarna från TTG ligger, som nämnt, till 
grund för studiens följande moment samt tjänar som kunskapsbyggande hos författarna. 

 

5.3.2 Bakgrundsstudie 

Efter lärdomarna från Transport Ticketing Global inleddes en bakgrundstudie av UL:s 
nuvarande system, samt andra utvalda kollektivtrafiksystem. Bakgrundsstudien har involverat 
uppbyggnaden av biljett- och betalsystem hos UL och andra aktörer. Vad denna 
bakgrundsstudie resulterade i kunde läsas i kapitel 2 och 3. Bakgrundsstudien tillsammans 
Transport Ticketing Global tjänar som underlag till de inledande undersökningarna. Efter 
dessa moment kunde alltså huvuddelarna av studien inledas: att fråga resenärerna om deras 
åsikter kring UL:s biljett- och betalsystem. 

 

5.3.3 Enkätundersökning 

För att ta reda på hur UL:s resenärer förhåller sig till olika aspekter av det nuvarande 
biljettsystemet samt hur förändringar av dessa skulle påverka resenärernas åsikter har en 
enkätundersökning utförts. Utgångspunkten med denna enkät var att få snabba och 
kvantifierbara resultat. Enkäten har därför spridits via digitala kanaler som författarna har haft 
tillgång till. Först och främst delades enkäten till relevanta grupper i sociala medier som 
funnits tillgängliga. Dessa utgör svarsgrupp 1. Utöver sociala medier delades undersökningen 
genom UL:s kanaler. Respondenterna i denna svarsgrupp är studenter i Uppsala som förbundit 
sig att svara på en enkät med anledning av att de under hösten 2018 hade fått UL-biljetter till 
ett värde av 230 kr. Denna enkät utfördes digitalt och mailades ut till respektive respondent. 
Dessa respondenter utgör svarsgrupp 2. Huvuddelen av respondenterna från dessa 
svarsgrupper är studenter. Dels motiveras detta av behovet av snabba och kvantifierbara 
resultat, men studenter som grupp är också typiska sällanresenärer som därför bör uppleva att 
de behöver stöd i systemet. Resultaten från enkätundersökningen presenteras i avsnitt 6.1. 
Enkäten i sin helhet presenteras i bilaga A. 

 

5.3.4 Semistrukturerade intervjuer 

UL verkar i hela Uppsala Län. Så för att få åsikter som representerar flera delar av länet 
besöktes Enköping, Knivsta och Gränbystaden i Uppsala. Framförallt gav det en möjlighet att 
nå de personer som är svåra att nå via digitala medel. I Enköping och Knivsta utfördes 
undersökningen i anslutning till lokala ICA-butiker och i Uppsala utfördes undersökningen i 
Gränbystadens galleria. Undersökningarna är att betrakta som semistrukturerade intervjuer. 
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Vid intervjuerna utnyttjades lärdomar från enkätundersökningen för att få viktig återkoppling 
från ytterligare målgrupper. Fokus lades på eventuella besvär som resenärer upplevt med UL:s 
biljett- och betalsystem, samt på vad de ansåg vara viktigast att förbättra. 

På samtliga platser ställdes en monter i UL:s färger upp för att dra till sig uppmärksamheten 
från förbipasserande. Från samtliga platser har insikter om kollektivtrafiken i just den delen 
av länet erhållits. På så vis möjliggörs att studien riktas mot hela länets invånare och inte 
enbart Uppsala stad. En nyckel var att nå resenärer som inte pendlar och som med Benyons 
(2014) ord kan tänkas behöva hjälp i systemet. Därför utfördes undersökningarna under 
dagtid. Det antogs även vara en bra tid för att få möjligheten att träffa äldre medborgare, 
skiftarbetare, föräldralediga etcetera, vilka inte nåtts via enkätundersökningen. Resultaten från 
de semistrukturerade intervjuerna presenteras i avsnitt 6.2. 

 

5.3.5 Användbarhetstester 

Dessa tester har utförts på 60plus-mässan i IFU Arena i Uppsala (27-28 mars 2019), på 
Regionens Hus i Uppsala, samt på UL-center i Uppsala. Vid samtliga observationer har 
respondenten presenterats med samma information för att förutsättningarna ska vara så pass 
lika som möjligt för samtliga deltagare. Den information som de fått uppläst för sig finns 
bifogad i bilaga C. 

Målet med användbarhetstesterna har varit att identifiera eventuella svårigheter som 
deltagarna upplever i UL:s app, mer specifikt i anslutning till biljettsystemet. Deltagarna har 
först fått besvara frågor gällande vad de har för teknisk bakgrund och huruvida de använt 
appen innan undersökningens början. Därefter har de presenterats med en uppgift. Denna 
uppgift har inneburit att köpa en enkelbiljett till en angiven destination som befinner sig inom 
UL:s linjenät. Den betalmetod som deltagarna förväntats använda är reskassa med anledning 
av att det är den smidigaste metoden i den testmiljö som använts. Under tiden som deltagaren 
utfört sin uppgift har de båda uppsatsförfattarna granskat förfarandet och utförliga 
anteckningar har tagits utan att påverka deltagaren. Först efter uppgiftens färdigställande eller 
i det fall deltagaren inte ansåg sig kunna genomföra uppgiften så fick de samtliga sina frågor 
besvarade. Efter färdigställandet ställdes även frågor rörande hur köpets olika moment ansågs 
fungera och om deltagaren identifierat något som denne önskade skulle förändras. Resultaten 
av användbarhetstesterna presenteras i avsnitt 7.1.  
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6. Del 1 av studien 

6.1 Resultat av enkätundersökningar 

Under studien genomfördes två huvudsakliga enkätundersökningar; en som spridits i sociala 
medier bland studentgrupper och en som skickats till studenter som tidigare anmält intresse 
till UL att svara på enkätfrågor. Båda grupperna utgörs till en majoritet av studenter som till 
stor del är sällan- eller aldrigresenärer. Enkätens frågor och svar presenteras i detta avsnitt för 
vardera av svarsgrupperna. 

Frågorna som ställts i samtliga enkäter, samt svarsalternativen, presenteras i anslutning till 
respektive fråga. Inkluderat är även om frågan är av enval- eller flervalskaraktär, alternativt 
om svaret ska placeras på en skala. De frågor i enkäten som berört respondenternas bakgrund, 
hur gamla de är samt vilken sysselsättning de har, inkluderas ej i resultatavsnittet utan 
återfinns i bilaga A. Dessa är fråga 1 och 2, resultaten inleds med fråga 3. 

 

6.1.1 Svarsgrupp 1 

I svarsgrupp 1 ingår 66 personer. Här presenteras hur dessa svarade på enkätens nio frågor. 
Det enkätundersökningsverktyg som använts för denna studie är SurveyMonkey. För 
respektive svarsalternativ presenteras andelen av respondenterna som valt detta alternativ. 

Fråga 3: Hur ofta använder du UL:s kollektivtrafik? (enval) 

 

Figur 27. Fördelningen av resefrekvens med UL för respondenterna i svarsgrupp 1. 

Figur 27 visar resefrekvensen hos respondenterna i svarsgrupp 1. De flesta, över 50 procent, 
anger att de reser 1-3 dagar i månaden eller mindre med UL:s kollektivtrafik, medan 15 
procent anger att de reser med UL:s kollektivtrafik 5 eller fler dagar i veckan. 
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Fråga 4: Det är enkelt att köpa en UL-biljett. (skala) 

 

Figur 28. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att köpa en UL-biljett för 
respondenterna i svarsgrupp 1. 

I figur 28 visas instämmandegraden till hur enkelt respondenterna i svarsgrupp 1 upplever att 
det är att köpa en UL-biljett. Nästan 85 procent anger att de instämmer delvis eller helt. 
Mindre än 8 procent anger att de instämmer i låg grad eller inte alls. 
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Fråga 5: Det är enkelt att hitta en biljett som passar min resa. (skala) 

 

Figur 29. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att hitta en biljett som passar 
önskad resa för respondenterna i svarsgrupp 1. 

Figur 29 visar instämmandegraden hos respondenterna i svarsgrupp 1 till att det är enkelt att 
hitta en biljett som passar deras resa. Nästan 75 procent anger att de instämmer helt eller 
delvis, medan drygt 15 procent anger att de instämmer i låg grad eller inte alls. 

 

Fråga 6: Jag skulle resa oftare om det vore smidigare att köpa biljett. (skala) 

 

Figur 30. Fördelning av instämmandegrad till att resa oftare givet att det vore smidigare att 
köpa biljett för respondenterna i svarsgrupp 1. 
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I figur 30 visas instämmandegraden hos respondenterna i svarsgrupp 1 till att de skulle resa 
oftare givet att det vore enklare att köpa biljett. Nästan 11 procent anger att de instämmer 
delvis eller helt. 

 

Fråga 7: Har du upplevt någon eller flera av dessa situationer vid biljettköp? (flerval) 

 

Figur 31. Fördelning över vilka situationer, relaterat till svårigheter, som upplevts i samband 
med biljettköp för respondenterna i svarsgrupp 1. 

Figur 31 visar att knappt 35 procent av respondenterna inte upplevt någon av de givna 
svårigheterna vid biljettköp. Knappt 37 procent svarar att de förvirras av UL:s zoner. Flertalet 
respondenter upplever även att biljettköpet tar för lång tid och att det är svårt att förstå vilken 
biljett som behövs för resan. Ett urval av de övriga åsikter som erhållits som svar på frågan 
under ’Annan situation, beskriv vad:’ är: ”Man måste ladda minst 100kr på appen, dock går 
denna summa inte jämnt ut när man köper flera biljetter. Detta känns väldigt sneaky då man 
"låser" sina pengar till ul”, ”Oklart hur det ligger till med UL-SL”, ”Det har en gång strulat att 
köpa biljett i appen, efter betalning fick man ingen biljett, testade man igen kom ingen biljett 
heller, men pengar hade dragits två gånger från reskassan.”, ”Upplever relativt ofta att de har 
problem med appen som hindrar en från att köpa biljett. T.ex. att någon/några funktioner 
ligger nere, dålig anslutning etc”. 

 

6,06

34,85

10,61
19,70

37,88

13,64
3,03

9,09

22,73

0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00

100,00

A
nd

el
 (%

)

Biljettköpssituation



55 
 

Fråga 8: Vilken metod använder du idag huvudsakligen vid köp av biljetter? (enval) 

 

Figur 32. Fördelning över vilka metoder som används för biljettköp för respondenterna i 
svarsgrupp 1. 

Figur 32 visar att mer än 50 procent av respondenterna använder sig av UL:s app för sina 
biljetter, medan ungefär 18 procent istället använder UL-kortet. Enkelbiljetter i automat eller 
ombord är ovanligt i denna grupp. Av de övriga svar som erhållits inkluderas Movingos 
månadsbiljett och kombinerade UL/SL-kort.  
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Fråga 9: Givet att priset är detsamma för samtliga alternativ, vilken typ av biljett skulle du 
själv vilja använda i framtiden? (flerval) 

 

Figur 33. Fördelning över vilka metoder för biljettköp som skulle vilja användas i framtiden 
för respondenterna i svarsgrupp 1. 

I figur 33 visas att närmare 80 % av respondenterna skulle i framtiden vilja använda sig av 
UL:s app. Noterbart är att såväl kontaktlösa kontokort som Apple Pay/Google Pay får högre 
stöd än biljett på UL-kort i denna grupp respondenter. De övriga svar som erhållits under 
Annan situation, beskriv vad: är: ”kontantbetalning i automater”, ”Inte zoner, utan rest 
sträcka”, ”Detta hör inte till biljettköp men jag saknar att man kan se bussens plats i realtid i 
appen. Finns i andra län och det är en bra funktion”.  

 

6.1.2 Svarsgrupp 2 

Svarsgrupp 2 utgörs av 149 personer. Denna urvalsgrupp utgjordes av studenter som under 
hösten 2018 fick 230 kr (motsvarande 10 resor) att resa för, av UL, i utbyte mot att de i 
framtiden svarade på en enkät. Enkäten innehåller samma frågor som svarsgrupp 1 svarade på 
men utfördes i programmet Questback. Anledningen till att Questback användes beror på att 
UL sedan tidigare använder just den miljön för sina enkätundersökningar för sina resenärer. 
Detta avsnitt presenterar resultat för fråga 3 till 9. För respektive svarsalternativ presenteras 
andelen respondenter som valt detta alternativ. 
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Fråga 3: Hur ofta använder du UL:s kollektivtrafik? (enval) 

 

Figur 34. Fördelningen av resefrekvens med UL för respondenterna i svarsgrupp 2. 

Som figur 34 visar är svarsgruppens respondenter relativt jämnt fördelade mellan att vara 
sällanresenärer och dagliga resenärer. Kring hälften av respondenterna, 49 procent, anser sig 
resa 1-3 dagar i månaden eller mer sällan. 

Fråga 4: Det är enkelt att köpa en UL-biljett. (skala) 

 

Figur 35. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att köpa en UL-biljett för 
respondenterna i svarsgrupp 2. 

Som figur 35 visar anser en majoritet av respondenterna att det är enkelt att köpa en UL-
biljett. 5,4 procent motsätter sig påståendet att köp av en UL-biljett vore enkelt. 
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Fråga 5: Det är enkelt att hitta en biljett som passar min resa. (skala) 

 

Figur 36. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att hitta en biljett som passar 
önskad resa för respondenterna i svarsgrupp 2. 

I figur 36 visas även här att en majoritet tycker att det är enkelt att finna en biljett som passar 
deras resa. En något högre grad av respondenterna (14,7 procent) jämfört med föregående 
fråga instämmer inte med att det är enkelt att finna en lämplig biljett. 

 

Fråga 6: Jag skulle resa oftare om det var smidigare att köpa biljett. (skala) 

 

Figur 37. Fördelning av instämmandegrad till att resa oftare givet att det vore smidigare att 
köpa biljett för respondenterna i svarsgrupp 2. 
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Figur 37 visar att en majoritet av respondenterna motsätter sig påståendet att de skulle resa 
oftare givet att det vore smidigare att köpa en biljett. Cirka 14 procent anser dock att de skulle 
resa oftare. 

 

Fråga 7: Har du upplevt någon eller flera av dessa situationer vid biljettköp? (flerval) 

 

Figur 38. Fördelning över vilka situationer, relaterat till svårigheter, som upplevts i samband 
med biljettköp för respondenterna i svarsgrupp 2. 

Som figur 38 visar påvisar svaren på fråga 7 att lite drygt hälften av respondenterna aldrig 
upplevt någon av de föreslagna svårigheterna vid biljettköp. Bland de övriga visar sig en 
huvudsaklig svårighet vara att förstå sig på UL:s zonindelning, en åsikt som delas av 31,5 
procent av de svarande. Ett urval av de övriga åsikter som erhållits som svar på frågan är: 
”Finns ingen student singel biljett”. ”Att åka pendel mellan Stockholm och Uppsala är väldigt 
förvirrande ibland och biljetterna är orimligt dyra”. ” Köper alltid månadskort i mobilen. 
Ibland så dyker inte biljetten upp utan 1/10 gånger så får jag nervöst starta om appen och 
hoppas att den dyker upp nästa gång jag startar appen. Samt vad gör jag om min biljett skulle 
ta slut på batteri?”. 
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Fråga 8: Vilken metod använder du idag huvudsakligen vid köp av biljetter? (enval) 

 

Figur 39. Fördelning över vilka metoder som används för biljettköp för respondenter i 
svarsgrupp 2. 

Figur 39 visar att svarsgruppen i stort sett uteslutande använder sig av UL:s kort eller app när 
de reser idag. 73,8 procent av de svarande använder appen för biljettköp och 23,5 procent 
använder UL-kortet. Detta visar på att appen har en stor användningsbas bland studenter. 
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Fråga 9: Givet att priset är detsamma för samtliga alternativ, vilken typ av biljett skulle du 
själv vilja använda i framtiden? (flerval) 

 

Figur 40. Fördelning över vilka metoder för biljettköp som skulle vilja användas i framtiden 
för respondenter i svarsgrupp 2. 

I enlighet med figur 40 visar svaren på fråga 9 tyder på att UL:s app är det populäraste 
alternativet för biljettbärare i framtiden hos dessa 149 studenter. Biljetter på UL-kort och 
kontaktlösa kontokort har båda en svarsfrekvens på över 20 procent. Av de andra åsikter som 
har givits är svaren de följande. ”Viktigt är att det är något man alltid har med sig. Önskvärt är 
att i appen kunna ha både UL och SL kortet i appen om man pendlar för att slippa ha 
kvittot…”. ”Månadskort i mobil”. ”Skulle känna mig väldigt integritetskränkt med någon av 
de understa tre alternativen”. ”man skulle kunna ha kortet i fickan eller väskan och den känner 
av när man kommer in”. Månadskortet i mobiltelefonen är något som redan idag är möjligt 
vilket innebär att den åsikten är en röst på att ha sin biljett i appen.  
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6.1.3 Sammanfattning av enkätundersökningar 

De aspekter som lyfts av respondenterna i de båda enkätundersökningarna som på ett eller 
annat sätt kan förbättras kan sammanfattas på följande sätt. 

Tabell 3. Förbättringsområden enligt enkätrespondenterna 

Förbättringsområde Förklaring 
Betalsystem Efterfrågan av betalning med kontaktlösa 

kontokort. 
Appen kraschar och uppvisar buggar. 

Biljetter säljs enbart som föraktiverade 
Reskassan leder till låsta pengar. 

Tidskrävande att köpa biljett. 
Biljettautomater ur funktion. 

Biljettsystem Svårt att förstå zonindelningar. 
Överlag svårt att förstå vilken biljett som 

ska köpas. 
Svårigheter i resor över länsgränser, 

framförallt med SL-pendeln. 
Högt pris och ingen studentrabatt på 

enkelbiljetter. 
UL/SL 30-dagarsbiljett i appen. 

 
 

Tabell 3 sammanställer synpunkter från respondenterna i enkätundersökningarna utifrån vilka 
områden som kan förbättras i UL:s biljett- och betalsystem.  
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6.2 Resultat av kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

Som ett viktigt huvudresultat presenteras här lärdomarna från de semistrukturerade intervjuer 
som genomförts på platser runt om i länet. Under mötet med respondenter riktades intervjun 
mot samma typ av frågor som enkätundersökningarna med hjälp av en intervjuguide. I 
Enköping genomfördes intervjuerna utanför ingången till det centrala ICA Stjärnköp. I 
Knivsta genomfördes de inne på ICA Kvantum, utanför kassorna. Slutligen genomfördes 
intervjuerna i Gränbystadens galleria i butikskorridoren mellan södra och sydvästra entrén. 

 

6.2.1 Enköping 

En merpart av de som passerade och uttryckte synpunkter i Enköping hade synpunkter på 
linjenätet och prissättningen för kollektivtrafiken. De upplevde en orättvisa och hävdade att 
UL:s kollektivtrafik huvudsakligen var Uppsalacentrerad. De respondenter som nåddes i 
Enköping var till merparten pensionärer och unga vuxna. 

Bussavgångarna i Enköping börjar inte tillräckligt tidigt och avslutas inte tillräckligt sent. 
Detta skapar en känsla av bussar som inte går när Enköpingsborna behöver dem. Dessutom är 
alla busschaufförer olika försiktiga och mjuka i sin körning. Äldre personer nämnde att miljön 
är stressande och att de inte tillåts sätta sig ner innan chauffören kör iväg. De äldre hade också 
synpunkter kopplade till biljettsystemet. Det rörde bland annat ett nekande från chauffören om 
att betala med kontanter ombord, ett bemötande som upplevdes ovärdigt och arrogant. 
Dessutom upplevde de att enkelbiljetterna är giltiga under för korta perioder. Någon som ville 
åka in till Uppsala med bussen och gå ärenden kunde inte åka hem på samma biljett. Detta 
upplevdes särskilt försmädligt då en enkelbiljett mellan Enköping och Uppsala redan kostar så 
mycket. Överlag ifrågasattes prishöjningarna av respondenterna då de inte upplever att de får 
något mervärde för höjningen. 

Respondenterna ifrågasatte avsaknaden av både ombud och biljettautomat i närhet till 
Enköping centrums hållplatser, vilket i vissa fall gör det omständligt att resa med 
kollektivtrafiken. Endast en automat finns, placerad en dryg kilometer från centrum, vid 
järnvägsstationen. Ombud finns på två ställen: City tobak samt Coop Forum Enköping. Dessa 
finns visserligen centralt placerade, men ändå för långt bort för flera av respondenterna som 
gärna hade sett en biljettautomat vid hållplatserna Stora Torget eller Gustav Adolfs plan. 

De positiva aspekter som nämndes var att validering av UL-kort ombord är ett enkelt och 
smidigt förfarande. Särskilt upplevde pensionärer med rabatterad periodbiljett systemet som 
enkelt. Däremot efterfrågades en möjlighet att se sitt reskassebelopp vid validering av UL-
kort när dessa typer av biljetter används. 

En annan observation som gjordes var att en stor andel av de förbipasserande nyligen klivit ur 
en bil och verkade till synes ointresserade av både montern och UL. Ett par frågor som 
förbipasserande ställde som exemplifierar detta är: ”Vad är UL?”, ”Hur gör man när man 
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reser? och ”Är det möjligt att köpa biljetter med kontokort?”. Som tidigare nämnt är de som 
huvudsakligen reser med bil inte en målgrupp författarna i huvudsak riktar sig till. 

De förbättringspunkter som lyftes av respondenterna sammanfattas i tabell 4. 

Tabell 4. Förbättringsområden identifierade av intervjurespondenter i Enköping 

Förbättringsområde Förklaring 
Betalsystem Krångligt att göra rätt för sig 

 Icke tillmötesgående chaufförer 
 

Biljettsystem Dyra biljettpriser, särskilt över zongränser 
Kort giltighetstid 

Prishöjningar som upplevs omotiverade 
 

Tillgänglighet Bussarna börjar gå för sent, samt slutar gå 
för tidigt 

Dåligt med ombud och inga biljettautomater 
centralt i Enköping 

 
Tabell 4 sammanfattar åsikter från intervjurespondenterna i Enköping och grupperar dessa 
utifrån vilket förbättringsområde de relaterar till. 

6.2.2 Knivsta 

I Knivsta nåddes i huvudsak pensionärer som arbetar deltid, men även några pendlare som 
ville delge sina åsikter. I stora drag riktades kritik mot prissättningen och tillgängligheten, 
samt hur systemet med kombinerade UL/SL-biljetter fungerar. 

På landsbygden utanför Knivsta, bland annat i Lagga, ses samma problem som hos 
Enköpingsborna: bussen börjar gå för sent och slutar gå för tidigt. Detta upplevs vara ett 
problem för de som jobbar skift, alternativt de som vill spendera en utekväll i Uppsala och då 
tvingas ta en taxi hem. Dessutom påpekade en resenär att bussen mellan Lagga och Uppsala, 
som är en kombinerad skol- och reguljärbuss, ibland blev inställd på grund av studiedag. 
Denna information presenterades dock inte på tavlan för avgångar. Denna information är 
något som exempelvis pensionärer, utan koll på skolans studiedagar, missar som därmed 
skulle behöva förtydligas med trafikinformation i anslutning till avgången. 

Zonsystemet upplevs bland respondenterna som både svårförståeligt och svårt att acceptera, 
främst i samband med SL:s pendeltåg. På en resa från Stockholm till Uppsala på enkelbiljett 
utan reskassa räcker 45 kronor för att ta sig till Arlanda, medan den kvarvarande sträckan till 
Uppsala kostar 77 kronor. En resa på 10 minuter mellan Knivsta och Uppsala kostar 64 
kronor med enkelbiljett utan reskassa. En resa på 8 minuter mellan Knivsta och Arlanda 
kostar också den 64 kronor. Dessa förhållanden uppger respondenterna som en anledning till 
att de hellre åker bil till Märsta och tar ett pendeltåg därifrån om de ska söderut från Knivsta.  
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Bland de äldre som stannade till lyftes frågan om rabatterat pris för pensionärer på 
enkelbiljetter. De menar att de inte åker så ofta att periodbiljetter lönar sig, så de känner sig 
förfördelade när de måste betala fullpris för en enkelresa. Särskilt då SL har en 
pensionärsrabatt på enkelbiljetter, medan UL inte har en sådan. 

Respondenterna menade att tillgängligheten till biljetter är bra i och med att ICA Kvantum är 
ombud och järnvägsperrongen har två biljettautomater som är lättillgängliga även för de som 
inte ska med tåget. 

De förbättringspunkter som lyftes av respondenterna sammanfattas i tabell 5. 

Tabell 5. Förbättringsområden identifierade av intervjurespondenter i Knivsta 

Förbättringsområde Förklaring 
Biljettsystem Krångligt och orättvist UL/SL-system 

Dyr resa till Uppsala 
Saknas pensionärsrabatt på enkelbiljetter 

 
Tillgänglighet Bussarna börjar gå för sent, samt slutar gå 

för tidigt ute på landsbygden 
 

 
Tabell 5 sammanfattar åsikter från intervjurespondenterna i Knivsta och grupperar dessa 
utifrån vilket förbättringsområde de relaterar till. 

 

6.2.3 Gränbystadens galleria, Uppsala 

I Gränbystadens galleria passerade i huvudsak pensionärer, men även någon enstaka 
barnfamilj. Liksom i Knivsta fanns många önskemål om reducerat pris på enkelbiljetter för 
pensionärer. Dessutom vet inte många som reser med reskassa hur mycket pengar som finns 
kvar på saldot. 

Stadsbussarna i Uppsala, liksom regionbussarna, har numera endast en biljettläsare och det är 
den som busschauffören har framme vid sin hytt. Respondenterna i Gränbystaden menar att 
de inte kan se sitt saldo vid blipp av UL-kort vid denna läsare. Skärmen som visar saldot är 
liten och svår att se från rätt vinkel om resenären inte är tillräckligt lång. De gamla läsarna 
togs bort för tidigt och den nuvarande biljettläsaren ombord är jobbig och otydlig. I 
kombination med detta upplevs biljettautomaterna som svåra att använda för att se sitt saldo. 
En person med rörelsesvårigheter påpekade dessutom problematiken med att först parkera sin 
rullator mitt i bussen och sen behöva ta sig framåt, ofta genom en ström av påstigande 
resenärer, för att kunna blippa sitt kort. 

Huvudproblematiken, som de flesta äldre påpekade, är att de inte kan resa med rabatterat pris 
på enkelbiljetter. De upplever att UL har misstolkat pensionärernas resbehov och att ett sådant 
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rabatterat pris måste införas. En periodbiljett är precis för dyr för att den ska löna sig, baserat 
på mängden resor som görs. 

En barnfamilj uttryckte att de ofta nedprioriterade kollektivtrafiken av kostnadsskäl. När de 
bor precis utanför zon 1 med nuvarande biljettsystem kostar det väsentligt mycket mindre att 
åka in till Uppsala med bil än med bussen för de fyra. De hade förståelse för att zongränsen 
måste gå någonstans, men såg samtidigt att fler än bara de själva hade svårt att välja bussen. 
De hade gärna använt sig av den oftare om de hade känt att det var värt priset. 

Flera personer uttryckte att de är nöjda med det nya linjenätet som funnit på plats sedan 2017 
och att de nu har lättare att resa dit de ska. Att det är enzonstaxa på periodbiljetter upplevs 
också som positivt. Det ger större möjligheter till pendling och att resa iväg och se sig 
omkring i länet. En respondent hade pendlat länge till Norrtälje med SL:s buss från Uppsala 
innan denne förstod att endast UL-biljett behövdes för den resan. Det upplevdes att detta 
varken gjorts tydligt av busschauffören, SL eller UL. 

De förbättringspunkter som lyftes av respondenterna sammanfattas i tabell 6. 

Tabell 6. Förbättringsområden identifierade av intervjurespondenter i Gränbystadens 
galleria 

Förbättringsområde Förklaring 
Betalsystem Svårt att använda biljettläsaren framme vid 

chauffören 
Saknas biljettläsare vid den bakre dörren för 

rörelsehindrade 
 

Biljettsystem Saknas pensionärsrabatt på enkelbiljetter 
Zongränserna är dyra att åka över 

Biljettautomaten svår att använda för 
saldokontroll 

Inte tydligt vilka biljetter som gäller var i 
samband med SL:s buss till Norrtälje. 

 
 
Tabell 6 sammanfattar åsikter från intervjurespondenterna i Gränbystaden och grupperar 
dessa utifrån vilket förbättringsområde de relaterar till. 
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6.3 Diskussion och analys av enkätundersökningar och intervjuer 

I detta avsnitt presenteras en analys av de resultat som enkätundersökningen och de 
semistrukturerade intervjuerna har givit. Dessa båda delmoment anses vara del ett av studien 
och kommer att utgöra utgångspunkten för utformningen av nästa del i studien. 

Enkätundersökningarna liksom de semistrukturerade intervjuerna runt om i länet har kunnat 
lyfta åsikter från resenärerna om att det är svårt att närma sig kollektivtrafiksystemet på grund 
av den komplexitet som zongränserna bidrar med. Det upplevs inte trivialt hur 
zonindelningarna görs och inte heller vilka biljetter som ska köpas för en specifik resa. 
Andelen som upplever svårigheter i och med zonindelningen är för svarsgrupp 1 nästan 38 
procent och för svarsgrupp 2 drygt 31 procent. En annan aspekt rörande zonindelningen är 
den ökade kostnaden vid resa i flera zoner med enkelbiljett. En respondent i de 
semistrukturerade intervjuerna uppgav att denne bor precis utanför en zongräns och att det 
därför känns extra motigt att välja kollektivtrafiken på grund av den ökade kostnaden för att 
resa in till Uppsala. Detta torde inte vara ett alltför ovanligt problem då fler människor i 
Uppsala Län har liknande boendesituationer. Zonindelningen är med andra ord något som inte 
upplevs självklart och som potentiellt på egen hand hindrar resenärer från att välja 
kollektivtrafiken, antingen genom att den försvårar biljettköp eller att den gör resor signifikant 
dyrare. 

Det är inte bara zonindelningen som skapar svårigheter för resenärer. En aspekt som nämnts 
av flera respondenter i enkätundersökningarna är att appen ofta kraschar eller uppvisar andra 
bekymmer. De givna exemplen rör bland annat att reskassa debiteras vid biljettköp trots att 
ingen biljett har utfärdats. Andra problem rör att kontokort inte kan läggas till som betalmedel 
i appen och att biljetter inte dyker upp i appen. Bland respondenterna i enkätundersökningen 
uppgav en majoritet, cirka 80 procent i respektive svarsgrupperna, att de vill resa med appen i 
framtiden. Applikationens tillförlitlighet är därför en aspekt som är väldigt viktig. Fler och 
fler resenärer börjar dessutom använda appen (UL, 2019), vilket ytterligare betonar vikten av 
att den förbättras för att ge resenärerna bästa möjliga upplevelse av resan. Att lösa dessa 
problem med appen är något som står utanför detta examensarbete men det är likväl värt att 
poängtera vikten av en tillförlitlig app. 

Under våren 2019 saknas biljettläsare annat än vid föraren i bussen. Läsarens utformning (se 
figur 23, avsnitt 2.3.7) gör att många resenärer inte hinner eller är tillräckligt långa för att se 
saldot på sin reskassa. Det skapar en upplevd stress eftersom det vid varje resa uppstår 
osäkerhet kring om saldot på kortet är tillräckligt för att utföra resan. Dessa problem har lyfts 
av flera respondenter i de semistrukturerade intervjuerna som ifrågasatt beslutet att ta bort de 
tidigare biljettläsarna utan att ha ersättare på plats. Att ha en biljettläsare som tydligt visar 
resenären det aktuella saldot är nödvändigt i ett system där reskassa förladdad på ett kort 
förekommer. För de som bor utanför stadskärnorna och saknar möjlighet att undersöka sitt 
saldo hos ett ombud skulle möjligheten att kontrollera sitt saldo via en hemsida vara 
gynnsamt. På så vis undviks också stressen i samband med påstigning och betalning för 
biljetten. Idag finns inget system som gör att saldokontroll via hemsida är möjligt. 
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De typer av biljetter som uppgivits vara mest svårförståeliga är de kombinerade UL/SL-
biljetterna. Till exempel rör det att UL:s del av biljetten kostar betydligt mycket mer än SL:s 
del, trots att största delen av en resa mellan Uppsala och Stockholm sker på SL:s sträckning. 
Återigen märks UL:s zonindelning, vilken är anledningen till de höga priserna på UL:s del vid 
resa mellan Uppsala och Stockholm. När problematiken lyftes av respondenter i Knivsta 
uppgav de att de hellre åker bil till Märsta och tar SL-pendeln därifrån till Stockholm för att 
det är billigare. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala Län (Region 
Uppsala, 2016) uttrycker att resenärer ska känna att kollektivtrafiken skapar mervärde i 
jämförelse med bilen. En situation som denna bör då rimligtvis inte accepteras, då 
zonindelningen aktivt leder till att dessa resenärer väljer bort kollektivtrafiken. De andra 
problemen som respondenter har kopplat till de kombinerade UL/SL-biljetterna är att 
systemet helt enkelt är för svårt att förstå eftersom UL:s och SL:s biljettsystem inte 
överensstämmer vad gäller prisbild, biljettbärare samt olika typer av reserabatter. Här är det 
tydligt att det behövs bättre överensstämmande system med högre grad av integration mellan 
dem som underlättar för resenärer. Denna studie avgränsar sig från att ge lösningsförslag för 
denna typ av samarbeten mellan olika kollektivtrafikbolag, men det är likväl viktigt att 
problematiken lyfts. 

Gällande framtidslösningar för biljettbärare är det en betydande del, cirka 31 procent i 
svarsgrupp 1 och 20 procent i svarsgrupp 2, som angivit att betalning med kontaktlösa 
kontokort är ett attraktivt betalsätt. För de resenärer som reser sällan leder denna 
betalningsmetod till att de slipper tänka på att skaffa ett resekort eller ladda ner en app. Detta 
underlättar för resenären samtidigt som det snabbar på påstigningsprocessen på bussen då 
chauffören inte manuellt behöver utfärda biljetten genom en kortbetalning i sedvanlig 
kortterminal. Ett kontokort, liksom ett resekort, kan då snabbt valideras mot biljettläsaren utan 
att chauffören aktivt behöver sälja en biljett till resenären. Andra åsikter gällande smidigare 
påstigning är att biljettläsaren skulle kunna känna av när ett kort eller en enhet passerar en 
läsare på ett längre avstånd. Detta är teoretiskt möjligt med hjälp av RFID men skulle leda till 
en risk att samtliga användarens kort med ett dylikt chip skulle kunna debiteras samtidigt. 
Detta är såklart inte önskvärt beteende hos en biljettläsare. 

Något som lyfts av vissa är en önskan att betala för rest stäcka istället för att ha zoner. Detta 
system skulle kräva någon form av aktiv medverkan från resenären som med ett kort skulle 
behöva checka in och checka ut likt i Londons tunnelbana eller söka en specifik resa i appen 
och betala för denna. Även om det teoretiskt sett går att implementera ett ”check in-/check ut-
system” är det utökade ansvaret på samt kravet på medverkan från resenären något som inte 
överensstämmer med regionens mål om ett enkelt system. 

I undersökningarna har resenärerna fått ta del av alternativen ”Bluetoothsensorer”, ”Chip 
implanterat i handen” och ”Biometrisk igenkänning” som framtida alternativ för 
biljettvalidering. Dessa aspekter verkar i dagsläget inte vara något som en merpart av 
respondenterna tror sig vilja resa med och en har rent av framfört åsikten att denne skulle 
känna sig identitetskränkt vid dessa typer av validering. Detta till trots är biometrisk 
igenkänning en möjlighet i framtiden baserat på de erfarenheter som erhållits från 
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branschkonferensen Transport Ticketing Global. Det är värt att notera att människor, genom 
olika system i appar och dylikt, lämnar ut mer information om sig själva mot vad de gjorde 
för bara tio år sedan. Med tanke på den utvecklingen och att teknikutvecklingen i allmänhet 
fortsätter gå framåt är dessa valideringsalternativ värda att ha i åtanke. De skulle kunna utgöra 
förenklingar för resenärer i framtida biljettsystem, även om de inte är aktuella i dagsläget. 

Flera problem som lyfts i enkäten och intervjuerna är relaterat till att UL:s biljett- och 
betalsystem på ett eller annat sätt är svårförståeligt. I enkäten svarade 15 procent från 
svarsgrupp 1 samt 14 procent från svarsgrupp 2 att det är svårt att hitta en biljett som passar 
önskad resa. I svarsgrupp 1 anger cirka 19 procent att de inte förstår vilken biljett de behöver. 
För svarsgrupp 2 är motsvarande siffra 8,7 procent. I båda grupperna anger över 10 procent att 
det tar för lång tid att köpa en biljett och som nämnts tidigare är det mellan 30 och 40 procent 
av respondenterna som uppgivit att zonsystemet förvirrar dem. Alla är problem som kan 
härledas till hur systemet är uppbyggt. Valmöjligheterna är många och hemsidan visar 191 
olika typer av biljettpriser beroende på giltighetstid och giltighetsområde, samt beroende på 
resenärskategori. Appen har även den många valmöjligheter och det behöver inte vara 
självklart för resenärer hur de ska hantera ett biljettköp i det systemet. Alla biljettyper finns 
inte heller för alla resenärskategorier, vilket också leder till svårigheter. Från enkätens 
fritextsvar samt från intervjuerna har särskilt märkts att reducerade priser för pensionärers och 
studenters enkelbiljetter saknas. Ett införande av dessa biljettyper har potential att underlätta 
biljettvalet för de resenärskategorierna. 

Gällande antagandet om att ett förenklat biljettsystem skulle leda till ett ökat resande har i 
enkätundersökningarna cirka 10,5 procent i svarsgrupp 1 och cirka 14 procent i svarsgrupp 2 
hävdat att de delvis eller helt instämmer med påståendet att de skulle resa oftare om 
biljettköpsprocessen vore smidigare. Det är naturligtvis långt ifrån en majoritet, men även en 
liten ökning av resandet med hjälp ett förenklat biljettsystem är en ökning. Siffran 10,5 
procent kan ställas mot de resultat som SL respektive Transport for London 
(Trafikförvaltningen, 2018; Mastercard, 2017) erhållit efter införande av enzonstaxa 
respektive kontaktlösa betalningar med capping. Dessa är att betrakta som förenklingar av 
biljett- och betalsystem och har genererat en större ökning av resande än respondenterna i 
denna studies enkät antyder. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är respondenter som själva 
tror sig resa mer. Diskrepansen mellan enkätsvaren och resultaten från SL samt Transport for 
London antyder att UL skulle kunna få en större ökning av antalet resor med kollektivtrafik än 
vad respondenterna i denna studies enkät uppger. 

En synpunkt som delas av cirka 9 procent av svarsgrupp 1 och närmare 13 procent av 
svarsgrupp 2 är att UL:s biljettautomater är svårhanterliga. Liksom denna rapport beskriver i 
avsnitt 2.3.5 om just biljettautomaterna är flödet för att genomföra ett köp tämligen utdraget 
och inte helt intuitivt då det använder begrepp som inte förekommer på andra ställen i UL:s 
vokabulär. Exempelvis ”Enkel relation UL (p)” istället för att använda hemsidans uttryck med 
antalet zoner som resan innefattar, exempelvis ”Enkelbiljett 2 zoner”. 
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6.3.1 Utformning av del 2 av studien 

Som analysen har visat kan det finnas svårigheter i biljett- och betalsystemet för en resenär 
som vill genomföra en resa. Dels utgör mängden biljettpriser och skillnaden i biljettutbud för 
olika resenärskategorier en stor diskrepans. Dessutom utgör zonerna ett extra lager av 
komplexitet som försvårar för resenärer. Nästa del i studien kommer att undersöka denna 
problematik närmare.  

Metodiken som ska användas för del 2 är användbarhetstester. Detta innebär att den som utför 
studien ger en uppgift till en eller flera personer och iakttar hur de angriper den, utan att lägga 
sig i och hjälpa till. Appen har visat sig bli en populär biljettbärare med fler och fler resenärer 
som börjar använda den för biljettköp (UL, 2019). Utöver detta är mobilapplikationen det 
biljettköpsalternativ där resenären har den största interaktionen med systemet. Studiens egna 
resultat tyder dessutom på att just appen är ett alternativ som många skulle föredra att använda 
sig av i framtiden. Av dessa anledningar kommer del 2 utgöras av att respondenter får 
använda appen för att utföra olika typer av biljettköp.   
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7. Del 2 av studien 

7.1 Resultat från användbarhetstester  

Studien har utöver de inledande resenärsundersökningarna innefattat användbarhetstester. 
Dessa görs för att framhäva vad resenärerna tycker om att använda specifika delar av biljett- 
och betalsystemet. Det som har undersökts är mobilapplikationen. Under dessa tester 
tillfrågades respondenter att genomföra biljettköp i appen. Varje test inleds med att 
respondenter tillfrågas om deras vana med att använda smarta telefoner samt om de har 
använt UL-appen tidigare. Varje respondent får som utgångspunkt två uppgifter. I den första 
uppgiften ska en biljett mellan Uppsala och Knivsta köpas, i andra ska en biljett mellan 
Uppsala och Arlanda köpas. I det fall där respondenten med enkelhet har lyckats utföra det 
första köpet kommer de istället att tillfrågas att köpa en biljett från nuvarande plats till 
”Luthagsesplanaden 28A” som andra uppgift. Hur resenärerna tar sig an uppgifterna, var 
deras köpflöde försvåras och huruvida de lyckas genomföra uppgiften kommer att noteras och 
tas vidare som resultat. I resultaten kommer även resenärernas upplevelse av uppgifterna att 
inkluderas. Användbarhetstesterna appen har genomförts i tre omgångar: den första på 
60plus-mässan i Uppsala, den andra i Regionens hus och den tredje på UL-Center inne på 
Resecentrum i Uppsala. Totalt har användbarhetstesterna med appen utförts med tio 
respondenter. 

 

7.1.1 60plus-mässan 

60plus-mässan är ett evenemang som anordnas runt om i landet riktat mot personer som 
passerat 60 års ålder. Bland en mängd olika utställare var UL delaktiga i 60plus-mässan i 
Uppsala som hölls i IFU Arena den 27–28 mars 2019. Under eftermiddagen den 28 mars 
utfördes vår observationsstudie i anslutning till UL:s monter på mässan.  

Den första deltagaren var en kvinna som i dagsläget inte använde appen utan reste med 
reskassa på kort. Dock visste hon hur hon skulle finna tidtabeller för kollektivtrafiken med 
hjälp av telefonen. När hon fick testtelefonen i handen började hon av misstag klicka 
någonstans så hon blev distraherad och fick börja med att leta sig tillbaka till appens 
startskärm. Den första uppgiften gick ut på att köpa en enkelbiljett som skulle fungera för resa 
mellan Uppsala och Knivsta. Först och främst klickade kvinnan på alternativet ’Enkelbiljett’ 
på startskärmen. Därefter började hon läsa skärmens innehåll och föra en monolog kring 
huruvida Knivsta innefattades av zon 2 eller zon 3. Till slut bestämde hon sig för zon 2 och 
valde därefter zon 2 som biljettens giltighet, trots att hon hade behövt välja både zon 1 och 2. 
Köpet i sig gick sedan bra att genomföra med reskassa. Dock påbörjade hon efter köpets 
genomförande föra en osäker monolog kring att hon aldrig fick bestämma vart hon skulle 
resa. Den andra uppgiften var sedan att köpa en biljett till Arlanda. Denna gång lyckades 
deltagaren söka efter ’Arlanda C (Sigtuna)’ via ’Sök resa’ på startskärmen. Väl där köpte hon 
sedan en korrekt biljett med rätt zoner eftersom detta inställdes på förhand av reseplaneraren. 
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Sammanfattningsvis tyckte hon det kändes bra att använda appen och var nöjd med sitt 
deltagande i studien. 

Nästa deltagare var en kvinna som berättade att hon hittills aldrig använt appen och gav ett 
något osäkert intryck då hon fick testtelefonen överlämnad till sig. Även hon presenterades 
först och främst med uppdraget att köpa en enkelbiljett till Knivsta. Direkt lyckades hon söka 
en resa och därefter betala denna utan att behöva ytterligare försök. Därmed presenterades 
uppgiften att köpa en enkelbiljett till adressen ”Luthagsesplanaden 28A”. Detta ledde till att 
hon åter började söka efter resa och klickade snabbt på hållplatsen med namnet 
”Luthagsesplanaden” därefter tyckte hon sig ha gjort fel och började om på nytt men fortsatte 
klicka fel på olika sätt då hon sökte resa. Efter ett tag och upprepade försök lyckades hon 
skriva in hela adressen, söka resan och därefter snabbt köpa en korrekt biljett. 
Sammanfattningsvis tyckte denna deltagare att appen var lättare att använda än hon på 
förhand hade trott. Hon presenterade även ett utvecklingsförslag i form av att ge appen 
möjlighet att på något sätt autofylla adresser för att spara tid och slippa skriva ut hela adressen 
och först därefter kunna skriva ut det gatunummer som hon ville söka efter. 

Den tredje deltagaren var en man som inledde testet med att säga att han inte hade åkt buss 
sedan någon gång på 50-talet och således inte hade använt appen. Han var mest nyfiken på att 
lära sig hur han kunde resa hem med kollektivtrafiken, så standarduppgifterna ersattes med 
uppgiften att söka en resa hem och köpa en enkelbiljett till denna resa. Han hittade snabbt in 
via ’Sök resa’ men sade därefter ”Jag vet ju inte ens hur jag börjar”. Efter detta lyckades han 
skriva in sin hemadress. När förslagen på resor dök upp började han granska klockan och föra 
en monolog kring vilken buss han skulle ha möjlighet att hinna med och konstaterade att nästa 
buss nog blir svår att hinna med. Efter detta klickade han sig in på den resa han trodde sig 
hinna med. Mannen insåg att resan skulle ta väldigt lång tid att genomföra, vilket skulle leda 
till drygt 1,5 kilometer promenad på slutet. Efter detta fastnade han och frågade hur köpet ska 
göras. Han svarades med frågan ”Hur tänker du?” varpå han svarade att han vill kunna köpa 
en biljett som han sedan kan visa upp för någon. Efter ett tag hittade han bakåtknappen för att 
ta sig tillbaka till listan av reseförslag. Därefter lyckades han klicka på ’Köp biljett’ och valde 
att lägga till en extra biljett så att ” […] frun kan få åka med”. Sedan lyckades han genomföra 
köpet och betala med reskassa. Nästa uppgift han presenterades med var en standarduppgift 
att köpa en enkelbiljett till Knivsta. Han lyckades åter söka en resa och repeterade samma 
procedur igen. Han kollade klockan och funderade kring vilken resa han skulle hinna med och 
klickade sedan på en specifik resa. Då fastnade han åter på denna sida men lyckades efter en 
stund hitta tillbaka och genomföra köpet. Sammanfattningsvis berättade han hur han kände sig 
osäker kring biljetternas giltighet. Det kändes främmande för honom att biljetten gällde en 
specifik tidsperiod och inom ett givet område snarare än på en specifik avgång, vilket ledde 
till att han fastnade i köpflödet. 

Den fjärde deltagaren var en man som berättade att han inte använder appen och att det är 
hans fru som är mycket bättre på att handskas med teknik så han lämnar vanligtvis det till 
henne då de reser ihop. Han ville också veta hur han kunde resa hem och fick därför i uppgift 
att köpa en enkelbiljett hem. Först och främst valde han alternativet ’Enkelbiljett’ och ställde 
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frågor kring huruvida det finns ett pensionärspris. På denna fråga fick han svaret nej. Därefter 
klickade han sig runt på sidans olika funktioner men verkade förvirrad kring hur uppgiften 
skulle genomföras. Därefter gick han tillbaka till startskärmen och fann funktionen ’Sök resa’. 
Väl där lyckades han välja från vilken hållplats han skulle resa och sedan även den hållplats 
han skulle resa till. Då förslagen på resor dök upp började han titta på sin klocka och fundera 
kring huruvida han skulle hinna med en specifik avgång. Efter detta fann han knappen ’Köp 
biljett’ och fortsatte snabbt med biljettköpet. Dock noterade han inte resenärskategorierna mitt 
på skärmen där 2 vuxna var förvalt, vilket ledde till att han köpte en biljett till en person mer 
än han behövde. Nästa uppgift var en standarduppgift, att köpa en resa till Arlanda. Under 
detta scenario fastnade han i hur han skulle söka efter en resa och verkade inte inse var han 
skulle klicka för att nå det önskade utfallet. Till slut lyckades han söka efter en resa och även 
få upp de olika förslagen på resor. Dock sökte han resan i fel riktning, från Arlanda till 
Uppsala istället för omvänt. Detta insåg han tids nog och korrigerade sitt fel genom att börja 
om hela processen, istället för att använda snabbknappen för att byta start- och slutdestination. 
Då hittade han till ’Köp biljett’-sidan och identifierar även att resenärskategori var förvalt till 
2 vuxna och lyckades ändra detta till 1 vuxen. Efter detta blev han osäker kring hur han skulle 
genomföra det sista steget och få fram sin biljett och klickade upprepade gånger på sidans 
rubrik där det står ”Köp enkelbiljett”. Detta pågår ett tag och han blir till slut ställd den 
ledande frågan ”Borde det stått ’Köp resa med reskassa’ på den knappen”. Då förstod han att 
det var knappen som det står ”Reskassa” på som är den han skulle ha klickat på för att köpa 
sin biljett. Sammanfattningsvis tyckte han att det var en förvirrande upplevelse och funderade 
kring huruvida det kanske hade gått bättre om han hade läst mer noggrant. Dock kommer han 
fram till att det nog hade slutat på samma sätt ändå. En kommentar han framförde var att 
bakåtpilen förvirrade och att han inte visste vad den innebar. 

 

7.1.2 Regionens hus 

Den femte deltagaren var en ung man som uppgav att han aldrig använt appen förut. Dock är 
han en flitig mobilanvändare i övrigt. Den första uppgiften, att köpa en enkelbiljett mellan 
Uppsala och Knivsta, inleddes med att välja ’Enkelbiljett’ från startskärmen. Han konstaterar 
att han inte har någon aning om vilka zoner som gäller för resan och chansar på zon 1+2 samt 
SL eftersom ” […] det är ju SL-pendeln jag ska åka med”. Därefter såg han till att rätt 
resenärskategori valdes och hittade köpknappen utan problem. I den andra uppgiften skulle en 
resa mellan Uppsala och Arlanda köpas. Mannen valde ’Sök resa’ på startskärmen, började 
skriva Arlanda och valde hållplatsförslaget ’Arlanda C (Sigtuna)’. Sedan insåg han att de enda 
förslag han fick upp var resor med SL-pendeln. ”Men om jag vill åka med bussen till Arlanda, 
hur gör jag då?” funderade han. Han beslöt sig för att inte tänka för mycket på den saken och 
gick vidare till biljettköp. På köpskärmen valdes resenärskategori vuxen, sedan noterade 
mannen kategorin ’Arlanda’, tryckte på informationssymbolen bredvid och insåg att det 
gällde passageavgiften in på Arlanda. Han valde en sådan passageavgift också och fortsatte 
sedan med biljettköpet utan problem. Uppgifterna hade flutit på snabbt, så mannen erbjöds en 
tredje och en fjärde uppgift också. I den tredje användes ytterligare en standardfråga: att köpa 
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en biljett till ’Luthagsesplanaden 28A’ från nuvarande plats. Mannen valde först ’Enkelbiljett’ 
på startskärmen, men konstaterade snabbt att ”Ja, jag har ju fortfarande ingen aning om vilka 
zoner som gäller. Kan jag se zonerna någonstans?”. På denna fråga fick han svaret ”Nej, du 
kan inte se zonerna i appen”. Mannen valde istället ’Sök resa’ och började skriva 
’Luthagsesplanaden’, varpå han valde hållplatsen med samma namn. ”Jag tänker att jag åker 
dit och försöker hitta vägen till rätt adress när jag hoppat av” sa han och fortsatte med 
biljettköpet utan svårigheter. I den fjärde och sista uppgiften fick mannen i uppgift att köpa en 
30-dagarsbiljett. Han valde ’Periodbiljett’ på startskärmen och hittade snabbt till 24-
timmarsbiljetten. ”Det finns ju ingen annan biljett, men den här kan väl omöjligt gälla i 30 
dagar” sade han. Efter en stunds funderande gick han tillbaka ett steg och hittade ’30 dagar’ 
längst ner i listan med periodbiljetter. Han uppgav att han var student och valde det som 
resenärskategori. Köpet gick sedan utan problem. Efter uppgifterna uppmanades mannen att 
reflektera över hur han hade upplevt appen. Han anmärkte att 30-dagarsbiljetten hade ett mer 
förmånligt pris än 24-timmarsbiljetten. Dessutom uppfattade han det som märkligt att 24-
timmarsbiljetten ligger under kategorin ’Periodbiljett’. Mannen fick frågan ”Hur upplever du 
zonsystemet?”, varpå han utbrister ”Äh det är ju helt omöjligt att förstå, man hade ju velat ha 
en karta så man ser var zonerna ligger”. Han avslutar med att konstatera att helst av allt bara 
velat kliva på bussen och betala med kort eftersom det inte kräver lika mycket av honom själv 
i termer av att förstå systemet. 

Den sjätte deltagaren var en ung kvinna som har använt flera av appens funktioner tidigare, 
bland annat biljettköp och att söka resa. Den första uppgiften gick smidigt inledningsvis. 
Kvinnan valde ’Sök resa’ och hade snabbt hittat en resa mellan Uppsala och Knivsta. Sedan 
tryckte hon på en avgång och insåg att hon inte kunde slutföra köpet därifrån. Istället 
återvände hon till startsidan och tryckte på ’Enkelbiljett’. Hon noterade rutan för att välja 
zoner och valde zon 1 + SL. Sedan blev hon tveksam på vilka zoner som gäller och återgick 
till att söka en resa. Där noterade hon att appen valde zon 1 + 2 åt henne och slutförde köpet 
utan att försöka välja en avgång. I den andra uppgiften sökte kvinnan en resa till ’Terminal 5 
(Arlanda) (Sigtuna)’ och noterade att hon fick förslag på både tåg och buss. ”Jag kommer ju 
att åka bussen, så man slipper betala Arlandaavgiften” sa hon och fortsatte sedan med köpet 
utan problem. I den tredje uppgiften skulle en biljett till Luthagsesplanaden 28A köpas. 
Kvinnan sökte på adressen och noterade att hon kunde välja flera busslinjer dit. ”Jag vill ju 
veta på vilken linje jag får mest buss för pengarna eftersom det är så dyrt. Och tänk om jag 
har tung väska med mig, då vill jag ju slippa gå så långt” funderade hon och köpte sedan en 
biljett. Sammantaget tyckte kvinnan att testet var lärorikt. Hon uttryckte att zonerna är en 
dålig idé ” […] för att ingen fattar dem”. Dessutom hade hon inte förstått att det går att välja 
de trafikslag som appen ska föreslå, men att den funktionen kan vara viktig för de som råkar 
välja fel station på Arlanda och bara får SL-pendeln som förslag. 
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7.1.3 UL-Center 

Den sjunde deltagaren var en kvinna som uppgav att hon inte använder UL-appen och inte 
heller reser så ofta med UL. Däremot brukar hon använda telefonen för andra saker och kände 
sig hyfsat bekväm med att orientera sig i en app generellt. I den första uppgiften skulle en 
biljett till Knivsta köpas. Kvinnan valde ’sök resa’, skrev in Knivsta men undrade sedan vad 
’nuvarande plats’ innebär. Hon fastnade någon minut vid listan på avgångar till Knivsta och 
undrade varför hon inte kan köpa biljett för någon av dem. Till slut hittade hon knappen ’Köp 
biljett’, slutförde köpet och sade att det är bättre än inget, men att hon var osäker på om 
biljetten skulle fungera att resa med. I den andra uppgiften uppmanades kvinnan att försöka 
köpa en biljett till Arlanda. Hon gick genast in via ’sök resa’ och skrev in Arlanda. Sedan blev 
hon konfunderad över varför det stod ’Sigtuna’, men valde ändå ’Arlanda C (Sigtuna)’ som 
hållplats. Sedan noterade kvinnan att det stod ett klockslag på skärmen med de listade 
avgångarna och säger ”Jaha, så första avgången går nu på en gång!”. Hon insåg sedan att 
listan med avgångar var ganska lönlös och tryckte istället på ’Köp biljett’. På köpskärmen 
noterade hon att det står ’Arlanda’ och undrade vad det ska vara bra för, hon hade ju redan 
valt att åka till Arlanda. Sen märkte hon att det är en extra avgift som tillkommer om 
exempelvis 1 Arlanda väljs och kopplade till att hon hade hört om passageavgiften innan. ”Ja, 
men det var ju bra att man kan betala den redan här” sade hon och slutförde köpet. Som en 
tredje uppgift uppmanades kvinnan att försöka köpa en resa till Luthagsesplanaden 28A. Hon 
började söka och upptäckte först att hon kan välja hållplatsen ’Luthagsesplanaden’. ”Men jag 
skulle ju inte dit” sade hon och fortsatte skriva in hela adressen. På de föreslagna resorna 
noterade hon att appen ändå guidat henne till hållplatsen ’Luthagsesplanaden’, men att hon nu 
också får hjälp att hitta den sista biten till rätt adress. ”Det var väl fiffigt” sade hon och tryckte 
direkt på ’Köp biljett’. Överlag upplevde kvinnan att det var lurigt med listan över avgångar. 
Hon trodde att det var som på SJ att hon behövde välja en avgång. Och det kunde hon också, 
men därefter gick det inte att komma någon vart. Detta var förvirrande. Även klockslaget på 
skärmen med avgångar förvirrade; hon hade inte insett att det var förinställt på innevarande 
klockslag, med möjlighet att ändra både datum och klockslag om hon tryckte på symbolen. 

Den åttonde deltagaren var en man som precis hade börjat använda appen och försökte lära 
sig den, men hade svårt med köpflödet. Under den första uppgiften, att köpa en biljett till 
Knivsta, fastnade mannen på avgångarna, liksom flera respondenter före honom. Han 
noterade zonerna och tiden som var märkta längst ner på skärmen och undrade vad de 
betydde. ”Betyder det här att bussen går om 90 minuter?” undrade han om tiden som stod 
utmärkt som biljettens giltighetstid. När mannen inte hittade något sätt att ta sig vidare från en 
avgång blev han uppgiven och valde att trycka på ’Köp biljett’ trots att han ännu inte ansåg 
sig ha valt någon biljett. Skärmen därefter med resenärskategorier brydde han sig knappt om 
utan slutförde köpet. Vid det andra köpet, en biljett till Arlanda, gick det smidigare för 
mannen. ”Ja jag kunde ju inte välja resa senast, så jag gör väl så här” sade han och tryckte på 
’Köp biljett’ efter att ha sökt reda på ’Arlanda C (Sigtuna)’. Vid nästa skärm blev han dock 
ställd och undrade vad en passageavgift är. Efter en tids funderande valde han ändå ’1 
Arlanda’. Vad han däremot också gjorde var att välja ytterligare en vuxenpassagerare och 
verkade inte notera att en sådan redan var förvald. Totalt sett gick det andra köpet mycket 
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snabbare än det första och utbrast ”Jag lär mig ju!”. Mannen genomförde även den tredje 
uppgiften, ett biljettköp till Luthagsesplanaden 28A. ”Kan man skriva adresser här?” frågade 
han nästan retoriskt och började skriva innan han märkte att adresser kom upp som sökförslag. 
Han slutförde sökningen, ignorerade sidan med avgångstider och tryckte ’Köp biljett’. Efter 
de tre uppgifterna ventilerade mannen att han tyckte det var jobbigt att inte kunna välja 
avgång och att han kände en oro för att biljetten inte skulle vara giltig på den resa han ville 
genomföra. Han kände sig tryggare med reskassan på UL-kortet, för då betalade han ombord 
på den buss han ville åka med. ”Då känns det som att jag har gjort rätt för mig. Det här med 
appen, det här känns ju inte som att jag köper en biljett” sa han och nämnde även att han har 
svårt att tänka sig att han hinner göra det här innan han går på bussen. 

Deltagare nummer nio var en kvinna som hade använt appen ibland för att söka resa för att få 
veta när bussarna går från den hållplats hon ska åka från. Däremot genomförde hon 
biljettköpet ombord med reskassa på UL-kortet. Det gick enkelt för kvinnan att hitta en biljett 
till Knivsta. ”Vart någonstans i Knivsta ska jag åka tycker du, det kan jag ju göra på samma 
biljett oavsett?” frågade hon med sökförslagen uppe och fick som svar att det inte spelar 
någon större roll. Däremot började hon fundera på vad zonerna betydde när hon skulle betala. 
”Är inte Knivsta zon 1?” frågade hon och nämnde att hon inte varit där på flera år. Hon 
fortsatte via ’Köp biljett’ och nämnde att hon aldrig tryckt på just den knappen förut. 
Resenärskategorierna granskade kvinnan sedan som hastigast och slutförde köpet. Att köpa en 
resa till Arlanda väckte fler frågor hos kvinnan. Efter att snabbt ha sökt upp ’Arlanda C 
(Sigtuna)’ noterade hon att ytterligare en zon var tillagd, vilket hon tyckte var konstigt. Sedan 
såg hon att hon endast fått upp resor med SL-pendeln och frågade ”Kan man inte åka buss till 
Arlanda? Varför kan jag inte se det?”. Hon provade att söka resan igen, men med samma 
resultat, gav sedan upp och fortsatte med ’Köp biljett’. Kvinnan noterade då resenärskategori 
’Arlanda’ och tryckte på informationssymbolen bredvid. ”Kostar det extra?” utbrast hon efter 
att ha sett prisskillnaden på 120 kronor. Något förbryllad slutförde hon ändå köpet. Efter 
uppgifterna uttryckte kvinnan oförståelse inför zonerna men också att ” […] det är nog rimligt 
att ta mer betalt för en längre resa”. Hon tyckte också att det var dåligt av appen att bara visa 
avgångar med SL-pendeln till Arlanda och att det måste finnas ett bättre sätt att visa att det 
går bussar också, vilka är mycket billigare. 

Den tionde och sista deltagaren var en kvinna som aldrig använt appen, men som börjat 
använda sin smarta telefon mer och mer den senaste tiden. Först fick hon i uppgift att köpa 
biljett till Knivsta. Hon hittade sökfunktionen efter lite funderande, skrev in Knivsta och valde 
’Knivsta Station’. Sedan satt hon länge och väl och funderade på avgångarna. Hon försökte 
envist välja en avgång, men kunde inte fortsätta med köpet därifrån. Hon undrade också över 
varför det står att tåget går ”cirka klockan 12:51” och missade att appen rekommenderade 
henne att bege sig från sin position till tåget cirka klockan 12:51. Till slut gick hon tillbaka till 
startskärmen och tryckte på ’Enkelbiljett’. Väl inne på den skärmen försökte hon trycka högst 
upp på rubriken ’Köp enkelbiljett’. Hon frågade sedan vad allt som stod på skärmen betydde: 
”Det stod ju Knivsta förut, var det inte dit jag skulle åka? Varför visar den inte Knivsta?” 
innan hon gav upp och åter sökte en resa till Knivsta. Efter att ha fått en ledande fråga hittade 
kvinnan till slut till ’Köp biljett’ och slutförde köpet. Hon genomförde endast den första 
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uppgiften då köpet tog lång tid och sa själv att hon nog inte skulle hinna med något mer innan 
hon skulle bege sig. Hon reflekterade över att det var jobbigt att inte kunna välja avgång. 
Efter en förklaring om att en biljett har ett giltighetsområde och giltighetstid och alltså inte 
bara gäller för en specifik resa blev hon positivt överraskad, men tyckte att appen var väldigt 
dålig på att förklara det. Hon hade föredragit att hon på ett tydligare sätt kunnat se vad det var 
för biljett hon kunde köpa, kanske med någon grafik över var biljetterna är giltiga eftersom 
biljetterna har giltighetsområden. 

 

7.2 Analys av användbarhetstester – Lärbarhet och Robusthet 

Alan Dix et al. (2004) definierar Lärbarhet och Robusthet som viktiga egenskaper hos ett 
system. I denna analys betraktas appen och underliggande biljett- och betalsystem som ett 
sådant system. Till lärbarhet hör begreppen syntetiserbarhet, förutsägbarhet, 
igenkänningsbarhet, generaliserbarhet samt konsekvens och till robusthet hör observerbarhet, 
återhämtningsförmåga, svarsförmåga samt uppgiftssamstämmighet. Dessa begrepp som Dix 
givit de två egenskaperna gås igenom ett och ett. Den första egenskapen är lärbarhet: den 
lätthet med vilken en ny användare kan använda systemet samt hur lätt det är för användaren 
att nå maximal prestation i systemet. 

Som apptesterna har visat har ett stort problem varit appens syntetiserbarhet. Respondenterna 
har haft svårt att avgöra huruvida de själva varit ansvariga för att köpflödet i appen har nått en 
återvändsgränd. Nästan alla respondenter kände att de behövde välja en specifik resa för att 
kunna köpa biljett, men har efter detta val fastnat då inget köp kan göras från den skärmen i 
appen. Orsaken till den bristfälliga syntetiserbarheten har varit förutsägbarheten. Det har 
saknats en tydlighet som från första början hade kunnat förhindra respondenterna från att välja 
en resa innan biljettköpet kunde slutföras. Vad gäller appens igenkänningsbarhet, 
generaliserbarhet respektive konsekvens finns inte lika tydliga brister. Vissa problem har 
märkts i appens igenkänningsbarhet då någon respondent misstagit skärmrubriken ”Köp 
biljett” för en knapp som skulle leda vidare i köpflödet. Detta har dock inte varit något 
problem för de flesta respondenter. Generaliserbarheten kan också påstås vara bra. Ställda 
inför liknande situationer upprepade gånger har de flesta respondenter tagit in information och 
navigerat snabbare genom dem. Undantaget har varit de mest ovana teknikanvändarna som 
genomgått samma utdragna tankeprocedur upprepade gånger i liknande situationer. Slutligen 
kan appen påstås vara konsekvent; alla möjliga interaktioner har följt respondenternas 
förväntningar på dem. Undantaget de teknikovana har de problem som stötts på i någon mån 
hängt ihop med det underliggande biljett- och betalsystemet och inte appen i sig. Ett exempel 
på detta är att det inte varit möjligt att se bussresor till Arlanda om fel hållplats valts. 
Respondenter har ställt sig frågande och undrat varför det inte går några bussar. I andra fall av 
sökta resor har dock de förväntade färdmedlen visats. Det underliggande systemet med att 
söka resor till specifika hållplatser har alltså endast skapat problem vid sök av resor till 
Arlanda, där olika färdmedel går till olika hållplatser. Ett annat problem har visat sig i och 
med passageavgiften som tillkommer vid resa med tåg till Arlanda. Skärmen som då visar en 
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extra resenärskategori ’Arlanda’ har konfunderat flera respondenter och i vissa fall lett till att 
de antingen inte väljer den alls, alternativt att de endast väljer den och inte någon annan 
resenärskategori. 

Den andra egenskapen, som definieras av Dix et al. (2004), är robusthet: den förmåga 
systemet har att framgångsrikt uppnå användarens mål samt ge möjlighet att utvärdera dem. 

Observerbarheten kan sägas vara något bristfällig. Respondenternas möjlighet att avgöra 
appens inre tillstånd har inte alltid varit självklart. Detta hänger ihop med den tidigare nämnda 
förutsägbarheten och syntetiserbarheten. Alla respondenter har uppfattat appens ’Sök resa’-
funktion som en del i biljettköpet; att det går att köpa biljett till en specifik resa. Det inre 
tillstånd som appen visat under ’Sök resa’-funktionen har lett till att respondenterna uppfattat 
att de är på väg mot en biljett för den specifika resa de vill göra. Vidare har observerbarheten 
brustit i representationen av resmöjligheten till Arlanda. Systemet har möjlighet att visa 
specifika trafikslag genom en funktion som finns tillgänglig när avgångarna visas i flödet. 
Ingen respondent har märkt denna funktion, utan varit konfunderade över varför det inte visas 
några bussar till Arlanda. Funktionen möjliggör att se bussavgångar trots att fel 
Arlandahållplats valts, men eftersom ingen hittat funktionen så har observerbarheten i appen 
brustit. De tillfällen som fel har upptäckts i appen har den ibland visat dålig 
återhämtningsförmåga eftersom vissa användare haft svårt att åtgärda felen. Det handlar i 
första hand om att val av avgång leder till en skärm där inget biljettköp kan genomföras. 
Flertalet respondenter har haft svårt att förstå vad de behöver göra för att kunna fortsätta med 
sitt biljettköp därifrån, något som antyder att appens återhämtningsförmåga inte har varit så 
bra som den har kunnat vara. Lösningen för respondenterna har varit att efter lång väntan 
klicka sig tillbaka och börja om, för att i vissa fall hamna i exakt samma situation igen. 
Svarsförmågan är svår att uttala sig om. Eftersom appen är uppbyggd så att den i princip 
endast kommunicerar på begäran, det vill säga den gör ingenting om inte användaren trycker 
någonstans på skärmen, så är graden av kommunikation i någon mån 1:1. Appen svarar alltid 
på input. Det skulle därför gå att säga att graden av kommunikation är hög. Den sista 
underkategorin är uppgiftssamstämmighet. Här vävs tidigare svårigheter med syntetiserbarhet, 
förutsägbarhet, observerbarhet samt återhämtningsförmåga samman i problemet med att 
försöka välja en resa. Respondenterna har försökt genomföra uppgifter såsom de uppfattar 
dem. De har dock inte kunnat göra det eftersom appens system inte möjliggör, stödjer, de 
uppgifterna. 

Såsom Dix et al. (2004) definierar begreppen lärbarhet och robusthet har det visat sig att 
samma problematik kan vävas in i flera begrepp. De olika begreppen tydliggör dock att 
problematiken kan ses från flera håll och lösas på olika sätt. Syntetiserbarheten antyder att 
problemet kan avhjälpas om appen tydligare visar vilka val användaren gjort som tagit denne 
till nuvarande steg. Förutsägbarheten säger att appen tydligare ska visa att det inte är möjligt 
att köpa en resa för en specifik avgång och därmed förhindra att användare förväntar sig den 
funktionen. Problem med observerbarheten är att användaren tror att flödet leder till 
biljettköp, trots att så inte är fallet. Istället presenteras användaren med en lista på avgångar 
där varje avgång är valbar. Uppgiftssamstämmighet väver som tidigare nämnt samman de 
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tidigare begreppen och klargör att det handlar om att appen uppfattas ha funktioner och stöd 
för uppgifter som inte är genomförbara. Appen bör presenteras på ett sätt som stämmer bättre 
överens med vad användaren faktiskt kan göra i den för att undvika missförstånd. 

 

7.3 PAKT-analys av UL:s biljett- och betalsystem 

För att analysera nuläget med hjälp av de studier som utförts så kommer en PAKT-analys 
presenteras. PAKT-analysen kommer sedan att användas för att dra slutsatser och presentera 
de utrymmen för förbättringar som finns för UL:s biljett- och betalsystem, med hänsyn till de 
som idag är sällan- och aldrigresenärer. 

 

7.3.1 Personer 

UL:s biljett och betalsystem används av alla möjliga olika människor med olika fysiska 
förutsättningar liksom psykologiska förutsättningar. UL:s digitala kanaler ser till människors 
olika språkliga förutsättningar genom att presentera informationen på svenska såväl som 
engelska. Detta görs i både appen och på hemsidan, såväl som i biljettautomaterna och 
skriftliga informationsblad. Det som har visat sig svårt är att förstå hur och var i appen 
biljetter köps och vilken giltighet de olika biljetterna har. Detta är något som identifierats hos 
flera av respondenterna oavsett vana att använda smartphoneapplikationer. En huvudsaklig 
aspekt som visat sig extra svår är UL:s olika zoner och hur dessa fungerar. Att det inte finns 
någon illustrerande bild i appen gör det mycket svårt för en nybörjare och sällanresenär att 
förstå vilken biljett som denne behöver.  

 

7.3.2 Aktiviteter 

De aktiviteter som användningstesterna av UL:s biljett och betalsystem har studerat innefattar 
är möjligheten att köpa och validera biljetter och ta reda på hur en resa kan utföras från punkt 
A till B. Eftersom biljettköp är nödvändigt inför varje resa (givet att resenären reser med 
enkelbiljetter) är det en aktivitet som behöver kunna utföras mycket ofta och behöver därmed 
även vara enkel att utföra (Benyon, 2014). De enkätundersökningar som utförts har visat på 
att en del användare tycker att biljettköpet tar för lång tid och användningstesterna bekräftar 
detta då det för många användare tagit lång tid att navigera sig fram i appen. Komplexiteten 
för biljettköp är enligt de användartester som utförs tämligen hög trots att uppgiften i sig, ”att 
köpa en biljett”, är till synes enkel. Detta är något som inte beror på appen i sig utan snarare 
på det underliggande biljettsystemet som innehåller en stor mängd komplex information, 
framförallt för de ovana. Att söka en resa är en funktion som användningstesterna visat är 
enklare för användaren. Samarbetsaspekter är något som inte behövs i detta system då varje 
användare köper sin egen biljett. I den mån systemet är säkerhetskritiskt, nämligen gällande 
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betalningar och utlämnande av personuppgifter, uppfylls behov för att användarens uppgifter 
hanteras på ett säkert sätt.  

 

7.3.3 Kontexter 

Kontexter innebär de sammanhang i vilka som aktiviteterna från avsnitt 7.3.2 utförs i. De 
kontexter som biljetter köps i är huvudsakligen direkt innan resenären ska gå ombord på ett 
fordon och därmed förväntas visa upp ett giltigt färdbevis. Denna kontext utspelar sig 
utomhus vid en busshållplats och resenären kan i många fall tänkas vilja köpa biljetten så sent 
som möjligt för att giltigheten ska vara så lång som möjligt. Detta gör aktiviteten i denna 
kontext tämligen tidskritisk. Tidskänsligheten för UL:s system är tidvis mycket hög då 
bussarna förväntas avgå i tid. Att vänta på att resenärer skaffar sig en giltig biljett är då en 
aspekt som bör ta så kort tid som möjligt för att systemet ska fungera utan svårigheter. Det 
kan innebära en ökad stress för resenären de gånger som biljettköpsprocessen inte går snabbt. 
Att det finns svårigheter med att köpa biljett och att det tar tid att få sin biljett är två aspekter 
som leder till problem i denna kontext. 

 

7.3.4 Teknologier 

Teknologierna är det som slutgiltigt möjliggör att aktiviteterna ska kunna utföras. Dessa 
består av biljettläsare, biljettautomater, hemsidan, UL-kortet samt UL-appen. Till att börja 
med visar de semistrukturerade intervjuerna att busschaufförernas nuvarande biljettläsare är 
bristfälliga. Resenärer upplever det svårt att ta till sig den information som läsarna presenterar 
på grund av den lilla skärmen och den korta tid som informationen är tillgänglig. Vidare har i 
enkäterna uppgivits att vissa resenärer upplever problematik med biljettautomaterna. Som 
denna rapports bakgrundstudie har visat behöver resenären gå igenom många steg innan en 
biljett kan köpas och terminologin som automaterna använder är inte konsekvent med övriga 
kanaler inom UL. Användbarhetstesterna av appen har visat på en del svårigheter för 
resenärer. Flera av dessa är kopplade till systemet i sig och hur detta är uppbyggt, men vissa 
svårigheter kan härledas till själva appen. Det har varit tydligt att många resenärer uppfattar 
att de kan köpa biljett till en specifik resa i appen. Denna problematik har visat sig i samband 
med att resenärerna har sökt en resa i appen. Som informationen presenteras tror resenären att 
denne ska välja en resa för att sedan slutföra sitt köp. Detta är inte möjligt, dels eftersom nästa 
skärm inte visar någon knapp för biljettköp, men också för att ingen biljett i systemet är giltig 
på en specifik resa. Alla biljetter omfattas endast av en zongiltighet och en tidsgräns, men i 
appen presenteras inte den informationen på ett tydligt sätt.  

Ytterligare exempel på där teknologin sätter hinder för en tydlig representation av det verkliga 
systemet kan identifieras då en resenär söker en resa till exempelvis Arlanda eller en annan ort 
med flera olika hållplatser. Till just Arlanda går det att resa med antingen pendeltåg eller buss. 
Pendeltågen trafikerar en hållplats som heter ’Arlanda C’ och bussen trafikerar hållplatser 
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som heter ’Terminal 5’, ’Terminal 4’ etc. Således ser användaren enbart tågtrafiken som 
resealternativ om denne väljer att söka en resa till ’Arlanda C’ och missar helt möjligheten att 
resa med buss till Arlanda. Denna problematik har ytterligare aspekter då det finns en 
funktion för att välja trafikslag. Exempelvis kan en resenär söka resa till ’Arlanda C’ och 
sedan välja att visa endast busstrafik. Då kommer de föreslagna resorna vara buss följt av 
gång för att ta sig till pendeltågstationen. Ingen av respondenterna har hittat denna funktion i 
appen när de sökt en resa. 
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8. Slutsatser 
Detta examensarbete har haft som mål att ta fram en målbild för det nya biljettsystem som UL 
kommer att införa inom ett par år. Den målbilden kommer att presenteras ingående i avsnitt 9 
av denna rapport. I arbetet att uppnå denna målbild har arbetet följt ett antal frågeställningar. 
Frågeställningarna är de följande:  

▪ Vilka typer av biljett- och betalsystem finns idag implementerade? 
▪ Är UL:s nuvarande biljett- och betalsystem enkelt? 
▪ Är antagandet om att ett ökat resande kan erhållas genom ett enklare biljett- och 

betalsystem ett rimligt antagande för UL? 
▪ Hur bör UL:s framtida biljett- och betalsystem utformas för att vara så enkelt och 

attraktivt som möjligt? 

I utredningens bakgrundsavsnitt har biljett- och betalsystemet för UL, SL, Skånetrafiken och 
Transport for London presenterats och därmed svarat på den första deskriptiva frågan. Denna 
utblick har visat på den stora andel variationer som faktiskt finns inom kollektivtrafiken. 
Eftersom kollektivtrafiken ska vara användbar för de flesta, vilket ligger i ordets natur, är det 
viktigt att vid vidare utveckling se till användarna och forma framtida lösningar efter deras 
behov. Mer konkret för denna studie är att ett biljett- och betalsystem ska gå att använda av 
alla resenärer. Det är därför viktigt att systemet utformas så att även de som har det svårast i 
kollektivtrafiken upplever systemet intuitivt och hanterbart. 

Vidare har denna studie behandlat UL:s nuvarande biljett- och betalsystem och efter de 
enkätundersökningar och användbarhetstester som utförts går det att säga att det nuvarande 
systemet inte är enkelt. Värt att poängtera är att respondenterna i enkätundersökningen 
överlag ansåg att systemet är enkelt, men svarade trots detta att de upplevt svårigheter vid 
biljettköp. Det är värt att komma ihåg att enkelhet har en subjektiv definition och att vissa 
användare kan navigera genom hela UL:s biljett- och betalsystem utan svårigheter. För vissa 
av deltagarna i denna studie har det dock visat sig vara svårt att ens köpa en biljett, vilket är 
den mest centrala handlingen i ett biljett- och betalsystem. Detta har analyserats bero bland 
annat på UL:s zonsystem och den stora mängd information som resenärer ställs inför, men 
även appens nuvarande användbarhet. 

Huruvida ett ökat resande kan erhållas för UL enbart genom ett förenklat biljett- och 
betalsystem är såklart en fråga som inte kan få ett konkret svar förrän ett verkligt scenario har 
undersökts. Då finns det resenärsstatistik som svarar på frågan. Trots detta går det att se till 
studier som har gjorts av såväl SL som Transport for London (Trafikförvaltningen, 2018; 
Mastercard, 2017). Dessa studier antyder att ett ökat resenärsunderlag har erhållits efter att 
förändringar har genomförts inom just biljett- och betalsystem. Den förändring som utfördes 
av SL är införandet av enzonstaxa som skedde under 2017. Detta har givit upphov till att 
resenärerna inte längre behöver ta reda på hur många zoner de ska resa genom utan enbart kan 
köpa en enkelbiljett och vara säker på att den är giltig. Transport for London införde under 
2014 möjligheten för sina resenärer att betala med kontaktlösa kontokort. Inte bara har 
andelen som reser med detta betalmedel ökat kraftigt sedan dess införande, dessutom visar 
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studier på att den förenkling det innebar att kunna använda sitt kontokort som resehandling 
har skapat ett ökat resande hos såväl Londonbor som hos turister. Dessa båda lyckade 
införanden av förenklingar inom biljett- och betalsystemet samt Benyons (2014) poäng att 
sällananvändare håller sig borta från system som är svårhanterliga ger underlag för att säga att 
UL:s antagande är mycket rimligt. Mot bakgrund av dessa slutsatser ger denna studies 
enkätsvar inte en bild av att ökningen skulle vara så stor. Detta påvisar att det skulle kunna 
finnas skillnader i hur resenärer tror att de kommer bete sig mot hur de faktiskt kommer att 
bete sig. 

Den sista frågeställningen hänger tätt ihop med den målbild som presenteras i avsnitt 9. Trots 
att lösningen som presenteras där är den lösning som författarna anser vara den enklaste och 
mest attraktiva lösningen för ett nytt biljett- och betalsystem är det viktigt att poängtera 
följande: Inte bara ändring av biljett- och betalsystemet i sig kan leda till ett enklare system. 
Ändringar som relaterar till PAKT-analysens teknologier skulle också kunna genomföras för 
att nå ett enklare och mer intuitivt system. Teknologin – det vill säga app, biljettautomater, 
biljettläsare och hemsidan – som presenterar biljett- och betalsystemet för resenärerna kan 
finslipas för att uppnå en så effektiv presentation av information som möjligt utan att förändra 
systemet i sig. Det är av yttersta vikt vid utformningen av ett nytt biljett- och betalsystem att 
se till såväl människor som teknologier och analysera samspelet mellan dem. Ett biljett- och 
betalsystem inom kollektivtrafiken är således i högsta grad ett sociotekniskt system. 

 

8.1 Förslag på vidare studier 

Denna studie har undersökt huruvida UL:s biljett- och betalsystem är enkelt och identifierat 
förbättringspunkter (se kapitel 9) som bör införas för att göra det nya systemet enklare. Ett 
studie som följer naturligt av förbättringspunkterna är att undersöka ekonomiska aspekter 
såväl som andra kvalitetsaspekter av kollektivtrafiken för att ta reda på huruvida 
förbättringspunkterna är genomförbara och på vilket sätt samt om de är accepterade av 
resenärerna. 

Vidare föreslås att implementeringen av det nya biljett- och betalsystemet får en grundlig 
uppföljning. En sådan studie bör analysera implementeringen av det nya systemet i efterhand 
för att se över vad som gjordes, hur det gjordes samt vilket utfall det nya systemet har fått. 
Tillsammans med detta arbete kan en sådan studie tjäna som underlag för att tydligt 
kategorisera UL:s resenärsunderlag på ett sätt som exempelvis SL eller Skånetrafiken har 
gjort. 

På temat enkelhet kan en vidgad studie innefatta det kommande nationella BoB-samarbetet. 
På liknande vis skulle en målbild för ett sådant system kunna utformas efter vad resenärer 
önskar och vad de upplever är ett enkelt system. 
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9. Presentation av målbild 
Denna studie har drivits att undersöka antagandet att ett enklare biljettsystem skapar fler 
resenärer. Flera resultat från denna rapport och bakgrundsstudier som har gjorts pekar åt att 
detta är ett rimligt antagande. Därför kommer den målbild för biljett- och betalsystemet som 
presenteras också ligga i linje med detta antagande. 

Det huvudsakliga ledordet för målbilden är avskalat. Detta innebär att PAKT-analysens 
Aktiviteter, Kontexter samt Teknologier alla innehåller delar som ska smalnas av. De 
aktiviteter som personer har möjlighet att ta del i ska minskas till antalet, de kontexter i vilka 
personerna kan ta del i aktiviteter ska minskas och de teknologier som används ska minskas. 
Ett avskalat biljett- och betalsystem innebär färre aspekter och koncept för en resenär att hålla 
reda på. 

 

9.1 Betalsystemet 

Betalsystemet är det system som möjliggör köp av biljetter och att förvara dessa på en 
biljettbärare. I kontexten av ett kontobaserat betalsystem har biljettbäraren ett ID som 
förklarar var någonstans i molnet biljetten finns. Målbilden innebär att betalsystemet, sett från 
resenärens perspektiv, smalnas av och att valmöjligheterna minskas. 

Utgångspunkten är en biljettläsare som klarar av kontaktlösa betalningar med kontokort samt 
optisk läsning av appbiljetter. Figur 41 visar konceptuellt hur den nya läsaren kommer vara 
tillgänglig för såväl kontaktlösa kort som streckkoder. 



85 
 

 

Figur 41. Författarnas konceptbild över hur biljetter ska kunna valideras mot och köpas av en 
biljettläsare. Till vänster ses app- samt pappersbiljetten och till höger ses UL-kortet och 

kontaktlösa kontokort. 

Figur 41 visar författarnas koncept av hur en framtida biljettläsare kan komma att presenteras 
av UL. Dessa läsare ska placeras ombord på varje buss och i anslutning till tågen. De 
biljettbärare som ska kunna användas med biljettläsarna är kontokort, UL-kort samt 
appbiljetter. Betalning och validering mot läsaren ska ske i sådan takt att flödet av passagerare 
ombord på bussen eller tåget inte förhindras märkbart. En sådan biljettläsare är grunden till 
förenklingen av betalsystemet. Med kontokortet ska biljettläsaren debitera en förinställd 
summa pengar, likaså med UL-kortet. Biljetter i UL-appen behöver redan vara betalda innan 
påstigning på bussen eller tåget. De biljetter som köps med kontokort eller UL-kort ska börja 
gälla vid stunden för betalning. Om tekniskt möjligt ska även appbiljetterna börja gälla vid 
stunden för validering och därmed ge resenären längsta möjliga giltighet för biljettpriset. 
Förutom dessa betallösningar ska även ombud och UL-Center i fortsättningen sälja 
pappersbiljetter. Dessa trycks med en typ av streckkod som valideras mot biljettläsaren. Även 
pappersbiljetten ska om möjligt börja gälla först vid valideringsögonblicket. 

Som stöd för detta betalsystem ska UL för det första ha en fungerande webshop. Den ska 
finnas i anslutning till den nuvarande hemsidan och ska kunna användas för att skapa ett 
resekonto. I resekontot kan ett kontokort registreras och resenären ges då möjligheten att på 
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förhand bestämma om fullpris eller reducerat pris ska gälla vid biljettköp med kontokortet 
eller ett existerande UL-kort. Även utan denna registrering kan kontokort användas mot 
biljettläsarna, men då debiteras fullpris som standard. Webshoppen ger också möjlighet att 
ladda pengar eller periodbiljett till ett existerande UL-kort, samt se nuvarande saldo. För det 
andra ska appens funktioner göras tydligare. Reseplaneraren och funktionen för att köpa 
biljett ska vara tydligt separerade för att inte kunna förväxlas. 

 

9.2 Biljettsystemet 

Biljettsystemet syftar till de underliggande strukturerna vilka bestämmer vad det är för typ av 
biljett som är giltig var någonstans. Detta innefattar alltså vilka typer av biljetter som finns, 
eventuella biljettzoner och vilka rabatter som finns för givna grupper av resenärer.  

För att kunna presentera biljetter för resenärer i UL:s olika kanaler på ett sätt som förenklar 
biljettköpsprocessen för resenärerna skulle det nuvarande zonsystemet kunna bytas ut till ett 
zonlöst system. I detta zonlösa system skulle samtliga biljettpriser får den så kallade 
enzonstaxan. Dessutom ska biljettyper som de flesta inte använder tas bort av samma 
anledning; ett smalare biljettutbud är mer förståeligt för en sällan- eller aldrigresenär. I 
enzonstaxan ska det finnas ett fullt pris och ett reducerat pris där samtliga grupper som är 
berättigade till en rabatt ska ta del av samma rabatt. Denna prissättning har antagits av SL 
med anledning av att den ska minska förvirringen som ett flertal olika rabattsatser innebär 
(Trafikförvaltningen, 2016). 

Det finns i dagsläget tre olika pristyper för enkelbiljetter: ombordpris, förköpspris, och ett 
rabatterat förköpspris. Det rabatterade priserna erhålls med reskassa och bidrar till ytterligare 
en kategori av biljettpriser. Mot bakgrund av studiens fokus på enkelhet föreslås att det 
rabatterade förköpspriset, det vill säga reskassan, tas bort, vilket medför en mer enhetlig bild 
av biljettpriserna. Vid ett införande av kontaktlösa betalningar ombord med kontokort skulle 
även ombordpriset kunna tas bort och ytterligare strömlinjeforma utbudet. Detta skulle också 
göra biljettautomaterna redundanta och resenärer behöver inte tänka på att införskaffa biljett 
innan de påbörjar sin resa. 

Enligt denna studie bör enkelbiljettspriset, oavsett reseavstånd, vara detsamma inom en given 
resenärskategori. Däremot föreslås inte att reskassesystemet slopas helt, utan det bör 
fortfarande gå att ladda ett resekort med ett visst belopp som resenären kan betala sin resa 
med. Detta möjliggör resande med ett opersonligt kort som exempelvis kan delas mellan 
vänner och familjemedlemmar, samt för resenärer som upplever att betalning med appen eller 
kontokort känns för personligt. Eftersom reskasserabatten föreslås vara obefintlig 
rekommenderas också ett nytt namn som ersätter det som idag kallas ’reskassan’ och därmed 
signalerar till användaren att det är fråga om något nytt. Som Lidén (2015) visade uppstod 
förvirring hos SL:s resenärer när ett nytt resekort infördes, men ”kupongen” som begrepp 
behölls, trots att kupongens fysiska representation ersatts. Detta bör i största möjliga mån 
undvikas av UL om en reskasserabatt slopas. I denna målbild kommer därför en serie 
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namnförslag att inkluderas som inspiration inför det fortsatta arbetet med att implementera det 
nya biljettsystemet.  

Namnförslag: 

▪ Prepaid  
▪ Kontantkort  
▪ Resekonto  
▪ UL-cash 
▪ UL-debit 
▪ UL-förladdat 
▪ UL-prepaid 
▪ UL-förbetalt 

Detta examensarbete har från början avgränsat sig från att ta upp hur UL:s kollektivtrafik bör 
interagera med de olika kollektivtrafiksystem som angränsar Uppsala län. I 
undersökningsprocessen har det dock i enkäter såväl som intervjuer dykt upp frågor och kritik 
kring hur resande med SL-pendeln till Stockholm fungerar. Många upplever svårigheter och 
förstår inte vad som gäller för att kunna resa med detta pendeltåg. Dessa aspekter går hand i 
hand med det som identifieras av Jonsson (2010) att människor inte ser länsgränserna utan 
enbart har en vilja att resa från punkt A till B. För att förenkla för resenärerna bör UL verka 
för att erhålla interoperabilitet i kollektivtrafiken. BoB-samarbetet är ett steg i rätt riktning 
och att följa de specifikationer som BoB innebär vid införandet av det nya kontobaserade 
biljett- och betalsystemet skulle ge goda möjligheter att förenkla kollektivtrafikresandet.  

 

9.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis bygger det nya systemet på att resenärerna ska presenteras med en så 
avsmalnad bild som möjligt av biljettsystemet så att de ska slippa oroa sig för, eller ens ha 
möjligheten, att köpa fel biljett. Det PAKT-analysen har givit upphov till är en förståelse för 
att komplexiteten inom biljettsystemet har gjort att den centrala handlingen, att köpa en biljett, 
har blivit svår. Alltså skulle en förenkling av det komplexa biljettsystemet kunna leda till att 
informationen skulle kunna presenteras bättre och därmed ge upphov till ett biljett- och 
betalsystem som är enklare att använda. Nyckeln till att presentera informationen bättre ligger 
i Dix begrepp uppgiftssamstämmighet. Ingenstans ska UL:s biljett- och betalsystem ge sken 
av att ha funktioner och stöd för uppgifter som inte är genomförbara. Det gäller inte bara 
appen, utan också aspekter som ett avsmalnat och sammanhängande biljettutbud. 
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Bilaga A 
Bilaga A presenterar studiens enkätundersökning i sin helhet. Via de webbplattformar där 
deltagarna utfört enkätundersökningen har de presenterats med en interaktiv version av den 
följande undersökningen. Dessutom kommer samtliga resultat från de båda svarsgrupperna 
presenteras. 

Enkätundersökningsfrågorna 

Framtidens biljettsystem 

1) Hur gammal är du? (Sätt kryss framför alternativet) 

o Yngre än 20 år 

o 20-25 år 

o 26-35 år 

o 36-50 år 

o 51-64 år 

o 65-79 år 

o 80 år eller äldre 

 

2) Vilken typ av sysselsättning har du? (Du kan markera flera alternativ med 
kryss) 

Heltid 

Deltid 

Timanställd 

Studerande 

Arbetssökande 

Föräldraledig 

Långtidssjukskriven 

Förmånstagare 
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Pensionär 

Vill inte uppge 

Annat… ___________________________________ 

3) Hur ofta använder du UL:s kollektivtrafik (bussar och/eller tåg)? (Sätt kryss 
framför alternativet) 

o Aldrig 

o Mycket sällan (Någon gång om året) 

o Sällan (1-3 dagar i månaden) 

o Ibland (1-2 dagar i veckan) 

o Vanligtvis (3-4 dagar i veckan) 

o Alltid (5 dagar i veckan eller fler) 

 

Hur upplever du dagens biljettsystem? 

Dessa frågor ställs för att få en uppfattning om hur dagens biljettsystem upplevs. Hur väl 
stämmer dessa påståenden för dig? 

4)  Det är enkelt att köpa en UL-biljett. (Sätt kryss under alternativet) 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i låg grad 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

                

5)  Det är enkelt att hitta en biljett som passar min resa. (Sätt kryss under alternativet) 

 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i låg grad 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

                

6)  Jag skulle resa oftare om det var smidigare att köpa biljett. (Sätt kryss under 
alternativet) 
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Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
i låg grad 

Varken 
eller 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
helt 

                

7) Har du upplevt någon eller flera av dessa situationer vid biljettköp? (Du kan markera 
flera alternativ med kryss) 

Jag har inte upplevt svårigheter vid biljettköp 

Det tar för lång tid att köpa biljett 

Jag förstår inte vilken biljett jag behöver 

UL:s zoner förvirrar mig 

UL:s app är svår att hantera/förstå 

Försäljningsombuden kan inte hjälpa mig 

Biljettautomaterna är svåra att hantera/förstå 

Annan situation... ________________________________ 

 

Biljettalternativ 

Vilka alternativ som används idag för biljettköp och vilka resenärerna vill använda i 
framtiden. 

8)  Vilken metod använder du idag huvudsakligen vid köp av biljetter? (Sätt kryss 
framför alternativet) 

o Köp av enkelbiljett i automat 

o Köp av enkelbiljett ombord med betalkort 

o UL-kort med reskassa 

o UL-kort med periodbiljett 

o UL:s app med reskassa 

o UL:s app med enkelbiljett (SWISH/Betalkort) 

o UL:s app med periodbiljett 
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o Jag reser inte med UL:s kollektivtrafik 

o Annat…  ____________________________ 

9)  Givet att priset är detsamma för samtliga alternativ, vilken typ av biljett skulle du 
själv vilja använda i framtiden?  
(Du kan markera flera alternativ med kryss) 

 

Pappersbiljett 

Biljett på UL-kort 

Biljett i UL:s app 

Kontaktlöst kontokort (kortet blippas direkt på biljettläsaren) 

Apple Pay / Google Pay eller liknande tjänst (mobilen blippas direkt på biljettläsaren) 

Bluetooth-sensorer som känner av när din telefon är på bussen/tåget 

Chip implanterat i handen (blippas direkt på biljettläsaren) 

Biometrisk igenkänning (ansiktsigenkänning, fingeravtryck, etc.) 

Annat... ________________________________ 
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Svar från enkätundersökningen 

Svarsgrupp 1 

Fråga 1: Hur gammal är du? (enval) 

 

Figur 42. Åldersfördelning för respondenterna i svarsgrupp 1. 

Fråga 2: Vilken typ sysselsättning har du? (flerval) 

 

Figur 43. Fördelning av sysselsättning för respondenterna i svarsgrupp 1. 
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Fråga 3: Hur ofta använder du UL:s kollektivtrafik? (enval) 

 

Figur 44. Fördelningen av resefrekvens med UL för respondenterna i svarsgrupp 1. 

Fråga 4: Det är enkelt att köpa en UL-biljett. (skala) 

 

Figur 45. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att köpa en UL-biljett för 
respondenterna i svarsgrupp 1. 

0,00

24,24 27,27

16,67 16,67 15,15

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Aldrig Mycket sällan
(någon gång

om året)

Sällan (1-3
dagar i

månaden)

Ibland (1-2
dagar i veckan)

Vanligtvis (3-4
dagar i veckan)

Alltid (5 dagar i
veckan eller

fler)

A
nd

el
 (%

)

Resefrekvens

1,52
6,06 7,58

48,48

36,36

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

1 - Instämmer inte
alls

2 - Instämmer i låg
grad

3 - Varken eller 4 - Instämmer
delvis

5 - Instämmer helt

A
nd

el
 (%

)

Instämmandegrad



98 
 

Fråga 5: Det är enkelt att hitta en biljett som passar min resa. (skala) 

 

Figur 46. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att hitta en biljett som passar 
önskad resa för respondenterna i svarsgrupp 1. 

 

Fråga 6: Jag skulle resa oftare om det vore smidigare att köpa biljett. (skala) 

 

Figur 47. Fördelning av instämmandegrad till att resa oftare givet att det vore smidigare att 
köpa biljett för respondenterna i svarsgrupp 1. 
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Fråga 7: Har du upplevt någon eller flera av dessa situationer vid biljettköp? (flerval) 

 

Figur 48. Fördelning över vilka situationer, relaterat till svårigheter, som upplevts i samband 
med biljettköp för respondenterna i svarsgrupp 1. 
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Fråga 8: Vilken metod använder du idag huvudsakligen vid köp av biljetter? (enval) 

 

Figur 49. Fördelning över vilka metoder som används för biljettköp för respondenterna i 
svarsgrupp 1. 
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Fråga 9: Givet att priset är detsamma för samtliga alternativ, vilken typ av biljett skulle du 
själv vilja använda i framtiden? (flerval) 

 

 

Figur 50. Fördelning över vilka metoder för biljettköp som skulle vilja användas i framtiden 
för respondenterna i svarsgrupp 1. 
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Svarsgrupp 2 

Fråga 1: Hur gammal är du? (enval) 

 

Figur 51. Åldersfördelning för respondenterna i svarsgrupp 2. 

Fråga 2: Vilken typ sysselsättning har du? (flerval) 

 

Figur 52. Fördelning av sysselsättning för respondenterna i svarsgrupp 2. 
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Fråga 3: Hur ofta använder du UL:s kollektivtrafik? (enval) 

 

Figur 53. Fördelningen av resefrekvens med UL för respondenterna i svarsgrupp 2. 

Fråga 4: Det är enkelt att köpa en UL-biljett. (skala) 

 

Figur 54. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att köpa en UL-biljett för 
respondenterna i svarsgrupp 2. 
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Fråga 5: Det är enkelt att hitta en biljett som passar min resa. (skala) 

 

Figur 55. Fördelning av instämmandegrad till att det är enkelt att hitta en biljett som passar 
önskad resa för respondenterna i svarsgrupp 2. 

Fråga 6: Jag skulle resa oftare om det var smidigare att köpa biljett. (skala) 

 

Figur 56. Fördelning av instämmandegrad till att resa oftare givet att det vore smidigare att 
köpa biljett för respondenterna i svarsgrupp 2. 
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Fråga 7: Har du upplevt någon eller flera av dessa situationer vid biljettköp? (flerval) 

 

Figur 57. Fördelning över vilka situationer, relaterat till svårigheter, som upplevts i samband 
med biljettköp för respondenterna i svarsgrupp 2. 
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Fråga 8: Vilken metod använder du idag huvudsakligen vid köp av biljetter? (enval) 

 

Figur 58. Fördelning över vilka metoder som används för biljettköp för respondenter i 
svarsgrupp 2. 
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Fråga 9: Givet att priset är detsamma för samtliga alternativ, vilken typ av biljett skulle du 
själv vilja använda i framtiden? (flerval) 

 

Figur 59. Fördelning över vilka metoder för biljettköp som skulle vilja användas i framtiden 
för respondenter i svarsgrupp 2. 
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Bilaga B 
Bilaga B presenterar intervjuguiden som användes vid de semistrukturerade intervjuerna. 

Huvudfrågor 

- Fråga om respondenten brukar resa med UL. 

- Fråga hur respondenten upplever kollektivtrafiken. 

- Fråga hur respondenten upplever UL:s zoner. 

- Fråga om respondenten har stött på några problem när denne försökt köpa biljett, 
relaterat till appen, UL-kortet, biljettombud eller liknande. 

Metodik 

Följ med respondenterna så gott som möjligt i de frågor som intresserar dem relaterat till 
kollektivtrafiken. Håll lätt styrning mot huvudfrågorna. 
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Bilaga C 
Följande information har presenterats för varje deltagare i de användningstester som utförts. 
Informationen har lästs upp för deltagaren och detta har använts som ett dokument för att 
uppsatsförfattarna ska presentera samtliga deltagare med likvärdig information och därmed 
erhålla ett mer pålitligt resultat. 

Vi behöver din hjälp att forma morgondagens 
biljettsystem 

VAD? 

Vi utför en användbarhetsstudie av UL:s applikation till mobiltelefoner. Vårt mål är att finna 
de områden som fungerar bra och om det finns utrymme för förbättringar och i så fall vilka 
dessa är. Detta vill vi göra genom att se dig utföra ett par uppgifter i appen. Det finns ingen 
press på dig att klara av något specifikt. Varje deltagande i sig är ett lyckat deltagande och 
kommer hjälpa vår studie framåt. 

HUR? 

Först och främst kommer vi ställa ett par bakgrundsfrågor sedan kommer vi be dig utföra en 
uppgift och observera ditt tillvägagångssätt. Om du ställer en fråga kommer vi att besvara den 
med en fråga för att förstå hur du tänker. När testet är avslutat kommer vi svara på alla frågor 
som du eventuellt har och såklart hjälpa dig att förstå appens funktion. 

Frågor att ställa 

1. Vad har du för teknisk vana/bakgrund? 

2. Brukar du använda UL-appen? Även för att ha biljetten i? 

3. Köp en enkelbiljett för resa till… (Knivsta, Arlanda, Luthagsesplanaden 28A) 

Frågor efter 

1. Hur tyckte du det gick? 

2. Finns det någon information du upplever saknas? 

3. Förstod du vilken biljett du behövde köpa? 

 


