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Abstract 

Society has seen a tremendous increase in threats, violence and especially unprovoked 

violence perpetrated by youths. Violence and more seriously unprovoked violence has 

become a major problem for many service corporations as it gives them bad image and 

reputation. Corporate Social Responsibility CSR encourages many companies to engage in 

social activities as they realize that the company is part of the society and the environment. 

What affects society may sooner or later affect the corporate. For any business to prosper 

and create a long-term relationship with its customers, it needs a safe environment both for 

the customers and staff.

Feedback from customers and staff is survival and these two (customer and staff) are the 

most vital assets any firm could have. Their knowledge is vital to success for any firm despite 

direction. If corporate objective is to be possible and achievable, customer and staff 

involvement must be implemented in corporate strategy.

The aim of this essay is to examine the following problems and to find answers to them and 

where there is no answer we seek to find out why. Within the public transportation, and 

specifically the Stockholm Tube (Underground) as the theme of the essay we direct our 

attention to threats and violence within the Tube,

 How secure are the customers as well as personnel within Connex 

Tunnelbana AB and SL? (The Stockholm Tube or Underground)

 What business strategies have Connex respective SL in order to create 

a safer environment for both its customers and personnel?  

 To which extent are SL/Connex customers involved in formulating and 

adapting a safety policy?

The research method being applied was survey research on a large scale but limited group 

with the help of e.g. questionnaire and interviews. Interviews were directed to some 

corporate leaders and staff within SL whiles questionnaires were directed to the customers.



5

The outcome and conclusion was that customer and staff involvement none existed within 

SL´s safety policy making decision. Gathering of customer knowledge was expected during 

the research, unfortunately that was also lacking. Customer feedback into safety decision 

making has been looked into and found to be very low within SL. 

More striking was the fact that even corporate leaders within SL were more or less unaware 

of the lack of customer and staff involvement in the safety policy making decision. Finally, 

customer and staff involvement safety decision making has not been a high priority within SL.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Våld präglar samhället idag som aldrig förr och detta påverkar företag och allmänheten som 

helhet. Ett företag är en del av samhället och det som påverkar samhället påverkar i sin tur 

företaget. 

Företagen har en skyldighet i samhället genom det som kallas CSR (Corporate Social 

Responsibility). Det vill säga att företaget tar sitt sociala ansvar i samhället.

Stabilitet i ett samhälle är en förutsättning för lönsamhet och tillväxt. Företagen är som 

levande organismer och är påverkningsbara av sina omgivningar.1 En omgivning som 

präglas av hot, våld det vill säga otrygghet är ingen förutsättning för lönsamhet och tillväxt. 

I dagens tuffa företagsklimat är det viktigare än någonsin för ett företag att vara känsligt för 

sin omgivning och lyssna till de signaler som omgivningen skickar. Ett företag måste kunna 

skapa värde för sina kunder och det måste också kunna återkoppla detta till kunden. Genom 

den återkopplingen bygger företaget en långsiktig och ömsesidig relation med sina kunder. 

En bra, trovärdig, och god image vill alla företag gärna förknippas med och därmed 

distansera sig från hot och våld som kan skada företagets framtidsambition. Hot och våld är 

ett stort problem inom servicebranschen. Ett konkret exempel på detta är National Institute of 

Occupational Safety and Health (NIOSH) i USA, som  har identifierat ett flertal faktorer som 

kan öka risken för att utsättas för hot och våld på arbetsplatsen. Att, i sin yrkesroll, vara i 

direkt kontakt med allmänheten är en sådan faktor. Exempel på yrkesgrupper kan vara polis, 

vårdpersonal, butikspersonal m.fl. Hantering av pengar, varor, passagerare eller 

tillhandahållande av olika typer av service kan också öka risken för att utsättas, liksom 

ensamarbete och/eller nattarbete. Även arbetsplatsens geografiska läge, avseende kriminell 

belastning och möjliga flyktvägar, kan öka risken för att utsättas för hot eller våld.2

Konkurrensen är mycket hård inom alla branscher, vare sig det är privata eller offentliga 

företag. Statligt monopol forsvinner och en statlig subvention är ingen garanti i en 

marknadsekonomi. I en marknadsekonomi gäller det att ha en affärsstrategi som håller för att 

kunna leverera och skapa värde. Det företag som inte kan leverera riskerar att slås ut 

oavsett hur stor, stark eller marknadsledande företaget är. Alla företag måste vara bra på att 

skapa värde och att öka värde för sina kunder för att på sikt kunna behålla ett långsiktigt 

förhållande. När kunden inte kan få värde för sina pengar är risken stor att den söker sig till 

konkurrenten. Inom kollektivtrafiken som uppsatsen kommer att handla om, inriktar vi oss på 

hot och våld inom Tunnelbanan. 

                                                
1 Mary Jo Hatch 2002.
2 Per Geijer, 2002.
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Våld, särkilt oprovocerat våld förekommer ofta på Tunnelbanan och runt omkring 

stationerna.3

Det händer att kunder eller resenärerna och anställda bli utsatta för våld när de tar 

Tunnelbanan respektive när de arbetar. Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv, är det 

kundens rättighet att han/hon ska kunna åka Tunnelbana utan att bli utsatt för våld, och ens 

arbetsplats ska vara så pass trygg att man korrekt skall kunna utföra arbetet. Alla företag vill 

uppnå lönsamhet och skapa långsiktiga relationer med sina kunder som i slutänden ger 

lojala kunder.4 Under vintern 2006 förekom det att ett ungdomsgäng trakasserade och 

använde våld mot oskyldiga resenärer på Tunnelbanan och detta skrämde några kunder att 

inte åka Tunnelbana under vissa tider.5 Dessa händelser uppmärksammades stort i media 

och man kunde se och höra om det både på TV och på Radio.6 Många ungdomar saknar 

sysselsättning och då är risken stor att de hamnar i de här ungdomsgängen som går runt och

provocerar fram våld på Tunnelbanan.7 Det är begripligt att en del resenärer inte vill åka 

Tunnelbana på visa tider och en del inte vill sitta i tomma vagnar för rädslan att bli överfallen 

eller misshandlad. En händelse som rättfärdigar det här fenomenet med oprovocerat våld på 

Tunnelbanan var när ”tjuv släpade gravida Frida, 27, över golvet”.8  T- baneresenärerna såg 

rånet men ingen reagerade. Efter rånet, där Frida Agnaes fick kämpa mot tjuven inför de 

andra resenärerna, tycker hon att hennes attityd till tunnelbaneåkandet förändrats, ”Hittills 

har jag mest aktat mig för att gå på mörka eller ödsliga platser, men nu tycker jag att det är 

jätteäckligt att åka Tunnelbana och känner mig inte ens trygg på dagtid”, säger Frida 

Agnaes9

I Stockholm vågar sex av tio trafikanter inte att åka kollektivt på kväller och nätter, många 

känner oro och rädsla inför att åka Tunnelbana på kväller och nätter.10 Alla resenärer som 

använder Tunnelbana måste känna sig trygga med att åka Tunnelbana och detta måste ske 

oavsett tidpunkt. 

Kunden köper färdbevis för att kunna resa i en form av trygghet. Att kunna ge full garanti 

över trygghet på Tunnelbanan för alla resenärerna är omöjligt, men något funktionssätt 

måste finnas för att förebygga det onödiga våld som tunnelbaneresenärer och anställda 

upplever, och blir utsätta för. Om man ser till det företagsekonomiska synsättet så kan man 

                                                
3 Aftonbladet 14.3.2006
4 Richard Norman & Rafael Ramirez 1994
5 Mitt i Söderort 7.3.2006
6 SVT, Nyheterna 10.4.2006
7 SVT, Nyheterna 10.4.2006
8 Stockholms City 27.4.2006
9 Stockholms City 27.4.2006
10 Aftonbladet 13.3.2006
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konstatera att om ett företag levererar en dålig produkt eller service är företaget skyldigt att 

dra tillbaka eller förbättra den.

De tågvärdar som patrullerade i Tunnelbanan och stationerna var en symbol för att 

förebygga våld på Tunnelbanan och det fanns även perioder när man kunde se 

Tunnelbanepoliser som klev på Tunnelbanan och gick mellan stationerna. Detta gav en 

oerhörd trygghet för allmänheten, man kände att det var tryggt att åka Tunnelbana. Frågan vi 

ställer oss är varför tågvärdarna, trygghetsväktarna och poliserna som alltid sågs av många 

att upprätthålla lag och ordning på Tunnelbanan och på stationerna försvann?11 Den här 

uppsatsen kommer att handla om hot och våld samt trygghet på Tunnelbanan och på 

stationerna. 

Hot och våld definierar vi här som verbal och fysisk misshandel av både resenärer och 

tunnelbaneanställda.  

1.2 Problemdiskussion 

I dagens marknadsföring sätter företagen kundtillfredställelse i centrum. Företagen har 

oerhörda krav på att leverera rätt produkt respektive rätt tjänster på rätt plats.12 Det är viktigt 

att företagen är skickliga på att upptäcka brister i sina produkter eller tjänster och eventuellt 

åtgärda de brister som har uppkommit. Detta kan åstadkommas genom att man återkallar 

produkter eller vid en tjänst ska företaget ha en bra kommunikation och feedback av sina 

kunder. Med andra ord sätter företagen kunden i fokus.13 Ett bra exempel är när Volvo 

levererar en bil som sedan visas ha några brister åtgärdar företaget felet genom att återkalla 

bilarna. När det gäller företag inom tjänstemarknaden är förutsättningarna annorlunda, det 

vill säga företagen kan inte återkalla tjänster. Däremot strävar företagen bland annat att 

skapa bra kommunikation med sina kunder för att antingen undvika brister eller åtgärda dem. 

En återkoppling till kunden är mycket viktigt i tjänstemarknadsföring. Med återkoppling avses 

att företaget går tillbaka till sina kunder för att få veta hur kunden upplever produkten eller 

tjänsten. Genom den feedback som företagen får kan man förbättra de eventuella brister 

som kan uppstå i en produkt eller tjänst. 

                                                
11 Intervju med Anna Musert den 5.4.2006.
12 Richard Norman & Rafael Ramirez 1994.
13 Richard Norman & Rafael Ramirez 1994.
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Transporttrygghet på ett globaltperspektiv 

International Civil Aviation Organisation 

Inom offentliga transporttjänster där syftet är att transportera människor från en destination 

till en annan, är trygghet och säkerhet en central och viktig anblick. Transporten i det här 

avseendet handlar om att transportera människor på land, i luften och till sjöss. I den 

Internationella Civil Flyg Organisationens (ICAO) sex strategiska mål kom trygghet och 

säkerhet på första respektive andra platsen.14

Strategiska mål 

Nedanstående sex punkter har definierats som strategiska mål av organisationen:

1. Trygghet

2. Säkerhet

3. Miljöskydd  

4. Effektivitet 

5. Kontinuetet

6. Rättssamälle15

Detta visar vikten av trygghet inom olika transportbranschen som flyg, järnväg, buss, rederi 

m.fl. Det viktigaste av alla är transporttjänster och särskild där människor är inblandade.16  

Offentliga transportföretag erbjuder sina kunder trygghet och säkerhet, det vill säga att 

kunden kan åka i en trygg miljö. Det är detta värde som erbjuds och detta är vad som köps 

av kunden.  Det är tydligt att denna trygghet inte kan skapas ensamt av företaget. En 

kundinvolvering är mycket viktigt i värdeskapande inom trygghetsarbetet. För att kunden ska 

uppfatta värdet, det vill säga tryggheten som en tjänst som fyller avsikten, måste han eller 

hon vara involverad i trygghetsarbetet. När tryggheten inte kan skapas, då är det en tjänst 

som inte fyller avsikten. Inom ett företagsekonomiskt perspektiv och relationsmarknadsföring 

en vara som inte fungerar ska inte finnas på marknaden. I värsta fall återkallas varan eller 

åtgärdas bristen som har uppkommit i tjänsten.  

Ett företag inom transportbranschen kan betrakta trygghet som en tjänst som levereras till 

kunden. I det här fallet kommer vi att studera SL med fokus på trygghet. Tryggheten att 

kunna åka kollektivt med Tunnelbanan och tryggheten som skall råda vid alla 

tunnelbanestationer har varit ett samhällsproblem, på grund av det hot och våld som både 

resenärerna och personalen på Tunnelbanan upplever. SL är och betraktas som vilket 

                                                
14 www.icao.int den 9.6.2006
15 www.icao.int den 9.6.2006
16www.icao.int den 9.6.2006
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serviceföretag som helst och företaget måste kunna ge värde till sina kunder. Värdet 

beskrivs här som när kunden tar Tunnelbanan från punkt A till punkt B. Vi förväntar oss att 

kunden ska kunna komma fram till sin slutdestination i tid och dessutom känna sig trygg. 

Detta är SL skyldig att tillhandahålla som ett serviceföretag. För att klara detta åtagande 

måste kollektivtransporten vara säkra och att man inom SL lyssnar till sin omgivning. För att 

kunna kommunicera på ett bra och effektivt sätt med sin omgivning måste SL tillämpa 

marknadsföringsmix som består av de fyra P: na. (Pris, Plats, Produkt, Påverkan), ett 

användbart verktyg då man utformar sin marknadsföringsstrategi17.  

Pris: Biljettpriset som kunden betalar för sitt färdbevis. Eftersom SL är ett offentligt bolag är 

det politikerna som fastställer vilket pris som ska gälla. 

Plats: Definieras här som stationerna. Det vill säga arbetsplatsen för personalen samt start 

respektive slutdestination för resenären.

Produkt: SL: s produkt är en tjänst som består av transport av resenärer från punkt A till B, 

med trygghet och bekvämlighet. 

Påverkan: Företagets strävan går ut på att involvera kunderna så att de kan påverka dess 

verksamhet. Detta görs genom fokusgrupper, enkäter och de anställdas rapporteringar.18

Att kunna åka Tunnelbana utan att vara rädd eller bli utsatt för hot och våld är kundens 

rättighet. Alla kunder måste kunna åka Tunnelbana oavsett tid på dygnet utan rädslan att bli 

utsättas för något våld. I dagens Tunnelbana väljer en del vilka tider de skall åka Tunnelbana 

och det är ingen ovanlighet att resenärerna blir utsätta för oprovocerat våld, och detta gäller 

även de anställda på tunnelbanestationerna. Problemet har blivit ett samhällsfenomen som 

behöver ett krafttag för att kunna bringa ordning och reda inom kollektivtrafiken.

       ’’Jag har själv blivit överfallen med en karatespark bakifrån efter en pendeltågsresa till 

Centralen för att jag vänligt påpekade för några resenärer att det rådde rökförbud på tåget. 

Den erfarenheten hade jag gärna varit utan’’.19 Det sade Sten Erson Wester (kd), i en 

kommentar i samband med att landstingsfullmäktige debatterade hans motion om ökad 

trygghet inom kollektivtrafiken.Enligt honom är det många stockholmare som känner sig 

oroade över hur våld och hot påverkar deras vardag.  ’’Detta är en oerhört viktig fråga för SL 

att hantera och ingen kraft får sparas i arbetet för att öka tryggheten för resenärer och 

trafikpersonal ’’.20 Han vill att SL tar ett samlat strategiskt grepp om säkerhets- och 

                                                
17 Kotler Philip 1999.
18 Intervju med Peter Åsberg, den 3.5.2006.  
19 www.stockholm.kristdemokraterna.se. 25.5.2006.
20 www.stockholm.kristdemokraterna.se. 25.5.2006.
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trygghetsfrågorna och i samarbete med entreprenörerna gör detta till fråga nummer ett på 

dagordningen.21

Det är viktigt med hänsyn till ett företagsperspektiv för SL att kunna samarbeta med andra 

aktörer i ett nätverk för att på så sätt ta itu med den ökande formen av hot och våld inom den 

kollektiva trafiken. Sten Erson- Westers förslag om samarbete mellan SL och andra 

entreprenörer anses vara strategiskt viktigt idag, när man ser att fler företag kompletterar 

varandra på olika områden. Ämnet blir mer intressant och viktigt när även landets 

justitieminister Tomas Bodström nyligen uttalade sig om SL: s 

trygghetsarbete.Justitieminister Tomas Bodström har tagit sig en närmare titt på hur SL 

arbetar med trygghetsfrågorna. Tillsammans med SL analyserade han resultatet av arbete 

med kameror på Zinkensdamms tunnelbanestation, besökte Trygghetscentralen och pratade 

med busschaufförer i Hornsbergsdepån.

SL: s vd Lennart Jangälv, säkerhetschefen Johan Hedenfalk, trafiklandstingsråd

Anna Kettner och säkerhetssamordnaren Jeanette Hededüs visade Tomas Bodström runt i 

kollektivtrafiken för att demonstrera hur SL arbetar med trygghetsfrågorna.22

När det gäller de anställdas arbetssituation på Tunnelbanan är det en rättighet att vara trygg 

på sin arbetsplats. Den 2 mars 2006 kunde man på Stockholmsnytt i Sveriges radio höra att 

några tonårsgäng, i det här fallet tjejer, misshandlande en äldre dam på Tunnelbanans gröna 

linje .23 Omständigheterna kring misshandeln kom inte fram i nyheterna, men scenariot är 

inte ovanligt och det rapporteras sällan om detta förrän det händer något allvarligt, till 

exempel det som hände med Frida Agnaes.

I dagens tuffa samhälle vågar man inte säga emot ifall man ser vandalisering eller våld som 

pågår i tunnelbanevagnarna just på grund av rädslan att bli misshandlad själv. Tunnelbanan 

är det snabbaste och tryggaste kommunikationsmedlet i Stockholm i jämförelse med buss 

och taxi och därför använder de flesta Tunnelbana för att ta sig dit de ska. Idag finns folk 

som bara tar Tunnelbanan på dagarna och undviker den på kvällar eller på nätterna när 

risken för våld är som störst. Helger är ett stort problem, då mycket folk rör på sig på stan 

och många är mer eller mindre påverkade. Detta är en grogrund som lätt kan leda till bråk. 

Våldet på Tunnelbanan och på stationerna sker varje dag, men det är främst under helger 

som både resenärer och tunnelbaneanställda kan råka ut för, ibland oprovocerat våld.24 När 

det för några år sedan fanns tågvärdar på Tunnelbanan vid stationerna kände folk en viss 

                                                
21 www.stockholm.kristdemokraterna.se. 25.5.2006.
22 SL: s sida Metro 10.5.2006
23 Stockholmsnytt den 2.3.2006, Sveriges Radio
24 Intervju med Anna Musert den 5.4.2006, samt Aftonbladet 13.3.2006.
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trygghet och deras närvaro sågs som en förebyggande åtgärd. Övervakningskameror i själva 

vagnarna tycks inte skrämma dem som vill utföra våld och resenärerna verkar inte känna sig 

trygga. De flesta övervakningskamerorna på offentliga platser har ganska dålig kvalité och 

kan inte ge ett bra händelseförlopp.25 I verkligheten är trygghet en del av den service som 

SL/Connex erbjuder sina kunder och detta gör att ämnet blir så intressant och viktigt.

Varje dag åker ca 1,6 miljoner resenärer med Connex i Sverige varav en halv miljon 

resenärer gör drygt en miljon resor varje dag med Tunnelbanan. Trygghet, säkerhet, 

pålitlighet och service är prioriteringar i arbetet som sköts av 7400 anställda runt om i 

landet.26  

1.3 Frågeställning
 Hur trygga känner sig kunderna respektive personalen hos SL/Connex 

Tunnelbana AB?

 Vad har SL/Connex för affärsstrategier för att skapa en trygg miljö för 

sina kunder och personal?

 Hur involverade är kunder och personal i SL/Connex trygghetspolicy?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera graden av kund/personal 

involvering i SL: s trygghetspolicy inom Tunnelbanan.

1.5 Avgränsningar 

Connex Sverige AB driver på uppdrag av SL personal trafik på entreprenad åt Rikstrafiken, 

Länstrafikbolag, kommuner och landsting i hela Sverige. Företaget vill lösa resenärers 

transportbehov genom buss, tåg, Tunnelbanan, spårvagn och båt.27

Med den omfattande verksamheten som företaget driver har vi valt att begränsa oss till 

företagets verksamhet inom Tunnelbanan i Stockholm, och att lägga fokus på trygghet under 

2006.

Trygghet och våld som vi nämnde kan betyda olika saker. Hot och våld definierar vi 

som verbal och fysisk misshandel av både resenärer och tunnelbaneanställda.  

                                                
25 SVT, Nyheterna 10.4.2006.
26 www.connex.se den 28.3.006.
27 Informationsblad: Connex 2006.
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2 Metod

Avsikten med detta avsnitt är att beskriva och motivera val av undersökningsmetoder. I 

fortsättningen kommer vi att förklara val av ämnen och beskriva synsättet som ligger till 

grund för undersökningen.

2.1. Vetenskaplig ansats

Det finns tre olika sätt att gå till väga vid vetenskapliga analyser. Detta avgörs genom att 

använda sig av induktiv, deduktiv och abduktiv ansats. Med induktiv ansats menas att man 

utgår från en verklighet till en teori dvs. att man observerar verkligheten och sedan jämför 

detta med en befintlig teori. 

Deduktiv ansats är motsatsen som innebär att man går från en

befintlig teori till en verklighet.28  Abduktiva ansatser är en blandning av den deduktiva och 

den induktiva ansatsen som innebär ” … att ett (ofta överraskande) enskilt fall tolkas med ett 

hypotetiskt övergripande mönster, som om det vore riktigt, förklarar fallet i fråga”.29

2.1.1. Val av ansats

Under arbetsprocessens gång kan man blanda teori och empiri. Med detta arbetssätt går vi 

både från teori till empiri men även från empiri till teori. Beslutet att använda en abduktiv 

ansats togs med hänsyn till problembakgrunden och problemformuleringen. 

Den fråga vi stod inför var om SL: s kunder och personal är involverad i trygghetsarbetet eller 

inte och vår undersökning gick ut på att finna svar på om det är så eller ej.

Resultatet av undersökningen kommer att analyseras med hjälp av de befintliga 

vetenskapliga teorierna. Därefter kan man se vilka samband som finns mellan verklighet och 

teorier.   

2.2 Datainsamling

För att kunna få svar på de frågor som vi har ställt för att uppfylla uppsatsens syfte måste vi 

samla in och bearbeta data. 

                                                
28 Johannesen, A & Tufte 2003.
29 Alvesson, M & Sköldberg, K, 1994, s.42
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Vi kommer att använda oss av både primär- och sekundärdata. Vidare kommer vi att 

använda oss av olika undersökningsmetoder, det vill säga kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 

2.3. Primär- och sekundärdata

2.3.1. Primärdata 

Primärdata är den information som utredaren själv bidragit till att utforma. 

Primärdata samlas in för ett specifikt undersökningsändamål och är inte dokumenterad 

sedan tidigare.30  Våra primärdata består av både enkätundersökningar och intervjuer.

Fördelarna med primärdata är flera, hög användbarhet, relevansen till det aktuella problemet 

är mycket högt och den insamlade data finns bara hos insamlaren. Nackdelen med 

insamlingen av primärdata är bland annat hög kostnad, samt att det är tidskrävande.31

2.3.2.  Sekundärdata

Sekundärdata är redan insamlad, och bearbetade för ett annat syfte. Fördelen med 

sekundärdata är bland annat att det är befintligt och ekonomiskt. Nackdelen med denna data 

är att det inte är så relaterat till det aktuella problemet, källan till informationen är ofta inte 

känd och måste därför kontrolleras.32

Vi kommer att använda oss av sekundärdata i form av andrahandsinformation det vill säga 

böcker som är relevanta för området, tidningsartiklar, företagens hemsidor och 

informationsblad som vi har samlat in. 

SL har en egen sida i tidningen Metro, innehållande uppdaterad information om företagets 

verksamhet. Eftersom SL vill kommunicera med sina kunder via den här sidan anser vi att 

informationen är tillförlitlig.

                                                
30 Lun Dahmström 2000, s 51.
31 Dahmström 2000, s 51.
32Dahmström 2000, s 69.
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2.5. Kvantitativ och Kvalitativ ansats  

2.5.1. Kvantitativ ansats 

Vid kvantitativ forskning kartläggs, analyseras eller förklaras ett område i form av variabler 

och kvantitativa förhållanden. Här mäter man och använder sig av vetenskapliga tekniker 

som kan ge kvantifierbara slutsatser. 33

Med kvantitativ ansats menas att bland annat undersökningsmetodiken är i form av ett 

frågeformulär med pre- strukturerade och kodade svarsalternativ som sedan kan 

analyseras.34

En kvantitativ studie karaktäriseras av att undersökningen utförs med hjälp av 

envägskommunikation i motsats till den kvalitativa, där en dialog är vanligt förekommande.

I vårt fall använder vi oss av kvantitativa ansatser, det vill säga enkätundersökning. 

Vi föredrog den kvantitativa ansatsen eftersom mängden deltagande och svarsalternativ var 

mycket avgörande för undersökningen. I vår undersökning deltog både SL: s kunder och 

personal. 

2.5.2.  Kvalitativ ansats 

Med den kvalitativa ansatsen kommer vi att göra en insamling, analys och tolkning av data 

som inte går att utryckas med siffror. Resultatet kan inte mätas eftersom man försöker att 

beskriva egenskaperna hos något eller uppfatta hur något är beskaffat.

Den största skillnaden mellan de två, det vill säga den kvantitativa och den kvalitativa 

ansatsen, är att med den förstnämnda försöker man att tolka något med hjälp av få faktorer 

hos ett stort urval, medan vid en kvalitativ metod används många faktorer på ett mindre antal 

svarande.35

Den kvalitativa forskningen är lämpad för undersökningar med explorativ inriktning och därför 

lämpar den sig bäst när det finns brist på kunskap inom det problemområde som har valts att 

studeras.36

Vi kommer att använda oss av kvantitativ forskning vid undersökningen av SL: s 

kunder/personals involvering i företagets trygghetsarbete. Detta för att egenskaperna vi 

                                                
33 Lekvall, Wahlbin 1993.
34 Johannessen & Tufte 2003.
35 Darmer & Freyyag 1992.  
36 Lekvall, Wahlbin 1993, s.141.
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undersöker är mätbara. Det vill säga graden av kund och personal involvering i företagets 

trygghetsarbete. Även företagets åtgärder för att förebygga hot och våld är också mätbara.  

Informationsinsamlingen hos företagen kommer däremot att karaktäriseras av 

kvalitativmetod.

2.6. Intervjuer och enkäter

2.6.1. Intervju
.

Med Intervjuer menas en rad antaganden och kunskaper om situationen, vilka normalt inte 

associeras med en tillfällig konversation. En intervju kan ta form mellan två eller flera 

personer.  Med en trovärdig intervju när någon samtycker till att delta i en forskningsintervju

krävs följande villkor: 

Det finns godkännande att delta. För att kunna använda material för forskningssyfte inleds 

intervjun med ett möte med intervjuobjekten.

När en individ går med på att intervjuas, innebär detta i allmänhet att det är ett informerat 

samtycke, t.ex. att intervjun inte genomförs med hjälp av dolda bandinspelningar av 

diskussioner eller genom att utnyttja tillfälliga konversationer om forskningsdata.

Intervjuobjektens ord kan betraktas som protokollförda och dokumenterande. 

Vid intervjun borde det finnas en förståelse att det som intervjuobjekten säger kan användas 

av forskaren vid ett senare tillfälle samt att det sagda kan fattas som tillförlitligt uttryck för 

personens tankar och synpunkter.37

2.6.2. Enkäter 
Enkäter beskrivs här som ett färdigt formulär som skickas till respondenter. Det är 

strukturerat av intervjuare och därför ses enkäter som en strukturerad intervju.

Vi bestämde oss för enkäter för att den insamlade data blir lättare att strukturera i form av 

enkäter med färdiga svarsalternativ. 

2.6.3.  Intervjumetoder 
En vetenskapligintervju kan genomföras med hjälp av olika intervjumetoder t.ex. 

strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer.38

Vi har använt oss av strukturerade intervjumetoder. Med strukturerade metoder avses att 

forskaren har färdigformulerade frågor till intervjuobjekten. Forskaren kan vara flexibel och

                                                
37 Denscombe 2000, s.130-131.
38 Denscombe 2000.
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kan också göra ändringar i intervjufrågorna för att intervjuobjekten skall förstå frågorna och 

ge forskaren ett tillförlitligt svar.39

2.6.4 Utformande av intervjuer

Det finns flera möjliga sätt att genomföra en forskningsintervju på, t.ex. telefon, mejl samt 

personlig intervju.40

Vi har genomfört två personliga intervjuer och två telefonintervjuer. En personlig intervju går 

ut på att man stämmer en träff med intervjuobjekten, där intervjuobjekten har möjlighet att i 

förväg få intervjufrågorna, dock inte alltid.  Detta underlättar eventuella missförstånd och kan 

även förkorta intervjutiden. Telefonintervju är mycket enkel, snabb, flexibel och 

kostnadseffektiv. Det går att genomföra dubbelriktad kommunikation på realtid.41

2.7 Validitet och reliabilitet 

Målet med validitet och reliabilitet är att kunna mäta undersökningens trovärdighet och 

relevans.

2.7.1. Validitet 

Med validitet avses att undersökningen mäter det som man vill undersöka, och att det är 

relevant i sammanhanget.42

Den viktigaste faktorn som främst avgör undersökningens validitet är samspelet mellan 

intervjuvare och respondent. Det vill säga att respondenten skall ha rätt kunskap för att 

besvara frågorna annars påverkas undersökningens validitet om han/hon missuppfattar 

frågan.43 Det finns två validitetsbegrepp inre validitet yttre validitet. Inre validitet avser 

överrensstämmelsen mellan begreppet och det mätbara definitionerna av dem. Inre validitet 

kan undersökas utan att empirisk data samlas in. Yttre validitet har att göra med 

överensstämmelse mellan det mätvärde man får när man använder operationell definition 

                                                
39 Denscombe 2000, s.134-135.
40 Lekvall, Wahlbin 1993.
41 Lekvall, Wahlbin 1993, s.186-187.
42 Lekvall, Wahblin 1993,s.211.
43 Denscombe 2000
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och verkligheten.44 I vår undersökning har vi studerat om SL och Go Transit respektive 

Londons Tunnelbana använder sig av kund/personal involvering i deras trygghetsarbete. 

Vi har även tittat på eventuella likheter och olikheter mellan SL och ovannämnda företag. 

För att försäkra validiteten i vår uppsats försäkrade vi oss att intervjua rätt person det vill 

säga personer i rätt befattning. När det gällde enkätundersökningen försökte vi att ha med 

resenärer i olika åldrar och från alla Tunnelbanelinjer.  

2.7.2. Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om äktheten och innebär att mätningarna är korrekt utförda. Med andra 

ord, om man kommer till samma resultat när man mäter samma fenomen på olika sätt har 

man hög reliabilitet att göra.45

Vi har använt oss av två metoder vid vår undersökning, personliga intervjuer och 

enkätundersökning. För att motverka eventuella missförstånd vid undersökningen och 

eliminera risken att intervjuaren och respondenten kommer att påverka varandra, försökte vi 

att i förväg informera respondenterna om vårt syfte och skicka frågorna i förväg, samt att vi 

intervjuade de som var mycket insatta i problemområdet och hade tillräckligt med relevant 

information. När det gäller enkätundersökningen försökte vi att intervjua resenärerna inom 

Tunnelbanan som är välbekanta med problemet. Vi erbjöd dem klara frågor med flera 

svarsalternativ.

2.8. GAP- analys
Det är av intresse att undersöka hur pass väl SL: s trygghetspolicyn stämmer överens med 

deras kunders och personalens uppfattning. Därför görs undersökningen i form av en GAP-

analys.46

En GAP- analys innebär att samma frågor ställs till två olika grupper vars åsikter och 

beteende skall jämföras med varandra. Denna studie undersöker och jämför företagen 

SL/Connex, samt deras kunder och personals svar av hur pass väl dessa gruppers svar 

överensstämmer med varandra. Om resultatet av GAP-analysen visar på en god 

överensstämmelse, innebär det att SL/Connex och deras kunders/personals uppfattning av 

involvering i trygghetspolicyn är samstämmig. 

                                                
44 Eriksson & Wiedersheim- Paul 1998.
45 Andersen 1994, s.91.
46 Grönroos, Christian 1996. 
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3.Teori 

För att urskilja vilka faktorer som är viktiga för att stärka kundinvolvering och ge ett ökat 

mervärde till nuvarande kunder har vi valt involveringsteori.

Den teori som ligger till grund för studien är vald med utgångspunkt från perspektiven 

relationsmarknadsföring. Detta synsätt och tillhörande teori bör ha en avgörande betydelse 

för SL/Connex: s möjlighet att behålla sina kunder och skapa en långvarig relation där 

kundinvolvering i trygghetspolicyn är centralt. 

3.1. Involvement Theory 

Involvement theory handlar normalt om hur pass engagerad konsumenten antingen är i 

själva produkten eller tjänsten. Engagemanget handlar också om hur stor personlig relevans 

och risk som konsumenten upplever i en särskild beslutssituation. Det finns två typer av 

involvering, hög involvering och låg involvering.47

I det här fallet om SL handlar involvementteorin inte om att köpa någon produkt, men 

däremot hur pass engagerad eller involverad kunden/personalen är i SL: s trygghetspolicy.

3.1.1 High Involvement

Med hänsyn till SL: s verksamhet beskriver vi här High involvement eller hög 

involveringsgrad, som den höga personliga relevansen som kunden känner vid köp av en 

tjänst samt den höga personliga relevansen som personalen känner. Detta reducerar den

upplevda risknivån vid engagemanget. När kunden eller personalen är väldigt motiverad till 

att söka information, söks och bearbetas informationen på ett rationellt och logiskt sätt för att 

kunden skall kunna reducera den upplevda risknivån. Information är en viktig del i processen 

då individen är väldigt motiverad och denna information söks aktivt, genomgås samt 

utvärderas.48

Man använder sig av flera källor; massmedia såsom tv, tidningar, Internet, samt andra 

såsom word-of-mouth metoden. 

                                                
47 Fill, Chris 2002.
48 Fill, Chris, 2002.
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3.1.2 Low involvement

Low involvement eller låg involvering, kännetecknas av en låg risknivå. Informationen som 

söks eller fås behandlas på ett passivt, ofrivilligt sätt på grund av den låga personliga 

relevansen och den uppskattade risken som upplevs i köpet. Kommunikation det vill säga 

engagemang kan hjälpa till att bygga medvetandet hos låginvolveringsprodukter/tjänster.49

När SL: s kunder eller personal får tillräckligt med information blir det lättare för dem att 

bestämma hur pass engagerade eller involverade kunderna kan vara i formulering av SL: s 

trygghetspolicy.

Information och kommunikation är av avgörande betydelse när det ska skapas involvering 

eller engagemang vid en produkt eller tjänst.

4 Empiri

I det här kapitlet presenterar vi företagsbeskrivningar av SL och Connex AB, samt deras 

trygghetspolicy inom Tunnelbanan. Data för den här uppsatsen har arbetats fram från 

primärdata, sekundärdata och kompletterats med intervjupersonernas svar från respektive 

företag. Intervjupersonen på SL är, Jeanette Hegedüs säkerhetssamordnaren, och på 

Connex är intervjupersonerna Peter Åsberg säkerhetschef, Anna Musert platschef på bana 

två och Svetlana Martin stationsföreståndare (Liljeholmen).

Först börjar vi med att titta på andra företag som befinner sig inom samma bransch som SL 

det vill säga kollektivtrafiken. Anledningen till detta är att vi vill se hur andra företag ser på 

tryggheten inom sin verksamhet och hur pass deras kunder är involverade i deras 

trygghetsarbete.

4.1 GO TRANSIT 

GO Transit is one of the safest transit systems in North America.50  Go Transit är ett 

kanadandskt transpoetföretag i båda buss och tågtrafiken liksom SL i Stockholm. Även här 

observerar vi att företaget sätter trygghet centralt i sin verksamhetspolicy.

” The safety of our passengers and empolyees is our number one priority- on GO Train and 

GO Bus”.51 Företaget är medvetet om värdet av kundinvolvering i sitt trygghetsarbete och 

                                                
49 Fill, Chris, 2002.

50 www.gotransit.com den 10.6.2006.
51www.gotransit.com den 10.6.2006.
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uppmanar sina kunder att vara med i utformning av detta. Det finns ett nära samarbete 

mellan företaget, polisen och olika myndigheter för att förebygga potentiella trygghetsrisker.52  

Här ser man klart och tydligt hur företaget försöker att involvera allmänheten och särskilt sina 

kunder för att kunna skapa trygghet, det vill säga värdet som kunden söker och vill ha. 

Ett annat exempel på hur Go Transit använder sig av kundinvolvering i sitt trygghetsarbete är 

något som företaget kallar ”Educating Emergency Response Team”.53 Detta betyder att man 

utbildar och förbereder de anställda på hur man ska reagera i händelse av något oväntat 

situation. 

Vidare kan man läsa i Go Transits policy ”To report crime or security matters” 54 här vänder 

företaget till sina kunder för information, det vill säga att man återkopplar till kunden för att få 

feedback och till slut få förbättra sina tjänster. Detta är en del av kundinvolvering som tillslut 

resulterar till en bättre kundrelation. 

4.2. London underground

Trygghetsarbetet i Londons tunnelbanesystem består av följande punkter: 

1. Design and maintenance of the infrastructure and vehicles: Desigen av 

infrastrukturen kan förebygga risken för otrygghet.

2. Developing the role of staff: Personalutbildning spelar en viktig roll för att minska 

risker och få kundernas förtroende.   

3. Making best use of physical security measures: Att introducera övervakningskameror 

och ha bra kommunikation med passagerarna kan förstärka tryggheten. 

4. Providing information to passengers: Rätt information till kunderna skapar förtroende 

att åka kollektivt. 

5. Working with ung people: Barn och ungdomar är en stor användare av den offentliga 

transporten men samtidigt ses de av många som orsaken till otryggheten. Det är

       viktigt att ha dialog med de och på så sätt få de vara med i utformning av 

trygghetsarbete. 

6. Working with other organisations: Samarbetet med andra organisationer och 

myndigheter kan minska hot och våld inom Tunnelbanan.55

                                                
52 www.gotransit.com den 10.6.2006.
53 www.gotransit.com den 10.6.2006.
54 www.gotransit.com den 10.6.2006.
55 www.dft.gov.uk den 9.6.2006.
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4.3 Företagsbeskrivning 

4.3.1 SL
SL som är Storstockholms Lokaltrafik ansvarar för att det finns ett bra system av kollektiva 

resmöjligheter i Stockholms län och att deras resenärer får så mycket som möjligt för 

pengarna, bland annat trygghet på Tunnelbanan. SL upphandlar därför stora mängder av 

tjänster och varor, stort som smått i full internationell konkurrens. Några exempel är när 

Connex fick uppdraget att sköta Tunnelbanetrafiken i Stockholm. Den kollektiva trafiken i 

Stockholm har sina rötter i 1700 –talets roddarmadamer och 1800-talets hästdragna 

spårvagnar. Under 1900-talet har en fantastisk utveckling skett. AB Stockholms Spårvägar 

(SS) ombildades 1967 till AB Storstockholms Lokaltrafik för att samordna länets lokaltrafik.56

Varje dag reser fler än 600 000 personer med SL. SL har det övergripande ansvaret för att 

invånarna i Stockholms län ska ha tillgång till en välfungerande kollektivtrafik.

År 1950 invigdes dagens tunnelbanetrafik med sträckan Slussen – Hökarängen.

Två år senare invigs sträcken Kungsgatan, senare Hötorget – Vällingby. I dag finns det 100 

Tunnelbanestationer och företaget sysselsätter 10 000 personer.57

4.3.2. Affärsidé
Företagets affärsidé är att erbjuda sina kunder det smarta sättet att resa - snabbt, enkelt, 

pålitligt, och prisvärt. SL möter olika resenärers behov av enkla, pålitliga och prisvärda resor, 

och alla resor ska vara säkra och trygga. Företaget bidrar genom sin verksamhet till en 

rättvis och långsiktigt hållbar utveckling av regionen.58

4.3.3. Mål 

SL: s mål är att få fler och mer nöjda kunder.

Utgångspunkter för att nå målet är nedanstående sju förutsättningar:

1. Utgå från resenärernas behov 

2. Rättvisa och jämställdhet.

3. Säkerhet

4. Tillgänglighet för funktionshindrade

5. Varsamhet med resurser.

6. Miljöhänsyn.

7. Ekonomi i balans.59

                                                
56 www.sl.se den10.4.2006.
57 Connex informationsblad 2006.
58 www.sl.se den10.4.2006.
59 www.sl.se 10.4.2006



23

4.4.1. Connex AB

Connex Sverige AB driver persontrafik på entreprenad åt Rikstrafiken, länstrafiken, 

kommuner och landsting i hela Sverige. Connex är specialiserade på att lösa resenärers 

transportbehov genom buss, tåg, Tunnelbana spårvagn och båt. Varje dag åker cirka 1,6 

miljoner resenärer med Connex Sverige. Säkerhet, pålitlighet och service är prioritet i arbetet 

som sköts av 7 400 medarbetare runt om i landet. Connex har över 60 års erfarenhet av 

persontrafik med buss och över 50 års erfarenhet av persontrafik på spår i Sverige. 

Företaget har erfarenhet av att köra flera typer av spårtrafik i Sverige som:

 Tunnelbana: Stockholms tunnelbanenät

 Järnväg: Fjärrtåget mellan Göteborg/Stockholm och Luleå/Narvik. Regional tågtrafik i 

Norrbotten och Västerbotten. Kinnekulletåget mellan Göteborg, Skövde och 

Hallsberg. Lidingöbanan och Saltsjöbanan i Stockholm. 

 Spårväg: Tvärbanan och Nockebybanan i Stockholm och Norrköpings spårvägar.60

4.4.2. Affärsidé 

Connex erbjuder sig att utföra kontraktsbaserad persontrafik på ett pålitligt, serviceinriktat 

och lönsamt sätt.61

4.4.3. Mål

Företagets mål ska genomsyra och prägla dess verksamhet varje dag.

Tryggt: hög säkerhet, pålitliga och punktliga, långsiktiga och uthålliga.

Mänskligt: bryr sig, skapar trivsel, värnar om miljön 

Modernt: driver utvecklingen, satsar på service, överträffar förväntningarna

Lokalt: tar lokalt ansvar, nära och tillgängliga.62

4.5. intervjuer

4.5.1. Personliga intervjuer 

De personer som vi har intervjuat är:

Anna Musert som är platschef på bana 2. Vi intervjuade henne den 5.4.2006.  

Intervjun ägde rum på hennes kontor i Liljeholmen. Intervjun tog cirka 40 minuter.

                                                
60 www.connex.se10.4.2006
61 www.connex.se10.4.2006
62 www.connex.se10.4.2006 & Connexs informationsblad 2006.
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Den andra intervjupersonen var Peter Åsberg som är trygghetschef på Connex. Honom 

intervjuade vi den 3.5.2006 på hans kontor i Liljeholmen. Intervjun tog cirka 40 minuter. 

För att reducera risken för eventuella missförstånd och underlätta den för intervjupersonerna

hade vi skickat frågorna till dem i förväg. 

4.5.2. Telefonintervju 

Den 18.5.2006 hade vi en telefonintervju med Jeanette Hegedüs som är 

säkerhetssamordnare på SL. Jeanette hade fått våra frågor i förväg. Intervjun tog ungefär 30 

minuter.

Den sista telefonintervjun gjordes den 2.6.2006 med Svetlana Martin stationsansvarig 

(Liljeholmen) i samband med stationens ombyggnad och upprustning för funktionshindrade 

trafikanter. Intervjun tog ungefär 40 minuter. 

4.6. Sammanfattning av intervjuerna 

Här börjar vi med att sammanfatta Anna Muserts intervju som vi hade med henne på hennes 

arbetsplats i Liljeholmen. 

Enligt Anna Musert har hot och våld på Tunnelbanan ökat men när det gäller de grova 

händelser är det ganska stabilt. Connex ser allvarligt på problemet och har sina satsningar 

och åtgärder. När det gäller trygghet på arbetsplatsen, dvs. personalens trygghet säger hon 

att man jobbar väldigt hårt inom detta område. Ett konkret exempel är den nya 

kassahanteringsrutin, som handlar om ett slutet kassahanteringssystem. Även när det gäller 

personaltransport har Connex satsat på det, genom att erbjuda sin personal taxiresor på 

morgonen och på sena kvällar. På kundtrygghetsområden nämnde hon att Connex 

rekommenderar till SL som är beslutsfattande när det gäller val av trygghets-/säkerhets-

medel till exempel övervakningskameror, insats av väktare m.m. Enligt Anna Musert är det 

övervakningskamerorna som har varit mest effektivt. Först började man med att installera

kameraövervakningssystem på fem stationer, men nu vill man införa systemet på flera 

stationer. När det gäller själva kundinvolveringen i skapandet av trygghetspolicyn menade 

Anna att det är SL som har den beslutfattande makten. Kunderna kommer från hela 

Stockholmsregionen och det är svårt att beakta alla enskilda åsikter.

Men när det gäller personalen försöker Connex att fånga upp deras förslag och idéer genom 

att skicka hem enkäter till dem eller samtala med dem.63

                                                
63 Intervju med Anna Musert den 5.4.2006.
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Peter Åsberg som är trygghetschef på Connex svarar på samma sätt som Anna Musert när 

det gäller trygghetspolicyn, det vill säga Connex har ingen trygghetspolicy utan företaget 

följer SL: s rekommendationer och följer SL: s mål. 

Dagens situation i Tunnelbanan är bättre ur personalens perspektiv enligt Peter, för att det 

finns mer väktare och övervakningskameror, men ur kundernas perspektiv är det kanske inte 

så. Detta uttalande bekräftas av Justitieminister Tomas Bodström när han nyligen var på 

besök hos SL och sa att ’’ jag tycker att samarbetet som SL har med polisen och 

ordningsväktarna är bra’’.64

Peter är mycket försiktigt när det gäller poliser och väktare på Tunnelbanan. Enligt honom 

kan ibland väktarna skapa otrygghet bland kunderna. 

När det gäller personalens trygghet finns det en trygghetschef på Tunnelbanan som ständigt 

är i kontakt med facket som representerar personalen. För att trygghetsarbetet skall vara bra 

och uppnå sitt syfte rapporterar de anställda dagligen till Connex. Det som rapporteras in 

används vidare som grundmaterial för vidare trygghetsarbete. 

SL kommunicerar med sina kunder via fokusgrupper, det Connex gör är att ge 

rekommendation och komma med idéer till SL. Årligen sker en stor marknadsundersökning 

av SL där fokusgrupper deltar. Kunderna är involverade i SL: s trygghetspolicy genom 

någonting som Peter Åsberg kallar för fokusgrupper. Vidare sa Peter att SL genomför 

trygghetsundersökning. På det sättet skapar SL kundinvolvering i trygghetsarbetet.65

Jeanette Hegedüs säkerhetssamordnare på SL anser att tryggheten på kollektivtrafiken inte 

har blivit som den ska. Den har blivit lite sämre och att hot och våld har ökat under de

senaste åren enligt henne. Vidare sa Jeanette att den mest drabbade delen av 

kollektivtrafiken när det handlar om hot och våld är bussarna, speciellt vid kontanthantering. 

Sedan pekar hon på andra problem som våldtäkt respektive försökt till våldtäkt och olika 

oprovocerade våldhandlingar som har skett inom denna del av kollektivtrafiken.

Hon anser att en kombination av personliga resurser och tekniken är det bästa lösningen när 

det gäller val av trygghets- medel. Det vill säga en kombination av kameror, belysning, larm, 

poliser samt väktare. Enligt henne är det närvaron av personal, väktare och poliser vid behov 

som är det viktigaste. ”Det handlar om känslor” sa Jeanette.” När det gäller personalens 

trygghet är det viktigta att lära dem till exempel hur man larmar, hur man ska skydda sig och 

trafikanter vid nödsituationer mm. 

Enligt Jeanette Hegedüs är det oerhört viktigt att ha både kunder och personalen inbladade i 

utformning av trygghetsarbete. Kunderna är väldigt viktig i vår marknadsstrategi de ska få 

information i god tid och på rätt tid. Utan kunderna kommer inte vår verksamhet att finnas 

                                                
64 SL: s sida Metro 10.5.2006.
65 Intervju med Peter Åsberg den 18.5.2006.
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och därför ses kund involvering som en strategi till lönsamhet. Personalen ska också komma 

med sina förslag och idéer, man ska möta de om och lyssna på deras åsikter. 

Detta gör vi genom att söka deras förslag med hjälp av enkäter ocharbetsträff. Ett kritiskt 

tänkande på situationen är viktig om man ska upptäcka vad det är för fel och våga ta steget 

till förändring.

Vi ser klart och tydligt att det skiljer inte så mycket mellan våra intervjuobjekt och mycket de 

säger överensstämmer med det kunderna söker när det gäller att åka tryggt i 

kollektivtrafiken. Flera övervakningskameror, poliser, väkter samt kund- och 

personalinvolvering är de aspekter som alla är övertygade om att det behövs för ett tryggare 

tunnelbanesystem. Även om alla åtgärder inte är på plats observerar man att saker går åt 

rätt håll och så småningom kommer det att märkas.
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                          Sambandsnätverk som ingår i SL: s trygghetsarbete.
                                       (Figuren är skapad av författarna).
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SL: s trygghetsarbete är resultatet av ett sambandsnätverk, där det ingår flera 

organisationer. Ett tätt samarbete och bra kommunikation är det viktigaste. Alla inblandade i 

nätverket får samma information om vad som sker inom Tunnelbanan. Allt som sker inom 

tunnelbannätet rapporteras vidare. 

Tillsammans får de en ökad kunskap och kännedom om problem och möjligheter som finns 

inom Tunnelbanan. Allt inrapporterat material kommer att bilda underlag för framtida planer 

och strategier.  

Connex är i sin tur kopplad till alla organisationer som är deltagande i nätverket via SL. 

Connex kommer med förslag och rekommendationer till SL som bearbetas vidare av SL. 

Med andra ord, SL är beslutfattande och Connex är verkställande i detta nätverk.

4.7. Sammanställning av enkätundersökning bland företagets 
kunder

Enkätundersökning bland tunnelbanetrafikanter har genomförts på tunnelbanestationerna: T-

centralen den 15.4.2006, Liljeholmen den 1.4.2006 och Skärholmen den 2.4.2006. För 

bekvämlighets skull har vi valt stationerna Skärholmen och Liljeholmen. För att kunna göra 

en riktig och trovärdig analys behövde vi svar från trafikanter på alla Tunnelbanelinjer. Vi 

bestämde oss tidigt för att göra en ganska stor enkätundersökning på Centralstationen som 

anses vara knutpunkten för alla Tunnelbanelinjer. Enligt arbetsmiljöundersökningen som 

genomförs av SCB på uppdrag av arbetsmiljöverket. Utsattheten för hot och våld för både 

män och kvinnor för perioden 1995 till 2005 uppvisar en statistiskt signifikant ökning. 

Ökningen för männen skedde framförallt fram till 19999, medan det för kvinnor var fram till 

2003.  Undersökningen visar bland annat att det under 2005 var 13,7 procent av sysselsatta 

män och kvinnor som varit utsatta för våld eller hot om våld dem senaste 12 månaderna. 

Statistiken ger möjlighet att se utvecklingen sett till yrke, kön, ålder, näringsgren och 

socioekonomisk indelning. 66  Våra undersökningsfrågor var tydliga och korta med fyra 

svarsalternativ. På så sätt undviker vi eventuella missförstånd samt att vi förenklar 

undersökningen för respondenterna.

Vårt huvudmål med denna undersökning är att försöka få en så jämn könsfördelning som 

möjligt. En undersökning från SCB visar att männen har generellt sätt varit en högre 

riskgrupp när det gäller att bli utsatta för våld eller hot om våld.67 Därför valde vi att antal män 

ska vara lite högre än kvinnor i vår undersökning för att se om det finns samband. 

                                                
66

www.arbetsmiljoupplysningen.se  den 18.11.2006.
67

www.scb.se den 18.11.2006.
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Av de 100 personer som fick delta i vår undersökning var det 46st kvinnor och 54st män i 

olika åldrar. I detta avsnitt redovisas frågorna var för sig, och därefter redogörs och återges 

resultatet av undersökningen.

1.   Vad prioriterar du högst när det gäller Tunnelbanetrafiken?  

 Framkomlighet 10%
 Punktlighet                       25%
 trygghet                       58%
 Annat                                    7%

Framkomlighet Punktlighet

Säkerhet/Trygghet Annat

      

Med denna fråga ville vi se var resenärerna placerade trygghet inom tunnelbanetrafiken. 

Som man ser är tryggheten ganska högt placerad hos våra respondenter. 

2.  Hur trygg och säker känner du dig på Tunnelbanan?

 Mycket tryggt         12%

 Ganska tryggt        35%

 Inte särkilt tryggt    48%

 Inte alls tryggt        5%

Mycket tryggt Ganska tryggt Inte särskilt tryggt Inte alls tryggt

Med respondenternas svar på ovanstående svar får vi bekräftelse på det som skrivs i 

samband med den otrygghet som trafikanter känner inom Tunnelbanetrafiken.
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3. Vad SL/ Connex  kan göra för att öka tryggheten i Tunnelbanan?

 Mer poliser/väktare          63%
 Övervaknings kameror     37%
 Annat                                2%

Mer poliser/ väktare Övervakningskameror Annat

På den här frågan vill vi ge våra respondenter frihet att komma med egna förslag. Det vill 

säga respondenterna skulle inte på något sätt bli tvungna att välja bland det svarsalternativ 

som vi har gett de, utan om de tyckte att det finns ett annat alternativ som inte är listade 

bland de alternativ som stod på enkäten kan de kryssa för alternativet ANNAT. 

                       

4. Hur pass involverad är kunderna i trygghetspolicyn hos SL/Connex?

 Mycket involverade            0%

 Ganska involverade            27%

 Inte särkilt involverade       60%

 inte alls involverade           13%

Mycket involverade Ganska involverade

Inte särkilt involverade Inte alla involverade

SL och Connex har gett sina kunder olika möjligheter att komma med sina förslag och åsikter 

och bli involverad i bl.a. trygghetsarbetet. Det var intressant för oss att förstå hur medvetna 

de är om det och hur mycket involverade de känner sig i det. Enligt diagrammen har SL inte 

lyckats med att få sina kunder involverade i trygghetsarbetet.
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4.8.  Sammanställning av enkätundersökning bland företagets 
personal

Deltagarna på undersökningen var både tågförare och spärrexpeditörer. Totalt var det 50st 

det vill säga 25 personer av varje grupp som fick svara på frågorna. 

1. Hur trygg känner du dig på din arbetsplats?

 Mycket trygg            0%

 Ganska trygg          66%

 Inte särkilt trygg       44%

 Inte alls trygg           0%

Mycket trygg Ganska trygg

Inte särskilt trygg Inte alls trygg

Vi anser att om företaget vill erbjuda sina kunder en trygg och bra service, det vill säga 

värdeskapande måste personalen känna sig trygg på sin arbetsplats. Personalen är på sätt 

och vis länken mellan företaget och kunden. Om personalen inte upplever en trygghet 

kommer det att blir svårt för dem att uppfylla företagets mål, det vill säga en trygg 

Tunnelbana. Detta kallas för intern marknadsföring.68 Därför valde vi att ställa den här frågan

till personalen. I och med att personalen anses vara ett företags största möjlighet eller resurs 

ansåg vi att det var viktigt att se personalens syn på tryggheten i deras arbetsmiljö.

2. Hur kan SL/Connex förbättra tryggheten för sina anställda?

 Mer Polis/väktare              62%

 Övervakningskameror      32%

 Larm                                  6%

Mer Polis/ Väktare Övervakningskameror Larm

                                                
68 Norman Rikard 1994.
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Intervjupersonerna föreslog olika medel för förbättring av tryggheten inom den kollektiva 

trafiken. Det var intressant för oss att se vad personalen hade för åsikt i detta samanhang. 

Som sagt tidigare det är personalen som är i direkt kontakt med kunder, och de kan 

upptäcka brister som sedan kan återkopplas till SL respektive Connex.  

3. Hur pass involverad känner du dig i trygghetspolicyn hos SL/Connex?

 Mycket involverad            0%

 Ganska involverad           84%

 Inte särskilt involverad     16%

 Inte alls involverad            0%

Mycket involverad

Ganska involverad

Inte särskilt involverad

Inte alls involverad

Inom intern marknadsföring är personalen den mest viktiga resursen i ett företag och alla 

strategiska beslut rörande personalen måste ske i samförstånd med dem. Trygghetsarbetet

är den viktigaste marknadsföringsstrategi för SL och därför skulle det vara intressant om 

personalen ser sig som delaktig i trygghetsarbetet.

4. Hur viktigt är det för personalen att vara involverade i utformning  

av företagets trygghetspolicy?

 Mycket viktigt             96%

 Ganska viktigt             4%

 Inte särskilt viktigt       0%

 Inte alls viktigt             0%

Mycket viktigt Ganska viktigt

Inte särkilt viktigt Inte alls viktigt

Som vi ser här anser personalen att vikten av involvering i SL: s trygghetspolicy är mycket 

viktig. 
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5. Analys 
Syftet med studien är att undersöka graden av kund- respektive personalinvolvering i SL: s 

trygghetsarbete/trygghetspolicy inom tunnelbanetrafiken. Redan innan undersökningen 

inleddes visade det sig att det fanns en tendens att SL: s kunder inte var tillräckligt 

involverade i skapandet av trygghetspolicyn. Detta faller inom ramen för Low involvment.

Det våld och den otrygghet som har präglat Tunnelbanan den senaste tiden visade att SL: s 

trygghetspolicy inte fungerar som den ska och behöver ses över. 

Undersökningen visar att det är en komplex uppgift med att skapa trygghet i hela 

Tunnelbanesystemet. Även justitieministern håller med om detta när han i Metro sa att han 

anser att det är en komplex verksamhet som SL driver. Det är mycket att hålla i huvudet när 

det gäller kollektivtrafiken men jag tycker att SL är på rätt spår.69  Som läget är idag är 

problemet med trygghet på Tunnelbanan mycket allvarlig men samtidigt är det saker på gång 

för att förebygga hot och våld och att skapa trygghet för alla resenärer.70

Undersökningen visar att SL är mycket medveten om kundinvolvering det vill säga 

involvement theory, för att uppnå sitt mål med trygghet i hela tunnelbanesystemet. SL är 

också övertygad om att de ensamma inte klarar uppgiften och därför måste företaget 

samarbeta

med olika myndigheter, organisationer och sist men inte minst sina kunder. Detta ligger inom 

ramen för High involvment. Kundinvolvering är mycket centralt i trygghetsarbetet och det 

visar även andra företag som befinner sig i samma bransch som SL, det vill säga inom 

kollektivtrafiken. Som nämnt är kundinvolvering inte tillräckligt inom SL och undersökningen 

visar att så är fallet. SL är medveten om det och arbetar hårt för att öka kundinvolvering i sitt 

trygghetsarbete till exempel genom fokusgrupper, anställdsrapportering och kundenkäter 

mm. 

SL har planerat att stärka tryggheten på Tunnelbanan med ytterligare 2000 kameror.71  Enligt 

Henrik Virro projektledare för trygghetsprojekt på SL ”SL kommer att märka skillnad i 

statistiken när resenärerna förstår att materiel används och att man kan bli fälld för brott”. En 

fråga som ställs angående kameraövervakning är personlig integritet men Johan Hedenfalk 

säkerhetschef på SL, tycker att tryggheten väger tyngre än integriteten. De 2000 nya 

kamerorna är av en helt ny teknik, man kan se i 360 grader, de känner av ifall någonting 

                                                
69 SL: s sida, Metro10.5.2006
70 SL: s sida, Metro 24.5.2006
71 SL: s sida, Metro 24.5.2006
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finns på spåret. Systemet kan känna av ifall det är skräp, människor eller något annat 

föremål som skulle kunna orsaka stopp i trafiken.72

5.1 Företagsperspektiv 

Inom Connex är man övertygad om att läget det vill säga antal grova hot och våld mot 

resenärerna och personalen är stabilt. Däremot när det gäller våld i allmänhet har samhället 

sett en ökning och det påverkar självklart SL: s trygghetsarbete. Medan Jeanette Hegedüs 

på SL anser att läget inte är så stabilt som det borde vara. Som ett exempel pekar hon på 

våldet mot bussförarna vid kontanthantering.73 Det allmänna våldet inom Tunnelbanan vill SL 

motverka och minska genom olika åtgärder t.ex. mer övervakningskameror, samarbete med 

poliser, väktare, lugna gatan och andra frivilligorganisationer. Vidare vill Connex skapa nya 

säkra arbetsrutiner som går ut på att ett nytt kassahanteringssystem och taxiresor till och 

från arbetet där personalens trygghet prioriteras. Angående kundinvolvering i 

trygghetspolicyn arbetar SL och Connex ganska hårt för att kunderna ska vara delaktiga. 

Detta görs genom att en fokusgrupp skapas och att SL en gång om året skickar enkäter till 

resenärerna för att få deras synpunkter.

En viktig aspekt i hela trygghetsarbetet är det rapporteringssystem som de anställda inom 

företaget har, som i sin tur blir underlag för trygghetspolicyn.

Enligt Anna Mosert är det bästa sättet att skapa trygghet flera övervakningskameror medan 

Peter Åsberg anser att en större polisinsats kan ge mer trygghet.74  Jeanette Hegedüs 

trygghetssamordnare på SL tycker att en kombination av den människliga resursen det vill 

säga SL: s personal, väktare, poliser och tekniken är den bästa lösningen.75 När det gäller 

involvering av kunder respektive personal i SL: s trygghetspolicy var alla intervjuobjekt eniga. 

När det gäller personal vill företaget fånga upp deras förslag och synpunkter genom bland 

annat enkäter och personliga möten. Medan SL: s kunder har vissa möjligheter att påverka 

trygghetspolicyn genom fokusgrupper och förslagslådor. När det gäller vikten av kund- och 

personalinvolvering ser vi ett samband mellan alla tre intervjuobjekten. 

                                                
72 SL: s sida, Metro 24.5.2006
73 Intervju med Jeanette Hegedüs 18.5.2006
74 Intervju med Anna musert platschef 5.4.2006 och Peter Åsberg trygghetschef på Connex 
18.5.2006.
75 Intervju med Jeanette Hegedüs 18.5.2006
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5.2 Kundperspektiv

Undersökningen visar att kunderna uppskattar trygghet på Tunnelbanan. Vi har även kommit 

fram till att kunderna inte är involverade i trygghetsarbetet hos SL och Connex. De flesta 

resenärer känner en otrygghet med att resa med Tunnelbanan t.ex. på kvällar eller att åka i 

tomma vagnar.

Mer övervakningskameror, poliser och ordningsvakter anser SL: s kunder att det skapar ett 

visst lugn och en viss trygghet. Majoriteten av SL: s kunder anser att polis och väktarinsatser 

är det som ger mest trygghet. 

5.3 Personalperspektiv 

De deltagande av Connex personal i enkätundersökningen bestod av tågförare och 

spärrvakter, där 66 % säger att de känner sig ganska trygga i sina arbetsmiljöer medan 44 % 

säger att de inte alls känner sig särskilt trygga. 

Majoriteten är för en polis- respektive väktarinsats. Personalen som anser vikten av 

deltagande i trygghetspolicyn är 84 % medan 16 % inte känner sig särkilt involverade i 

trygghetspolicyn. Enligt Peter Åsberg, Anna Musert och Jeanette Hegedüs har man samtal 

med personalen för att därefter skicka enkäter och annan information till dem. Detta dels för 

att uppmärksamma deras åsikter och dels för att uppdatera dem med den senaste 

informationen.

6 Resultat och slutsats 

Syftet med studien är att undersöka grad av kund- och personalsinvolvering i SL: s 

trygghetsarbete samt att klarlägga vad företaget gör om så inte fallet dvs. om det inte finns 

någon kund- respektive personalinvolvering.

Det som är av stort intresse i resultatet är att kunderna och personalen inte finns med i SL: s 

trygghetsarbete. Vi förväntade oss att företaget skulle skaffa kunskap om sina kunder och 

personalen genom att återkoppla dem i arbetet och förberedandet av trygghetspolicyn. Att 

kunderna och personalen inte identifierar sig med SL: s trygghetsarbete kan förklaras på 

många olika sätt. SL är ett serviceföretag, men samtidigt skiljer företaget sig från ordinära 

eller traditionella företag där kundens kunskap ligger till grund för företagets framtidsstrategi. 

Det är kanske så att det är lättare för ett företag som tillverkar produkter att involvera sina 

kunder än för ett serviceföretag. Samtidigt vet vi att det nödvändigtvis inte behöver vara så 

för att alla företag oavsett bransch eller inriktning vet att kunderna är de viktigaste och därför 

måste ha närhet till dem. 
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Ett annat intressant resultat är alla chefer som vi intervjuade hade mer eller mindre samma 

uppfattning när det gäller brister i tryggheten på Tunnelbanan. De är också medvetna om att 

någonting måste göras för att trygga resenärernas och personalens säkerhet. SL har som 

mål att skapa ett tillgängligt samhälle, där kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för alla senast 

år 2010. Företaget vill förbättra bemötandet av de funktionshindrade resenärerna genom

forskning och utbildning av personalen.76 Studien visade att en stor del av kunderna dvs. 

sextio procent inte känner sig skärkilt involverade i SL: s trygghetspolicy. När det gäller 

personal involvering är 84 procent ganska involverade. Med hänsyn till SL: s mål är resultatet 

inte tillfredsställande. Det som skulle vara tillfredsställande är att SL bör öka kund- och 

personalinvolvering i företagets policy allmänt för att i sin tur kunna skapa värde. Som kund 

har man flera möjligheter att komma in med sina förslag till SL via fokusgrupper, kundtjänst 

och företagets hemsida. SL uppskattar alla kunder som har kommit med förslag och 

synpunkter genom att publicera deras namn och tackar dem på sin speciella sida i tidningen 

Metro.77 På detta sätt vill SL visa att företaget uppskattar och värdesätter kundernas 

synpunkter och kunskap och att detta i sin tur leder till mer kundinvolvering. SL formulerade 

detta elegant på sin sida i tidningen Metro så här. 

”Vi är superglada för ert engagemang på www.sl.se . Era åsikter och förslag kommer att vara 

till stor hjälp i det fortsatta trygghetsarbetet, ett riktigt varmt tack till alla!  Om du vill kan du 

läsa mer om vad vi gör för att öka tryggheten på www.sl.se ”.78

                                                
76 Informationsmaterial, Connex 2006
77 SL: s sida Metro 7.4.2006
78 SL: s sida  Metro 5.4.2006.
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6.1. Avslutande diskussion

Denna studie är gjord för att söka svar på följande frågeställningar:

– Hur trygga känner sig kunderna respektive personalen hos SL/Connex Tunnelbana AB?

– Vad har SL/Connex för strategier i att skapa en trygg miljö för sina kunder och personal?

– Hur pass involverade är kunderna och personalen i SL/Connex trygghetspolicy?

Vår Studie och dess resultat visar att SL är på rätt väg för att skapa värde och trygghet för 

sina kunder och personal. SL tar sina kunder och personalens involvering på allvar vad gäller 

dess trygghetspolicy.

Ett företag som vill nå framgång och lönsamhet bör skaffa sig tillräckligt med kunskap om 

sina kunder och sätta deras behov i centrum. För att nå detta så behövs det en ändring vad 

gäller framtidsstrategier och det sker när ett företag tar form kring begreppet ”Kundbehov”

och hur detta ska tillfredsställas. Stabilitet är viktigt för lönsamhet och investering. Detta är 

inget undantag även för stora bolag som SL. Stabilitet i ett samhälle är en förutsättning för 

tillväxt och strategisk beslutfattning. 

Trots att SL inte har några direkta konkurrenter när det gäller Tunnelbanan, och att SL har 

monopol på Tunnelbanetrafiken anser företaget att det finns mycket potential i kundernas 

förslag och idéer om hur man kan förebygga hot och våld för att få en bättre trafikmiljö. 

Dock har det uppstått mycket negativa skriverier om hot och våld i Tunnelbanan under den 

senaste perioden, men detta är SL väl medveten om, samt därför finns det förståelse i SL’s 

ledning om att någonting konkret måste ske för att behålla företagets image och rykte. 

Hot och våld förekommer i alla delar av servicesektorn, så detta är inte bara riktad mot SL 

och Tunnelbanan. Dock måste alla företag ta hänsyn till kundernas trygghet samt leverera 

något för att tillfredställa deras trygghetsbehov. Även om SL har monopol i denna sektor, så 

måste företaget vårda sina kunder precis som andra företag annars finns det stor risk att 

allmänhetens missnöje kan leda till att politikerna samt andra ansvariga för samhället 

reagerar. När man pratar om kommunikationsmedel som Tunnelbanan är tryggheten mycket 

avgörande. Kunderna eller resenärerna måste kunna resa från punkt A till punkt B utan att 

råka ut för hot och våld. Detta är vad SL levererar i form av värde och detta är vad kunderna 

köper. Utvecklingen går framåt inom SL och företaget satsar pengar och resurser för att 

förebygga hot och våld bland annat genom upphandling av nya övervakningskameror. 

Landstinget som äger SL har börjat lyssna på medborgarna och diverse händelser som har 

skett på Tunnelbanan både mot resenärerna och personalen och det har sett till att man har 

satt upp förebyggande åtgärder. För att nå sitt mål använder sig SL av feedback och 

skanning av omgivningen. Ett exempel på feedback är att idag har kunderna olika 

möjligheter att lämna in sina synpunkter och förslag t.ex. genom kundtjänst, trygghetscentral
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som är öppet dygnet runt eller företagets hemsida. Personalens förslag söks genom 

enkätundersökningar eller personliga möten. 

Ett exempel på skanning är SL: s nya erbjudande till dess kunder vid trängselförsöket i 

Stockholm. Företaget har erbjudit sina kunder parkeringsplatser vid infarter, man har infört 

fast taxa som innebär sänkta biljettpriser. SL har förstärkt Tunnelbanetrafiken med extra 

bussar mm. 

SL har ett handlingsprogram för perioden 2003 – 2010 som handlar om att all kollektivtrafik 

bör vara tillgängligt för alla. För att förbättra sina kunders trygghet försöker SL att anpassa 

stationer, vagnar och bussar för de funktionshindrade trafikanterna. Ett exempel är design 

och utrustning av stationen Liljeholmen som ägde rum i samband med stationens 

ombyggnad. För att öka tryggheten för de synskadade trafikanterna har man byggt textila 

ledströk (det vill säga speciella markeringar på golvet). Med hjälp av de får synskadade 

trafikanterna ledning till hissar och utgångar. Den är också en varning för att de inte skall 

kunna gå i närheten av plattformskanterna. 

Produktsäkerhetslagen som har till ändamål att motverka att varor eller tjänster orsakar 

skada på person eller egendom säger att som säljare ska man lämna ut den information som 

behövs för att konsumenten inte konsumenten skall råka illa ut. 

Enligt denna lag ska företagen lämna ut säkerhetsinformation som har särskilt betydelse för 

att förebygga att varan eller tjänsten orsakar skada på person eller egendom.79   

Inne i bussterminalen så har man vid varje dörr monterat speciella apparater som ger 

information om avgångstider för bussar i ljudform. SL ville involvera synskadade i 

ombyggnadsarbete och därför fick en grupp av synskadade erbjudande av SL av att vara 

med och testa dessa möjligheter. Vid tre tillfällen fick de testa detta och när SL hade fått 

deras godkännande började man att slutföra arbetet.80 SL använde sig av stationen 

Liljeholmen som en prototyp och kommer i försättningen att bygga liknande stationer. 

En annan möjlighet som de funktionshindrade erbjuds av SL i dag är ledsagare. Det vill säga 

för att öka tryggheten för synskadade har företaget gjort det möjligt för de att beställa guide 

under sin resa. Den är en kostnadsfri tjänst.81  

För att motverka hot och våld inom tunnelbanetrafiken har SL samarbete med poliser, 

vaktbolag och andra organisationer. Företaget är medvetet om kundinvolvering och därför 

har man inlett en kampanj som går ut på att kontakta ungdomar och försöka få in deras 

synpunkter om förbättring av tryggheten inom den kollektivtrafiken.82

                                                
79 www.konsumentverket.se den 21.6.2006.
80 Intervju med Svetlana Martin. den 2.6.2006
81 SL: s informations material, Connex 2006.
82 SL: s sida Metro, 24.3.2006. 
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Avslutningsvis visar studien att SL är på rätt spår när det gäller trygghetsarbetet och kund 

respektive personal involvering. För att en företagspolicy ska vara gångbart måste det 

förankras med hänsyn till företagets omgivning och i samförstånd med både företagskunder 

och personal.

Vi anser att SL skiljer inte sig från liknande företag i andra länder tillexempel GO Transit 

Kanada och London Undergrund (Tunnelbanan i London) när det gäller trygghet och 

säkerhet för kunder och personal. I och med att alla tre företag är serviceföretag, och utan 

trygghet och säkerhet som i detta fall är tjänsten som erbjuds kommer de här företagen ej att 

kunna erbjuda sina kunder något värde. Kunden i sin tur kommer heller inte att söka eller 

köpa något värde som inte finns. Som tidigare nämnt kan ett företag inom offentliga 

transportbranschen inte skapa trygghet utan involvering och nära samarbete med sina 

kunder och andra aktörer, det vill säga myndigheter och andra organisationer. 

Att det inte fanns en fullständig kund/personalinvolvering inom SL: s trygghetsarbetet kan ha 

olika förklaringar. Några tydliga exempel på detta är att SL saknar konkurrenter och därmed 

har kunderna inte prioriteras och de har heller inget inflytande över SL: s trygghetsarbete. Vi 

anser att de satsningar som görs nu borde ha gjorts för länge sen. För att förebygga de 

problem som finns idag inom trygghetsområde. De negativa händelser om våld och hot i 

Tunnelbanan de senaste tiderna har varit en väckarklocka för SL att börja inse hur viktig 

kund- respektive personalinvolvering är. Idag erbjuds personalen taxiresor till och från 

arbetet på kvällen och morgonen, vilket inte fanns förut. Ändring kom i samband med den 

tragiska olyckan som skedde vid stationen Hallonbergen. En spärrvakt blev brutalt nedslagen 

som ledde till att han blev synskadad. SL som ett serviceföretag borde ha koll på sin 

omgivning och anpassa sig till de förändringar som sker i samhället. 
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7. Självkritik 

Även om studien har en hög validitet och reliabilitet skulle det vara fördelaktigt för oss att 

utforska andra området för att belysa om fenomen hot/våld. Problemet är att detta område är 

i stort sett outforskat, det vill säga forskningen inom området är på nationell nivå relativt 

begränsad.83     

För att kunna göra en fördjupad analys och få ett generellt perspektiv borde vi ha utvidga 

analysområdet. Det vill säga vi skulle inte ha avgränsat oss bara till Tunnelbanan, utan vi 

skulle inkludera även bussar, Tvärbanan, Saltsjöbanan mm. Likaså skulle vi titta på andra 

färdmedel tillexempel rederier, Viking line, Silja line, Tallinn och Estonia. Det skulle vara 

intressant om vi skulle titta på samma fenomen i ett annat område utanför 

transportbranschen, till exempel byggbranschen, brandkåren mm.

Vidare skulle vi ha intervjuat flera personer på olika nivåer inom dessa företag, samt ha gjort 

en enkätundersökning i ändå större skala.  

8. Förslag på fortsatt forskning 
I och med att området är outforskat tycker vi att det ska vara mycket intressant att mer 

forskning är inriktad på området på nationell nivå. En undersökning där man jämför 

tryggheten i kollektivtrafiken mellan Stockholm, Göteborg och Luleå skulle kunna ge en 

klarare bild av forskningsområdet. 

                                                
83 www.scb.se den 18.11.2006.
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10. Bilagor 
Bilaga 1

Kundenkät

1. Kvinna  �      Man �   

2. Ålder.   0 till 20 �      21 till 35 �       36 till 50 �      51 och uppåt  �

3. Hur ofta åker du Tunnelbana?     

            Varje dag          �
            Ofta                   �
            Sällan                �
            Aldrig                 �

     4. Vad prioriterar du högst när det gäller Tunnelbanas trafik?  

 Pris �  
       Punktlighet               �
       Trygghet                   �
       Annat                        �

5 Hur trygg känner du dig på Tunnelbanan?

 Mycket trygg �
       Ganska trygg �
       Inte särskilt trygg �
       Inte alls trygg �

6 Vad SL kan göra för att öka tryggheten i Tunnelbanan? 

Mer poliser/väktare �
Övervaknings kameror �

       Annat                         �

7 Hur pass involverad känner du dig i SL: s trygghetspolicy?

Mycket involverad �
      Ganska involverad �

      Inte särskilt involverad �
      Inte alls involverad �
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Bilaga 2

Personals enkät

1.      Jobbar som     Tågförare �         Spärrexpeditör  �

2.      Man   �           Kvinna   �

3   Ålder.     0 till 20år �       21 till 35år �      36 till 40år �   41 till 70år �

4. Hur trygg och säker känner du dig på din arbetsplats?

             Mycket tryggt �
      Ganska tryggt �
      Inte särskilt tryggt �
      Inte alls tryggt �

5 Hur kan SL förbättra säkerheten för sina anställda?

Mer polis och väktare �
      Övervakningskameror �
       Annat                        �

6. Hur pass involverad känner du dig i SL: s trygghetspolicyn? 

      Mycket involverad �
             Ganska involverad �

      Inte särskilt involverad                      �
             Inte alls involverad �

7 Hur viktigt är det att för SL/Connex ha personalen involverade i utformning av 
trygghetspolicyn?

Mycket viktigt �
      Ganska viktigt �
      Inte särskilt viktigt �
      Inte alls viktigt �


