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Sammanfattning 

 

Vår uppsats har haft två huvudsyften, dels att jämföra den information om kundnöjdhet som 

SL presenterar på sin hemsida gällande våren 2010 mot vår egen kundnöjdhetsundersökning, 

samt även att beskriva säkerhetsarbetet som har ägt rum inom trygghetsavdelningarna på SL 

och MTR. Som kompletterande syfte och mot bakgrund att SL hävdar att kundnöjdheten 

bland resenärer ständigt ökar vill vi inom uppsatsgruppen med hjälp av egna frågor säkerställa 

om resenärer som nyttjar tunnelbanan upplevt att det har blivit positiva förändringar inom 

säkerheten, renheten och tidshållningen. Författarna har använt sig utav ett antal olika 

modeller om tjänstekvalitet såsom kund-leverantör-modellen samt teorin om lärande 

organisationer av Lewitt och Marsch och ytterligare en teori av Walsch och Ungson vilken 

behandlar organisationsminnen. För att försäkra sig om att vi har valt samma tillvägagångsätt 

har den intervjuande gruppen använt sig utav samma enkätunderlag som SL överlämnar ute 

bland resenärer i Stockholms Tunnelbana. Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär och 

själva enkätundersökningen bar spår av kvantitativt inslag. Genom analys av empirin har 

gruppen kommit fram till att de data som erhölls i viss mån kunde relateras till de svar som 

SL fått i sina undersökningar. Dock inte fullt ut pga en för oss känd anledning och det är att 

antalet respondenter i enkätundersökningen hos SL var betydligt större än i vår egen. Likaså 

har gruppen genom analys kommit fram till att vissa aspekter, såsom säkerhet och 

tidshållning, enligt det kvinnliga könet förbättrats de senaste åren. Samtidigt som utfallet av 

enkätsammanställningen på den manliga sidan visar att män i åldern 19-30 år inte upplevde 

några förbättringar inom tidshållningen, renheten eller säkerheten. 

 

Nyckelord: Tjänstekvalitet, Processer, SL 
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1.0 Bakgrund och Problemformulering 

 

Tunnelbanan i Stockholm började planeras redan på 1930-talet och på 1940-talet, närmare 

bestämt 1941, tog man det slutgiltiga beslutet att börja bygga den.
1
 Anledningen till att man 

började utreda idén om att bygga en tunnelbana var på grund av den enorma påfrestning 

trafiken skapade i innerstaden. Bussar, bilar och spårvagnar slogs om utrymmet på vägarna, 

ett utrymme som var alldeles för litet med tanke på den befolkningsmängd som bodde och 

transporterade sig i och genom Stockholm. En annan anledning var att politiker och 

makthavare i huvudstaden även sneglade med avundsjuka ögon mot storstäder som Paris, 

London och New York. Detta var städer som redan hade satt igång med eller hade en 

fungerande tunnelbana vid det tillfället.  

 

Söndagen den 1 oktober 1950 invigdes tunnelbanan inför tusentals nyfikna ögon. Sträckan 

Hötorget till Hökarängen var den första som byggdes samt trafikerades. Men det var inget 

beslut som röstades igenom utan en debatt ägde rum. Många ansåg att en stad av Stockholms 

relativt lilla storlek inte behövde en tunnelbana och att det var alldeles för dyrt i förhållande 

till vad man tjänade på det. Men de protesterande rösterna fick se sig överröstade av de som 

var positivt inställda när man i juni 1941 röstade igenom beslutet att bygga en tunnelbana med 

de överväldigande röstsiffrorna 61-30. Sedan den första jungfrufärden har tunnelbanesystemet 

förlängts hela 29 gånger och idag omfattar tunnelbanesystemet totalt 100 stationer. I dagsläget 

sträcker sig spårlängden över 108 km genom Stockholm med dess förorter.
2
 Den senaste 

stationen som invigdes var 1994 och är den som ligger i Skarpnäck. Dagligen använder runt 

700 000 personer sig av tunnelbanan som kommunikationsmedel. 

 

SL registrerades som bolag 1916 men då hette företaget Stockholms spårvägar (SS) AB.
3
 Det 

var inte förrän 1967 som man antog namnet Stockholms Lokatrafik AB. Enligt 

Hörjelöverrenskommelsen
4
 sades det att det endast skulle vara ett bolag i länet som hade hand 

om lokaltrafiken, och uppdraget att ha hand om det tillföll just Stockholms Lokaltrafik AB. 

Man hade då för avsikt att helt på egen hand sköta all trafik i Stockholmsområdet men i och 

med att SJ ägde och drev spårtrafiken i länet kunde SL ej kräva anspråk på den delen av 

lokaltrafiken utan SJ fick driva den helt på egen hand.  

                                                 
1
 http://hem.passagen.se 

2
 http://sl.se 

3
 http://tunnelbana.net 

4
 http://www.sll.se 
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På 1980-talet, när Leif Axén hade tillträtt som VD för SL, lades förslaget fram att dela upp 

bolaget i ett moderbolag med några få dotterbolag. Dotterbolagen skulle vara tunnelbanan AB 

och SL Buss AB. Där påbörjades ett helt nytt tankesätt och arbetssätt inom företaget och man 

stakade ut sin framtid för det som skulle komma att ske inom organisationen i framtiden. Det 

som sades var att moderbolaget SL numera skulle agera som en övervakare och se till att göra 

rätt saker.
 
Samtidigt skulle dotterbolagen se till att saker gjordes rätt.

 5
 D.v.s. man kunde 

därmed lägga ut arbetet med driften av dotterbolagen på utomstående aktörer, något vi som 

bor och åker i Stockholm har fått uppleva i och med Connex, Veolia, Citypendeln, Swebus 

och MTR som några exempel.    

 

År 2008 började det som i folkmun inom Sverige kallades för ”en av världens största 

upphandlingar av lokaltrafiken det året”. Då förhandlade SL med 6 olika bolag om drivandet 

av Stockholms tunnelbana. De inblandande parterna var bland andra Veolia (tidigare Connex) 

som ju hade drivit tunnelbanan sedan 1999 och MTR, ett Hongkong-ägt bolag med sitt 

huvudsäte just i Hongkong. Efter månader av förhandlingar gick MTR segrande ut ur 

förhandlingarna med uppdraget att ha hand om Stockholms tunnelbana i ett kontrakt som 

sträcker sig över 8 år med en option om förlängning med ytterligare 6 år.
6
 Det slutgiltiga 

avgörandet låg i att SL ansåg att MTR var den som kunde erbjuda det bästa offerten ur 

kvalitetssynpunkt. I och med övergången av driftansvaret från Connex till MTR i november 

2009 har vi, SL liksom en stor andel trafikanter fått förhoppningar om ännu bättre 

tunnelbanemiljö samt ökad service i fråga om renhet och tidspassning. SL fortsatte att ställa 

höga krav på leverantören vilket gjorde att MTR tvingades att agera utefter de riktlinjer som 

avtalet med SL innebar. En viktig faktor i det här sammanhanget var att SL i fortsättningen 

skulle få bedriva kundnöjdhetsundersökningar som skulle indikera på hur väl det nya bolaget 

lyckats etablera sig bland de förväntansfulla resenärerna.  

 

Punktlighet, god kommunikation och information ut till resenärerna samt säkerhet är de 

faktorer som har störst inverkan på kundernas åsikter i fråga om nöjdhet i trafiken, enligt SL. 

Varför just punktlighet, kommunikaton samt säkerhet har så stor inverkan på resenärer kan du 

som läsare fråga dig. Hur bedriver SL och MTR som är ansvariga för driften av T-banan sitt 

säkerhetsarbete för att förbättra kvaliten bland resenärer? SL har som tidigare nämnts bedrivit 

                                                 
5
 http://tunnelbana.net 

6
 http://www.e24.se 
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kundnöjdhetsundersökningar med hjälp av olika obeoende statistikföretag men betyder det att 

de som nyttjar tunnelbanan kan lita fullkomligt på de resultat som SL publicerar? Det är just 

sådana frågor som har intresserat oss och varit startskottet för denna uppsats. 

 

Kvalitet i tunnelbanetrafiken kännetecknas främst utav det vi nämnt tidigare och har därmed 

strategisk betydelse för samtliga involverade parter. En produkt eller tjänst som är väl 

anpassad till marknadssegmentet kan onekligen höja kundnöjdheten. En lämplig och 

konsistensiell kvalitetsutveckling kan på ett anmärkningsvärt bra sätt bidra till att höja 

företagets varumärke och kan förhoppningsvis därmed gynna den ekonomiska tillväxten. 

Mot bakgrund att olika företag har haft ansvaret för driften av Stockholms tunnelbana har 

även servicen och kvaliteten varierat från år till år. Utvecklingen i kundnöjdheten har varit 

positiv med god marginaltillväxt bland de tillfrågade.  

 

År 2004 bestämde sig SL`s ledning att sätta upp ett tydligt mål om att år 2010 skulle 

kundnöjdheten nå 75 % nivå bland de tillfrågade. Hur man från SL`s sida gått till väga för att 

nå dessa mål och vad som har skett under kvalitetsarbetet inom säkerhetssektorn på SL och 

MTR har vi valt att berätta i vår uppsats med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

representanter från SL och MTR. Representanter för berörda företag kom att spela en viktig 

roll pga sin yrkeskunskap som de har valt att dela med sig av och den informationen utgör 

stommen i beskrivningen utav kvalitetsarbetet. Inte nog med det kommer du som läsare få 

inblickar i hur de olika strategiska delprocesserna i trygghetsarbetet utformats och 

implementerats, också med stöd av den intervjuade personalen. För att du ska kunna lita på 

SL´s egna utsago om andelen tillfredställda kunder har vi valt att genomföra en liknande 

undersökning bland tunnelbaneresenärer dock i mindre omfattning pga tidsbrist och 

begränsade resurser. kundnöjdhetsundersökningen är identisk mot SL`s egna enkäter vilken vi 

har kopierat. Enkäten bestod av en fram och en baksida med SL’s kundnöjdhetsfrågor på 

första sidan med några få egna frågor som riktade sig på att kartlägga förändringar i den 

upplevda kvaliten i tunnelbanan sedan 2004 på baksidan. Alltså försökte våra frågor att 

besvara huruvida trafikanter ansåg att tunnelbanan har förbättrats, försämrats eller förblivit 

densamma sedan år 2004. 

 

Dessa frågor har varit vitala utifrån den uppfattningen att SL påstår sig uppnå ständiga 

förbättringar inom säkerhet, punktlighet och renhet. I vår uppsats kommer du att se ordet 

kvalitet, process och även kvalitetsförbättringsarbete. För att klargöra dessa uttryck vill vi 
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lyfta fram det faktum att utifrån vår synpunkt har kvalitetsförbättringsarbetet skett med hjälp 

av processer som du kan läsa mer om längre fram i uppsatsen. Vid sammanställningen av 

informationen har vi använt oss av schematiska bilder som åskådliggör och jämför den 

relevanta information som exempelvis män och kvinnors upplevda nöjdhet. Vi har även valt 

att använda oss av Pearsons hypotesprövning för att se om det förekommer något samband 

mellan det totala nöjdhetsbetyget och olika kvalitetsparameterar såsom tidshållning, renhet, 

säkerhet och i så fall hur pass starkt detta samband är. Hypotesprövningen tjänar i vårt fall 

snarare som ett verktyg än en slutsatsgrundande test. Det erhålla resultatet från 

hypotesprövningarna har vi valt att sammanställa i diagramform med en tillhörande 

förklaringstext. 

 

1.1 Tidigare forskning 

 

För att säkerställa att tidigare forskning inte har behandlat samma ämne har vi ägnat tid åt att 

efterforska inom tidsskrifter, tidningar, befintliga uppsatser och avhandlingar. Det vi har 

noterat är att det förkommer uppsatser med anknytning till tunnelbanan men inget ämne som i 

sin helhet inriktar sig på att beskriva just vår problemfrågeställning eller vårt syfte. Den 

publicerade uppsatsen som i någorlunda omfattning berörde kvalitetsarbetet inom SL 

behandlade ämnet kundinvolveringen i framtagningen utav nya vagnar. 

 

1.2 Syfte 

 

Utgångspunkten för vår uppsats är att beskriva hur säkerhetsarbetet på MTR och SL har 

fortlöpt sedan år 2004 fram till nu. Därutöver vill vi jämföra den kundnöjdhetsdata som SL 

tillhandahåller på sin hemsida med vår egen.  
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1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Vi har valt att dela in hela uppsatsen i olika kapitel för att på det sättet underlätta 

läsningsföljden och samtidigt ge en klarare bild utav det vi försöker åstadkomma i vårt 

arbete. Varje kapitel inleds med vad vi anser vara relevanta teorier och modeller och därefter 

följer empiri. Resultat och analys blir näst sista steget. Efter samtliga kapitel avslutas arbetet 

med en avslutande diskussion. Intervjufrågorna finner du längst bak i bilagor, likaså har vi 

placerat sammanställningen utav kundnöjdhetsenkäten med fördelning på kön och ålder 

bland bilagorna. 

 

 

Kapitel 1  

Innehåller information om hur representanter ur SL´s trygghetsavdelning jobbar med 

implementeringen av kameraövervakningen i tunnelbana. Vidare kan man läsa hur de 

trygghetsansvariga på MTR bedriver sitt förebyggande arbete. 

 

Kapitel 2  

I denna fas har vi valt att gå vidare med kundnöjdhetsundersökningar och hur personalen på 

SL´s omvärldsanalytiska avdelning hanterar dessa frågor samt hur man sammanställer enkäter 

som ligger till grund för kundnöjdhetsfrågor ute i trafiken. 

 

Kapitel 3  

Behandlar företag som har direkt anknytning till SL dvs. Reneriet AB och Tågia AB. De 

tillsammans ansvarar och säkerställer att tågen och stationerna hålls rena och 

funktionsdugliga. Mer övergripande information finner du att läsa om dessa bolag i det 

kapitel. 

 

1.4 Metod 

 

 

I Metoden kommer vi att beskriva vilket tillvägagångsätt vi har valt för att genomföra våra 

intervjuer och motivera dessa val 
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Kvalitativa intervjuer 

 

Vi har använt oss av två olika typer av ansatser för att tillhandahålla oss med den information 

som krävs för att kunna få tillräckligt mycket kunskap för att svara på uppsatsens syfte. De två 

ansatser vi kommer att använda oss av är dels kvalitativa intervjuer men även intervjuer i 

form av kvantitativa enkäter. De fyra kvalitativa intervjuerna bestod av två telefonintervjuer 

där den ena intervjun ägde rum med Jan Ekström, trygghetsansvarig för kameraövervakning 

på SL och en med Niklas Karlsson på Markör AB. Anledningen till att dessa två genomfördes 

via telefon var tidsbristen hos de vederbörande. Enligt Steinar Kvale är avsikten med 

kvalitativ intervju att få fram beskrivningar utav informanternas vardag på ett sätt som lyfter 

fram betydelsen av det som beskrivs. Dessutom kan intervjun genomföras med hjälp av tre 

olika typer av frågeställningar, beskrivande, tolkande och teoretiska frågor.
7
 

 

Vi har använt oss utav beskrivande frågeställningar och det är pga att vi ville ha uttömmande 

svar men ändå med lite utrymme för tolkning och diskussion med de personer som vi har 

intervjuat. Rent tolkningsmässiga frågeställningar förekommer under de kvalitativa 

intervjuerna där respondenter förutom de förtryckta frågorna har möjlighet att redogöra sina 

tankar i utvidgat perspektiv 

 

De frågor som vi har valt att ställa till trygghetsansvarige inom MTR och SL gällde framför 

allt hur man jobbar förebyggande ur en säkerhetssynpunkt och om det har förekommit några 

väsentliga förändringar för resenärer de senaste åren. Frågor som har ställts till SL’s 

omvärldsanalytiker Lena Lovén har varit av en annan art i och med att dessa har berört 

kundnöjdhetsundersökningen som personen i fråga ansvarar för att sammanställa och 

publicera.  

 

Tillvägagångssättet för samtliga intervjuer var i huvudsak lika, där vi redan vid första 

kontakttillfället med vederbörande personer redogjorde syftet med uppsatsen. Vidare för att 

den intervjuande skulle ha tillräckligt med tid och resurser att besvara våra frågor valde vi att 

skicka ut frågeformuläret med en grundläggande uppsättning av frågor som informanten hade 

tid att läsa igenom och alternativt hämta in kompletterande information till. Vid själva 

intervjutillfället bestod frågorna av de redan utsända samt även beskrivande frågor som vi 

                                                 
7
Tufte och Johannessen, sid 82 
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som intervjuare ställde. Avsikten med det var att dels samla in relevant data som informanten 

förberett men även att ställa tolkande frågor som informanten var tvungen att analysera och 

återge på plats. De fördelar som finns med att blanda strukturerad intervju med icke 

ordningsföljda frågor är att det sätter prägel på ett samtal vilket får den att verka mer 

informell, något som bidrar till att skapa en avslappnad atmosfär
8
. Kvalitativa intervjuer 

använder vi oss utav för att gå mer in på djupet samt få en djupare förståelse för de mål, 

visioner, arbetsätt och de grundläggande tankar som kan genomsyra företagen samt dess 

medarbetare. Genom att använda sig utav dessa intervjuer vill vi få fram de uttryck och tankar 

som annars kanske aldrig hade kommit uttryck i en kvantitativ intervju.
9
 

Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon dels för att vi inte skulle gå miste om 

väsentlig data och för att verka tidsbesparande. Slutligen kommer den inervjuande gruppen 

genom kvalitativa intervjuer att reda ut de frågor, funderingar och oklarheter som kan uppstå 

om man bara använder sig utav sekundära källor, såsom internet, litteratur och 

företagsrapporter.  

 

Kvantitativ enkätundersökning  

 

I syfte att få fram statistisk generaliserbar information har vi använt oss utav kvantitativa 

ansatser. Statistisk generalisering är när man med hjälp av resultat från ett urval drar slutsatser 

även för de som inte har blivit intervjuade.
10

 

 

Kundenkäten som vi har uformat var identisk med den som SL har låtit sammanställa med 

liten modifikation i form av några egna frågor. Det som var utmärkande i vår enkät är att 

framsidan innehöll exakt samma frågor som SL´s enkät med ett tillägg om ett fåtal frågor som 

syftade till att utröna huruvida resenärer hade en åsikt om det har skett en förändring inom 

säkerhet, renhet och tidshållningen. Alltså var syftet att med hjälp av enkla frågor ta reda på 

vad enkätdeltagarna hade för åsikter. Vi valde ursprungligen att intervjua 110 resenärer. Av 

de 110 tillfrågade blev det 10 bortfall där respondenter antingen inte hade fyllt i enkäten fullt 

ut eller valde att inte ställa upp i undersökningen. Den främsta anledningen till att antalet 

deltagare blev just 110 är att vi dels förväntat oss bortfall om några individer men också att vi 

har haft begränsat med tid för själva enkätundersökningen. Fördelningen könen mellan var 39 

                                                 
8
 Tufte och Johannessen, sid 97 

9
 Patton Q, 1990 

10
 Tufte och Johannessen sid 73 
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män och 61 kvinnor, något som berott på slumpen. Vi anser att svaren från de som har blivit 

tillfrågade förser oss med tillräckligt innehållsrikt data för att bygga våra slutsatser på. 

 

1.5 Population, Urval och Bortfall 

 

Till början hade vi tänkt genomföra en undersökning via internet där förtryckta enkäter skulle 

förse respondenter med olika svarsalternativ och samtidigt ge oss en rätt omfattande grupp av 

respondenter. Vidare vid planeringsfasen insåg vi ganska snabbt att vi varken hade samma 

tillvägagångssätt för insamling för data som SL eller det tidsspann som statistikföretaget som 

SL anlitar för att utföra mätningar av kundnöjdheten förfogade över. Därav anledningen till 

att vi använder oss av face-to-face undersökningar. 

 

I syfte att minska bortfallet men ändå behålla en hög svarsfrekvens beslöt vi oss för att 

närvara vid enkätundersökningen utifall tänkbara frågor uppstod. På det sättet hade varje 

svarande individ möjlighet att ställa frågor om han/hon kände sig osäkra. Förutsättningen var 

att dessa frågor var avsedda för de enkätfrågor som vi lade till, alltså våra egna. Urvalet vi 

genomförde hade en minimiålder som begränsning och den var 18 år vilket vi ansåg vara en 

lämplig åldersgräns med tanke på att yngre personer skulle ha svårt att bidra med tillförlitlig 

data då deras ålder hade direkt samband till validiteten. Var man under 18 år skulle man 

sannolikt inte ha den nödvändiga erfarenheten och vetskapen om T-banan som vår 

enkätundersökning krävde. Speciellt då människor har i allmänhet en förmåga att komma ihåg 

de händelser som har hänt nyligen och att man rent generellt inte minns händelser som 

inträffat långt tillbaka i tiden särskilt väl. Frågeenkäten var utformad att omfatta populationen 

mellan 18 och uppåt, d.v.s. ingen angiven övre åldersgräns för någon åldersgrupp eller kön. 

  

1.6 Avgränsning 

 

Geografisk 

 

Den geografiska avgränsningen omfattar endast Stockholms tunnelbana dvs. grön, blå och röd 

linje. 

 

Metodologisk 
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Även om vi i uppsatsen berör ett flertal företag har samtliga direkt anknytning till 

Tunnelbanan och SL, och därför bör de endast granskas utifrån det som har med tunnelbanan 

att göra. Själva ämnesvalets avgränsning omfattar främst säkerhetsfrågor men även andra 

faktorer såsom punktlighet, renhållning kom att spela en viktig roll. Det är av yttersta vikt att 

understryka att sekundärdatarapporterna som finns tillgängliga på SL:s hemsida förser läsare 

med ett utökat antal kvalitetsparametrar än de som vi har valt att beskriva. Att vi inom 

undersökningsgruppen har vi varit selektiva beror det på att ytterligare resurser skulle krävas 

för att bringa ordning för utökad forskning. Undersökningsmässigt har författarna valt att 

fokusera på ett antal avgränsade områden som kan ha direkt återkoppling till resultatet. Rent 

statistiskt har vi valt att beröra kundnöjdhetsfakta som enbart riktas till tunnelbaneresenärer.  

 

1.7 Litteratursökning 

 

 Under arbetsgången har uppsatsgruppen samlat in all relevant data ur offentliga källor som i 

vårt fall var representanter för MTR och SL, trafikanter och sist men inte minst det 

sekundärdata som fanns tillgänglig på SL´s hemsida. Förutom ovanstående källor har vi sökt 

information via skolans webbkatalog men även via olika uppsatssidor samt Stockholm 

Stadsbiblioteket.  Litteraturinsamlingen har resulterat i att vi har enligt vår uppfattning valt ut 

de teorier och relevanta modeller som kom till pass när vi färdigställde vår uppsats. 

 

1.8 Validitet (Yttre och Inre) 

 

Validitet betyder i huvudsak hur relevant data representerar det fenomen som ska 

undersökas
11

.  Man skiljer på inre och yttre validitet. Inre validitet syftar till att man lyckas 

mäta det man avser att mäta medan yttre validitet visar i vilken utsträckning resultat från en 

undersökning kan appliceras på andra situationer även så kallad generaliserbarhet. 

Intern validitet kan fastställas bara om alla ovidkommande variabler har kontrollerats. Enligt 

Ratcliff är det omöjligt att garantera validitet utifrån objektivt sätt att betrakta 

undersökningsobjekt. Vi inom uppsatsgruppen anser att vi har relativ hög nivå på den inre 

validiteten eftersom vårt tillvägagångsätt och de resultaten visar på att vi har mätt det vi avsåg 

att mäta från början. 

                                                 
11

 Tufte och Johannessen, sid 267 
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Yttre validitet får ofta möta kritik för att den är inskränkt och att man har svårt att 

generalisera. Det som är positivt med kvantitativa studier inom yttre validiteten är att det blir 

enklare att föra över och applicera de erhållna resultat på verkligheten medan det i kvalitativa 

studier måste man samtidigt iaktta det faktum att människor tillåts svara olika, vilket medför 

att svaren särskiljer sig från en respondent till en annan.
12

 Dessa påståenden leder onekligen 

till följande slutsatser från vår sida; att vår yttre validitet är lagom omfattande eftersom vi inte 

har lika många respondenter som SL eller ens samma individer vilket gör att det sannolikt 

framkommer olika svar. Något som resulterar i att vid sammanställningen kan vi ha fått 

annorlunda data mot den SL har genererat ute på bland sina respondenter. Vad anbeträffar 

validiteten i de kvalitativa intervjuerna så tror vi att den är mycket hög då både 

sammanställningen och tillvägagånsättet för intervjun har varit inriktade på att erhålla 

relevanta svaren som skulle besvara huvudsyftet med uppsatsen. 

 

1.9 Reliabilitet 

 

Ordet reliabilitet kommer från engelska reliability vilket betyder tillförlitlighet. Enligt Tufte 

och Johannessen ska man ta hänsyn till följande aspekter för att uppnå hög reliabilitet: vilken 

data som används, insamlingssättet samt hur den bearbetas
13

. Reliabilitetsgrad är beroende av 

i hur stor utsträckning respondenter tilläts svara fritt.
14

 Detta är något som vi har både 

begränsat i fall där vi hade velat uttryckliga svar men även fanns det utrymme för 

respondenter att svara fritt t.ex vid kvalitativa intervjuer när de intervjuade tilläts möjligheten 

att berätta hur säkerhetsarbetet inom T-banan har fortlöpt de senaste åren. 

 

Ett sätt att testa datans reliabilitet är att upprepa samma undersökning på samma grupp vid ett 

annat tillfälle, något som vi anser vore möjligt att genomföra, men vad anbeträffar att få 

intervjua just samma individer är så gott som omöjligt då man inte vet exakt vilka dessa 

människor är i den kvantitativa undersökningen. Enligt vår uppfattning har uppsatsen uppnått 

relativ hög nivå av reliabilitet dock kan den alltid ifrågasättas eftersom ytterliggare studie 

skulle krävas för att bekräfta samma utfall. Inte heller kan man enbart utgå ifrån att SL´s 

                                                 
12

 Eriksson, sid 47 
13

 Tufte och Johannessen, sid 28 
14

 Holme & Solvang, sid 163 
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kundenkät ugör pålitlig bas för hög reliabilitet, även den kräver hållbara bevis från andra 

oberoende undersökningar.  

 

2.0 Teoretisk Referensram 

 

I detta avsnitt kommer vi att behandla SL’s säkerhetsarbete med fokus på kameraövervakning 

och dess implementeringsprocess sedan år 2004. Vi kommer även att förklara schematiskt och 

i ord hur denna process har gått tillväga utifrån intervjun med Jan Ekström som är 

kameraövervakningsansvarig på SL. Säkerhetsarbetet i MTR kommer att beskrivas utifrån de 

arbetsinsatser som sker i det dagliga arbetet i tunnelbanan med avseende på säkerhet och 

trygghet.  

 

2.1 Teori om Organisationsminne av Walsh & Ungson 

 

Teorin förkunnar och definierar organisationsminne som ett system av verklighetstolkningar 

som finns lagrade inom den organisationella strukturen på varje enskilt företag. Den ansamlas 

genom att individer förväntas samverka och att det sker kontinuerligt utbyte av information 

inom företagssfären.  

 

Den gemensamma uppfattningen och spridningsförmågan beror i högsta grad på 

medarbetarnas tolkningar av verkligheten. Vidare påstås det att organisationen är en levande 

mekanism som i sin tur absorberar den ansamlade informationen och utvecklar den vidare 

vilket förutsätter att även vid bortfall av personal finns kunskapen lagrad på ett eller annat sätt 

inom organisationen. Meningsskapande mekanismer som krävs för att föra informationen 

vidare förutsätter interaktion som sker via processer och de allra viktigaste förefaller vara 

informationsförmedlingsprocesser.
15

 

 

  

                                                 
15

 Hamrefors, sid 121 
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2.2 Strategier för förbättring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen förklarar hur man utifrån redan befintliga processer ska gå till väga för att förbättra 

verksamheten. Vad som är styrka i denna modell är att den kan appliceras på olika processer 

oavsett storlek och komplexiteten i själva uppgiften.
16

 

 

Planerings (Plan)- Fasen kännetecknas av att man som beslutsfattare i första hand fastställer 

orsaken till det uppkomna problemet som i sin tur bryts ner i små delproblem som är 

hanterbara. Därefter planeras samtliga beslut på fakta. Här föreslås de ansvariga att ta till så 

kallad ”brainstorming” snarare än ”trial- and- error” teknik.  

 

Gör (Do)- När man har kommit fram till en lämplig lösning utses en arbetsgrupp alternativt 

en ansvarig för implementeringen av planen. Denna person skall ha en grundlig kännedom om 

åtgärdsprogrammet. 

 

Check (kontrollera)- För att säkerställa att den planerade verksamheten har medfört 

förbättringar är det viktigt med efterkontroll. 

 

                                                 
16

 Rentzhog, sid 110 

 

Act Plan 

Do Check 
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Lär (Act)- Denna fas är till för att dra lärdomar av förbättringsarbetet så att man slipper begå 

samma misstag i framtiden. Det är oerhört viktigt med analyser just i denna fas, dvs. man 

analyserar hur implementeringsförsöket har gått till och vilka resultat som har uppmätts. 

 

2.3 Säkerhetsarbete inom SL och MTR 

 

För att skapa en genomgående förståelse utav hur man arbetar med kvalitetsförbättrande 

åtgärder har vi valt att intervjua Jan Ekström via telefon. Jan har för nuvarande positionen 

som trygghetsansvarig för allt som rör kameraövervakning inom Stockholms län. 

Intervjugruppen har på förhand skickat iväg frågorna till Jan för att han skulle få lite 

förberedelsetid samt möjlighet att konsultera med de personerna som hade relevant kunskap i 

de frågor Jan hade bristfällig kunskap. 

 

Jan berättar under intervjun att personalen på säkerhets/trygghetsavdelningen har jobbat 

mycket hårt för att bättra på tjänstekvaliteten och speciellt med kameraövervakningen. Enligt 

honom är det en av de absolut mest nödvändiga och resultatgivande åtgärder man har vidtagit 

från SL-ledningens sida då man godkände idén om kameraövervakningen. Den intervjuade 

återger hur processen till att införa kameraövervakningen i sin begynnelsefas har gått till. 

Först och främst är det viktigt att lyfta fram att SL alltid har brottats med säkerhetsproblem i 

form av stökiga resenärer, fylla, trakasserier och andra mer svårbevisliga fall. Det är så att 

säga en del av vardagen inom säkerhetssektorn på SL. 

 

Förutom det faktum att man har haft press på sig både från resenärer och även från 

medarbetarnas sida fattade SL år 2004 beslut om att skapa en trygghetscentral och 

komplettera den med kameraövervakning. Grundtanken från SL sida var att prova ut 

övervakningen och se huruvida konceptet kunde bidra till att fler resenärer upplevde en högre 

säkerhetsnivå i trafiken. Man bestämde sig för att utse en så kallad pilotstation d.v.s. en 

provstation som skulle tjäna som försöksbasis för kameraövervakningen. Processen startades 

2005 då ett antal kameror sattes upp efter att man från SL´s sida ansökt om tillståndet enligt 

Lag om Allmän kameraövervakning 1198:150. 

 

Utdrag ur Lagboken om vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att få tillståndet prövat: 

6 § Tillstånd till allmän kameraövervakning skall meddelas om intresset av sådan 

övervakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli övervakad. Vid 

https://lagen.nu/1998:150#P6S1
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bedömningen av intresset av allmän kameraövervakning skall särskilt beaktas om 

övervakningen behövs för att förebygga brott, förhindra olyckor eller därmed jämförliga 

ändamål. Vid bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli övervakad skall särskilt 

beaktas hur övervakningen skall utföras och vilket område som skall övervakas. 

 

Behandlingstiden för ansökan tog initialt 5 månader. Enligt Jans utsago har man erhållit 

mycket positiv kritik inte bara ifrån sina resenärer utan även från de anställda som hade 

stationerna som sin dagliga arbetsplats. Enligt Ekströms berättelse kändes det väldigt tryggt 

för resenärer och de anställda att veta att stationen var bevakad och att SL hade tillstånd att 

spela in kameraövervakningen. Försöket blev snabbt en succé och man fick vatten på kvarnen 

upp hos ledningen. Vidare gick man metodiskt till väga genom att sätta upp mål och dessa var 

att samtliga T-banestationer skulle förses med kameror till år 2009. Huvudsyftet var 

fortfarande att all kameraövervakning skulle bidra till att dels minska brottsligheten genom att 

folk medvetengjordes om kamerornas närvaro samt att man fick ett oumbärligt verktyg som 

kom till användning vid andra livsviktiga tillfällen. Här nedan visar en schematisk bild över 

hur processmässig utarbetning av denna tjänst har gått till väga. 
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Stegvis såg processen ut enligt följande: Ledningsgruppen hade tillsammans med avdelningen 

för strategisk utveckling under ett sammanträde år 2004 tagit upp säkerhetsfrågor gällande de 

förbättringar man avsåg att genomföra. Dessa fick man delvis fram på basis av 

enkätundersökningar som man låtit utföra bland trafikanter. Resultatet utav dessa pekade på 

att stort antal resenär efterfrågade något som man tolkade som tydlig kvalitetsbrist vad gäller 

säkerhetsfrågor d.v.s. för få väktare ute i trafiken samt avsaknad av kameror. Mot bakgrund 

av kundnöjdhetsundersökningen och med hjälp av de egna medarbetarnas inflytande fick man 

inom trygghetsavdelningen skapa ett åtgärdspaket för att komma till rätta med kundmissnöjet. 

Därefter presenterades åtgärdsplanen för VD`n och styrelseledamöter som infattade bland 

annat uppstartandet av en trygghetscentral och införandet av utökad kameraövervakning inom 

Stockholms läns trafiknät. Som koncept inom kvalitetstjänsteutveckling fick förslaget godkänt 

från VD och styrelsen. I förslaget ingick då ett utkast om hur man på den operativa 

ledningsnivån avsåg att implementera införandet av kameror och trygghetscentralen. Som 

nästa steg var man tvungen från SL’s sida att ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen för 

kameraövervakning och installation av dem. Processen blev långdragen och efter ca 2 år fick 

man den godkänd. Som vi nämnt tidigare hade man endast feedback från 

kundnöjdhetsundersökningen som grund till hela projektet. Det allmänna missnöjet med 

bristfällig bevakning och avsaknad av väktare på stationer både dag och nattetid tjänade som 

startskottet för kvalitetsförbättringar inom säkerhetssektor på SL.  

 

”Säkerhet har alltid och kommer alltid att vara mycket viktig faktor för oss på SL”                      

                                                                 Jan Ekström-säkerhetsansvarig kameraövervakning 

 

Under intervjun framgår även att trygghetscentralen erbjuder tjänster i form av realtidsbilder 

till de tre trafikledningscentraler som existerar för varje tunnelbanelinje d.v.s. grön, röd och 

blå. Denna funktion har bidragit till att höja tjänstekvaliteten för resenärer, anser Jan Ekström 

och hänvisar till senaste kundundersökningen. Även personalen på ledningscentralen har 

möjlighet att övervaka läget samt rapportera vidare den informationen som de finner relevant.  

I och med att trygghetscentralen har öppet dygnet runt med telefonnummer uppsatta på varje 

station anser man från SL sida att fler borde ta vara på möjligheten att höra av sig om de 

känner sig osäkra, hotade eller bara få prata med någon när man är på väg hem ensam. För att 

ytterligare öka säkerheten och som ett led i kvalitetsarbetet har man ett nära samarbete med 

olika väktarbolag som patrullerar tunnelbanan, Lugna Gatan och Polisen. Just Polisen är den 
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enhet som har haft störst nytta av trygghetscentralen och kameraövervakningen i skarpa lägen, 

d.v.s. då det har skett incidenter. Polisen får ansöka om att få ut inspelade videosekvenser när 

de utreder brott eller företeelse av allvarlig karaktär. Inspelningsfunktionen är något som både 

Polisen och Åklagarmyndigheten har tillgång till. Delgivningsprocessen är ett avancerat 

förfarande i sig men den intervjuade avslöjade att Polisen begär ut ca 200 bilder varje månad i 

samband med olika brottsmål. 

 

Även Räddningstjänsten har man haft ett väldigt bra samarbete med. Speciellt viktigt att 

påpeka att man inom de nästkommande åren har planer på att vid akuta situationer förmedla 

realtidsbilder direkt till ledningsfordonen inom räddningstjänsten. Det kan enligt Jan bidra till 

att de personer som agerar räddningsledare på förhand kan få ett bra underlag av hur läget ser 

ut i realtid och därefter fatta livsnödvändiga beslut. För resenärer skulle det medföra att 

räddningsledningen kan planera sin verksamhet och leda insatser under mer kontrollerade 

former.  

 

I dagsläget har man från SL’s sida hunnit installera kameror på samtliga stationer och i alla 

nya tåg. Utöver det finns det kameror uppsatta både i pendeltrafiken och i bussar. Det totala 

antalet kameror inom Stockholms läns trafik uppgår till ca 4300 stycken. Ansökan måste 

fortfarande göras för varje kamera som SL avser att installera och processen för det tar ca 2 

veckor hos Länsstyrelsen. Under åren 2004 till 2010 har man inte haft några specifika 

kvalitetsmål med vare sig kameraövervakning eller trygghetscentralen förutom att man 

ständigt jobbar förebyggande och strävar att göra vardagen säkrare både för resenärer samt 

medarbetarna. På frågan huruvida Jan Ekström anser att man uppnått högre tjänstekvalitet i 

fråga om säkerhet relaterad till kameraövervakning tycker han att det absolut blivit bättre.  

”Den feedback som vi får ta del av både via kundnöjdhetsundersökningar men även från våra 

medarbetare som jobbar våldsförebyggande ute i Tunnelbanan kan man anse att satsningen 

har varit en klar framgång”. 

 

Under årets lopp har man både inlett men även avbrutit samarbete med vissa bolag som t.ex. 

den Kanadensiska VDI som skulle ha ansvarat för inleverans av videoutrustningen. Det visade 

sig senare att utrustningen inte höll måttet för inspelningstiden som SL hade som minimikrav 

och SL fick därmed byta ut leverantören.  
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Framtiden är något man redan nu jobbar på och iordningställer sig inför. Med dagens 

avancerad teknik vill SL ta kvalitetsarbetet ett steg längre och installera så kallade  

”intelligenta” kameror med rörelsesensorer som upptäcker främmande föremål och objekt 

som har lämnats utan uppsikt längre stund. Allt detta är främst till för att höja säkerheten och 

därmed kvaliteten för resenärer. 

 

2.4 Säkerhetsarbete enligt MTR Trygghetsavdelning i Stockholm 

 

Den 13 maj 2011 kl 09.15 hade vi ett inbokat möte med Bert Myde på MTR och hans 

arbetskollega Roger Eriksson. Det vi skulle diskutera med dem var säkerhet och trygghet 

inom tunnelbanan och deras arbete samt mål, visioner och processer som de använder sig utav 

för att säkra att kvalitén inom dessa områden når en så pass hög grad som möjligt.  

Bert Myde jobbar till vardags som säkerhetsansvarige för trygghetsfrågor på MTR och har en 

lång bakgrund inom tåg och transporter innan han hittade sin plats på MTR Stockholm.  

 

Roger Eriksson har tidigare jobbat inom Stockholmspolisen innan han började på MTR. Han 

har sitt kontor tillsammans med Bert på MTR och innehar titeln Operativ Säkerhetschef. 

MTR har ett övergripande mål när det gäller säkerhets- och trygghetsfrågor och det är att 

ingen person eller personal samt anställda inom tunnelbanan skall komma till skada eller att 

några dödsfall skall inträffa.  

 

”Vi har nollvision vad gäller brottsförebyggande verksamhet” 

                                                                                    Roger Eriksson 

 

Självklart är det i stort sett omöjligt att nå en nivå där det inte inträffar olyckor eller fall av 

skadegörelse och dylikt men det är som sagt en vision som man strävar efter. 

Det övergripande målet är indelade i ett antal delmål och man har en så kallad ”Safety Plan” 

där man har delat in den i ett antal underpunkter. Dessa underpunkter är exempelvis att 

förhindra skadegörelse, minska antal brott såsom hot och våld mot resenärer och de anställda 

inom tunnelbanetrafiken samt minska eller undvika alla former av dödsfall som exempelvis 

personer som hoppar framför tågen eller ägnar sig åt så kallad tågsurfning, dvs. att man 

tjuvåker mellan tågvagnarna eller på dess tak. Detta är något som har tagit fart de senaste 

åren i och med videor som har lagts upp på exempelvis Youtube. 
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”Tragiskt nog har det sjunkigt ned i åldrarna och i dagsläget är det 12-13 åringar som utför 

detta livsfarliga nöje”   

                                                                                                                           Bert Myde 

 

När det handlar om säkerhetsfrågor och trygghetsfrågor har MTR ett ansvar för detta i flera 

olika aspekter. Man genomför utrymningsövningar vid stationer och tåg för att ständigt kunna 

hantera dessa problem då de uppstår i verkligheten. Allt för att kunna hantera dem på ett 

snabbt, effektivt och problemfritt sätt vid en skarp situation. Oavsett orsak skall varje 

medarbetare kunna utrymma en station eller ett tåg.  Under 2010 och 2011 har man utfört ett 

flertal utrymningsövningar och krisövningar tillsammans med SL, Polisen och 

räddningstjänst. Man har så kallade SBA-system som står för systematiskt brandskyddarbete 

för att alltid kunna förhindra eller minska skador på personer och egendom vid en eventuell 

brand. Detta är något som finns installerat och som personalen inom tunnelbana och pendeltåg 

får utbildning inom. Utbildningen är något som varje anställd måste ta del av för att kunna 

hantera krissituationer. Samtlig personal som jobbar för MTR och i tunnelbanan har gått 

utbildning inom konfliktslösning och utbildning för att förhindra och hantera hot och våld. 

 

Arbetet delas in i 8 olika block som t ex hot och våld, skadegörelse och brandskydd. Dessa 

block sköts separat och rapporterar eventuella händelser vidare till både MTR och SL samt 

Polisen och räddningstjänst. Man har under 2010 utbildat cirka 2700 personer inom dessa 

block för att hålla säkerheten, tryggheten och det preventiva arbetet på en hög nivå. 

MTR följer upp alla de händelser som rapporteras in av de anställda och man har ett nära 

samarbete med polisen och de väktarbolag som man har anlitat för att sköta säkerheten och 

bidra till en tryggare miljö att vistas och resa inom. Rapportering av händelser sker till SL 

dagligen och man har dagliga möten samt även månadsmöten där alla fall av exempelvis hot 

och våld rapporteras. För att nämna några siffror får man varje månad in ungefär 4000 

anmälningar från sina medarbetare och från resenärer. Dessa fall rör hot eller våld mot 

anställda, skadegörelse eller fall av fylla. Av de 4000 fallen räknar man med att ungefär 5-6 

fall blir rättsfall som tas upp i domstol eller blir ett åtalsfall. Enligt Roger och Bert varierar 

olika personers uppfattning om vad som räknas som våld/hot så pass olika av de anställda och 

medarbetarna att de flesta inte utreds så pass långt att de leder till åtal. Det kan vara 

exempelvis att en person spottar på spärrarna men inte säger något verbalt eller hotar någon 

fysiskt. MTR räknar med att i ungefär 70 % av alla rapporterade anmälningar är det droger 

eller alkohol inblandat och man får in cirka 2500 fall varje månad där dessa två faktorer har 
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varit inblandade. Enligt de intervjuade ser dem olika på den upplevda kvaliteten i tryggheten 

och den faktiska tryggheten. Det var något som de poängterade vid ett flertal tillfällen. En 

person kan känna sig trygg i en situation eller när han/hon reser med tunnelbanan men det 

betyder inte att det i själva verket innebär att miljön är trygg. Detta är något man alltid har i 

åtanke vid MTR när man arbetar med sitt säkerhets- och trygghetsarbete. Man vill att båda två 

aspekterna av trygghet skall vara uppfyllda och befinna sig på en hög nivå.  

 

En annan aspekt som påpekades var att det järnvägslagen gäller på pendeltågen medan det i 

tunnelbana är ordningslagen som gäller. Det gör att lagarna tillämpas olika på de olika 

färdmedlen vilket leder till att situationer bedöms olika beroende på var de sker någonstans. 

Något som återkom vid flera tillfällen under intervjun var hur man skötte det administrativa 

inom SL kontra MTR. Det visade sig att SL har hand om alla resurser som läggs ned på att 

garantera säkerhet och trygghet för oss resenärer. Det innebär att MTR måste rapportera in sin 

statistik till SL på daglig basis och sedan är det upp till SL att genomföra de åtgärder man 

anser vara nödvändiga. För att förklara det kort står SL för resurserna och utdelningen av 

dessa. MTR har varken möjligheten eller resurserna att genomföra de åtgärder de skulle. I och 

med detta blir de i något av en beroendeställning under SL. De ansvariga på MTR skulle vilja 

se att man skötte detta arbete på ett helt annat sätt än som det ser ut i dagsläget. De ansvariga 

på MTR tyckte att man borde genomföra riktade insatser mot områden och stationer som 

enligt statistiken har betydligt fler problem än andra. Men i och med att SL håller i resurserna 

och styr insatserna kan MTR inte påverka hur dessa fördelas, något som kan leda till att 

problemen aldrig tas om hand på ett långsiktigt sätt.  

 

Roger skulle vilja att man har ett 10-tal specialutbildade väktare som åkte runt i samma 

områden vid samma tidpunkt allt för att resenärerna på så sätt skulle få en betydligt bättre 

kontakt med väktarna. Om det finns väktare i ett område som man ser dagligen skulle detta 

kunna bidra till att man känner igen dem och att de på så sätt blir ”ens egna väktare” vilket i 

sin tur leder till att man kan relatera bättre till deras sätt att arbeta och deras insats. I dagsläget 

är det väktare som åker runt och patrullerar i tunnelbanans all linjer men det sker inte med 

riktade insatser utan de får i uppgift att patrullera längs en linje och hjälpa de resande och 

rapportera in de händelser som sker. Det är ett flertal väktarbolag som jobbar för SL och 

MTR. Man skulle kunna säga att det är alla de största väktarbolagen i Stockholm som jobbar 

för tunnelbanan. Det är Securitas, CSG, Rapid, G4S och Svensk bevakningstjänst som sköter 

säkerheten. Dock ansvarar de för olika delar av lokaltrafiken. De olika bolagen har hand om 
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en varsin linje. Nyligen bildades även den så kallade Citygruppen som en del i en process för 

att säkra trygghetskvaliteten där olika organisationer och myndigheter ingår. Den startades 

som ett projekt för att få en lugnare och mer säker lokaltrafik. I Citygruppen samarbetar 

väktarbolagen och organisationer såsom Lugna Gatan och andra frivilligorganisationer för att 

stävja skadegörelse och brott och för att bidra till en tryggare reseupplevelse. MTR har själva 

inget trygghetscenter som SL har utan man rapporterar in de händelser och alla anmälningar 

som man får information om. Detta sker oftast dagligen. Man tar även del av Polisens 

utredningar och de anmälningar som de får in för att föra statistik över var brotten sker, när de 

sker och i vilken utsträckning dessa sker. Det gör att man kan tillhandahålla mycket data och 

statistik över alla brott och olyckor som sker i tunnelbanenätet. Det största problemet som 

man har rör skadegörelse såsom graffiti och vandalism. Därefter kommer inte helt oväntat alla 

de olyckor där folk antingen hoppar eller ramlar framför tågen. 

 

Man har även på MTR infört sina egna kundvärdar som ofta står vid spärrarna och ger 

information och hjälper de resande om de har frågor eller funderingar. Det är något som har 

visat sig vara mycket uppskattat av resenärer i Stockholms län enligt SL och MTR.  

För att mäta kundnöjdheten genomför man dock inga egna kundnöjdhetsundersökningar utan 

man förlitar sig på de rapporter och undersökningar som SL genomför varje månad.  

 

2.5 Resultat 

 

I vår uppsats har vi haft som syfte att beskriva hur säkerhetsarbetet fortlöpt inom SL och MTR 

mellan åren 2004 fram till 2011. Utöver huvudsyftet har vi haft ett antal frågeställningar att 

besvara som var direkt kopplade till andelen nöjda kunder. Vidare delar vi in resultat i olika 

segment. Först beskriver vi resultat från kvalitetsarbetet inom SL, därefter MTR för att 

slutligen gå vi över till Kundnöjdhetsundersökningar. I slutet får du som läsare titta närmare 

på jämförande data mellan vår egen undersökning och SL´s egen. 

 

För att kunna ge en ingående bild av hur en kvalitetsprocess enligt SL fortskrider igenom 

olika instanser i allt från SL ledningen till de som jobbar ute på fältet har vi i empirin 

upprättat ett flödesschema vilken vi i ordalag förklarat hur beslutet om införandet av 

kameraövervakningen har gått till. Arbetets tidsomfattning sträcker sig från år 2004 till och 

med år 2011. I dagsläget har man från SL´s sida uppfyllt sina mål med installation av 

övervakningskameror inom samtliga tunnelbanestationer. Inte nog med det har man 
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överträffat sina egna förväntningar då man även lyckats införa kameraövervakning på bussar 

och andra transportmedel som SL förfogar över inom Stockholms region. De ansvariga för 

processer är Jan Ekström för kameraövervakningen på SL samt Bert Myde på MTR 

säkerhetsavdelning uttrycker uppriktigt glädje över att ha fullföljt de målsättningar man haft 

d.v.s. man har höjd andelen nöjda kunder från år 2004 till 2010. Enligt Jan Ekström har man i 

runda siffror lyckats upprätta 4300 kameror inom olika transportmedel. En trygghetscentral 

har upprättats år 2005 där det bedrivs dels övervakning av stationer i realtid och dels 

möjlighet till bildlagring något som var helt omöjligt för några år sedan, här ser man ett 

tydligt framsteg i kvalitetsutvecklingen. Samarbetet mellan trygghetscentralen och Polisen har 

blivit en avgörande faktor i kvalitetssäkringsarbetet då man kan begära ut bilder i bevissyfte i 

efterhand. 

 

MTR har också uppvisat en rejäl satsning på kvalitetssäkringen vid övertagandet av driften av 

Tunnelbanan. Inom MTR har över 2700 medarbetare genomgått övningar i hantering av olika 

våldsbenägna situationer. Inte nog med det har Säkerhetsavdelningen bildat Citygruppen där 

olika väktarbolag kontinuerligt jobbar i förebyggande syfte för att öka tryggheten på de olika 

Tunnelbanelinjerna i Stockholm. 

 

Diagrammen nedan visar resulatat från den kvantitativa undersökningen om huruvida 

resenärer anser att säkerheten inom tunnelbanan förbättrats eller försämrats alternativt 

förblivit samma sedan 2004. 
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2.6 Hur man tolkar diagram 

 

Vi har valt att använda statistik programmet SPSS18 med Pearsons korrelationsanalys som 

bas för att ta reda på om det förekommer korrelation mellan de olika ingångsvärderna. I 

diagrammen nedan kan du som läsare få ingående överblicka hur de olika värden korrelerar 

till varandra. Pearson korrelation illustrerar om det finns signifikant linjärt samband 

variabler emellan där ingångsvärden kan skilja sig från 0 till +1, där +1 indikerar på ett 

mycket starkt samband och -1 tyder på starkt negativt samband. Vad som är utmärkande 

för samtliga diagram är att vi använder oss av den så kallade two-tailed test som till 

skillnad från one-tailed förser oss med mer information i fråga om spridningen då vi på 

förhand inte kan avgöra vilka värden vi kan erhålla, således kan det blir både positiva som 

negativa tal. När man läser av tabellerna med data är det viktigt att beakta att när värden 

jämföres med sig själva är Persons korrelation ligger på 1 vilket innebär att de givna 

värdena enbart korrelaterar med varandra. Vidare talar programmet om för dig om det 

förekommer signifikant samband och med vilken säkerhetsmarginal, i vårt fall är det både 

95 % eller 99 % beroende på test. 

 

Längst ner hittar du tabeller med de svar som den intervjuande gruppen sammanställt 

utifrån enkätsvaren. Betygskalan går från 1 till 7, där siffra 1-3 är ett negativt omdöme, 4 

utgör neutralt värde och 5/6/7 bildar positivt intryck på resenärerna  

 

Pearson korrelationstest 

 
Nöjda 

tryggensamm

än 

tryggsällskap

män 

trygg från 

station män 

Nöjda Pearson 

Correlation 

1 ,942
*
 ,188 ,803 

Sig. (2-tailed)  ,017 ,812 ,197 

N 6 5 4 4 

Trygg ensamma 

män 

Pearson 

Correlation 

,942
*
 1 ,501 ,839 

Sig. (2-tailed) ,017  ,311 ,076 

N 5 7 6 5 
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Trygg i sällskap 

män 

Pearson 

Correlation 

,188 ,501 1 ,799 

Sig. (2-tailed) ,812 ,311  ,105 

N 4 6 6 5 

Trygg från station 

män 

Pearson 

Correlation 

,803 ,839 ,799 1 

Sig. (2-tailed) ,197 ,076 ,105  

N 4 5 5 5 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Sig. (2-tailed)  ,083 ,208 ,029 
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,755 1 ,384 -, 035 

Sig. (2-tailed) ,083  ,396 ,941 

N 6 7 7 7 
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kvinna 

Pearson 

Correlation 

,600 ,384 1 ,038 

Sig. (2-tailed) ,208 ,396  ,936 

N 6 7 7 7 

Trygg från station 
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Pearson 

Correlation 

-, 858
*
 -, 035 ,038 1 

Sig. (2-tailed) ,029 ,941 ,936  

N 6 7 7 8 
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2.7 Analys 

 

Vi inleder med analys utav kvalitetsförbättringsarbetet inom säkerhetssektorn på MTR och SL 

med hjälp utav PDCA-modellen samt teori av Lewitt och Marsch som vi har presenterat i 

Teoriavsnittet.  

 

 

Plan- Enligt Jan Ekström har man lagt ner väldigt mycket tid på att utröna anledningar till 

missnöjet med säkerhetsfrågor i Tunnelbanan, dels med hjälp av enkätundersökningar men 

även med enstaka sedvanliga medarbetarsamtal. Planeringsfasen har utöver det kännetecknats 

utav framtagning av en pilotstation som har i stor utsträckning bidragit till att dels se om 

projektet med utökad kameraövervakning skulle lyckas och dels försett SL med data om vilka 

kostnader sådant projekt skulle innebära för organisationen när implementeringen hade ägt 

rum. Alltså var planeringsfasen en viktig del och utgjorde begynnelsefasen för 

kvalitetsförbättringsarbetet inom säkerhets/trygghetssektorn. 

 

Do – Implementering och genomförande av den ursprungliga planen har skett i olika etapper. 

Första fasen var ett ”prova på” projekt med pilotstationen vid Zinkensdamm som visade 

positivt utfall med hög andel nöjda kunder men man har även lyckats säkerställa en hög nivå 

av säkerhetstänkande bland egna medarbetare. 

 

Check- För att säkerställa att implementeringen och det tilltänkta arbetet medfört 

förbättringar har man från säkerhetsavdelningen fått kontinuerliga återkopplingar på huruvida 

medresenärerna förhållit sig till den utökade kameraövervakningen. Genom att göra 

kontinuerliga uppföljningar har SL’s avdelning för trygghetsfrågor erhållit den välbehövliga 

informationen som har legat som grund vid beslutsfattandet om viktiga beslut som t ex 

anskaffning av nya samarbetspartners likväl som termination av befintliga kontrakt som 

exempelvis den kanadensiska leverantören VDI. 

 

Act- Att man på säkerhetsavdelningen i slutet av varje månad dragit både positiva och 

negativa lärdomar av sitt pågående arbete märks tydligt när Jan Ekström väljer att beskriva 

verksamhetsutvecklingen på företaget. Varje månad har man som praxis genomfört stora 

utvärderingar som syftar att finna förbättringar och vidtar nödvändiga åtgärder samt minska 

på kostnader. 
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Vår uppfattning är att kvalitetssäkringen sker kontinuerligt dock ser vi det som ett nästan 

omöjligt steg att låta alla medarbetare vara med och påverka processen i och med SL´s 

organisation har en viss hierarki med tydliga gränser och åtaganden. 

 

Men å andra sidan påstod samma grupp att säkerheten har blivit bättre varje år från och med 

år 2004 och framåt, alltså har SL lyckats göra framsteg i det kvalitetsarbetet. 

Enligt Lewitt och March anpassar organisationen lärandet beroende på vilken miljö den 

befinner sig i. Att man från SL´s sida utvecklat ett mycket mer kundorienterat sätt att se på 

den erhållna ”feedback” under de första åren av utvecklingen har visat sig vara en enormt 

viktig tillgång för det fortsatta kvalitetsarbetet. 
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Kapitel 2 

3.0 Kundnöjdhetsundersökning på SL 

 

I detta avsnitt kommer uppsatsgruppen att beskriva hur man inom SL 

Omvärldsanalysavdelningen jobbar med Kundnöjdhetsundersökningen baserad på intervju 

med Lena Loven som är Omvärldsanalytiker och ansvarig för sammanställningen och 

presentationen utav materialet. Därefter förklarar vi på vilket sätt detta arbete anses vara 

väsentligt för både SL och resenärer. Som ett led i kundnöjdhetsundersökningen finner vi det 

lämpligt att ge läsaren en bild över vilka det är som utför kundnöjdhetsundersökningar på 

uppdrag av SL dvs. företaget Markör AB. Utöver det finner ni information om hur vi har 

skapat, tolkat och jämfört vår egen enkät om kundnöjdheten med SL och vilka resultaterna 

blev. Intervjufrågor finns i bilaga A1. 

3.1 Kund 

 

Enligt Edvardsson utsago ”anser man kunden vara den som mottager en tjänst”
17

 

I vår uppsats benäms kund även med andra termer såsom resenär, brukare.  

3.2 Filosofi inom Kvalitetssäkring 
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Kvalitetssynsättet baseras och är uppbyggd på tanken att kunderna alltid hamnar i centrum 

eftersom kvalitet anses vara en subjektiv egenskap som i sin tur bestäms av kunder.
18

 

Alla de fyra hörnstenarna förutsätter företagsledningens engagemang för höjd kundnöjdhet 

eller/och företagsvinst. Att man arbetar med processer är en viktig del utav systemet. Enligt 

TQM-filosofin återspeglar resultatet de processer som hjälpt till att forma det. 

 

3.3 Kund-Leverantör modell 

 

            Samverkan        Samverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Återkoppling  Återkoppling 

 

Kund-leverantörs-modellen är skapad för att påvisa betydelsen utav sambandet mellan 

kundens interaktion med leverantören via olika processer. Allt eftersom leverantören försöker 

uppnå ett högt resultat krävs det att man utför analyser utav processer som äger eller som har 

ägt rum mellan parter.
19

 

 

3.4 Lewitt och March 

 

Lewitt och March anser att organisationer anpassar lärandet efter den omgivningen den 

befinner sig i. Organisationer förvandlar tidigare erfarenheter till rutiner och lär sig på det 

                                                 
18

 Renthzog, sid 11 
19

 Bergman och Klefsjö, sid 478 
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sättet. Lärandet utspelar sig som anpassning till förändringar i omgivningen t.ex. nya 

teknikuppfinningar tvingar organisationer att utforska nya vägar.
20

 Författarna lyfter även 

fram de nackdelar sådant lärande kan resultera i. Inom vissa organisationer kan lärandet 

avstanna till följd av att man inom ledningen tror att organisationen uppnått maximal 

kapacitet inom lärandet vilket i praktiken leder till att organisationer hamnar i 

”kompetensfällan”. Med andra ord försöker teoribildarna uppmärksamma oss läsare på att 

enbart följa rutiner utan att dessa kan få möjlighet till utveckling kan leda till man slutar 

utvecklas helt. 

 

3.5 Teori om Organisationsminne av Walsh & Ungson 

 

Teorin förkunnar och definierar organisationsminne som ett system av verklighetstolkningar 

som finns lagrade inom den organisationella strukturen på varje enskilt företag. Den ansamlas 

genom att individer förväntas samverka och att det sker kontinuerligt utbyte av information 

inom företagssfären.  

 

Den gemensamma uppfattningen och spridningsförmågan beror i högsta grad på 

medarbetarnas tolkningar av verkligheten. Vidare påstås det att organisationen är en levande 

mekanism som i sin tur absorberar den ansamlade informationen och utvecklar den vidare 

vilket förutsätter att även vid bortfall av personal finns kunskapen lagrad på ett eller annat sätt 

inom organisationen. Meningsskapande mekanismer som krävs för att föra informationen 

vidare förutsätter interaktion som sker via processer och de allra viktigaste förefaller vara 

informationsförmedlingsprocesser.
21

 

 

3.6 Analysavdelningens roll i arbete med kundnöjdheteten på SL 

 

Lena Lovén jobbar som omvärldsmarknadsanalytiker på SL. I och med att man genomför 

omorganisationer har det sedan en vecka tillbaka blivit hennes nya roll. Hennes 

arbetsuppgifter består bland annat av att sammanställa och administrera alla kund- och 

marknadsundersökningar som SL genomför samtidigt blir hon den person på företaget som i 

första hand förser ledningen med tillförlitlig data om andelen nöjda kunder. Lena har arbetat i 

                                                 
20

 Clegg, Kornberg, Pitsis, sid 371 
21

 Hamrefors, sid 137  
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snart 5 år på SL och innan det arbetade hon som konsult på TNS Gallup under sex år. Hennes 

bakgrund omfattar studier i både företagsekonomi och nationalekonomi.  

Lena berättar öppet om hur undersökningen går till i minsta detalj samt hur de data man 

samlar in utgör underlaget för kvalitetsförbättringar för samtliga inblandade parter. 

Undersökningen görs i trafiken och man talar om resan på linjen vilket gör att det blir tätt 

kopplat till linjen. Den första frågan mäter en sammanfattad nöjdhet med SL vilket man kan 

sammanfatta som ett varumärkesmått över märket och företaget SL. Därefter följer ett antal 

allmänna frågor. Anledningen enligt Lena till att man genomför undersökningarna på detta 

sätt är att det blir mer konkret om man tänker på linjen man befinner sig på och svarar på 

frågor kring turtäthet städning osv.  

 

Betygmåttet man får fram skall dock inte tolkas som ett vanligt index i och med att det inte är 

något index. Det skall enbart tolkas som ett nöjdhetsmått som uttrycker resenärens 

sammanlagda betyg och uppfattning av SL-trafiken. Anledningen till att man har valt att inte 

ha något index är för att med ett kundnöjdhetsmått anser SL att det blir lättare att 

kommunicera till sina resenärer och entreprenörer. Man behöver inte vara insatt inom statistik 

eller jobba med marknadsundersökningar för att kunna ta del och förstå den information som 

presenteras. Man mäter genom att resenären får fylla i kryssfrågor som är graderade från 1 till 

och med 7 samt en ruta som står för ingen erfarenhet. Graderingsskalan fram till fyra 

klassificeras som icke nöjd medan 5-7 klassas som nöjd. Betyget fyra blir således neutralt och 

Lena vill påpeka att det är många av de tillfrågade som placeras i detta intervall. Med andra 

ord blir de betraktade som varken nöjda eller missnöjda för den delen. 

 

Tillvägagångssättet har varit identiskt sedan 10 år tillbaka. Det enda som har ändrats är 

företaget som har anlitats av SL för att genomföra kundnöjdhetsundersökningen. Fram till år 

2006 hade man samarbete med ÅF Infrateknik AB som med hjälp av affärsenheten inom SL 

tog åt sig uppdraget. Efter 2006 var det Transek AB som utförde tjänsten som det 

intervjuande företaget för att slutligen gå över till Markör AB. 

 

Det gäller för SL att ha tillräckligt många intervjuer i och med att det finns mycket pengar 

kopplade till talen. Varje vår och varje höst genomför SL’s anlitade 

marknadsundersökningsföretag Markör över 20 000 intervjuer. Lena påpekar att det inte är en 

intervju som genomförs utan så kallade ”handouts”. Man delar ut enkäten och får inte 

förtydliga frågeställningar för respondenterna vilket på så sätt kan ge en intervjuar-effekt. 
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Undersökningen är helt neutralt och den delas ut till samtliga i vagnen eller fordonet. Markör 

använder tillsammans med SL ett speciellt schema för att få med alla linjer och avgångar och 

för att få en bild som avspeglar verkligheten på ett så realistiskt sätt som möjligt. Enkäterna 

samlas in efter undersökningen direkt på plats av personalen som har delat ut den.  

När man analyserar svaren gör man korrelationsanalyser med hur man har svarat i den 

sammanfattade frågan ”sammanfattat betyg på den här linjen”. 

 

Korrelationsbeskrivning enligt SL: 

”Korrelationsanalys visar sambandet mellan individens betyg för en enskild faktor och det 

sammanfattande betyget” 
22

 

       

SL använder sig sedan av den när man sammanställer svaren som resenärerna har angett. Den 

frågan är avgörande och man tittar på hur alla frågor samvarierar med den frågan. Man 

granskar alla som har svarat inklusive de som har angett ”ingen erfarenhet” och exklusive de 

som angett ”ingen erfarenhet”. Det ger olika resultat där inklusive ”ingen erfarenhet” ger ett 

mer urvattnat material där det är ett större antal enkäter men ingen som har tagit ställning. 

Man tar mest i beaktande de som faktiskt har svarat på frågorna och när man gör 

korrelationerna är det absolut tidshållningen som har haft högst betydelse för de resande dvs. 

att tåg kommer och går i tid. Lyckas man få fler betyg där det anges betyget 5, 6 eller 7 

kommer det totala betyget att höjas.  

 

SL har alltid jobbat hårt med att tidhållningen och punklighet. För några år sedan låg betyget 

på punklighet och tidshållning på en mycket lägre procentuell nivå än den gör i dagsläget. 

Men sedan dess har SL tillsammans med sina entreprenörer arbetat hårt med att få upp 

statistiken på just den punkten. Det bidrar till en högre nivå på den faktiska och den upplevda 

punkligheten. SL påpekar även att man år 2006 låg man på en lägre nivå men att man under 

de senaste åren har lyckats vända den negativa trenden. Man har jobbat aktivt med processer 

för att lyckas höja den och man har även satsat på att underlätta och öka trafikinformationen 

till de resande vid eventuella problem så att de ska få information om störningar snabbare än 

tidigare. Vinterkaoset i vintras har gett ett negativt resultat i de senaste undersökningarna och 

det har påvisats ett tydligt fall i februari och mars. Det finns enligt Lena en förståelse för att 

det kan vara problem under vinterhalvåret från resenärernas sida.  Men hon påpekar snabbt att 

man i och med att man har lyckats höja sin lägstanivå och förbättrat sig de senaste åren 

                                                 
22

 http://sl.se 
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lyckats att bygga upp en goodwill hos kunderna. De vet om att SL kan ha problem under 

vintern vilket leder till att de resande är mer förstående för eventuella förseningar. 

Tunnelbanan är inte lika påverkad av självklara anledningar i och med att den är mer skyddad 

och går under marken till en stor del av sträckan.  

 

SL anser att man inte kommer att sjunka lika lågt som tidigare år i och med att man trots allt 

har jobbat upp en stabilitet de senaste åren vilket bidrar till att problemen inte hopar sig utan 

befinner sig på en relativt låg nivå. Men SL jobbar aktivt inom alla delar av organisationen för 

att personalen och medarbetarna ska kunna tillhandahålla resenärerna med information om 

störningar och stopp i trafiken. 

 

Man följer upp det alla delar inom företaget statistiskt men det mesta ligger inte uppe för 

allmän beskådning. Man genomför bland annat undersökningar om SL-Access (det nya 

system för påfyllning av åkkort) och reseplaneraren samt en hel del andra funktioner inom 

företaget som exempelvis när det gäller info på hemsidan och hur man lever upp till den. SL 

har skräddarsydda undersökningar för att belysa olika specifika avdelningar inom SL där 

bland annat sl.se ingår. Man gör en stor undersökning som enbart handlar om 

trafikinformationen man tillhandahåller sina kunder. Upptäcker man ett problemområde 

genomför man andra undersökningar för att se vad det är som är fel samt vad man kan göra åt 

detta.  

 

Man har enligt Lena dock inte lyckats nå upp till det mål som man satte för 2010 vilket var 75 

% andel nöjda resenärer bland samtliga trafikslag. Man gör ett arbete just i dagsläget för att 

revidera de framtida målen vilket gjorde att Lena inte kunde delge oss någon information om 

framtida mål, dock ville Lena lyfta fram att visionen är SL genom kollektivtrafiken skall bidra 

till att göra Stockholm till en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. 

Man samlar in info genom undersökningar men även via kundtjänsten. Man har även nyligen 

startat internetsatsningen dialog.se som resenärer kan använda sig utav för att utrycka sina 

åsikter och synpunkter om vad som är fel och vad man skulle kunna förbättra med 

organisationen och lokaltrafiken.  

 

Informationen som man samlar in delges på ledningsnivå i månadsrapporter. Alla de som 

jobbar med SL och dess entreprenörer får ta del med den info som SL sammanställer för att de 

ska kunna följa med i den utveckling som sker oavsett om den är positiv eller negativ. SL har 
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delat in organisationen i olika team som t ex Team tunnelbana och tema buss osv. trafiken är 

indelad i block som arbetar med sin del. Lena har inte full översyn av avtalsnivåerna man har 

med sina entreprenörer men säger att de får ta del av undersökningarna och sen utgår 

incitament och viten kopplade till utfallet av dessa. 

Vad anbeträffar informationsspridningen är det främst förbättring av hur man sprider 

störningsinformationen som Lena pekar ut vara huvudfaktor bland återkommande 

kundnöjdhetsmätningarna. Gång på gång verkar just störningsinformationen spela nyckelroll 

för hur nöjda eller icke nöjda resenärerna blir i förhållande till SL.  

 

”Människor värdesätter sin tid” 

                                                          Lena Loven 

 

Det är information som går ut på ljusskyltar och högtalarsystem, utrop i vagnar och på 

stationer samt reseplaneraren och appar till mobiltelefoner. När det gäller trafikstörningar 

arbetar man med två aspekter som är akut och oplanerad information samt planerad 

information. Den akuta och oplanerade kan vara vagnfel eller signalfel. Men man arbetar även 

med planerad information vilket innebär om en linje skall stängas av pga. sprängningar eller 

ombyggnation. Bygget av Citybanan är ett exempel på en planerad information. Allt detta 

prioriteras från SL’s sida för att resenärer kan planera sitt resande under den tid störningarna 

pågår. Information sker via ljusskyltar, hemsidan, via appar samt den personal som finns 

utplacerad på stationerna.  

 

3.7 Kundundersökningsföretaget Markör AB 

 

Företaget har funnits i branschen i drygt 20 år och arbetar årligen med ungefär 2-300 projekt 

för sina kunders räkning. Kunderna representerar olika branschorganisationer såväl som 

privata företag. Dessa varierar väldigt olika i både storlek och omfattning. Man arbetar med 

vad som enligt dem uttrycks som  

”Genom gedigen metodkunskap att genomföra undersökningar, utredningar och 

utvärderingar kombinerat med sakkunskapen om trafikens villkor och förutsättningar är 

Markör idag ledande på undersökningar inom trafikområdet. Markör tar fram 

beslutsunderlag till offentliga och privata aktörer inom den kollektiva och individuella 

persontrafikmarknaden. Markör är experter på resvaneundersökningar.” 
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Man har 19 högutbildade medarbetare som har utbildning inom ekonomi och främst statistik. 

Men enligt en intervju med Niklas Karlsson som jobbar som uppdragsansvarig på Markör har 

man utöver den nämnda kompetensen väldigt bred kunskapsbas på företaget. Det finns 

alltifrån medarbetare som har en juridisk utbildning till personer som har en 

samhällsvetenskaplig eller ekonomisk utbildning. I och med att man i SL’s fall genomför 

ungefär 6-7000 intervjuer varje månad finns det ett stort behov av extra personal. Man 

använder sig därför utav ett 50-tal så kallade projektanställda, som vanligtvis brukar vara 

universitetsstudenter, som genomför de undersökningar som Markör har åtagit sig att 

genomföra.  Kontoren finns belägna i Stockholm och i Örebro. 
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3.8 Resultat 

 

Nedanför kommer vi dels att presentera den utveckling som SL’s kundnöjdhetsundersöknig 

har genererat i mellan åren 2004-2010 samt en komparativ data mellan SL’s utfall och våra 

resultat från kundnöjdhetsundersökningen rörande olika kvalitetsaspekter såsom tidshållning, 

andel nöjda kunder, renhet etc. 

 

 

 

 

(Ovan) En sammanställning utav vår egen undersökning 

 

(Nedan) En sammanställning utav SL`s kundnöjdhets statistik 
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3.9 Komparation 

 

Komparationen är generell och är främst till att jämföra och i den mån det går att relatera till 

det tidigare erhållna data som SL presenterat. Läsaren ska i våra tabeller kunna beskåda om 

det förekommer skillnader eller likheter i de olika kvalitetsparametrar som 

enkätundersökningen avser att mäta. Vidare erbjuds läsaren att se och jämföra huruvida de 

olika tjänstekvalitetsparametrarna har ökat, minskat eller förblivit på samma nivå de senaste 

åren. 

 

 

Kommentar: Egen bild som visar den positiva trenden i utvecklingen av andelen nöjda kunder 

bland tunnelbaneresenärer från år 2004-2010. 

 

4.0 Analys 

 

Vi börjar med att redovisa de kvalitetsaspekter som vi riktat in oss på vid uppsatsens 

begynnelse. Andelen nöjda kunder med turtätheten är betydligt högre bland SL´s 

undersökning som ligger på 74 % medan vi erhåller 69 %. Likaså lyckas SL uppnå högre 

andel inom tidshållningen som hamnar på stadiga 74 % mot våra 63 %. 

Störningsinformationen som hos SL ligger på 61 % lyckas vi säkra till 54 % av det totala 

antalet svarande. Invändning städnig däremot påvisar högre andel nöjda i vår undersökning 

där vår siffra hamnar snäppet över SL med 71 % hos våra deltagare och 66 % hos SL´s. 

Någorlunda lika svar får vi på både upplevelsen av trängsel och hållplatsstädning där 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

61 62 63 66 73 78 79

Kundnöjdhetsutveckling inom T-banan

År Andel Nöjda kunder
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resenärernas åsikter skiljer sig med 3 %. Sista frågan berörde Förarens körsätt som SL´s 

uppskattat till 75 % något som vi inte lyckats komma i närheten av då vi hamnat på 63 %. 

 

Tittar man rent statistiskt på hur resenärerna har svarat i SL´s enkätundersökningar från år 

2004 och framåt går det att tydligt urskilja framsteg som man lyckas åstadkomma följaktligen 

går det att summera att organisationen lär sig av erfarenheter som dess medarbetare ansamlar 

och lagrar, alltså kan vi se att det existerar något slags lärandeprocess i det hela. Även om inte 

all information hinner processas anser man på omvärldsanalysavdelningen att man tillvaratar 

de viktigaste synpunkterna och jobbar på att förbättra dessa. Trots att man både på säkerhets- 

och omvärldsavdelningen fått nya medarbetare har inte detta påverkat arbetet med 

kvalitetsförbättringar nämnvärt. Huvudansvariga Lena Lovén anser att man inte tappat 

fokusen på kvalitetsförbättringsarbetet trots att man inte haft samma personal genom åren, 

något som vi tror påvisar att organisationen har ett inbyggt minne som hjälper att behålla den 

ansamlade kunskapen trots att medarbetarna lämnar organisationen under arbetets gång. Den 

ansamlade kunskapen som fanns vid början på 2004 har förts vidare till andra medarbetare 

genom interaktion personalen emellan.  Dessutom går det inte att komma ifrån att man inom 

organisationens tagit vara på kritiken som förts fram via olika källor såsom internetbaserade 

sida dialog.se och de data som man på SL kundtjänst erhållit både via brev, mail och 

telefonsamtal. 

 

Enligt Lena Lovén har SL genom åren lyckats uppnå de uppsatta målen vad gäller 

kundtillfredsställelse tack vare att man sedan 2001 alltid varit noga med att vara transparent 

med informationen d.v.s. kunder har kunnat logga in och se om det har skett förbättringar 

inom någon utav kvalitetsparametrarna dvs. renhet, städning etc. Just det anser även vi att SL 

lyckats bra med eftersom transparens visar på att företaget är villiga att dela med sig av 

informationen som många andra företag väljer att hålla för sig själva. Man lär sig utav 

misstagen från de tidigare åren då man inte valt att publicera enkätundersökningen online. 

Detta faktum lyfter även Lewitt och Marsch som säger att lärande organisationer förvandlar 

tidigare erfarenheter till rutiner, något som säkerligen även SL lär sig genom åren. Det går 

inte att säga huruvida pålitlig data SL har presenterat vad gäller kvalitetsförbättringar genom 

åren, eftersom varken vi eller någon annan har utfört de mätningar, åtminstone ingenting som 

vi har kunnat finna och bekräfta. Här handlar det alltså om att vi förlitar oss på den 

informationen som SL tillhandahåller resenärerna online. Man kan ju aldrig vara säker på att 

SL inte skulle ha vinklat statistiken i något avseende eftersom de både äger och distribuerar 
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informationen själva. Enligt Markör är det SL som enligt kontraktet äger informationen och 

hur de hanterar den är upp till SL. 

 

Tittar vi på det senaste årets kundnöjdhetsundersökning i jämförelsevis mot 2004 ser vi en 

markant ökning 18 procentenheter i den totala kundnöjdheten. En mycket tydlig uppgång som 

konstant har förbättrats genom åren, detta kan bero på mycket medvetet arbetsätt med kvalitet 

där man hela tiden från SL via återkopplingar såsom media och andra källor tagit vara på 

feedbacken från resenärerna. Den ansamlade informationen har sedan förts vidare till 

respektive avdelning som i sin tur jobbar ihärdigt på att finna bästa möjliga lösningar. I 

slutfasen har SL alltid varit noga med att återkoppla och framför allt presentera öppet de 

förbättringar som skett via hemsidan, alltså pekar denna åtgärd på att man från SL´s sida 

försöker ge prov på att man har lärt sig av misstagen och är villig att lyssna på kunden vilket 

är otroligt viktigt i kvalitetsarbetet. Utifrån Kund-Leverantörsmodellen kan man faktiskt se 

tydliga spår att SL´s arbetsätt har en stark likhet där samspel medkunder sker via 

återkopplingar. 
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Kapitel 3 

 

4.1 Samarbetspartnerna Tågia AB och Reneriet AB 

 

Avsnittet kommer att belysa två av SL’s underleverantörer av tjänster med ingående 

förklaring hur deras arbete påverkar kvaliteten och andelen nöjda kunder i SL’s 

undersökning. Med hjälp av hypoteser vill vi inom uppsastsgruppen utröna om det existerar 

en korrelation mellan andel nöjda kunder och de tjänster som företagen tillhandahåller samt 

hur stark den i så fall är. Anledningen till att vi gör en korrelationsanalys är främst för se om 

det förekommer samband och hur starkt detta samband är i förhållande till de olika 

ingånsvärden. 

 

4.2 Kvalitet 

 

För att ge dig som läsare en uppfattning om vad kvalitet egentligen är ska vi först titta på det 

latinska språket, där ordet ”qualitas” innebär beskaffenhet. Ordet har används redan i 

Antikens Rom för att markera egenskaper
23

. 

I dagens samhälle existerar det en mängd terminologiska förklaringar på vad kvalitet 

egentligen innebär. Detta anses enligt våra åsikter vara ett av de mest omdiskuterade ämnen 

inom t.ex. logistiksektorn världen över. Vi har en mängd författare och forskare som alla 

försöker uppnå en enighet på den punkten. De mest framstående av dessa anses vara de 

japanska kvalitetsansvariga som egentligen har grundat begreppet kvalitet och vars 

världsomspännande spridning har fått enormt varmt mottagande och erkännande. 

 

”Kvalitet - är den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, d.v.s. behov eller 

förväntningar som är angiven i allmänhet, underförstådd eller obligatorisk”
24

 

Internationella standarden ISO 9000 

 

                                                 
23

 Bergman och Klefsjö sid 23 
24

 Ibid, sid 25 
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När man nu för tiden pratar om kvalitet är det som oftast ett uttryck som är kopplad till ”det 

japanska undret”, dvs. när företaget Toyota började jobba med Just-in-time med hjälp av sina 

underleverantörer. Syftet med arbetet var att minska lagerhållningen samtidigt som man 

ökade precisionen i bildelar i rätt tid, vilket i sin tur har lett till att Toyota inte bara kunde 

minska monteringstiden för en bil utan även öka sin andel nöjda kunder. På det stora hela 

brukar man säga att Toyota var det företag i Japan vilket många andra företag runt om i 

världen använde som benchmarking. De kvalitetsdimensioner som proffessor Klefsjö 

använder sig av när man kategoriserar en tjänst är följande: 

 

 Pålitlighet (avser t.ex. punktlighet) 

 Trovärdighet (bedömning utav leverantörens förmåga att utföra tjänsten) 

 Tillgänglighet (möjlighet att nå leverantören via telefon eller internet) 

 Kommunikationsförmåga (det sätt man kommunicerat med kunden på) 

 Tjänstevillighet (viljan att hjälpa kunden) 

 Artighet (hur kunden uppfattar personalens bemötande) 

 Empati (hur väl leverantören lyckas att sätta sig i kundens perspektiv) 

 Omgivning (den miljö där man utför tjänsten) 

 

Författarna Bengt Klefsjö och Bo Bergman understryker att det här en generell förteckning av 

de kvalitetsdimensioner som man ställer på varor och tjänster. Huruvida man bedömer dessa 

beror helt och hållet på egenskaper hos tjänsten eller produkten vilket innebär att det är ett 

flertal faktorer som påverkar helhetsbedömningen och det kan vara allt ifrån vilken bransch 

man bedriver sin verksamhet i till önskemål från själva kunden etc. Nyckelordet i det här 

sammanhanget är kunden. Utan kunden blir det svårt att åstadkomma några som helst 

kundanpassade förändringar. Vilken nivå kvaliteten uppnår varierar beroende på 

förutsättningar som råder dvs. produkttyp, omgivningen, konsumentgrupp etc. Kundens 

bedömning på tjänster/produkter görs med olika utgångspunkter därav bör man beakta inte 

enbart själva kärnkvaliteten/kärntjänsten utan även kringkvaliteten såsom underhållning av 

produkten samt drift.  

 

 

4.3 Tågia 

 



Säkerhetsarbete inom Tunnelbanan, Kandidatuppsats, Södertörns Högskola 

44 

 

År 2000 bildades Tågia i samarbete mellan SL och Connex (nuvarande Veolia) som ett steg 

för att öka sitt underhåll av vagnar och att samla all den kompetens som fanns inom detta 

område till en avdelning. Huvudsyftet med bildandet av detta bolag var att man ville ha en 

samlad kompetens på ett ställe som skulle sköta underhållet av SL’s vagnar och tåg och att 

denna del skulle utvecklas för att prestera på den absolut högsta nivå som gick.
25

 

 

I dagsläget har man sitt huvudkontor i Blåsut vid Johanneshov och har cirka 450 medarbetare. 

Företaget finns lokaliserat på 8 ställen runt om i Stockholmsregionen och man underhåller i 

den dagliga verksamheten ungefär 630 fordon av olika slag. Tågia Driver även ett gymnasium 

som heter Industritekniska gymnasiet och ligger beläget på Södermalm i Stockholm. Denna 

skola startades 1963 och är en verkstadsskola som i dagsläget även är en friskola och den 

erbjuder utbildningar inom underhållsteknik. Driften av denna skola har varit i Tågias ägo 

sedan företaget grundades år 2000.
26

  

 

De arbetssysslor som tågia utför innebär bland annat att sköta städningen och underhållet av 

vagnarna som är i trafik. Denna städning sker i de depåer man använder sig av och tvätten 

sker både in- och utvändigt genom en tvättautomat som enligt företaget kan liknas vid en stor 

biltvätt. Man bedriver även skadesanering och klottersanering och så fort ett tåg blir utsatt för 

skadegörelse i form av exempelvis graffiti tas den omgående ur trafik och saneras. Företaget 

har ISO 9001-certifiering vilket gör att de konstant strävar efter att ha en hög kvalitetssäkring 

och alltid strävar efter att kvalitetssäkra sina processer samt att man vill ha en så liten 

miljöpåverkan som möjligt. Detta innebär att de följer alla de lagar och förordningar som 

miljö- och arbetsmiljölagstiftningen har samt att man hela tiden försöker att minska 

användandet av kemikalier och ständigt tänker på att minska sitt ekologiska fotspår och 

försöker att i så stor omfattning som möjligt använda förbrukningsmaterial och återvinna 

använda produkter.
27

  

 

Säkerhet är en aspekt som är viktig för Tågia och enligt deras hemsida arbetar man ständigt 

med att utveckla sig själva och sina rutiner samt brandskydd, elsäkerhet och fysiskt skydd. 

Man byter ut de detaljer eller de delar som har blivit slitna eller behöver repareras. Allt för att 

minska stopp eller fel i trafiken och fel på de vagnar och tåg som man har i trafik. Detta är 

                                                 
25

 http://www.tagia.se 
26

 Ibid 
27

 Ibid 
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något som Tågia kallar för ett trafiknära underhåll. Sedan har man något som man kallar för 

långsiktigt underhåll och det är kontroller som utförs med ett intervall på ett år eller längre tid. 

 

4.4 Reneriet 

 

Ett städföretag som SL använder sig av är Reneriet. Detta företag grundades 1995 och har i 

dagsläget c:a 540 anställda och har en omsättning på 103 mkr. Företaget har sitt huvudkontor 

i Stockholm och finns representerat i Stockholm, Malmö, Helsingfors och Tallinn. Enligt 

företagets hemsida strävar man alltid efter att utvecklas och ligga i topp när det gäller 

renhållning. Utbildningen av de anställda står företaget själv för och de anställda får en 

utbildning inom säkerhet och miljö. Man har en ISO 14001-certifiering vilket innebär att man 

alltid har en miljömedvetenhet i sitt arbete. Reneriet försöker att i så stor grad som möjligt 

tänka på att använda sig av naturliga rengöringsmedel eller ämnen som inte påverkar miljön i 

speciellt stor omfattning. Enligt dem själva arbetar man ständigt med att utveckla sig själv och 

sina anställda samt metoderna så att de ligger i linje med de åtaganden som ISO-certifieringen 

kräver. Reneriet har liksom Tågia en ISO 9001-certifiering vilken innebär att man 

kvalitetssäkrar sitt arbete och sina processer för att alltid ligga på en hög nivå ur denna 

synpunkt. ISO-certifieringen fick man för några år sedan och i dagsläget är det ett väldigt stort 

kvalitetstänk som genomsyrar verksamheten. Ingenting lämnas åt slumpen utan utbildning 

och kompetens är något som man trycker mycket på enligt deras hemsida.  

Företaget bedriver sin verksamhet hos flera stora företag såsom Scania, MTR, SL Viking Line 

och Coop.
28

 

  

                                                 
28

 http://www.reneriet.se 
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4.5 Resultat 

 

Här nedan presentaras sammanställt resultat av förändring av kundnöjdhet enligt den 

kvantitativa enkätundersökningen om huruvida resenärer anser att kvaliten inom renhet, 

säkerhet och turtäthet har förändrats sedan år 2004. Förutom diagram finner ni läsare 

Pearsons korrelation där vi försöker fastställa om det existerar korrelation mellan totala 

kundnöjdheten och faktorer som renhet, säkerhet och turtäthet samt hur stark denna 

korrelation är 

 

 

Mäns upplevda förändring av tidshållningen Kvinnors upplevda förändring av tids- 

i tunnelbanan hållningen i tunnelbanan 

 

Kommentar: I åldergruppen 18-29 år kan man tydligt urskilja att majoriteten av män anser att det 

inte har blivit skillnad mot år 2004. Andel svarande bland kvinnor visar på att 14 personer i samma 

åldersgrupp upplever att det har skett positiv förändring i tidshållningen.  

 

Mäns upplevda förändring av renheten Kvinnors upplevda förändring av renheten  

i tunnelbanan sedan år 2004 i tunnelbana sedan år 2004 
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Kommentar: Bland respondenterna i åldersgruppen 18-29 år anser 7 män att renheten har 

blivit bättre medan 8 män inte upplever någon skillnad mot tidigare år. Av de svarande 

kvinnorna i samma åldersgrupp anser 12 av dem att renheten har förbättrats och 14 av de 

svarande anser att renheten har försämrats.  

  

 

Deskriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Nöjda 16,6667 14,98888 6 

Renhet 16,6667 10,72691 6 

Punktlighet 14,2857 8,82637 7 

Turtäthet 16,6667 8,75595 6 

 

Pearsons korrelationstest 

 Nöjda Renhet Punktlighet Turtäthet 

Nöjda Pearson Correlation 1 ,831
*
 ,869

*
 ,900

*
 

Sig. (2-tailed)  ,040 ,024 ,015 

N 6 6 6 6 

Renhet Pearson Correlation ,831
*
 1 ,963

**
 ,865

*
 

Sig. (2-tailed) ,040  ,002 ,026 

N 6 6 6 6 

Punktlighet Pearson Correlation ,869
*
 ,963

**
 1 ,913

*
 

Sig. (2-tailed) ,024 ,002  ,011 

N 6 6 7 6 

Turtäthet Pearson Correlation ,900
*
 ,865

*
 ,913

*
 1 

Sig. (2-tailed) ,015 ,026 ,011  

N 6 6 6 6 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Kommentar: Resultatet utav Pearsons korrelationstest visar att vid 95 % signifikansnivå 

förekommer det hög en korrelationsfaktor mellan följande aspekter: Den totala 
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kundnöjdheten och Renheten där korrelationsutfallet blir 0,831. Vidare har vi även erhållit 

mycket starkt korrelation på 0,869 mellan Punktligheten och det totala Nöjdhetsbetyget med 

signifikansen på 0,024 vid 99 % signifikansnivå. Likaså fick vi mycket stark positiv 

korrelation mellan Turtätheten och det totala kundnöjdhetsbetyget på 0,900 och 

signifikansnivån på 0,015. Utifrån följande statistik kan vi konstatera följande resultat: 

Kundhetsbedömningen ökar i positiv bemärkelse i relation till renheten, turtäheten och 

tidshållningen. 

 

5.0 Avslutande Diskussion 

5.1 Slutsats 

 

Till att börja med anser vi inom uppsatsgruppen att vi har i den mån det var möjligt återgett 

beskrivningen av säkerhetsarbetet inom både SL och MTR. Arbetssätten skiljer sig en aning 

eftersom SL´s trygghetsansvarige jobbade med införandet av kameraövervakning och allt som 

hör därtill medan MTR´s gruppen ansvarade för förebyggande åtgärder på större skala med 

flertal samarbetspartners i form av väktarbolag och andra organisationer. De framsteg som 

trygghetsansvariga inom respektive organisation lyfter fram har vi tyvärr inte kunnat spåra 

med hjälp av våra enkätfrågor där vi försökt fastställa huruvida resenärer ansåg om bl.a 

säkerheten har blivit bättre de senaste åren. På den frågan svarade majoriteten av män att de 

upplevde situationen oförändrad medan det uppstod delade meningar bland kvinnor som både 

tyckte att läget har försämrats men även uttryckt att det har blivit bättre. Vad dessa åsikter 

grundar sig på är det svårt att uttala sig om. Vidare fick vi fram att tidshållningen inom T-

banan har förbättrats enligt kvinnornas åsikt medan männen generellt anser att det ligger på 

samma nivå sedan 2004. Förbättringen inom tidshållningen återkopplar vi till att man har 

infört nytt signalsystem som underlättar övervakningen och kommunikation för 

trafikledningen inom respektive tunnelbanelinje. 

Renheten har förbättrats den också, åtminstone om man ska tro kvinnorna. Majoriteten av 

män anser att den faktor ligger på samma nivå tätt åtföljd av de män som tycker att det har 

skett förbättringar. Renhållningsarbetet återspeglar Reneriet AB o Tågia AB insatser de 

senaste åren, samt det faktum att man har fått nya vagnar kan har påverkat människors 

förhållningssätt. 

Trots att man inom SL inte lyckats säkra 75 % andel nöjda kunder hoppas man inom kort på 

att fylla den kvoten. Med tanke på att förra vintern medförde stora störningar i trafiken både 
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för bussar och tunnelbanan samt pendeltåg är det inte så konstigt att resenärer inte valde att 

betygsätta nöjdhetsfaktorer såsom tidshållning och renhet speciellt högt.  

Vad anbeträffa de kundnöjdhetsdata som ligger utlagd på SL´s hemsida så tror vi att den är 

högst realistiskt med tanke på att resultat från våra undersökningar inte låg så långt ifrån 

vilket berodde på antalet medverkande respondenter. I övrigt anser gruppen att både SL och 

MTR uppvisar viljan att satsa långstiktigt på förebyggande åtgärder. Däremot måste man 

jobba mycket mer på sin kommunikationsförmåga och redovisa trygghetsaspekter på ett annat 

mycket mer påtagligt sätt. Något vi tror skulle kunna bidra till att höja medvetande bland 

resenärer. 

 

5.2 Metodkritik 

 

Först och främst har gruppen ansett att tillvägagångssättet kan ha varit lite annorlunda då 

företaget Markör utför kundundersökningar ute bland resenärer där riktighet i undersökningen 

kan och bör ifrågasättas. I vår egen metod har vi försökt att i samma mån gå till väga på exakt 

samma sätt men utfallet kan ha påverkats utav både av valet av stationshållplatser och de 

slumpmässigt intervjuade individerna. Eftersom vi inte känner till var någonstans dessa 

intervjuer ägde tid eller under vilken tid på dygnet blir det svårt att eftersträva 100 % likhet. 

De kvalitetsintervjuerna som gruppen genomfört har skiljt sig från fall till fall, där två 

intervjuer utfördes ”face to face” medan två ägde rum via telefon något som sannolikt kan ha 

haft inverkat på sammanställningen av resultatet. 

Perioden för insamlingen av informationen har utan tvekan haft betydelse, eftersom vi inte 

utfört tidigare mätningar inom samma område har vi svårt att jämföra vår egen statistik mot 

tidigare egna undersökningar för att säkerligen uttala oss om förändringen. Stundtals känns 

det som att vi gör hopp i arbetet mellan olika avsnitt vilket kan verka förvirrande för läsare 

och det hoppas att ni har överseende med. 

 

5.3 Förslag på framtida forskning 

 

Uppsatsgruppen anser att det finns väldigt mycket utrymme för att bedriva vidareforskning 

inom både kvalitetsforskning såväl fortsätta arbetet med att genomföra avstämning av det data 

som SL presenterar. Kvalitetsarbetet kan komma att se annorlunda ut speciellt med tanke på 

att SL nyligen genomfört organisatoriska förändringar och det kan i sin tur onekligen påverka 
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hur man i fortsättningen jobbar med kvalitetssäkringen av både produkter och tjänster. 

Området säkerhet och trygghet samt de processer som involveras är fortfarande ett relativt 

outforskat område och här finns det en enorm potential till forskning som säkerligen kan bidra 

till SL´s utveckling. Vi anser att man framför allt bör avgränsa sitt forskningsområde och 

inrikta sig på specifika delar av verksamheten. Vår uppfattning är att SL välkomnar alla 

förslag på förbättringar som den tänkbara forskningen kan bidra till. 
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7.0 Bilagor 

 

A1 

 

Intervjufrågor till Jan Ekström som arbetar som är Trafiksäkerhetsspecialist inom 

kameraövervakning på SL 

 

 Anser du själv att utökad kameraövervakning bidrar till säkrare miljö? 

 Hur hjälper kameror till att skapa säkrare miljö både för medarbetare och 

resenärer? 

 Har det funnits mål från år 2004 fram tills i år vad gäller prestationer med 

kameraövervakningen/installation? 

 Vad är det långsiktiga målet för kameraövervakningen? 

 Vilken feedback har SL fått utifrån resenärer vad gäller kameraövervakningen 

och installation utav dessa system? 

 Har man statistik på de förbättringar i t.ex. antal uppklarade brott som 

kameraövervakning medfört?  

 Beskriv och ge gärna en närmare förklaring på de processer som ägt rum vid 

införandet och installationer av kameror 

 Var har man centralen för övervakning och hur många medarbetare är det som 

jobbar med kameraövervakningen? 

 På vilket sätt kan kameraövervakning bidra till säkrare miljö för resenärer och 

därmed höja tjänstekvaliteten för SL? 

 

Intervjutid kl 15:30- 16:30. Via telefon Jan Ekström svar kameraövervakningsansvarig på SL. 

 

A2 

 

Kundnöjdhetsintervjufrågor till Lena Loven som arbetar som omvärldsanalytiker på 

SL 

 

 Berätta lite om dig själv? 
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 Vad är din befattning/Tjänst?  

 Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 Hur länge har du arbetat på SL? 

 Vad arbetade du innan du fick den här tjänsten? 

 På vilket sätt arbetar SL för att ständigt kunna möta de krav en kund kan ha 

med avsikt på Kommunikation? 

 Hur ser det löpande förbättringsarbetet ut inom företaget med syfte att höja 

kundernas nöjdhetsgrad? 

 Vilka förändringar har skett de senaste åren med tanke på kommunikation och 

förbättring av servicenivån?  

 Hur anser ni att ni har levt upp till förändringarna? 

 Mäter ni kundernas nöjdhetsgrad och i så fall hur? 

 Hur har dialog.se och den nya versionen av den webb-baserade reseplaneraren 

levt upp till era förväntningar och krav men även kundernas/resenärernas? Om 

så inte är fallet inte vad tror du/ni på SL att detta beror på? 

 Hur ska ni se till att leva upp till målen/visionerna/kundkraven? 

 Har ni nått de mål ni hade för 2010 med tanke på tidshållning, säkerhet, 

renhållning osv.?   

 Vad har ni för vision inför framtiden? Säg de närmsta 3-4 åren? Några stora 

förändringar som kommer att ske för oss resenärer? 

 Kan du berätta lite närmare om de processer som ni har haft att göra med inom 

T-banan de senaste åren (bara om dessa gäller kundnöjdheten, 

tjänstekvalitetsfrågor) 

 

A3 

 

Intervjufrågor till Bert Myde- säkerhetsansvarig och Roger Eriksson- operativ 

säkerhetschef på MTR Stockholm 

 

 Berätta lite om dig själv och hur länge du jobbat här? 

 Vilka målsättningar har ni haft vad gäller trygghet de senaste åren? Mål för 

nästkommande åren? 
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 Har ni mätt kundnöjdhet eller tagit del av den vad gäller trygghetsfrågor i 

tunnelbanan? Hur ser statistiken ut? Har det blivit säkrare plats att vistas på? 

Varför i så fall? 

 Vilka väktarbolag har man samarbete med i dagsläge? Vilka har man jobbat 

med de senaste åren? Har man avslutat avtal pga. att några inte har skött sig? 

Tycker du att väktare bidrar till att höja kvaliteten rent säkerhetsmässigt i t-

banan? 

 Hur ser kompetens ut, har sett ut, vad gör man för att utveckla och förbättra 

den? 

 Vilka förändringar har man gjort rent utseendemässigt dvs. uniformer, 

uppträdande? 

 Vilka åtgärder rent kommunikationsmässigt har man infört de senaste åren som 

kan ha bidragit till att höja andelen nöjda kunder? 

 Tror du att resenärer har blivit mer positivt inställda till väktarnas närvaro i t-

banan och om ja, varför? 

 Har det skett omorganiseringar på er avdelning efter det att ni har fått ansvaret 

för MTR? 

 Har man utökat nattpatrulleringen på stationerna men även i anslutning till 

dessa?  

 Har man trygghetsjour? Och hur funkar den?  

 Finns det statistik på hur många som nyttjar tjänsten? 

 Vilka andra tjänster erbjuder man resenärer? 

 

A4 

 

Intervjufrågor till Niklas Karlsson på Markör AB 

 

 Vilket år börjar man jobba med SL?  

 Berätta om hur ni går till väga för att utföra era undersökningar?  

 Anser ni det data ni samlar föser SL med värdefullt underlag? 

 Hur sammanställs informationen? Vilka program använder ni? 

 Hur många personer jobbar enbart med SL projektet? 

 Vad vet ni om hur er data används och presenteras av SL i efterhand? 

 Telefonintervju med Niklas Karlsson på Markör den 110509 kl 16.30 
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Nedanstående data är en sammanställning på svaren som gruppen inhämtat under den 

kvantitativa enkätundersökningen. 

Hur ofta reser du med SL? 

Man   Kvinna 

 Ålder 

 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Dagligen 14 8 4 1 29 7 6 3  

Några 

ggr i 

veckan 

3 1 1 1 2 4 1   

Ngn 

gång i 

månaden 

2 1  1 1 1 1   

Mer 

sällan 

 2   2 1 2 1  

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

Vad använder du för typ av billjett? 

Man  Kvinna 

 Ålder 

Typ av biljett 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

30-dagars biljett 7 6 2  19 5 6 2  

Års/säsongkort 2 3 2 1 1 1  1  

1,3,7 

dagarsbiljett 

1         

studentbiljett 4    9 4    

Skolkort 1    3     

Förköpsremsa 2 2 1 1 1 2 2 1  

Kontantkupong  1   1     

Förköpt 

kupong/zonbiljett 

   1  1 1   

Annat 2      1   

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Äger eller disponerar ditt hushåll ngn bil? 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Ja en 

bil 

7 8 2 1 9 6 4 3  

Ja 2 

bilar 

3  1  5 1 1   

Ja fler 

än 2 

bilar 

    1 1 1   

Nej  9 4 2 2 19 5 4 1  

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Jag är nöjd med turtätheten i tunnelbanan 

 

  Man   Kvinna 

 Ålder      

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1          

2 1         

3 2 1   1 1 1   

4 4 3 1 1 3 1 2   

5 6 3 3 1 6 2 1   

6 3 3 1  8  2 1  

7 3 2  1 8 7 3 2  

0     8 2 1 1  

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Jag är nöjd med tidshållningen i tunnelbanan 

 

Man   Kvinna  

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1 1    2     

2  1   3 2 1   

3 1   1 5 1 2   

4 4 3 1  6 1 2   

5 5 6  1 7 2 3 3  

6 5 2 4  6 6 1   

7 3   1 5 1 1 1  

0          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Jag får info om trafikavvikelser i tunnelbanan 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1     2 1    

2 3    4  1 1  

3 2  1 1 5 2 1   

4 3 7  1 3 3 2 1  

5 6 2 3  8 5 3   

6 3 2 1  6 1 1 2  

7 2   1 5 1 2   

0  1   1     

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Stationerna är rena och välstädade 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1          

2 3    2  1   

3  2   4     

4 1 2 3 1 6 2  2  

5 8 4 1 2 11 3 4 1  

6 4 3 1  6 4 3 1  

7 3 1   5 3 2   

0          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Stationerna är rena och välstädade 

 

  Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1          

2    1 3     

3 4    6 2 1 1  

4 8 3 1 2 7 2 3 2  

5 6 8 4  9 2 5 1  

6 1 1   6 3    

7     2 1 1   

0     1     

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Jag känner mig sällan besvärad av trängsel i Tunnelbanan 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1 1 1   2 3 1   

2 2 2   8 1 1   

3 4 3  3 2 1 1 1  

4 6 1 2  4 2 1 2  

5 2 4 3  6 1 3   

6 1 1   8 3 2 1  

7 3    4 2 1   

0          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Sammanfattat betyg på Tunnelbanan 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1          

2       1   

3 1 2   2  1   

4 1   1 2 2    

5 3 5 3 1 12 5 3   

6 8 3 2 1 12 4 4 3  

7 6 2   6 2 1 1  

0          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Föraren kör mjukt och behagligt 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1          

2     1     

3  2   7 1 1   

4 3 4 2  5 5 5 1  

5 4 1 1 2 9 3 3 2  

6 9 5 2  7 3 1 1  

7 3   1 5 1    

0          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Jag känner mig trygg när jag reser ensam på kvällar/helger 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1  1   2 1  1  

2     5  2   

3  1   5 1  1  

4 4 1   6 2 2 1  

5 4 2 2 2 5 1 4 1  

6 5 5 3 1 6 5 2   

7 6 1   5 3    

0  1        

Totalt 19 12 5 3      
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Jag känner mig trygg när jag reser i sällskap på kvällar/helger 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1      1    

2     2     

3     1  1   

4 1    3 1    

5 3 2 1 1 6 2 2 2  

6 4 2 2 1 5 3 5 1  

7 11 6 2 1 17 6 2   

0  1        

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Jag känner mig trygg när jag går till och från stationen 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

1     1 1 1 1  

2     8 3    

3     4 1 4 1  

4 1 1   4 3 2   

5 6 1 1 2 5 1 2   

6 5 6 2  3 1 1   

7 7 3 2  7 3    

0  1  1 2   2  

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4  
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Anser du att SL-accesstjänsten har medfört förbättringar i kvaliteten för dig som resenär? 

 

  Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Ja 16 10 4  30 9 5 3  

Nej 3 2 1 3 4 4 5 1  

Vet ej          

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Tycker du att tidshållningen har förbättrats sedan 2004 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Bättre 3 4 2  14 3 1 2  

Sämre 2 3  2 9 5 2 1  

Ingen 

Skillnad 

13 5 3 1 10 5 7 1  

Vet ej 1    1     

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Tycker du att säkerheten har förbättrats sedan 2004 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Bättre 6 4 2 1 14 5 3 1  

Sämre 2 3 1 1 10 4 1 1  

Ingen 

Skillnad 

10 5 2 1 8 4 6 1  

Vet ej 1    2   1  

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Tycker du att renheten har förbättrats sedan 2004 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Bättre 7 3 2 1 12 4 3 2  

Sämre 3 5 1  14 6 1 2  

Ingen 

Skillnad 

8 4 2 1 6 3 6   

Vet ej 1   1 2     

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 
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Använder du dig av SL’s reseplanerare på sl.se? 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Ja 19 12 5 1 34 12 9 4  

Nej    2  1 1   

Ingen 

erfarenhet 

         

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

Anser du att reseplaneraren har medfört högre kvalitet för dig som resenär? 

 

Man   Kvinna 

 Ålder 

Betyg 18-29 30-39 40-49 50> 18-29 30-39 40-49 50>  

Ja 19 12 5 1 34 12 9 4  

Nej    2  1 1   

Ingen 

erfarenhet 

         

Totalt 19 12 5 3 34 13 10 4 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


