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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to investigate how foreign tourists experienced Stockholm 

Public Transport (SL), and how this affected their visit in Stockholm. This is to the try to help 

SL with knowledge to improve its services for this target group. 

Given that tourism is increasing in Stockholm, it was interesting to see how the work of SL 

with this group of travelers looks and what foreign tourists' attitudes towards the SL are. 

The investigation has used qualitative and quantitative methods. The empirical material was 

collected through semi-structured interviews, surveys and observations. 

The number of respondents who participated in the interviews was three foreign tourists and 

six people, who were linked to the SL and tourism in Stockholm. 

The questions asked concerned information, foreign tourists, experience, public transport, SL 

and Stockholm. The results were analyzed with the help of previous research and the concepts 

of information sharing, destination image, tourist satisfaction, public transport and tourist 

movement. The results showed that foreign tourists experienced ease and difficulty towards 

SL; more than half of those who encountered difficulties felt that it affected their overall 

experience in Stockholm. In order to make it easier for foreign tourists and improve the 

Stockholm public transport, SL must cooperate with foreign tourists more effectively by 

improving its marketing strategy, offer more ticket combinations, share information in 

different languages  

 

Keywords: information, foreign tourists, public transport, SL, Stockholm, experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SAMMANFATTNING 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur utländska turister upplevde Stockholms 

lokaltrafik (SL) och hur detta påverkade deras vistelse. Detta för att med kunskap försöka 

hjälpa SL att förbättra sina tjänster för denna målgrupp. 

I och med en växande turism i Stockholm var det intressant att se hur SLs arbete med denna 

resenärgrupp ser ut samt vilka attityder utländska turister har gentemot SL. Undersökning har 

använt sig av både kvalitativ och kvantitativa metoder. Det empiriska materialet inhämtades 

genom semistrukturerade intervjuer, enkätundersökningar och observationer. 

Respondenterna som deltog i intervjuerna var totalt nio personer, tre utländska turister och sex 

personer som hade koppling till SL och turism i Stockholm. Frågorna som ställdes berörde 

information, utländska turister, upplevelse, kollektivtrafik, SL och Stockholm stad. Resultatet 

analyserades med hjälp av tidigare forskning och begreppen informationsdelning, 

destinationsbild, turisttillfredsställelse, lokaltrafik och turistens rörelse. Resultaten visar att 

utländska turister upplevde olika lätt- och svårigheter med SL och mer än hälften av de som 

mötte svårigheter upplevde att detta påverkade deras vistelse.  

För att kunna underlätta för utländska turister och förbättra Stockholms kollektivtrafik 

rekommenderar vi att SL samarbetar med utländska turister på ett effektivare sätt genom att 

förbättra sin marknadsföringsstrategi, erbjuda fler biljettkombinationer och förse information 

på fler språk.  

 

Nyckelord: information, utländska turister, kollektivtrafik, SL, Stockholm, upplevelse.  
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

 

Stockholms lokaltrafik (SL) har det övergripande ansvaret för en välutbyggd, lättillgänglig 

och pålitlig kollektivtrafik i Stockholms län. Enligt SL (2016) använder dagligen cirka 

800000 resenärer den allmänna kollektivtrafiken, vilket omfattar resor med bussar, 

lokalbanor, tunnelbanor och pendeltåg. SL erbjuder flexibel busstrafik så att det går snabbt att 

anpassa färdvägar och nya hållplatser till nya bostadsområden och arbetsplatser. SLs 

tunnelbanesystem har en total längd på drygt 100 kilometer över 100 stationer, vilket gör att 

Stockholms tunnelbana har plats nummer 22 bland världens längsta tunnelbanesträckor. SLs 

tunnelbanelinjer delas upp i tre olika färger: blå linjen, röda linjen och gröna linjen och alla 

dessa korsar varandra vid T-centralen (SL, 2016).  

Enligt Partnerblogg på Stockholm Visitors Boards hemsida gjorde Stockholm år 2015 en ny 

toppnotering med en ökning av internationella turister under perioden januari-december 2015. 

Undersökningen visade dessutom att antalet övernattningar hade ökat med sammanlagt 13,6 

procent, vilket var den bästa vår- och vintersäsongen hittills i Stockholms historia. Med totalt 

4,4 miljoner gästnätter under våren befäste sig Stockholm enligt statistik från Statistiska 

centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket i en position som en ”året runt-destination” 

(Stockholm Visitors Board, 2016).  

Sveriges turism står delvis för flera av landets viktigaste inkomster och skapar nya 

jobbmöjligheter, bland annat i Stockholms stad, där turismen är högre än i övriga Sverige 

(DN, 2012). Mot denna bakgrund finns ett behov av att jobba för en ökad trivsel bland turister 

som åker med SL:s kollektivtrafik för att kunna ta sig runt i Stockholms stad.  
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1.2 Problemformulering 

 

Efter beslut från arbetsmiljöverket 2013 är det i Stockholm inte längre möjligt att köpa 

biljetter med varken kontant eller kort av busschaufförer. Enligt SL var detta ett sätt att 

minska rånrisken och bidra till en säkrare arbetsmiljö för busschaufförer. Med SL:s nya 

biljettsystem måste trafikanter använda sig av SL:s vanliga resekassekort eller mobilbiljetter, 

som man får man genom att först registrera sig med personnummer eller bankkortsnummer på 

internet. Ett annat alternativ är också att köpa via några av SL:s resecenter och då slipper man 

registreringsprocessen (DN, 2013). 

 

Som en följd har detta påverkat utländska turister som använder sig av SLs kollektivtrafik. I 

intervjuer med svenska medier har det framgått att denna grupp upplever svårigheter med att 

förstå sig på SLs nya biljettsystemet. Utländska turister har t.ex. fastnat på busshållplatser 

utan biljettautomater och därmed saknat möjlighet att kunna köpa biljett att åka hem på. Då 

dessa personer inte haft internettillgång har man heller inte kunnat registrera sig eller kunnat 

komma åt SL:S mobilapplikation (peterlinden.se, 2012). Många utländska turister uppger 

också att de är vana att i sina hemländer betala för resor ombord på färdmedel som t.ex. 

bussar (Sverigesradio, 2013). SL har tidigare erbjudit en liknande form av färdbevis som hette 

reseremsa, som 2013 ersattes av påladdningsbara resekort vid namn SL:s reskassakort.  

(Norrtäljetidningen, 2013). 

 

SL gör tillsammans med Stockholms läns landsting regelbundna rapporter om upplevd 

kvalitet i kollektivtrafiken. Den senast publicerade rapporten är dock från juni 2014 (sll.se, 

2016). I rapporten redovisas hur nöjdheten med trafiken ser ut på ett övergripande plan men 

även hur nöjdheten utvecklas för ett antal kvalitetsfaktorer såsom tidshållning, turtäthet, 

störningsinformation, trängsel, städning, personalens bemötande samt förares körsätt. 

Underlaget för rapporten är drygt 35 000 enkäter. I dessa rapporter finns det inget underlägg 

för utländska turisters attityder och upplevd kvalitet i kollektivtrafiken. Det förekommer 

heller inga rapporter som enskilt berör denna fråga. I en rapport från 2013 med titeln 

#biljetten – temarapport om biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken (Trafikförvaltningen, 

Stockholms län, september 2013) medger Trafikförvaltningen att man har problem med 

turister som vill betala med kontant på bussar. Som lösning har man valt att införa nya 

engångskort, som kan visas som vanliga Acesskort. Trots detta har man inte valt att följa upp 

med en rapport om hur detta har tagits emot av utländska turister.  

 

Detta hål i tidigare offentliga rapporter och vetenskaplig forskning har lett oss till vår 

problemformulering och tre frågeställningar för att besvara vårt syfte.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur utländska turister upplever SL trafiken och om 

detta kan påverka deras vistelse i Stockholm. 
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1.4 Frågeställningar 

 

– Hur upplever utländska turister kollektivtrafiken i Stockholmstad? 

– Kan detta påverka turisternas vistelse? 

– Hur kan SL förbättra och förenkla kollektivt resande för utländska turister? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

Vi tänkte avgränsa oss innanför Stockholm tullarna för vi har inte mycket tid på oss att 

undersöka utanför. Vi tänker även vända oss mot Stockholm Visitor Center, SL Center och 

Stockholms lokal trafik (SL) för där kan vi finna utländska turister som är relevanta för vår 

undersökning. 

 

1.6 Disposition 

  

Uppsatsen består av 8 kapitel:  

● I det första kapitlet ges en introduktion till ämnet. Här presenteras 

problemformulering, syfte, avgränsningar som gjorts i studien samt de 

frågeställningar som studien är tänkt att besvara. 

  

● Kapitel 2, Metod, Här kommer vi framställa undersökningens valde metoder som är 

observationer, enkätundersökningar med uppföljande intervjuer. 

 

● Kapitel 3, Teoretiska modeller och Tidigare forskning. Här kommer vi att presentera 

tidigare forskning samt en del relevanta teori.  

 

● Kapitel 4, Empiri, Här kommer vi framställa huvuddelen av det resultat vi har fått in 

av arbetet och beskriva hur undersökningen gav oss svar på frågeställningarna vi 

formulerat för studien 

 

● Kapitel 5, Analys. I denna del kommer vi att analysera resultatet genom att knyta ann 

det till valda teori/perspektiv som vi tidigare har tagit upp och diskutera detta utifrån 

våra valda forskningsfrågor. 

 

● Kapitel 6, Diskussion I det här kapitlet redogör vi våra diskussioner av 

undersökningens resultat. 

 

● Kapitel 7, Slutsatser.  Här presenteras slutsatserna av studien. 

 

● Kapitel 8, framtida forskning. Förslag på framtida forskning 
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2. METOD 

 

2.1 Metodval 

  

Kvalitativ och kvantitativ metod är två olika sätt att analysera data på. 

Kvantitativa metoder handlar om att ta fram resultat i form av siffror och exakt angivna 

mängder av till kriterier som ålder, kön m.fl. som är möjliga att beräkna. När man använder 

något kvantitativt använder man enkätundersökningar för att få fram en viss mängd data som 

analyseras för att få fram svar. Kvantitativa metoder hör ihop med objektivism som betraktar 

verkligheten som skild från andra individer som verkar i den medan kvalitativa metoder 

handlar om djupare analys för att beskriva hur, vad och varför saker och ting sker. 

Utifrån detta försöker författare och forskare tolka dess sammanhang, genom intervjuer och 

observationer. Syftet med denna forskningsmetod är att ta ut det bästa ur frågorna, gå djupt på 

frågorna och få konkret svar på det man forskar om. Kvalitativa metoder har en stark koppling 

till konstruktivismen när det gäller den sociala verkligheten (Bryman, 2011, sid. 40).    

 

Enligt Bryman är den mest uppenbara skillnaden att kvalitativ forskning är mer inriktad på 

ord än på siffror, men det finns fler skillnader som är av vikt. Däremot är den kvalitativa 

metoden en kunskapsteoretisk ståndpunkt som till skillnad från den kvantitativa forskningen 

brukar beskrivas som tolkningsinriktad eller en lösning, vilket betyder att tyngden ligger på en 

förståelse av den sociala verkligheten som i sin tur grundas på hur deltagarna i en viss miljö 

tolkar den. Bryman tar i sin bok upp att när det kommer till kvantitativa och kvalitativa 

metoder kan det vara bra att använda sig av båda metoderna samtidigt. Författaren menar att 

man får en klarhet och att det är mer givande att använda sig av de båda. Bryman påstår att 

”författare som skriver om metodologiska frågeställningar skiljer ofta mellan kvantitativa och 

kvalitativa forskning” (Bryman, 2011, sid. 40).    

 

I denna uppsats har vi valt att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få 

tydligare svar på vår frågeställningar och en bättre förståelse för vårt ämne från flera olika 

vinklar. Denna typ av kombination av forskningsmetoder benämns som triangulering enligt 

Bryman (2011). Vi skall i vår studie använda oss av kvalitativa intervjuer med aktörer som 

har koppling till SL och utländsk turism för att kunna få en helhetsbild från både SL sida och 

de utländska turisternas sida. Vår kvantitativa del av forskningen kommer genomföras utifrån 

enkätundersökningar som vi kommer be utländska turister att fylla i då deras åsikter är 

avgörande för att kunna besvara syftet med vår undersökning.  

 

2.2 Tillvägagångssätt 

 

I vår studie har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer med sex relevanta personer som 

jobbar inom SL med turismfrågor och tre utländska turister i Stockholm som vi tog 

slumpmässigt när vi delade våra enkätundersökning till andra utländska turister. Vi 

kontaktade vår intervju personer via mejl först där vi introducerade vårt ärende och frågade 

om personen kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Respondenterna som kunde träffas 
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fick bestämma tid och plats som var mest lämplig att träffas på, medan de som inte kunde 

träffas ville att man skulle skicka frågorna till deras mejl istället. Vi inledde vår intervju med 

att fråga om våra respondenter vill vara anonyma så att de skulle känna sig säkrare och 

bekvämare med att besvara våra frågor samt om det var ok att spela in vår intervju. Vi ställde 

våra frågor med att först fråga om respondentens bakgrund och sedan vi anpassande våra 

frågor beroende på personens koppling till SL och turism frågor för att besvara vårt syfte med 

studien. De kvalitativa intervjuer som genomfördes på plats tog cirka 30-35 minuter per 

respondent.  

Vi har också använt oss av en fältobservation på två olika SL Center samt Stockholm Visitor 

Center för att kunna observera utländska turisternas attityd mot SL. Sist men inte minst har vi 

genomfört kvantitativa enkätundersökningar med utländska turister som befunnit sig i 

närheten av dessa platser. Detta för att hjälpa oss att få större förståelse kring vår 

frågeställningar och undersöknings syfte. 

 

 

  

2.3 Urval 

Vi valde att utgå från ett målinriktaturval för intervjuerna samt enkätundersökningen, med det 

innebär det att på ett strategiskt sätt välja respondenter som man tycker är relevanta för 

undersökningen (Bryman, 2011, sid. 392). 

För att kunna få en överblick över Stockholms lokaltrafik genomförde vi först en genomgång 

på webben, så att vi skulle kunna få idéer om vem eller vilka vi skulle kontakta inom SL för 

en intervju om turismarbete, och hur företaget arbetar med utländska turister för att kunna få 

en helhetsbild på vår problemformulering. Detta urval gjordes utifrån personer som ansågs 

vara lämpliga att kunna bidra med information till vår studie. 

 

Vi hade på förhand utformat en urvalsgrupp för vår enkätundersökning bestående av 

utländska män och kvinnor som var över 18 år och av olika nationaliteter, för att kunna nå så 

många nationaliteter som möjligt. Andra faktorer som sexuell läggning och inkomst ansåg vi 

inte var relevant i vår studie, då det inte påverkade vår undersökning. 

  

2.4 Val av respondenter 

 

Valet av personer man tänkt intervjua är en avgörande del i studien: tar man fel respondenter 

kan detta leda till att man inte svarar på undersökningssyftet och hela undersökningen förlorar 

sin mening. Enligt Holme & Solvang (2012) finns det några krav när det gäller val av 

undersökningspersoner. En av dessa handlar om respondenternas ålder, kön och arbete, och 

att välja de som man kan anta har goda kunskaper inom forskarens undersökningsområde 

(Holme & Solvang, 2012, sid.104). 

Vi har valt att intervjua både utländska turister och nyckelpersoner som jobbar med att 

besvara turistfrågor inom SL för vi tycker personer från dessa två grupper kan ge oss bästa 

möjliga svar på vår undersökning och en förståelse för utländska turisternas upplevelse när de 
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använder sig utav Stockholm lokaltrafik. Då man får en helhetsbild från både sidor, Turister 

och personalen som har koppling till SL. 

Våra respondenter var: 

- Sven Rudebeck, affärsförvaltare pris och sortiment Intäkter i Trafikavdelningen. 

- Erika Lavel, turistinformatör i Stockholm Visitors Board AB. 

- Henrik Ljungberg, jobbar på SL Chat service och kundtjänst. 

- En anonym MTR anställd inom Stockholms tunnelbana. 

- En anonym SL anställd som arbetar som busschaufför. 

- En anonym SL spärrvakt som jobbar i T. Centralen. 

- Frank, en turist från USA. 

- Gala, en turist från Frankrike. 

- Kim, en turist från Kina. 

 2.4.1 Intervjuer 

 

Vår undersökning har byggt på kvalitativa intervjuer som är semistrukturerade. 

Semistrukturerad intervjuer innebär att forskaren har en lista ned frågor men att personen som 

blir intervjuad har en stor frihet att utforma svaret på sitt eget sätt, även kallat för 

intervjuguide (Bryman, 2011, sid 413). Vi anser att det är bra att våra intervjuobjekt har känt 

sig bekväma och haft frihet när det gäller att besvara våra frågor, för att kunna få fram så 

mycket information som möjligt. Öppna frågor lämnade ett utrymme för intervjuobjekten att 

uttrycka sina åsikter än vad som skulle vara möjligt vid exempelvis förutbestämda frågor. 

Alla intervjuer genomfördes med nyckelpersoner som vi tyckte var relevanta för vår 

undersökning. Dessa intervjuer spelades in och dokumenterades, eftersom det är viktigt att 

fånga svaren man får av intervjupersoner i exakta ord så att man inte förlorar viktig 

information (Bryman, 2011, sid 414). Därefter transkriberades våra intervjuer för att kunna 

användas som empiriskt underlag.  

Totalt intervjuade vi nio deltagare som hade olika uppgifter: fem jobbade inom SLs olika 

avdelningar, ett på Stockholm Visitor Center och tre var utländska turister. Vi tyckte att det 

var intressant att intervjua utländska turister från olika länder med olika erfarenheter samt 

chefer och personal för att få en så stor mängd av information och därmed kunna öka 

tillförlitligheten till vår studie. Det var också viktigt för att kunna erhålla en helhetsbild då 

frågorna som ställdes till intervjuobjekten var olika beroende på vad de hade för yrke eller 

koppling till vad vi ville ta reda. Vissa av de utvalda intervjupersonerna lyckades vi inte 

intervjua på plats utan fick istället utföra det via mejl. Trots detta lyckades vi samla in ett 

tillräckligt stort underlag för att kunna besvara våra forskningsfrågor. 
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2.4.2 Enkätundersökning 

 

Vi skapade 100 enkätformulär som riktades till utländska turister som besökte 

Stockholmstaden, för att få en bredare datainsamling av hur och vad för attityd utländska 

turister har till SL. (Bryman, 2011, sid 227). I vår enkätundersökning hade vi frågor om kön, 

ålder och nationalitet då vi tyckte det var intressant att veta mer om utländska turister som 

besöker Stockholm. Är det ungdomar eller är det äldre? Är det flest kvinnor eller män? Kan 

man betala på bussen i deras hemländer? Vi ställde även frågor gällande vilka attityder 

utländska turister har mot Stockholms kollektivtrafik, genom att be de beskriva SL med ett till 

två ord och om enkätdeltagarna ansåg att det var lätt eller svårt att hitta information, samt 

köpa biljett. Vi ville även ta reda på turisternas åsikter kring att det inte går att köpa ett 

färdbevis direkt på bussen i Stockholm och om detta påverkade deras upplevelse som 

koppling till vår problemformulering. Vi avslutade med en öppen fråga där turisterna fick 

möjlighet att lämna förslag på hur SL kan förbättras i framtiden för att kunna besvara vår 

frågeställningar.  

2.4.3 Observationer 

 

För att kunna iaktta ett beteende eller ett fenomen bland utländska turisterna mot SL samt 

personalen som jobbar där (Bryman, 2011 s. 278), bestämde vi oss att genomföra två olika 

observationer av utländska turister som köpte resebiljetter vid två SL center för att kunna 

samla in information kring det turisterna erhåller samt hur SL service fungerar just mot denna 

målgrupp.  

Vi valde att observera i två timmar på Stockholm visitor center och vid två olika SL center, 

detta för att vi kände att vi ville ge lika mycket tid till var och en observation så det inte blir 

ojämn med tiden vilket kan påverka observationen på vissa ställen vilket i sin tur påverkar vår 

undersökning.  

2.5 Metodkritik 

 

Enligt Hultman finns det tre olika kritiska faktorer för att undersöka sanningshalten i en 

pågående forskningsintervju: 

Intervjueffekten handlar om interaktionen och samspelet mellan intervjuare och den 

personenen som blir intervjuad, och hur det kan uppstå någon slags samspel som påverkar 

resultat på ett positivt eller negativt sätt.  

Haloeffekten handlar om att intervjuaren påverkas av andra faktorer. 

Centraltendensen handlar om att många personer håller en sort ”låg” profil. 

Hultman tycker även att det finns en större fördel med intervjuer än enkätundersökningar då 

det finns möjlighet till tolkningen när man ställer en fråga till den som blir intervjuad, till 

exempel kroppsspråk (Eriksson, Hultman, s.104). Detta hjälper oss bedöma hur den 
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intervjuade påverkas av frågorna och sanningshalten på svaren som ställs. Hultman skriver 

även att man måste lägga stor vikt av kritiskt tänkande på de svar man får och med tanke på 

att vi har valt att använda oss av mejlintervjuer istället för att utföra dem på plats kan detta 

vara dåligt för oss då vi inte kan avläsa respondents kroppsspråk samt integrera på ett bättre 

sätt när det gäller att ställa följdfrågor. 

En sak som vi ställer oss kritiska till är att vi inte lyckades träffa alla intervjupersoner på plats, 

utan vi var tvungna att ha en mejlintervju. Även om dessa var givande och hjälpte besvara 

vårt forskningsproblem kunde vi inte läsa av några kontextuella faktorer och problem som 

kunde påverka resultatet. Det är svårt att säga exakt hur utgången hade kunnat se ut istället, 

men då vi inte kunde ställa frågor på plats hade vi inte en lika effektiv kritisk påverkan på 

våra respondenter. Då personerna vi intervjuade alla var anställda på något inblandat företag 

hade vi kunnat etablera en säkrare miljö för kritik från dessa personer. Att maila kan leda till 

att personerna inte vågar uttrycka sig lika mycket då informationen eventuellt kan lagras på 

företagets dataservrar.  

2.6 Validitet och reliabilitet   

 

Reliabilitet, handlar om att förstå de mätmetoder som man har valt samt hur noggrann man 

har varit när man arbetade med information. För att undersökningen ska ha hög reliabilitet 

krävs att läsarna ska kontrollerar den data som forskare har fått fram och som har lett till en 

slutsats. Med detta menas att fokus kommer att ligga på hur vi har formulerat vår 

frågeställningar, är vår frågor relevanta till vår undersökning till exempel? Har vi valt 

relevanta personer att intervjua? Har de förstått våra frågor? (Holme & Solvang Krohn 15 

1997, s. 163). 

Validitet, handlar om att förstå sig på de mätmetoder som man valt att mäta sin undersökning 

med. Validitet berör frågan hur forskaren mäter det hen avsett att mäta, till exempel mäter ett 

lästest skillnader i läsförmåga? eller att se på våra frågeställningar för att ta reda på om vi har 

mätt det vi avsett att mäta i vår undersökning för att kunna se att våra frågeställningar är 

relevanta med vårt arbete samt har en koppling till vår undersökning (Holme & Solvang 

Krohn 15 1997, s. 163). 

Vi har valt att använda oss av anonyma enkätundersökningar för att förstärka reliabiliteten 

eftersom vi anser att detta kommer att få utländska turisterna att känna sig säkrare när de 

svarar på våra frågor, speciellt om det är känsliga frågor och att det kommer att ge oss 

utförligare svar i större grad. Vi har även ökat validiteten av vår undersökning genom att 

anpassa våra frågor i enkätundersökningarna, och intervjuerna till deltagarna så att det ska 

vara lätt att förstå för att undvika missförstånd.   
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2.7 Etisk diskussion 

 

Etiska aspekter är viktiga i alla undersökningar och speciellt i kvalitativa undersökningar, 

eftersom man måste försäkra sig om att de personer som blir intervjuade är medvetna att de 

kan identifieras och har rätt att välja bli anonyma så att vår studie inte medför någon typ av 

skada för de utvalda respondenterna. I vissa fall kan man inte publicera allt som sägs i en 

intervju och respektera om personen som blir intervjuad inte vill att man använder sig av de 

delar hen har sagt eller vill bli anonym (Bryman, s. 136).  

Vi har förklarat innan våra kvalitativa intervjuer till våra respondenter att deras svar på våra 

frågor kommer bli publicerade så de var väl medvetna om detta. Därför har vissa av våra 

respondenter valt att vara anonyma vilket vi förstår och respekterar, samma sak gällde i vår 

enkätundersökning. Till en början var de utländska turisterna osäkra för att besvara våra 

enkätfrågor, men efter att förklarat att deras namn inte kommer att publiceras i vår 

undersökning var dem villiga att besvara våra frågor. Vi tror inte att anonymiteten av 

respondenterna påverkar tillförlitligheten för vår studie. 

 

2.8 Källkritik 

 

Enligt Hultman så bör man ställa sig kritiskt när man får svar av sina respondenter och 

jämföra de svar man får för att kunna få fram en så rättvis bild som möjligt. (Eriksson, 

Hultman, sid 32). I våra kvalitativa intervjuer har vi kritiskt granskat de svar som vi erhållit, 

då vi är medvetna om att intervjupersonerna kan tala till fördel gentemot SL. Vilket är vanligt 

för en anställd eller för en som är chef i ett företag som enbart vill visa de positiva delarna. 

 

Vi har även varit källkritiska mot internetkällor därför har vi försökt minimera vår användning 

av otryckta webbaserade källor, eftersom det kan orsaka en ökad risk för en minskad trovärdig 

validitet, därför har vi använt tryckta källor samt mer vetenskapliga artiklar för att förstärka 

trovärdigheten i vår studie. Vi använde oss av databaser via Södertörns Högskolas bibliotek 

och Google Scholar för att leta efter vetenskapliga artiklar av relevans till vårt syfte och våra 

frågeställningar. De sökord vi använde oss mest av var “turistens rörelse”, “kollektivtrafik”, 

“destinationstillfredsställelse”, “destinationsbildmening”, “turistinformationssökning”. 
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3. TEORETISKA MODELLER OCH TIDIGARE FORKSNING  
  

3.1 Tidigare Forskning  

 

3.1.1 The Meaning and Measurement of Destination Image 

(Charlotte Echtner och Brent Ritchie, 1991) 

 

Denna artikel, som är skriven av författarna Charlotte Echtner och Brent Ritchie, förklarar hur 

tillväxten inom turistnäringen under de senaste femtio åren sett ut och har skapat stora 

utmaningar i marknadsföringen av turism. Författarna talar om att större delar av världen har 

utvecklats för turism, vilket lett till att utbudet av resedestinationer för konsumenterna fortsatt 

expandera. Dagens konsumenter underlättas av ökad fritid: den stigande inkomstnivån bland 

turister och det effektivare transportnätet har gjort det möjligt att välja bland ett större utbud 

av destinationer (Charlotte, Echtner och Ritchie, 1991, s.2). 

Detta har lett till att turismmarknadsförare nu står inför en ökad påverkan på beslutfattande 

konsumenter i en alltmer komplex och konkurrensutsatt global marknadsplats. Författarna tar 

upp att studiet av helhetsbilden är ett relativt nytt tillskott till området för turismforskning, 

men att fler studier visar att imagen påverkar turistbeteende (Charlotte, Echtner och Ritchie, 

1991, s.2). Echtner och Ritchie talar också om att bildandet av imagen har utvecklats av en 

mental konstruktion baserad ett fåtal intryck från en flod av information. Detta har lett till att 

”floden av information” har många källor, som reklammaterial (resebroschyrer, affischer), 

personliga åsikter (familj/vänner, resebyråer) och allmänna medier (tidningar, tidskrifter, TV, 

böcker och filmer) (Charlotte, Echtner och Ritchie, 1991, s.3). 

Författarna tar upp sju olika faser av reserfarenheter: 

 

1. Ansamling av mentala bilder om semesterupplevelser. 

2. Förändringar av dessa bilder av vidareinformation. 

3. Beslut om att ta en semesterresa. 

4. Resa till destinationen. 

5. Deltagande vid destination. 

6. Hemresan. 

7. Ändring av bilder baserat på semesterupplevelsen. 

 

Författarna förklarar att tre staters image kan identifieras på faserna 1, 2 och 7. Då fas 1 och 2 

står för imagen som konstitueras och som är baserat på sekundära informationskällor, medan i 

fas 7 så är erfarenhet i första hand som används för att ändra destinationens image (Charlotte, 

Echtner och Ritchie, 1991, s.3). 
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3.1.2 The tourist experience: exploring the relationship between tourist satisfaction and 

destination loyalty 

(Costa Mendes,, Maria Guerreiro ,João Silva, 2010) 

 

Författarna Costa Mendes, Maria Guerreiro och João Silva skriver att när man ser ett samband 

mellan globalisering och en ökad konkurrens mellan organisationer och turister, ska man 

alltid ta reda på sättet att skilja specifika och sammansatta produkter för att på så sätt bli 

framgångsrik. Man ska lära sig skapa balans mellan förväntningar, behov och önskemål både 

för turister och aktörer som ingår i turism systemet. Detta anses ha skapat oro och lett till att 

resmålets organisationer tagit på sig olika utmaningar att utveckla en ny vision, för att få 

driften av turistsystemet och antagandet i nya synsätt för förvaltning. Som sedan ser detta på 

att uppnå en hög nivå av tillfredsställelse från alla delar både på de organisatoriska och 

destinations nivåer (Mendes, Guerreiro, Silva, 2010, s.111-112). 

  

Författarna förklarar att turister under en vistelse konsumerar representationer och symboler 

av verkligheten som definierar framväxten av ”konsumtionsestetik”. Med detta förklarar 

författarna att synsätten för en experimentell syn analyserar konsumtionen av upplevelsen 

som ”en huvudsaklig subjektivt medvetandetillstånd med en mängd olika symboliska 

betydelser, hedniska svar och estetiska kriterier, som fokuserar på varje individs effektiva 

lösningar inklusive, men som inte är begränsat till, fantasier, känslor och kul”. Enligt 

författarna förväntar sig turisterna att operativa och symboliska fördelar samt upplevelser 

genom verksamheter och tjänster utgör turistupplevelsen (Mendes, Guerreiro, Silva, 2010, 

s.113). 

 

3.1.3 Visitor users vs. non-users of public transport  

(Le-Klähn, Regine Gerike, Michael Hall, 2014) 

  

Transport är ett grundläggande inslag inom turism och kollektivtrafik eftersom det spelar en 

viktig roll i hållbar utveckling av turismen (Klähn, Gerike, Hall, 2014, s.152). 

Författarna Le Klähn, Regine Gerike och Michael Hall talar i sin artikel om att turister som 

använder sig av kollektivtrafik är en grupp som skiljer sig från inhemska användare.  Som 

nykomlingar till en ny destination är man till exempel mer bekymrad över att få information 

om kollektivtrafik samt att få bra service. Turisters beteende gällande informationssökning 

skiljer sig också från lokala användare, då dem kräver ytterligare information och använder 

sig av olika källor t.ex via internet och attraktionsbroschyrer (Klähn, Gerike, Hall, 2014, 

s.153). 

  

Anledningen till varför turister använder sig av kollektivtrafik kan baseras på en motivation 

till att vara den drivande kraften bakom konsumenters beteende, men det finns också andra 

faktorer som påverkar till exempel demografiska egenskaper, kunskap, erfarenhet och 

kulturella influenser som användas för att förklara konsumenternas beteende. Motiven till att 

använda kollektivtrafiken bland turister är också svårigheter med bilkörning, undvikande av 

parkeringskostnader och att minska trafik (Klähn, Gerike, Hall, 2014, s.153). 
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Turismmotiv klassas ofta som Push eller Pull-faktorer, där Push refererar till de objektiva 

grunderna för turister och Pull är intresset för objekten, det vill säga destinationer till 

exempel. Människor kan använda kollektivtrafik eller inte av många anledningar som varierar 

från plats till plats och fall till fall. När det gäller just turister, som t.ex. använder bussen på 

landsbygden, kan detta bero på en önskan att gå till fots, en miljömässig oro och hänsyn som 

är en drivande kraft för turister att ta bussen. Å andra sidan kan turister inte använda t.ex. 

bussar då de kan känna sig osäkra och istället väljer att gå till fots eller cykla istället. Faktorer 

med transporttjänster så som kostnad, funktionshinder, obehag påverkar turisters helthetsbild 

och uppfattning av kollektivtrafik (Klähn, Gerike, Hall, 2014, s.154). I en studie som berörde 

varför turister använde sig av tåg var var de främsta anledningarna att personer fick 

rekommendationer från vänner eller familj, och kände att man njöt mer då man gjorde ett 

miljöbidrag. Några av orsakerna till varför turisterna inte använde tåg var för på grund av 

informationsbrist som t.ex. skyltning, brist på information eller olämpliga tågförbindelser 

(Klähn, Gerike, Hall, 2014, s.154). 

  

3.1.4 An investigation of the relationship between public transport performance and 

destination satisfaction 

(Karen Thompson och Peter Schofield, 2007) 

 

Karen Thompson och Peter Schofields artikel fokuserar på passagerares attityder angående 

lämpligheten av kollektivtrafik i städer och servicekvalitet, eftersom kollektivtrafik, 

tillgänglighet och lämplighet påverkar besökarens erfarenhet av en destination, dess upplevde 

attraktionskraft och övergripande bild (Thompson, Schofield, 2007 s.136). 

 

Fler studier har funnit tillgänglighet, prestanda och kostnad för transport som ett attribut av en 

allmän upplevelse av en destination, men författarna har även tagit fram tre faktorer som 

påverkar turister gällande kollektivtrafik och tillfredställelse (Thompson, Schofield, 2007 

s.137): 

  

Enkelt att använda: här är det viktigt med att kollektivtrafik har hög prestation för utländska 

besökare när det gäller hur lätt det är att finna information man söker som en turist, hur lätt 

det är att köpa biljett för att använda sig av tåg och bussar, hur bra service man får av de 

anställde inom transport och hur deras beteende påverkar andra turister. 

Effektivitet och säkerhet: dessa dimensioner representerar tid och säkerhet hos 

kollektivtrafikens prestanda. Punktlighet och restid är ytterligare tre viktiga aspekter för 

turister som påverkar deras tillfredsställelse och känsla av säkerhet i kollektivtrafiken. 

Tillgänglighet: detta rör privat snarare än offentliga transporter, det vill säga när man hyr bil 

och hur lätt det är att finna parkering och hur säkerheten spelar en roll i denna dimension 

(Thompson, Schofield, 2007 s.142). 
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3.1.5 Factors affecting tourists' public transport use and areas visited at destinations  

(Le-Klähn, Jutta Roosen, Regine Gerike och Michael Hall, 2015) 

  

I denna artikel undersökte Le-Klähn, Jutta Roosen, Regine Gerike och Michael Hall hur 

turistens rörelsemönster och val av transport är viktiga ämnen inom turismforskning, samt hur 

detta påverkar turistens beteende vid en destination (Klähn,Rossen, Gerike, Hall, 2015,s.738). 

Författarna har kommit fram till faktorer som påverkar turisternas val och användning av 

kollektivttrafik i en destination såsom avstånd, då de flesta turister föredrar att åka bil för 

längre reseavstånd, men ofta använder sig av kollektivtrafik när det gäller mindre, till exempel 

att ta sig runt en stad vore enklare med tåg eller buss. Turister som har ett starkt motiv till att 

besöka destinationen är intresserade av att bli mer utbildade och vill lära känna kulturen 

använder sig av kollektiv trafik (Klähn,Rossen, Gerike, Hall, 2015,s.740). 

 

I München har författarna nämn att kollektivtrafiken erbjuder turister en särskild biljett för 

personer som reser i en grupp med upp till fem, en attraktiv marknadsföringsstrategi som bör 

antas av andra städer, då priset är en viktig faktor i val av kollektivtrafik, samt att erbjuda 

turister rabatter, kampanjer, kombinationsbiljett eller partner biljett påverkar och uppmuntrar 

en ökad användning av kollektivtrafik (Klähn,Rossen, Gerike, Hall, 2015,s.741). 

Resor utanför stadsområdet av turister kan påverkas av hur lång vistelsen är, om det är dagstur 

eller övernattning, antal tidigare resor (det vill säga erfarenhet och vilken bild som turisten har 

om hur lätt det är att ta sig till lokala attraktioner) samt mängden tillgänglig information 

(Klähn,Rossen, Gerike, Hall, 2015, s.741). 

 

Undersökningen visade att kollektivtrafik och fysiska omfattning av turisternas besök till en 

stad hänger ihop med varandra. För att säkerställa hållbar rörlighet och samtidigt stödja 

turisternas spridning krävs det effektiva och väl anslutna kollektivtrafikssystem då detta 

påverkar turisters erfarenheter samt nöje med en destination. Turister är ofta motiverade att 

besöka en attraktion med en bra kollektivtrafik nätverk som är lätt att använda och förstå sig 

på (Klähn,Rossen, Gerike, Hall, 2015,s.753). 

 

3.1.6 Improving tourism and hospitality services 

(Eric Laws, 2004) 

 

Denna artikel talar om hur effektiva chefer alltid ställer frågor om vad som gör en tjänst 

lyckad eller misslyckad. Författaren Eric Laws förklarar att ”ingen större utmaning finns på 

marknaden än för ett företag att vara ansvarig för att tillhandhålla, tillfredsställa turism och 

gästfrihetstjänster”. Författaren föreslår i denna artikel att det viktigaste är att fokusera på 

tjänster innehållande möten mellan människor och att undersöka hur serviceuppgifter och 

tjänstdesign bidrar till mötet (Laws, 2004, s.130). Laws tar också upp en undersökning om 

olika sekvenser av steg som är involverade i processen att hantera tjänster, bestående av sju 

stadier som är relevanta inom service management (Laws, 2004, s.131): 
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1. Iscensätta mötet. 

– Tillgång: köparens behov, förväntningar, kunskap om utvärderingskriterier 

– Process: teknisk expertis, hantera interaktioner, framkalla kundens deltagande 

– Utgång: tillfredsställande service köpupplevelse 

2. Kvalitetsbedömning med användning av etablerade förväntningar som grund för domen. 

3. Utbilda köpare om de unika egenskaperna hos tjänsten. 

4. Betona organisatorisk bild och kommunicera bildattribut i företaget och dess service. 

5. Uppmuntra nöjda kunder att kommunicera med andra. 

6. Inse kontakt personalens roll. 

7. Involvera kunderna under designprocessen. 

 

Laws artikel förklarar också att när en tjänst har utformats är det då upp till cheferna att möta 

utmaningar som att t.ex. se till att varan/ produkten levereras till kunden på ett sätt som är 

förenligt och erkänner deras individuella behov och önskemål. Dessa kapitel i artikeln har 

visat hur konsumtionsgapmetoden har fokuserat på kundens tillfredsställelse som en beroende 

variabel, ett individuellt resultat som är starkt påverkad av tjänstmöten, tjänstteknik och 

ledningsfilosofi. 

 

Laws avslutar med att prata om det avslutande kapitlet i denna artikel som vänder sig till 

uppmärksamheten kring ett ämne som har tagits upp flera gånger. Vad Laws vill säga med 

detta är att färdigheter, attityder och förhållningssätt är det som behövs för att hantera 

turismens service organisationer effektivt (Laws, 2004, s.157).   

 

3.2 Teoretiska modeller 

 

3.2.1 A model of destination image formation 

(Seyhmus Baloglu, Ken McCleary, 1999) 

 

Seyhmus Baloglu och Ken McCleary skriver i sin artikel om imagen i destinationen och vad 

för information den ger. De börjar med att tala om att imagen är en viktig influens i de allra 

flesta semesterdestinationer och att de presenterar en modell som representerar det viktiga 

fastställandet av målbildningen som har utvecklats baserat på tidigare studier inom ett antal 

områden (Baloglu , McCleary, 1999, sid. 871). 
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Figur 1. Baloglu, McCleary, a model of destination image formation, 1999. 

 

Modellen (se figur 1) som Balogu och McCleary tar upp presenterar generella aspekter då 

man kan analysera imagen innan resenären bemöter en destination. De illustrerar även 

ingående komponenter i Path Modell som har dessa begrepp: 

 

Bilden: Begrepp har varit genomgripande, sedan början av verket som Boulding (1956) och 

Martineau (1958) hade åstadkommit. Som sedan ledde till att det föreslogs att mänskligt 

beteende är beroende av bilden snarare än objektiv verklighet (Baloglu, McCleary, 1999, sid. 

871). 

 

Perceptuella/kognitiva och affektiva komponenter: Perceptuell eller kognitiv utvärdering 

avser tro och kunskap om ett objekt, medan affektiva avser känslor. Däremot utvecklar 

människor både kognitiva och affektiva svar, bilagor till miljöer och platser, då de noterade 

att dessa två komponenter i marknadsföring och konsumentbeteende behandlas under 

etiketten ”tro” som utmanar ”påverkan” (Baloglu, McCleary, 1999, sid. 872). 

Helhetsbild: Denna komponent handlar om den övergripande bilden. Här förklarar författarna 

att inom båda kognitiva och känslomässiga utvärderingar ligger den totala bilden av en plats. 

Författarna förklarar även att bildandet av en sammansatt, urban stadsbild som är avbildade 

som kognitivt och känslomässiga bilder, bildar tillsammans en sammansatt eller övergripande 

bild av själva staden (Baloglu, McCleary, 1999, sid. 873). 
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Informationskällor: Inom den här komponenten förklarar författarna att enligt Woodside och 

Lysonski's (1989) att destinationens val av modell, marknadsföringsvariabler eller 

informationskällor är en kraft som enligt författarna påverkar bildandet av uppfattningen eller 

kognitiva utvärderingar. Men dessa är i sin tur inte de emotionella komponenterna av bilden 

(Baloglu, McCleary, 1999, sid. 874). 

 

Ålder, utbildning och socialpsykologisk motivation Dessa komponent förklarar att människor 

engagerar sig i turism med olika skäl eller motiv. Författarna tar upp att motivationen 

accepteras som det centrala begreppet, genom att förstå turistbeteendet och valet av 

processen. Detta eftersom de är enligt författarna drivande och tvingande kraften bakom alla 

återgärder (Baloglu, McCleary, 1999, sid. 874-875). 

 

3.2.2   Modeling Tourist Movements 

(Alan Lew, Bob McKercher, 2006) 

 

Syftet med denna artikel är att identifiera faktorer som påverkar turistens rörelse i en 

destination. Alan Lew, Bob McKercher menar att dessa faktorer spelar en stor roll i turistens 

rörelse, särskilt kring destinationer som är starkt beroende av turism: 

 

Transportplanering: Kunskap om turister och de faktorer som påverkar deras resvägar kan 

hjälpa transportföretag att bemöta turisternas behov på ett effektivare sätt och bättre samordna 

resor med lokala transportflöden. Rörelseinformation kan också användas för att identifiera 

hinder i flödet från platser av boende till attraktioner och andra destinationer (Lew & 

McKercher, 2006, s.420). 

 

Produkt- och bildutveckling: Att veta vilka turister som föredrar vilka stigar och 

destinationer kan användas för hjälpa att definiera befintliga attraktioner, planera nya samt 

marknadsföra dessa attraktioner mer effektivt. Distriktkunskap kan användas i 

bildframkallning då det bidrar till att skapa platsidentiteter, marknadsnischer och mer 

tydlighet i destinationsbild (Lew & McKercher, 2006, s.420). 

 

Inverkanhantering: Turismeffekten påverkar turister när dem ofta är på en plats som inte kan 

upprätthålla för många turister. Tid- och utrymmeskunskaper är viktiga i en destination som 

turister ofta besöker, då dessa kan identifiera tidperioder och platser som överstiger deras 

kapacitet och har potential att orsaka negativa sociala, miljö eller kulturella effekter (Lew & 

McKercher, 2006, s.420-421). 
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Figur 2. Lew, McKercher, 2006, Modeling tourist movements. 

Figur 2 visar hur de olika faktorerna kan påverka de fyra olika existerande variationer av 

turisttyper såsom transport, tid, beteende, destinationskunskap och turistens beteende. 

Dessa delas in i 4 olika delar T1, T2, T3 och T4, som sedan belyses på olika sätt: 

 

T1: Ingen rörelse: turister vågar aldrig gå utanför deras boende. Denna situation är vanlig 

bland all inclusive-destination, resor som erbjuder ett omfattande utbud av aktiviteter, tjänster 

och faciliteter för att behålla den interna turisten under hela vistelsen. 

Ingen rörelse kan även beaktas i två andra situationer, till exempel när turisten har transit på 

natten där turisten färdas direkt till boende och vid avresa lämnar turisten destinationen utan 

att åka runt och försöka upptäcka och lära känna utanför boendet. Andra fall kan vara att 

turisten känner sig skrämd att lämna boendet eller kan få råd mot att lämna av säkerhetsskäl 

(Lew. McKercher, 2006, s.416). 

  

  

T2: Bekvämlighetsbaserade rörelse: denna typ av turist kännetecknas av umgänge till 

sevärdheter eller deltanade i aktiviteter i det odelbara området av boende. Turisten har 

förmågan att våga gå mer djupt in i destinationen begränsas avsevärt (Lew, McKercher, 2006, 

s.416). Denna typ observeras i nöjesområden som är nära boendet, till exempel att gå till 

några affärer, och verksamheter för att shoppa eller besöka sevärdheter i omedelbar närhet av 

hotellet. Detta gäller även för turister som är i transit fast har mer begränsad tid än T1 (Lew, 

McKercher, 2006, s.416). 
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T3: Den koncentriska utforskning beteende mönster speglar förehavanden av turister som är i 

början lite osäkra och ibland skrämmas av destinationen. Sedan med tiden när dem väl blir 

mer bekanta med destinationen då börjar deras förmåga att förhandla sitt nya utrymme och 

börjar våga gå längre bort från boendet och upptäcka nya saker inom promenader, åka med 

privat fordon och använda sig av specialiserade turist transport (Lew, McKercher, 2006, 

s.416). 

  

T4: Obegränsad rörlighet, för turister som har en hög nivå av information om en destination 

från tidigare besök, en turist som känner sig hemma mer andra ord och kan behärska 

destinationen och dess lokala former av transport (Lew, McKercher, 2006, s.416- 417). 

 

3.2.3 Explaining public transport information use 

(Sendy Farag, Glenn Lyons, 2010) 

 

Det har skett en omfattande stor utveckling när det gäller tillhandahållning av information i 

kollektivtrafiken. Sendy Farag och Glenn Lyons har visat hur attitydteori är en användbar 

metod för att förklara för dem som använder kollektivtrafik information respektive icke 

användare vilket ger en bra inblick i den relativa betydelsen av de olika faktorer som påverkar 

människorna (Farag, Lyons, 2010, s.1). Attityden har den starkaste effekten på 

kollektivtrafiksinformationsanvändning, ju mer man är positiv desto starkare avsikten att 

rådfråga om information i kollektivtrafiken, subjektiva normer, tidigare beteende och social 

sammanhang påverkar också information användning (Farag, Lyons, 2010, s.2). 

  

Författaren har använt sig av Extended Model of Goal-directed Behaviour (se figur 3) som är 

målinriktad för beteende och baserad på att människor agerar på olika sätt beroende på vad 

dem vill uppnå för olika mål, avsikten att söka kollektivtrafikinformation bestäms av attityder, 

uppmuntran av vänner eller familj att fråga om information eller beteendemässig kontroll, det 

vill säga att man upplever lätthet eller svårighet att fråga efter information. Detta kan baseras 

på tidigare erfarenhet för att förklara ett visst beteende som är i modellen nedan (Farag, 

Lyons, 2010, s.4). 
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Figur 3. Sendy Farag, Glenn Lyons, Explaining public transport information use when a car is available, 2010. 

 

Resebeteende: Om man är van att åka jämt t.ex. bil, buss eller tåg. 

Reseattityd: Attityder till resa med bil, tåg eller buss. Föredrar bil när man reser med vänner, 

reser med kollektivtrafik när det svårt att hitta parkering eller har inte varit i destinationen 

förut. 

Resekontext: Resan i sin helhet består av motiv till resan, destinationen, avstånd, tid 

känslighet, nattvistelse, reseförtrogenhet eller rekommendation av transportsätt. 

Informationsfaktorer: Lätt att erhålla, förstå och lita på kollektivtrafiksinformation via 

telefon, webbplats och tidsplansbroschyrer, medvetenhet om kollektivtrafiks 

informationstjänst. 

Socialomgivning: Fick en rekommendation eller ett missnöje av vänner för att använda en 

särskilt kollektivtrafik informationstjänst. 

Sociodemografisk: Kön, ålder, utbildning, inkomst, hushållstyp, förekomst av barn, stad, bil 

tillgång och tillgång till internet användning (Farag, Lyons, 2010, S.5). 
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4. EMPIRI   
 

4.1  Observation vid Stockholm Visitor Center  

 

Båda forskarna besökte Stockholm Visitor Center den 24 februari, vid Kulturhuset på 

Sergeltorg. Totalt observerade vi i två timmar att det fanns gott om information om 

sevärdheter och hur man kan ta sig till de med SL och andra transportmedel. Medan 

informationsblad för olika sevärdheter var skrivna på flera språk än engelska var SL:s info 

enbart på engelska. Enligt våra observationer verkade de flesta utländska turister komma till 

Stockholm Visitor Center för att leta efter information och köpa SL biljetter.  

 

Vi observerade även en bra service av personalen: de anställda gav tips och råd till utländska 

turister som ville ha hjälp och där dessa såg nöjda ut efteråt. När vi genomförda våra 

intervjuer kom det fram att vissa tyckte att priset på SL biljetterna var ”överdrivet dyrt” och 

det var konstigt att SL inte erbjöd utländska turister någon form turistkort. 

 

4.2  Observation vid SL Center  

 

Samma dag som både forskarna observerade Stockholm Visitor Center bestämde de att också 

observera två olika SL center i två timmar. Den första låg vid Sergels torg hade inte många 

utländska turister utan mer svenska resenärer. Med tanke på läget på bottenvåningen av 

Sergels torg, att den är något gömd och saknar skyltning som vägleder resenärer drog vi 

slutsatsen att detta kunde vara ett svar. Det andra SL-centret låg i Stockholm central och hade 

liknande problem: den var gömd, saknade tydlig skyltning men hade dock gott om turister. 

När vi frågade utländska turisterna hur dem hittade hit sa dem att de var tvungna att fråga 

anställda på närliggande restauranger om vägbeskrivning. Vi observerade även långa kör till 

att köpa SL-biljett trots att det fanns biljettautomater utanför. Anledningen till detta var att 

resenärerna var tvungna att ha haft reskassakort.   

 

4.3  Sammanfattning av intervjuer 

 

4.3.1 Affärsförvaltare 

Sven Rudebeck, affärsförvaltare pris och sortimentintäkter på Trafikavdelningen. 

 

Remsan har tagits bort och ersatts med reskassan som har precis samma pris och villkor som 

remsan. Anledningen till att remsan togs bort var främst för att minska krångel för kunderna 

vid prishöjning och ändring av utseendet på remsan. Pengar som laddas på reskassan påverkas 

inte vid prishöjningar, det belopp man har på kortet kan alltid användas även om priset på 

resorna höjs. En annan anledning var problem med förfalskningar, något som inte finns med 

reskassan. Med remsan var resenärerna också tvungna att stå i kö för att stämpla den innan de 

kunde resa. Med reskassan kan man passera genom spärrarna precis som resenärer som har en 

periodbiljett. För reskassan finns tjänsten automatisk påfyllning, som innebär att en kund 



21 
 

aldrig behöver oroa sig för att pengarna på reskassan tar slut. Som kund kan man också fritt 

välja det belopp du vill fylla på reskassa med, vilket inte gick med remsorna. 

  

Anledningen till att man inte kan betala för sin biljett på bussen var att kontanthanteringen 

upphörde 2008 efter att Arbetsmiljöverket skyddsstoppat kontanthanteringen på grund av en 

stor rånrisken. Anledningen till att SL inte infört möjligheten att betala med kort beror dels på 

kostnaden för att installera kortläsare i alla SL:s ca 2500 bussar är för stor och för att det tar 

för lång tid att genomföra ett kortköp. På de busslinjer där det reser mycket folk skulle 

kortbetalningen påverka påstigande och göra att bussar inte skulle kunna komma fram lika 

snabbt i trafiken. Enligt Sven Rudebäck finns det i dagsläget inga planer på att återinföra 

varken reseremsa eller kontantbetalning på bussen (se bilaga1). 

 

4.3.2 Turistinformatör  

Erika Lavel som är Turistinformatör i Stockholm Visitors Board AB. 

 

Nämnde att deras turistbyrå säljer stadskort, 24- och 72-timmars SL-biljetter samt 

Sightseeingsbiljetter. Erika informerar om vilka SL-biljetter som finns och var man kan köpa 

de. Som turistinformatör får man alla möjliga frågor men framförallt om sevärdheter, 

stadskort och SL-biljetter. I dagsläget har Stockholm Visitor Board inga planer på att försöka 

fixa något turistkort. Det finns redan flera produkter för dem som vill upptäcka Stockholm 

och resa med kollektivtrafiken. Dessa kort har olika innehåll, t ex i Stockholm Pass ingår inte 

resor med kollektiv trafiken. 

Erika tycker istället att det vore smidigare för utländska turister att ha möjligheten att köpa 

biljetter direkt på bussen från busschauffören eller på busshållplatsen i biljettautomat. Erika 

anser inte att utländska turister upplever svårigheter att köpa SL kort om de har fått bra 

information om var man köper de och hur man använder dem, dock tycker hon att det är lite 

svårt att hitta informationen på engelska på SLs hemsida. Den som finns är bra men den är 

inte lätt att hitta (se bilaga2). 

 

4.3.3 SL Chat-service  

Henrik Ljungberg jobbar i SL Chat service och kundtjänst. 

 

Henrik är på plats dygnet runt för att kunna ge resenärer information om biljetter, resvägar 

störningsinformation med mer. Enligt Hernik rör de vanligaste frågorna från utländska turister 

biljettfrågor och hur man reser mellan olika platser. Han brukar erbjuda till utländska turister 

Stockholmspasset som är ett turistkort som kan laddas på accesskortet. Kortet kommer 

inledningsvis enbart att säljas av Stockholm Info (se bilaga3). 

 

4.3.4 MTR-personal  

En anonym MTR-anställd hos Stockholm tunnelbana. MTR har helhetsansvaret för planering, 

drift och underhåll av Stockholms tunnelbana i samarbete med Stockholms lokaltrafik (SL).  

Hen säljer biljetter, ge information och service till kunderna. Hen brukar oftast erbjuda ett 

dagskort som gäller för 24 timmar till utländska turisterna och får oftast frågor om 
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sevärdheter, vad för sort biljetter man kan köpa som gäller för en dag i Stockholm. En vanlig 

hen får frågor är om utländska turister kan få återköp av SL korten, vilket SL kan inte göra 

vilket gör turister oftast missnöjda med det då dem inte får pengar tillbaka.  

Hen anser att möjligheten att kunna betala på bussen påverkar utländska turisterna, men tyvärr 

det är inte så mycket hen kan göra åt saken. Hen tyckte inte att utländska turister som kan 

engelska upplever svårigheter när dem ska köpa biljett via automaten, men för dem som inte 

kan engelska är det alltid svårt att hjälpa dem. Hen personligen brukar rita på ett papper så 

dem förstår vad dem erbjuder med siffror, hur mycket en biljett kostar och så vidare. 

Utländska turisterna vill oftast ha ett erbjudande till en gruppbiljett istället för att betala varje 

person var för sig, dem brukar oftast vara missnöjda med detta. Hen tyckte att SL borde 

utveckla informationen som utländska turisterna får på olika språk så att dem vet hur dem ska 

använda sig av SL samt utveckla skyltarna som påpekar mot bussar och tåg med tanke på att 

vi börjar få mer utländska turister till Stockholm (se bilaga4). 

 

4.3.5 Bussförare  

En anonym buss förare som jobbar med att köra buss och se till att resenärerna har giltig 

biljett.  

 

Hen nämnde att utländska turister som kliver på bussen blir oftast förvånade när dem ta reda 

på att det går inte att betala på bussen. Hen tyckte att SL tänker på deras säkerhet, de som är 

busschaufförer på tanke med all stöld som hände förut när man betalade i bussen, men så klart 

tycker de synd om de utländska turister som besöker Stockholm och har inte någon aning om 

att man kan inte betala i bussen kontant eller kort. Till exempel dem som kommer från 

Ryssland, Estland, Italien och Spanien som ibland inte kan engelska och tror att de tar emot 

kontanter som i deras hemländer, men oftast blir dem missnöjda i slutändan. 

Hen tyckte att utländska turister upplever svårigheter när det gäller att köpa SL kort då dem 

oftast får frågor av förvirrade turister och tycker att det skulle underlätta ganska mycket både 

för dem och turisterna att ta tillbaka remsa till exempel. Det utländska turisterna brukar klaga 

på är att dem inte får tillräckligt med information och att SL biljetterna är ganska dyra, men 

om hen fick förändra SL då skulle hen börja utveckla informationstjänster på olika språk och 

sprida mer biljett automater vid buss hållplatserna så turisten kan köpa en giltig biljett på plats 

(se bilaga5). 

 

4.3.6 SL-spärrvakt 

En anonym SL-spärrvakt som har ansvar för säkerhet, information och biljettförsäljning i T. 

Central station 

 

På frågan om vad hen brukar erbjuda till utländska turister så är det oftast ett dagskort som 

gäller för 24 timmar och frågorna hen brukar få av turister är oftast angående biljetter, t.ex. 

vad för turismbiljetter som finns eller hur mycket 24-timmarsbiljetter kostar. 

Personen ansåg att det är hemskt att det inte går att betala på bussen med kontant eller kort 

speciellt om turisten inte fått tillräckligt med information och inte talar engelska. Då är det 

svårt att veta att man inte kan betala i bussen, vilket i sin tur kan irritera utländska turister och 
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förstöra Stockholms rykte när det gäller att vara en stad anpassad till turister. En annan sak 

som förvånar många utländska turister är det höga priset på SL biljetter samt att SL inte 

erbjuder turistbiljetter. Hen tyckte att de flesta turister hade svårt att ta sig runt i Stockholm 

och på frågan hur SL kan underlätta för turister i framtiden tyckte hen att SL bör sprida mer 

information på alla möjliga språk samt erbjuda något särskilt SL-kort. På frågan om det finns 

skyltar för utländska turister när dem söker information om bussar och tåg då besvarade hen 

med inte riktigt. Dem flesta skyltar är inte på engelska, vilket leder till att turisterna då frågar 

om hur man går tillväga att köpa resebiljett (se bilaga6). 

4.3.7 Intervju med Turist 1 

Frank från USA 

Ålder: 56 

 

Frank blev rekommenderat av sina vänner att besöka Stockholm. Han har redan besökt 23 

länder i Europa. Frank trodde att han fick tillräckligt med information av SL, men när han 

skulle ta bussen för upptäcka mer av Stockholm blev han besviken när han inte kunde betala 

på bussen. Eftersom han är van vid att denna funktion finns i både USA och andra länder i 

Europa som han har besökt. Men när han kom till Stockholm blev han chockad över att det 

inte går att betala på bussar, detta på grund av att han blev dålig informerad.  

Frank tyckte att detta påverkade negativt på vistelsen och bilden han hade om Stockholms 

kollektivtrafik. På frågan om hur SL kan förbättra deras service så att det blir lättare för 

utländska turister tyckte han att dem borde sprida mer information, eftersom information är 

nyckeln till allt. Sätt upp fler skyltar på engelska till vart man ska köpa bussbiljetter och 

återinför möjligheten att kunna betala på bussarna (se bilaga7). 

 

4.3.8 Intervju med Turist 2  

Gala från Frankrike  

Ålder: 31  

 

Gala skulle åka runt Europa med sina vänner och valde att besöka Stockholm för den bilden 

hon fick av sina föräldrar. Enligt henne så har hon redan fått gott om information om 

Stockholms sevärdheter och kollektivtrafiken via internetforum där folk rekommenderade vad 

man ska göra och vad man ska förbereda sig på innan man kommer till Stockholm. En av 

sakerna var att man inte kan betala på bussen kontant eller kort, så Gala var förbered på det. 

Gala ansåg att de inte det svårt att få ta reda på det om man söker på nätet, dock såg hon 

många utländska turister som visste inte om det och blev nekade att åka ombord på bussen. 

Gala tycker att SL bör förbättra sin information för utländska turister som inte använder sig av 

internet inom att sätta upp affischer och broschyrer på busshållplatser om hur man ska gå 

tillväga (se bilaga8). 

 

4.3.9 Intervju med Turist 3  

Kim från Kina  

Ålder: 25 
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Kim är student som var på besök i Stockholm med sin klass som hade en turistguide med sig 

vart än dem gick som berättade allmän information om Stockholm och dess kollektivtrafik: 

hur och vart man ska köpa biljett, hur mycket det kostar. De blev varnade för att man inte kan 

betala med varken kort eller kontant på bussar på grund av all en stöldrisk som 

busschaufförerna blev utsatta för. Kim ansåg att guiden hade jättebra information eftersom när 

de skulle ta bussen såg de information om detta. Kim tycker att SL bör sprida mer information 

om det samt ha broschyrer på kinesiska eftersom dem flesta kineser inte behärskar det 

engelska språket så bra enligt honom (Se bilaga9). 

 

4.4 Resultat av enkätundersökningen 

 

4.4.1 Turisternas attityder mot SL 

 

De flesta utländska turister som deltog i enkätundersökningen var från europeiska länder som 

Tyskland, Italien, Ryssland, Frankrike, Norge, Danmark, Spanien, Storbritannien och Polen 

(se figur 4). Av deltagarna var 61% män och 39% var kvinnor samt vad de hade för ålder (se 

figur 5). 

 

 
Figur 4. Förklarar vart våra respondenter kommer ifrån (nationalitet). 
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Figur 5. Visar turisternas ålder. 

 

Utländska turisterna fick en fråga om vad de använde för transport när det gäller att ta sig runt 

Stockholm stad. 51% använde sig av tåg, 40% av buss och 9 % av bil (se figur 6). 

På frågan om de ansåg att det fanns tillräckligt information om SL generellt svarade 55% nej, 

27% ja och 18%jag vet inte (se figur 7). 

 

 

 
Figur 6. Visar hur utländska turister väljer att åka runt i Stockholm stad. 
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Figur 7. Visar vad utländska turister tycker om informationen man får av Stockholms kollektiva trafik (SL). 

 

Utländska turisterna fick beskriva SL med ett eller två ord inom våra enkätundersökningar, 

turisternas egna kommentarer i enkäterna var b.la: (Se bilaga 10) 

 

“Dyrt, snabbt, bekvämt, komplext, lätt, sent, många människor, trångt, svettigt, hårt, oljud, 

inget utrymme, smalt, smutsigt, dåligt information, ok, dåligt, bra service, bra, förståeligt, 

tillgänglighet, språkproblem, underbart”  

 

På frågan om det är svårt eller lätt att köpa biljett för buss eller tåg i Stockholm var det 44% 

som besvarade med svårt och 56% med lätt (se figur 8). Deltagarna som tyckte det var svårt 

fick motivera varför samt besvara en följdfråga om detta påverkade deras vistelse. Några av 

svaren vi fick löd ”det är svårt att veta hur man köper en biljett”, ”hur ska man veta vilken 

biljett som gäller till vilken zon”, ”visste inte att man kan inte betala på bussen kontant eller 

kort”, ” inget erbjudande om en gruppbiljett som många personer kunde dela”, ”brist på 

information”, ”biljetterna var ganska dyra”. 67% ansåg att detta påverkade deras vistelse 

medan 33% tyckte att dem inte blivit påverkat av det (se figur 9).  
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Figur 8. Förklarar om utländska turisterna tyckte det var lätt eller svårt att köpa en buss- eller tågbiljett. 

 
Figur 9. Visar om turisternas vistelse blir påverkad eller inte av SL. 
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4.4.2 Att inte kunna betala på bussen  

 

Vi frågade om utländska turisternas nationalitet för att kunna veta om det fanns en majoritet 

från ett specifikt land som skulle påverka svaren på frågan om man kan betala i bussen i 

turisternas hemland. Om en majoritet skulle varit från Norge eller Finland skulle de flesta 

skulle svara med ja vilket skulle göra våra enkätundersökning mindre trovärdig. Efter att vi 

sammanställt resultat visade sig att det inte fanns en överväldigande majoritet enligt figur 4. 

På frågan om man kan betala på bussen i sina respektive hemland svarade 83% ja och 17% 

nej (se figur 10). 

 

 

 
Figur 10. Visar om utländska turister kan köpa biljetter i sitt hemland. 

Utländska turisterna fick även dela sina synpunkter om vad de tyckte att det inte går att betala 

på bussen i Stockholm, Här är några av turisternas egna kommentarer nedan (se bilaga 10): 

“Konstigt” 

“Hur tänkte dem?” 

“Första gång jag stöttar på något sådant” 

“Kanske de har en bra anledning för det” 

“Säkerhetsskäl” 

“Gör en skylt om det” 

“Gör allt svårare!” 

“Hur ska jag betala då?” 
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4.4.3 Turisternas förslag till SLs verksamhet 

 

Slutligen fick utländska turisterna kommentera och ge synpunkter på vad de skulle förbättra 

med SL. 12% svarade med ”jag vet inte” då dem ansåg att det nuvarande utförandet är bra. 

23% tyckte att priset för biljetter var för dyrt och de helst skulle göra så att det fanns till ett 

billigare pris. 26% tyckte att det inte fanns tillräckligt med information och skulle välja 

utveckla det genom att dela ut mer information på fler språk och inte bara engelska. 39% 

tyckte att det var konstigt att man inte kan betala på bussen och skulle ta återinföra detta för 

att underlätta för både utländska turister och resenärer att kliva in på bussar utan krångel (se 

figur 11). 

 
Figur11. Förklarar vad utländska turister skulle vilja förbättra hos SL. 
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5. ANALYS 

 

5.1  Kollektivtrafikens prestanda och destinationstillfredsställelse   

 

Fler studier har funnit tillgänglighet, prestanda och kostnad för transport som olika attribut av 

allmänna upplevelser hos en destination (Thompson och Schofield, 2007). Lämpligheten hos 

kollektivtrafik i städerna och service kvalitet påverkar besökarens erfarenhet av en 

destination, dess upplevde attraktionskraft och övergripandebild av destinationen. 

I vår enkätundersökning tyckte 44% att det var svårt att köpa SL-biljett medan 56% tyckte det 

var lätt (se figur 8). Utländska turister som tyckte det var svårt att köpa biljett fick motivera 

med varför samt besvara om detta påverkade deras upplevelse. Denna grupp svarade att ”man 

visste inte att man inte kan betala på bussen”, ”det fanns ingen gruppbiljett”, ” inte tillräckligt 

information”, ”det var dyrt”, ” inga skyltar” och ”hur köper man ett resekort” (se bilaga 10), 

67% tyckte att det påverkade deras upplevelse medan 33% inte tyckte det (se figur 9). Lews 

har talat i sin artikel om att det viktigt för kollektivtrafiken att tillhandhålla och tillfredsställa 

turism, utveckla gästfrihettjänster och skapa enkelhet för utländska turister när dem letar efter 

information, köpa resebiljett och använda sig av att åka buss och tåg (Lews, 2004).  

 

De utländska turisterna i vår undersökning har beskrivit SLs färdmedel som “bekvämt”, 

“tillgängligt”, ”lätthet”, ”trångt”, “dyrt” och “komplext” (se bilaga 10). Dels för att Stockholm 

inte erbjuder samma enkelhet och bekvämligheter mot utländska turister som andra städer i 

Europa gör. Till exempel i München där erbjuder kollektivtrafiken en gruppsbiljett som är 

upp till fem personer och i Madrid kan man köpa upp till tio enklaresor som är indelade som 

enkla pappersbiljetter (Klähn, Roosen, Gerike och Hall, 2015). I vår intervju med MTR:s 

anonyma anställd hävdade hen att utländska turister ofta blir besvikna när dem får reda på att 

det inte finns något sådant erbjudande hos SL, vilket enligt dem bör antas. Detta eftersom att 

det är en attraktiv marknadsföringsstrategi som avgör hur priset är en viktig faktor i val av 

kollektivtrafik. Intervjupersonerna ansåg att SL borde erbjuda rabatter, kampanjer, och 

kombinationsbiljetter som påverkar och uppmuntrar en ökad användning av kollektivtrafiken 

av utländska turister. Enkätundersökningen visade även att 23% av våra deltagare tyckte att 

SL bör förbättra priserna på biljetterna eftersom de ansåg att de var dyra (se figur 11). 

 

SL erbjöd åkremsa fram till år 2013, vilket underlättade mycket för utländska turister då det 

var billigare samt lätt att använda, men blev borttaget och ersattes med reskassa. Enligt vår 

intervjuperson Sven var anledningen till att remsan togs bort främst för att minska krångel, 

problem med förfalskningar och långa kötider. Trots detta observerade vi att det ändå uppstod 

massa köer omkring SL center eftersom det krävs att man ska ha en reskassakort för att 

använda sig av biljettautomater. Det krävs effektiva och väl anslutna kollektivtrafiksystem, 

lämpliga priser och bra erbjudande när det kommer till vällyckad kollektivtrafiken, då detta i 

sin tur påverkar turistens erfarenhet samt nöje med en destination. Utländska turister är ofta 

motiverade att besöka en attraktion med ett bra kollektivtrafiksnätverk som är lätt att använda 

och förstå sig på (Klähn, Roosen, Gerike och Hall, 2015). 
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 5.2   Utländska turisters rörelse och tillgänglighet  

 

Faktorer som påverkar turistens rörelse mot en destination kan baseras på dess säkerhet, 

transporttillgänglighet och tillgänglig information. I vårt fall är det Stockholms stad som är 

destination och enligt modellen i figur 12 finns det fyra olika slags turiströrelse mot den. I 

denna undersökning har forskarna kommit fram till att den tredje typen av turisters rörelse är 

vanligast i Stockholm baserat på deltagarna i vår enkätundersökning. Denna kategori 

definieras som turister på sitt första besök till Stockholm som har ingen information om 

transport, men med tiden blir turisten bekant med destinationen och börja gå längre bort från 

boendet för att upptäcka nya attraktioner genom att använda sig av kollektivtrafik (Lew och 

McKercher, 2006). 

 

Första gången som utländska turister använder sig av kollektivtrafiken kommer de 

förmodligen att åka buss istället för tunnelbana eller pendeltåg. Dock känner många inte till 

att man inte kan betala på bussar med kort eller kontant då 83% av utländska turisterna (se 

figur 10) enligt vår enkätundersökning är vana vid att man kan göra det i sina hemländer. Lew 

och Mckercher menar i sin artikel att kollektivtrafiken (SL) har som skyldighet att ha kunskap 

om sina resenärer och om de faktorer som kan påverka deras resvägar för att bemöta 

turisternas behov på ett effektivare sätt och samordna bättre resor med lokal transportflöden 

där rörelse information spelar en stor roll.  

 

Enligt vår intervju med den anonyma bussföraren blir de utländska turisterna ofta förvånade 

när dem får reda på att det inte går att betala på bussen på grund av informationsbrist. Då det 

också finns många utländska turister som inte kan prata eller läsa engelska, och att det enligt 

våra observationer inte finns inga andra språk än engelska på SL:s informationsbroschyrer 

vilket i sin tur försvårar för utländska turister att hur man tar sig från punkt A till punkt B. 

Därför föreslog den anonyma bussföraren att SL borde skriva sina informationsbroschyrer på 

flera språk med tanke på att utländska turisternas besök ökar i Stockholm och på så sätt kan 

detta hjälpa de att förstå SL:s reseinformation.  
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Figur 12. Lew, McKercher, 2006, Modeling tourist movements. 

 

5.3  Information i kollektivtrafiken  

 

I vår intervju med Erika Lavel tyckte hon att utländska turister inte upplever svårigheter när 

det gäller att köpa biljetter om turisten har fått bra information, medan den anonyma SL 

spärrvakten tyckte att det var svårt att dela information till utländska turister som kan inte 

engelska och att SL har få engelska skyltar för bussar och tåg. Som vi också har observerat 

när vi var i ena SL Center saknades det skyltar, vilket ledde till att dem flesta utländska 

turisterna var tvungna att fråga andra människor om hjälp. 

 

Med tanke på att det har skett omfattande utveckling när det gäller tillhandahållning av 

information i kollektivtrafiken, har Farag och Lyons artikel om attitydteori varit en användbar 

metod för att förklara användare och icke-användare av informationen i kollektivtrafiken. 

Attityder, subjektiva normer, tidigare beteende och socialt sammanhang har enligt författarna 

den största effekten på informationssökning och användning av kollektivtrafik bland 

utländska turister. Farag och Lyons har använt sig av modellen (se figur 13) för att tydliggöra 

hur turister agerar på olika sätt beroende på vad dem vill uppnå för olika mål: avsikten att 

söka information i kollektivtrafiken bestäms b.la. av attityder, uppmuntran av vänner eller 

familj att fråga om information eller beteende mässiga kontroll. 

 

Enligt våra enkätundersökningar med utländska turister tyckte 55% att informationen om 

kollektivtrafiken inte är tillräckligt bra och att det har stora brist (se figur 7). När vissa 
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utländska turister skulle beskriva SL:s information med ett eller två ord förekom 

beskrivningar som "dålig", "språkproblem", ett fåtal ansåg att SL hade "bra service” och 26 % 

tyckte att man borde förbättra informationen på SL (se figur 11). Farag och Lyon har förklarat 

att det inom sin modell funnit att information har en stor påverkan på turisternas attityder och 

beteenden, då om man inte förstår sig på kollektiv trafiken på grund av brist på information så 

är det i sin tur svårt att erhålla och lita på SL från turisternas perspektiv,  

Farag och Lyons menar i sin artikel att om en turist får dålig information kan detta leda till en 

dålig upplevelse vilket kan göra så att turisten blir missnöjd när hen åker tillbaka till ens 

hemland medan en nöjd turist skulle rekommendera destinationen till vänner.  

 

Nykomlingar bland utländska turister är mer bekymrade över att få information om 

kollektivtrafiken samt att få en bra service eftersom utländska turisterna skiljer sig från 

lokalbefolkningen även i sökningen av information då man t.ex. inte använder resurser som 

internet och informationsbroschyrer i lika stor utsträckning (Klähn, Roosen, Gerike och Hall, 

2015). Detta har en koppling till vad respondenterna tyckte på frågan om hur SL kan 

förbättras, då de kom med föreslag om att sprida mer information i broschyrer vid buss 

hållplatserna på olika språk. 

 

 

 
Figur 13. Sendy Farag, Glenn Lyons, Explaining public transport information use when a car is available, 2010. 
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5.4  Destinationens image 

 

Helhetsbild av en destination är ett grundläggande krav för turism att uppstå, det är det 

avgörande elementet som förbinder turisten med en destination, och fungerar som en 

dynamisk faktor i turistsystemet (Baloglu och McCleary, 1999). Med hjälp av modellen (se 

figur 14) ser vi vilka faktorer som ger turisten en helhetsbild innan hen bemöter en 

destination: dessa faktorer kan bero på vilka och hur många informationskällor man använder 

sig av samt vad man har för ålder, utbildning och motivation för resandet. Detta kan i 

slutändan leda till en tanke eller känsla som avgör och påverkar den övergripande bilden av en 

destination. 

 

 
Figur 14. Baloglu, McCleary, a model of destination image formation, 1999. 

 

En turist som kommer till Stockholm för första gång och som redan fått en bild av 

destinationen beroende på faktorerna som tidigare nämndes har sina egna förväntningar som 

hen vill uppleva genom destinationens verksamheter och tjänster som SL erbjuder (Mendes, 

Guerreiro, Silva, 2010). I vårt fall är det amerikanska turisten Frank som inte hade sökt någon 

information innan han åkte till Stockholm. Då han förlitade sig på de bilder som han tidigare 

fått av erfarenhet, men han blev missnöjd med kollektivtrafiken i Stockholm på grund av dålig 

information gällande att det går inte att betala på bussen. Turisten Gala från Frankrike sökte 

information på nätet innan hon åkte och Kim från Kina fick information från en turistguide, 

vilket inte påverkade deras upplevelser som Franks. 
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 Detta stämde överens med teorin om en helhetsbild blir baserad på tidigare 

informationssökning, ålder, resebroschyrer (Charlotte, Echtner och Ritchie, 1991). 

 

Enligt vår enkätundersökning ville 39%  av de utländska turisterna att få tillbaka att man 

betalar på bussen på frågan om vad dem skulle välja förbättra hos SL (se figur 11), men i vår 

intervju med Sven Rudebeck som är affärsförvaltare hos Trafikavdelningen, talade han för oss 

att det för närvarande finns inga planer på att införa betalning på bussen då anledningen till 

det är arbetsmiljöverkets beslut om att skyddsstoppa kontanthanteringen på grund av 

rånrisken. En annan anledning är också att det skulle kosta SL mycket att installera kortläsare 

i alla SLs bussar samt att kortbetalningen skulle påverka påstigande och göra att bussarna inte 

kan komma i tid. I vår intervju med SLs busschaufför tyckte hen att SL tänker på deras 

säkerhet med tanke på all stöld som hände förut när man betalade på bussen. Dock tycker hen 

synd om de utländska turister som besöker Stockholm som har ingen aning om att man kan 

inte betala i bussen kontant eller kort då blir dem ofta förvånade.  
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6. DISKUSSION 
 

Eftersom SL har ansvaret för resor med tunnelbanor, pendeltåg och bussar inom Stockholm 

ska de ha kunskap om vilka faktorer som kan påverka utländska turister när de använder sig 

av SL, för att kunna bemöta turisternas behov på ett effektivare sätt och samordna bättre resor 

med sina lokala transportflöden. Resultatet från våra enkätundersökningar och observationer 

visar att 44% av utländska turister upplever svårigheter att köpa resebiljetter, vilket är mindre 

än hälften av våra deltagare. En intressant siffra som behöver uppmärksammas av SL med 

tanke på att av dessa 44% finner vi 67% som upplever att detta påverkat deras vistelse 

negativt på grund av den stora informationsbristen 

 

En turist kan inte veta att man inte kan betala på en buss med kort eller kontant och om man 

köper en biljett utan information på flera språk än engelska, kan turisten även missa SLs 

informationstjänster som finns att nå på webben och via telefon. De 56% som tyckte det var 

lätt att köpa resebiljett gjorde det för att dem antingen sökte information tidigare innan man 

anlände till Stockholm eller fick en rekommendationer från vänner eller familj och kunde 

behärska det engelska språket. Dem som också tyckte att det var svårt att köpa biljett klagade 

också på att få ihop det ekonomiskt, i och med det höga priset och att SL inte erbjuder någon 

gruppbiljett eller turistbiljett som underlättar för resande familjegrupper. Flera utländska 

turister vill heller inte köpa ett digitalt resekort då man måste ställa sig i kö istället för att 

kunna köpa i biljettautomater, vilket man ansåg vara både enklare att förstå sig på och ett 

smidigare sätt. 

 

Vi observerade att SLs service är tillgänglig till alla utländska turister eftersom den har ett väl 

anslutet system som erbjuder en stor utbud av resor med tunnelbanor, pendeltåg och bussar, 

men det kan inte utländska turister känna till om det saknas skyltar på engelska som ska 

hänvisa till vart SL center ligger. Vi tycker att transportkostnader hos SL är anpassade mer till 

lokalbefolkning än utländska turister som kommer på besök för en kort period då det finns 

enbart reskassor som ersatte remsa för att minska krångel, undvika problem med 

förfalskningar och skippa att stå i kö, men den är period baserad kort från 24 timmar och 

uppåt. Detta är ett problem för en turist som vill köpa en enkel biljett, då detta alternativ finns 

bara på mobilen, men då måste turisten ha tillgång till internet också vilket kan var svårt för 

utländska turister som inte har. Även om SL erbjuder biljettautomater där man kan köpa 

enklabiljetter med i närheten av busshållplatserna, är de enligt vår analys för få.  

 

Några av respondenterna diskuterade om att förbättra SL för en turist genom att bygga skyltar 

på engelska och erbjuda broschyrer på olika språk. Detta låter intressant eftersom det skulle 

underlätta för turister i och med att SLs skulle kunna utöka på sitt biljettutbud och därmed öka 

turister motivation att använda sig mer av kollektivtrafiken. Om t.ex. en grupp av fem familj 

medlemmar skulle behöva köpa en resebiljett istället för att köpa fem resekassakort för en 

kortperiod, blir det mycket smidigare och enklare för både utländska turister och personalen 

som jobbar inom SL, man kan till och med tillämpa detta i alla biljettautomater så att turister 

slipper stå i långa köer vid SL spärrarna.    
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7. SLUTSATSER  
 

7.1 Hur upplever utländska turister kollektivtrafiken i Stockholmstad? 

 

Resultaten från studien har visat att de utländska turisterna har upplevt både lätthet och 

svårigheter gällande att åka kollektivt runt om i Stockholm. Detta berodde på faktorer som 

turisternas ålder, utbildningsnivå, informationssökning med hjälp av internet, social medier, 

vänner, TV eller resebroschyrer.  

 

Lätthet:  

Utländska turister som har sökt information innan de begav sig till Stockholm eller fick 

rekommendation av vänner och familj eller turister som kan tala och läsa engelska har lätt att 

använda sig av SL och vet vad de vill ha, med hjälp av engelska broschyrer som existerar blir 

all kollektivtrafik tillgänglig, såsom att åka buss, pendeltåg och tunnelbana.  

 

SL har skapat resekassakortet som ersatte remsan för att undvika krångel, förfalskningar och 

underlättar för utländska turister, då man var tvungen att stå i kö förut när man hade remsa för 

att få stämpel tillskillnad från SL:s resekassakort som kan man passera med genom spärrarna. 

Smidigt, säkert och enkelt.  

  

Svårigheter:  

Utländska turister som inte sökte information överhuvudtaget innan de åkte till Stockholm 

och förlitade sig på sina egna erfarenhet upplevade svårigheter när de ville köpa biljett. 

Bristen på information på andra språk än engelska fick utländska turisterna att bli förvirrade 

över vilka kort dem kan köpa och hur man kunde gå tillväga med andra alternativ. Brist på 

information fick även utländska turister att inte känna till att man varken kan betala med 

kontant eller kort på bussen och att det inte alltid finns tillgång till biljettautomater, eftersom 

dem finns på få platser.  

 

I och med att SL tog bort den fysiska remsan och ersatte den med reskassan, har utbudet av 

SLs biljetter begränsats jämfört med förut. För utländska turister innebär det att det inte finns 

ett särskilt turistkort eller gruppkort. Utländska turister störde sig på biljettsystemet eftersom 

man måste ställa sig i kö om man inte har ett SL kort vilket gjorde biljettautomaterna endast 

funktionsbara om man ägde ett sedan tidigare.  

 

7.2 Kan detta påverka turisternas vistelse? 

 

Enligt våra enkätundersökning var det 67% av de som tyckte det var svårt att köpa resebiljett 

som har deras vistelse blivit påverkad, dels för brist på information och dels för det finns 

ingen särskilt turistkort. Eftersom SL inte har anpassat sina informationsbroschyrer till alla 

utländska turister som inte kan tala eller läsa engelska. Då deras förväntningar inte har 

uppnåtts då det stod ingen vidare information om att man inte kan betala på bussar, uppstod 
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ett hinder för turistens rörelse via SL och påverkade utländska turisters vistelse på ett negativt 

sätt. 

 

 

 

 

7.3 Hur kan SL förbättra och förenkla kollektivt resande för utländska turister? 

 

SL kan förbättras genom att: 

 Utveckla biljettsystemet så att man kan köpa engångsbiljett från biljettautomaterna, 

istället för periodbiljetter via SL spärrvakt, för att minska långa köer.  

 Tillämpa den marknadsföringsstrategi som finns i de flesta europeiska städer till 

exempel i München och Madrid, där får utländska turisterna olika erbjudande som är 

en kombination av gruppbiljetter upp till fem personer eller särskilt turistkort som kan 

uppmuntra utländska turister att åka kollektivt. 

 Hänvisa och sprida bussautomater vid varje busshållplats istället för att ha få, för att 

skapa möjligheter för utländska turister att köpa biljetter vart än de befinner sig i 

Stockholm. 

 

SL:s biljettjänster kan förenklas genom att:   

 Bygga tydliga skyltar på engelska som påpekar på vart man kan köpa resebiljetter, vart 

man tar bussar och tåg samt vart SL center ligger. 

 Skapa broschyrer på andra språk än engelska som innehåller information om hur man 

kan köpa biljetter, vad för slags biljetter det finns och hur de fungerar. 

 Ta tillbaka betalningen på bussen kontant eller kort för underlätta för utländska turister 

att åka ombord utan krångel. 
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8. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
  

Denna studie har varit inriktad på att undersöka hur utländska turister upplever SL:s trafik och 

hur detta kan påverka deras vistelse. För att få djupare inblick i vad som krävs för att skapa en 

framgångsrik kollektivtrafik i allmänhet kan det behövas att göra en studie ur 

stockholmsresenärers perspektiv eftersom denna studie var enbart från utländska turisters 

perspektiv. På så sätt kan man balansera mellan stockholmarens och utländska turistens behov 

när det kommer till kollektivtrafiken.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Mailintervju med Sven Rudebeck 

Affärsförvaltare pris och sortiment Intäkter i Trafikavdelningen 

 

- Varför kan man inte betala varken med kontant eller kort på bussen? 

- Varför har SL tagit bort remsan? 

- Funderar ni på att ta tillbaka remsa? 

- Funderar ni på att ta tillbaka att man kan betala kontant eller kort på bussen på i 

framtiden? 

 

Bilaga 2: Mailintervju med Erika Lavel  

Turistinformatör för Stockholm Visitors Board AB 

 

- Vad ingår i ditt jobb?   

- Vad brukar ni erbjuda till utländska turister i förhållandet till SL?  

- Vad för sorts frågor får ni oftast av utländska turister?  

- Tänker ni på att fixa en turistkort som är särskilt för utländska turister? 

- Vad tycker du om att man inte kan betala på bussen med kontant eller kortbetalning?  

- Tycker du att utländska turister upplever svårigheter när det gäller att köpa SL kort?  

- Brukar oftast utländska turister klaga på SL? Om ja, vad brukar de klaga på? Hur 

tycker du detta kan förbättras?  

- Hur kan SL underlätta för utländska turister i framtiden? 

 

Bilaga 3: Mailintervju med Henrik Ljungberg 

SL Chatservice och kundservice  

 

- Vad ingår i ditt jobb?  

- Vad för sort frågor får ni oftast av utländska turister?  

- Vad brukar ni erbjuda till utländska turister i förhållandet till SL?  

- Tänker ni på att fixa ett turistkort som är särskilt för utländska turister?  

 

Bilaga 4: Intervju med en anonym MTR-anställd inom SL 

 

- Vad ingår i ditt jobb?  

- Vad brukar ni erbjuda till utländska turister i förhållandet till SL? 

- Vad för sort frågor får ni oftast av turister?  

- Tänker ni på att fixa ett turistkort som är särskilt för utländska turister?  

- Vad tycker du om att man inte kan betala på bussen med kontant eller kortbetalning?  

- Vilka styrkor och svagheter finns det med SL när det gäller utländska turister? 

- Tycker du att utländska turister upplever svårigheter när det gäller att köpa SL-kort?  

- Brukar oftast utländska turister klaga på SL? Om ja, vad brukar de klaga på? Hur 

tycker du detta kan förbättras?  

- Vad tror du om SL:s betydelse för turismen i Stockholm? 



 

 

- Hur kan SL underlätta för turister i framtiden?  

- Har ni skyltar för utländska turister när de söker sig fram information till bussar och 

tåg?  

 

Bilaga 5: Intervju med en anonym bussförare  

 

- Vad ingår i ditt jobb?  

- Vad för sort frågor får ni oftast av utländska turister?  

- Vad tycker du om att man inte kan betala på bussen med kontant eller kortbetalning?  

- Tycker du att utländska turister upplever svårigheter när det gäller att köpa SL kort? 

- Brukar oftast utländska turister klaga på SL? Om ja, vad brukar de klaga på?   

- Hur kan SL underlätta för turister i framtiden?  

 

Bilaga 6: Intervju med en anonym SL-spärrvakt 

 

- Vad ingår i ditt jobb?  

- Vad brukar ni erbjuda till utländska turister i förhållandet till SL?  

- Vad för sorts frågor får ni oftast av utländska turister? 

- Tänker ni på att fixa ett turistkort som är särskilt för utländska turister? 

- Vad tycker du om att man inte kan betala på bussen med kontant eller kortbetalning?  

- Tycker du att utländska turister upplever svårigheter när det gäller att köpa SL kort?  

- Brukar oftast utländska turister klaga på SL? Om ja, vad brukar de klaga på? Hur 

tycker du detta kan förbättras?  

- Vad tror du om SL betydelse för turismen i Stockholm?  

- Hur kan SL underlätta för turister i framtiden? 

- Har ni skyltar för utländska turister när de söker sig fram information till bussar och 

tåg?  

 

Bilaga 7: Intervju med Turist 1 

Frank från USA 

 

- Where you from and what is the purpose of your visit?  

- Did you find enough information about Stockholm’s public transfer? 

- Why not?  

- Did it affect your visit and the image of Stockholm?  

- How do you think the bus service can be better so no more tourists will be affected as 

you were? 

 

Bilaga 8: Intervju med Turist 2 

Gala från Frankrike 

 

- Where you from and what is the purpose of your visit?  

- Did you find enough information about Stockholm’s public transfer? 



 

 

- How do you think the bus service can be better in the future? 

 

Bilaga 9: Intervju med Turist 3 

Kim från Kina  

 

- Where you from and what is the purpose of your visit?  

- Did you find enough information about Stockholm’s public transfer? 

- How do you think the bus service can be better in the future?  

 

Bilaga 10: Enkätundersökning till turisterna i Stockholm  

 

Sex:                            Age:  

 

1. Nationality: 7 Germany, 3 Italy, 8 Russia, 15 Finland, 8 France,12 Norway, 10 Denmark,  

3 Spain, 5 great Britain, 4 Poland, 4 China, 21 Others  

2. How do you get around the city center? By bus, train or car?  

Train 51%, 9% Car, 40% Bus 

 

3. Do you think there is enough information about Stockholm's public transport in 

general? 18% i Don’t Know, Yes 27%, No 55% 

 

4. Describe Stockholm public transport in one or two words? expensive, smooth, 

comfortable, complex, easy, late, many people, narrow, sweaty, hard, noisy, no space, small, 

dirty, bad information, ok, bad, great, good service, understandable, availability, languages 

issues, nice  

 

5. Was it hard or easy to buy a ticket for bus or train here in Stockholm? 

Hard 44%, easy 56%  

 

6. If it was hard, what was hard about it? And did it affect your visit and your image of 

Stockholm? 

-Didn’t know that I couldn’t pay in the bus 

- How to buy a ticket 

- To know which ticket to which zone 

- There wasn’t a group ticket to use at the same time 

- Not enough information    

- It was expensive  

- There were no signs  

 

67% affect my visit 

33% Not Really 

 

7- Can you buy tickets on board the buses in your country?  

Ja 83%, Nej 17%  



 

 

 

8. What do you think about you can't buy tickets on board in buses in Stockholm?  

- Strange 

- Awful 

- How did they think? 

- First time I ever heard about that 

- What do I do if I didn’t know that I can’t buy a ticket onboard and I want to get in that bus 

and I’m in hurry? 

- They should fix that bug 

- Maybe they have a good reason for that 

- Safety reasons 

- Affect everybody who use the buss 

- Make a big sign about it 

- So the bus drivers not get robbed maybe 

- Make everything harder 

- How should I pay then? 

- Very bad 

- Crazy 

- But why? 

- Where is the information about that? 

- Maybe it’s for the best 

- I’m shocked  

 

9. If you would change something about Stockholm's public transport what would you 

change? 

I don’t know 12% 

Price 23% 

Information 26% 

Pay in the buss again 39%  

 


