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Bakgrund 

SLs styrelse beslöt 930518 (se bilaga 4) att på prov inrätta ett lokalt färdbevis 
f om september -93 som skulle gälla i Södertälje, Gnesta och vissa delar av 
Salem. Differentierade taxor har diskuterats under lång tid för innehavare av 
alla typer av fårdbevis gällande obegränsat resande. Frågeställningen om en 
kort resa skall kosta lika mycket som en lång har lösts på olika sätt i olika 
geografiska områden. I vårt eget län har vi differentierade taxor om man 
betalar med kontantkupong eller med ett sk förköpshäfte. 

KollektivtrafIkandelen i Södertälje är låg. Som tidigare nämnts är vad som 
kallas "inompendling" vanligt. Korta avstånd till arbete/skola (se nedan) och 
ett centralt område med kommersiell och social service med bostäder runt om 
gör att man lätt kan klara sina behov inom en begränsad radie. Lokala cen

\--' trum i bostadsområdena tar ofta hand om de dagliga behoven. De få ärenden 
som absolut måste uträttas i centrala Södertälje är av sällanlcaraktär. Söder
tälje ansågs därför lämpligt som provområde. 

Mål sattes för infonnations- och försäljningskampanjer. För infonnations
kampanjen var målet att 60 % skulle känna till kortets existens. Målet för att 
försöket skall bedömas som lyckat är att minst 5 000 Södertäljekort säljs per 
månad efter en introduktionsperiod. Det såldes under en liknande månad 
(april 93) 5 583 "vanliga" månadsmärken inom Södertälje. Man hoppades att 
öka kollektivtrafIkandelen genom en merförsäljning. 

Syfte 

Det primära syftet med den undersökning som gjordes av Marknads- och 
trafikundersökningar var att undersöka hur väl och på vilka vägar invånarna i 
Södertälje nåtts av infonnationen om lokalkortet. 

Vi inkluderade även frågor om kollektivresandet inom och utom Södertälje. 
Vi kartlade resavstånd från bostad till arbete/skola och vilka fårdbevis som 
används vid kollektivresor. Svaren på dessa frågor kan kanske ge delförkla
ringar till den låga kollektivtrafIkandelen inom Södertäljeområdet. 

Metod 

0nfonnationen om lokalkortet sem skulle nå alla innevånare i Södertälje 
vilket uteslöt ombordintervjuer. För att nå "alla" valdes telefonintervjuer som 
metod. Ett urval drogs ur Södertäljekatalogen som också innefattar Mölnbo, 
Nykvarn och andra glesbygdsdelar. Påträffad intervjuperson måste vara 
bosatt på adressen och över 18 år. Max tre kontaktförsök gjordes. Intervju
erna gjordes kvällstid och helger vecka 36-37. 

Metoden används i många sammanhang men har svagheter. Hemliga telefon
nummer är det stora problemet. I vissa regioner är antalet mycket stort. Vad 
som idag är ett nästan lika stort problem är telefonsvarare. Även telefoner 
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med en kombination av vanlig telefon och fax ställer till problem. Det kan 
vara upptaget länge och vissa telefoner måste kopplas om manuellt vilket n ibland glöms bort. 

~ n Omfattning och bortfall 

~ I ett första urval drogs systematiskt 352 telefonnummer. Detta gav ett relativt n stort bortfall varför ett suburval på ytterligare 50 individer gjordes. 

r: Som väntat fanns det största bortfallet i "ej anträffade". Var femte fanns inte 

n inne vid något av de tre kontaktförsöken. Bortfallet fördelade sig på följande 
sätt; 

~ 
• vägrare 
• ej anträffad 
• språksvårigheter 

• sommarbostad 

• ej abonnent 

• övrigt bortfall 
• totalt 

3 % 
20 % 

3 % 
2 % 
6 % 
1 % 

35 % 

Nästan tre av fyra var bosatta i Södertälje tätort, var tionde i Järna. 

• Södertälje tätort 71 % 
• Järna 11 % 

• Nykvarn 6 % 
• TaxingelTuringe 5 % 
• Mö(nbo 7% 

Antalet genomförda intervjuer var 263. Varje intervjuad person motsvarar 
drygt 250 innevånare i undersökningsområdet. 

RESULTAT 

Kön 

Det finns drygt 60 000 invånare i de aktuella åldrarna och områdena. Enligt 
RVU (Resvaneundersökningen) är 51 % kvinnor. I undersökningen är 52 % 
kvinnor. 

Ålder 

Åldersklasserna är inte jämförbara med RVU. I undersökningen fördelar de 
sig; 

.18-19 år 

.20-29 år 

.30-39 år 

.40-49 år 

.50-59 år 

.60-69 år 

.~70 år 

Undersökningen 

3% 
16% 

18% 

18 % 
18 % 
11 % 

16% 

Officiell statistik 

17% 

15 % 

15 % 
11 % 
8% 

9% 
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Äldre personer är överrepresenterade i undersökningen jämfört med officiell 
statistik. 

Hushållsstorlek 

Var fjärde person bland de intervjuade lever i enpersonshushåll. Fördelning 
enligt följande; 

Undersökningen Officiell statistik
 
.1 pers 26% 36%
 

.2 pers 41 % 30%
 

.3 pers 11 % 15 %
 

.4 pers 14% 13 %
 

.~5 pers 8% 6%
 

Diskrepansen mellan undersökningsresultatet och officiell statistik vad gäller 
en- och tvåpersonshushåll kan inte helt förklaras. Det är dock alltid svårare 

.-- att få kontakt med enpersonshushåll. Eventuellt kan antas att tvåpersonshus
håll oftare är hemma kvällar och veckoslut än enpersonshushåll. Slår man 
samman en- och tvåpersonshushåll blir siffran 67 i undersökningen, respek
tive 66 % i officiell statistik. 

Sysselsättning 

Det stora antalet pensionärer bland de intervjuade medför att sysselsättningen 
blir ett missvisande kriterium på förvärvsgrad. Mer än var fjärde uppger sig 
vara pensionär. Två av tre arbetade eller gick i skola. Officiell statistik är här 
mycket svår att tolka men rimligtvis är det höga antalet pensionärer orsak till 
en marginell snedvridning. Eftersom dessa är hemma i stor utsträckning blir 
de ofta överrepresenterade vid denna typ av urval. Var sextonde sa sig vara 
arbetslös vilket verkar rimligt statistiskt. 

LOKALKORTET 

Försäljning 

Av de ca 60000 personer som ingick i totalpopulationen har 3,6 % valt att 
köpa kortet (2172 sålda). Bland de personer som ingick i undersökningen 
köpte också 3,6 % kortet. 

Känner till kortet 

Den primära frågan för undersökningen var om informationen för det nya 
kortet nått ut. Marknad hade satt som mål att 60 % skulle känna till att man 
i Södertälje kunde köpa ett lokalt kort till reducerat pris. Mer än tre av fyra 
känner till Södertäljekortet (77 %). Av naturliga skäl vet fler frekventa kol
lektivresenärer (82 %) än övriga (70 %) att kortet finns. 

Till dem som anses känna till kortet hör de som köpt det, de som anger lokal
kortet som alternativ och de som svarar "ja" på frågan om de känner till det. 
I de två sistnämnda grupperna svarade var fjärde rätt på frågan om priset. 
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Hur man fått kännedom 

Två av tre hade fått sin första information genom lokaltidningarna, knappt 
var tionde hade sett någon typ av affisch. Drygt var tionde hade fått veta att 
kortet fanns av någon bekant. 

• lokalpress 64 % 
• dagspress 6 % 
• utskick i brevlådan 2 % 

• radiofTV 2 % 
• affisch 9 % 
• folder buss 1 % 
• folder företag 1 % 
• SL-personal 0% 
• bekanta 11 % 
• vet ej 4 % 

Lokalpress har även i andra sammanhang visat sig vara ett effektivt sätt att nå 
ut med infonnation i geografiskt avgränsade områden. Det är mer tveksamt 
om det är lika effektivt vid övergripande förändringar 

Priset 

Informationen om hur mycket kortet kostar har inte nått ut. Var femte sva
rade rätt på frågan "känner Du till priset på lokalkortet?". Drygt hälften 
svarade "vet ej" och drygt var fjärde angav fel pris. 

Skäl att väljalinte välja lokalkortet 

Endast en procent säger att lokalkortet är för dyrt och att man därför inte valt 
det alternativet. Hälften anger som skäl "annat" vilket vanligtvis avsåg att 
man inte sa sig ha användning för någon typ av mer "permanent" färdbevis. 
Var sjätte gör resor i övriga länet och ser därför inte lokalkortet som ett bra 
alternativ. 

• billigt 4 % 
• endast lokala resor 1 % 
• lokala arbets-/skolresor O% 
• dyrt 1 % 

• resor i övriga länet 15 % 
• arbete/skola, övriga länet 7 % 

• GeM-avstånd 7 % 
• bil i arbetet 7 % 
• annat skäl 50 % 
• kombinerade skäl 8 % 

Omdöme om lokalkortet 

Mer än tre av fyra tycker att lokalkortet är ett bra alternativ till andra färd
bevis. Var tionde tycker inte att det är ett bra alternativ. Här måste dock en 
stark reservation göras. På grund av den låga kollektivtrafikandelen måste det 
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nödvändigtvis vara många som inte känner till hur andra färdbevis kan an
vändas. Detta i samband med att frågan ställdes efter att en relativt positiv 
text lästs upp kan ha påverkat omdömet. Även de som inte tidigare hört talas 
om lokalkortet fick frågan. Det kan tänkas att dessa hade svårt att rätt värdera 
värdet av lokalkortet. 

KOLLEKTIVRESANDET I SÖDERTÄLJE 
Avstånd 

En majoritet har 8 km eller mindre till arbetsplats/skola. En av tre har 3 km 
eller mindre. 

.0-2 km 26% 

.3·4 km 17% 

.4·6 km 8% 

.7·8 km 2% 

.:2:9 km 48% 

För en majoritet är gång, cykel eller moped (GCM) ett alternativ, åtminstone 
under sommarhalvåret. 

Färdbevis förutom lokalkort 

Fördelningen av färdbevis visar klart att kollektivtrafIkfrekvensen är låg i 
Södertäljeområdet. Det som brukar känneteckna frekventa kollektivresenärer 
är att de har någon typ av färdbevis som gör att man kan resa obegränsat. 
Bara var sjätte av de tillfrågade har ett säsongs- eller månadsmärke. Mer än 
hälften använder sig av rabatthäfte vid sin kollektivtrafi1cresa. 

• månadsmarke 9 % 
• kontantkupong 14 % 

• rabatthafte 58 % 
• sasongsmarke 6 % 

• årsmarke 1 % 

• annat 8 % 
• inget 4 % 

"Annat" kan vara färdtjänst, tjänstekort, barnvagn etc. Årsmärke kan förmån
ligt användas av anställda i Södertälje kommun. Månadsrnärke och 
säsongsmärke motsvarar i det närmaste samma antal personer som åker 
kollektivt varje dag. 

Färdsätt till arbete/skola 

Jämfört med länsgenomsnittet (RVU) för arbets-/skolresor 42 %, är det i 
Södertälje en majoritet som tar bilen. Trots de relativt korta avstånden tycks 
GCM vara något lägre än i RVU (19% i länsgenomsnitt). Medan länsgenom
snittet enligt RVU är 56 % för kollektiva färdmedel till arbete/skola är det i 
Södertälje endast en av fyra som åker kollektivt. 
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+ kollektivt 28%
 

+bil 54%
 

+GCM 16%
 

+ annat 2% 

I begreppet "annat" finns hemarbete, bondgårdar, stuterier etc vilket dock 
mycket marginellt påverkar avstånd i det tidigare avsnittet. 

Varför inte kollektivt till arbete/skola? 

Vi har i undersökningen sökt förklaringar till den låga kollektivtrafikandelen 
inom området. Mest förvånande i förhållande till vissa andra undersökningar 
är att ingen intervjuperson anser att det är för dyrt. Avstånd (se ovan) är det 
största enskilda skälet till att inte åka kollektivt till arbete/skola. Var femte 
angav detta skäl. Nästan lika många angav bil i tjänsten medan var sjätte 
tyckte det var bekvämt med bil. 

+ dyrt 0% 
+ lång restid 7 % 
+ långt till hållplats 10 % 
+ dålig turtäthet 10 % 
+ många byten 3 % 
+ bil i arbetet 19 % 
+ bil bekvämt 16 % 
+ GCM-avstånd 22 % 
+ annat skäl 14 % 

Kollektivresande i Södertälje 

Svaren nedan är svar på frågan "hur ofta åker Du kollektivt i Södertäljeområ
det", I antalet resor ingår även arbetsresor. 

+ varje dag 17 % 
+ ett par ggrlvecka 17 % 
+ 1 ggrlvecka 14 % 
+ 1 ggr/månad 11 % 
+ mer sällan 20 % 
+ aldrig 21 % 

Anmärkningsvärt är att mer än var femte säger sig aldrig åka kollektivt. 

Varför inte kollektivt inom Södertälje? 

Det är vid frågan "Varför åker Du inte kollektivt inom Södertälje" ingen 
skillnad mellan arbets-/skolresor utan detta kan ses som ett sammanfattnings
betyg åt kollektivtraftken i Södertälje. 

Vad det gäller det totala antalet kollektivtraft.kresor inom Södertäljeområdet 
anger nästan hälften att det är "bekvämt med bil". Var sjätte använder bil i 
arbetet och något fler anger "annat" skäl. Observera att denna fråga endast 
besvarats av dem som inte alls åker kollektivt och att bastalen därför är 
ganska låga. 



7 

• dyrt 2 % 

• lång restid O% 
• långt till hållplats 2 % 

• dålig turtäthet 5 % 
• många byten O% 
• bil i arbetet 14 % 
• bil bekvämt 46 % 
• GCM arbete-/skola 9 % 

• annat 18 % 
• kombinationer 4 % 

Att många byten och lång restid inte skulle vara ett hinder att åka kollektivt 
inom Södertäljeområdet är knappast någon överraskning. Däremot, att så 
många tar bilen av ren bekvämlighet är kanske anmärkningsvärt. Turtätheten 
i glesbygdsområdena är, de facto, låg. Skälet att inte åka kollektivt "GeM 
arbete skola" inbegriper här även andra lokala resor. "Annat" är inkluderade 
de som inte anser sig ha något behov av kollektivtrafIkresor. 

Kollektivresande i länet 

En klar majoritet av de tillfrågade reser sällan eller aldrig kollektivt i övriga 
länet. Bara var tionde reser kollektivt varje dag (=arbetsdag). 

• varje dag 9 % 
• ett par ggrlvecka 4 % 
• 1 ggr/vecka 18 % 
• 1 ggr/månad 12 % 
• mer sällan 29 % 
• aldrig 28 % 

Det är följaktligen ett begränsat resande utanför Södertäljeområdet. 

Varför inte kollektivt i övriga länet? 

Inte heller här tycks priset ha någon inverkan på resmönstret. Långa restider 
är inte något hinder att räkna med. Som väntat är "bil bekvämt" ett domine
rande skäl till att inte åka kollektivt. Var fjärde anger"annat" vilket ofta 
betyder att behovet att resa inte finns. 

• dyrt 0% 
• långa restider O% 
• långt till hållplats 1 % 

• många byten O% 
• bil i arbetet 8 % 

• bil bekvämt 63 % 
• GCM-avstånd O% 

• annat 25 % 
• inget skäl 3 % 

Även här är kriteriet för att svara på frågan att man aldrig åker kollektivt i 
övriga länet vilket ger ett bastal på 73 personer. 
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Avslutning 

Med tanke på att 5583 månadsmärken såldes för april månad -93 är det vik
tigt att stämma av om det skett en expansion av marknaden eller om vi tagit 
marknadsandelar från vårt vanliga märke. Detta måste ske med utgångspunkt 
från försäljningsstatistiken eftersom alltför få köpare av Södertäljekortet finns 
i intervjumaterialet. Bland dena fåtal har fyra av nio personer tidigare haft 
månadsmärke, fyra haft rabatthäfte och en säsongsmärke. 

Försäljningen av förköpshäften går inte att direkt relatera till resandet tids
mässigt eftersom remsan kan utnyttjats under kortare eller längre tid. Vad vi 
däremot kan konstatera är att den sammanlagda försäljningen av månadsmär
ken gällande september ökat. Eftersom vi endast har möjlighet att undersöka 
den försäljning som sker i Södertälje är det svårt att uttala sig om vi genererat 
några nya kunder. Man har kanske valt att köpa sitt färdbevis i Södertälje i 
stället för någon annanstans. Troligt är dock an en viss försäljningsökning 
skett. 

När detta skrivs har vi facit i hand. Det såldes 2172lokalkort. Med tanke på 
att det är regionalt kan detta vara en merförsäljning om nivån på våra "van_ 
liga" månadsmärken inte har gån ner. Försäljningsminskningen av dessa 
täcks med marginal av försäljningen av Södertäljekortet. Inför september 
månad såldes 4 253 månadsmärken. Södertäljekortet tillsammans med "van
liga" månadsmärken har alltså ökat försäljningen i Södertälje av dessa med 
en sjättedel. 

Av undersökningsresultatet att döma är kollektivtrafikandelen låg i Södertälje 
vilket bekräftas av vad vi tidigare visste. "Inompendlingen" är betydligt större 
än den utpendling som förekommer. Bilen verkar vara en mycket stark kon
kurrent till kollektivtrafiken i Södertäljeområdet. 

Målet för informationskampanjen nåddes med marginal. Försäljningsmålet 
tycks, med tanke på tidigare sålda månadsmärken, satts för högt. Innan stati
stiken för övriga försålda färdbevis kommit kan vi inte bedöma om vi vunnit 
några nya kunder. Vi måste också avvakta trafikanträkningar i området. Först 
därefter kan konsekvenserna av ett regionalt kort utvärderas helt. 
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Efternamn	 _ Förnamn _ 

Bostadsad ress: 

galunamn 

Telefonnummer (ex arbete) 

Kön	 Ålder 
(i IOtal år) 

man 
kvinna D 

Arbets-/ skoladress: 

galunr postadress 

_ 

Antal personer i 
hushållet 

D 
Sysselsättning 

arbele 
skola 
pensionär 
arbetslös 
annan 

galunamn	 gatunr kommun 

Hur tar Du Dig till Ditt arbetet skola? 

GCM kollektivl
 

bil
 

annat.	 . 

I, 
Varför åker Du inte kollektivt? 

dyrt
 
lång reslid
 
långt lill håll plats
 
dålig turtäthet
 
många byten
 
bil i arbetet
 
bil bekvämt
 
GCMavstånd
 

annat.	 .. 

ÖVRIGA SYNPUNKTER 



Bilaga 1 

rij 
~3a Varför åker Du inte r3bVarför åker Du inte 

~ t Hur ofta åker Du kollektivt kollektivt? 2Hur ofta åker Du kollektivt i kollektivt? 

i Södertäljeområdet? dyrt övriga delar av länet/ stOl"Sthlm? dyrt 

varje dag lång restid varje dag lång restid 
clt par ggr/vccka långt till hpl elt par ggr/vccka långt till hpl 
l gg/vccka ! dålig turtäthet 1 gg/\'ccka många byten 
l gg/ månad många byten 1 gg/ månad bil i arbetet 
mer sällan bil i arbetet mer sällan bil bekvämt 
aldrig bil bekvämt aldrig GCMavst arbetc/skola 

GCMavst arbete/skola 
annal. .. 

annat.. . 

""Sl1i! om 3a och 3b 

4Vilket färdbevis använder Du nu? 

månadsmärke	 kontanlkupong lokalkort
 
rabatthäfte
 
säsongs kort
 i 

i årskort 
annal. . ,+ 

S Vad kostar Ditt 6 Vilket färdbevis använde 
månadsmärke? Du tidigare? 

355 265	 , månadsmärke 
j215 160 kontantkupong 

vet ej ! rabalthäfte 
i 
J säsongskort 

I j årskort 
lI 
i	 annal. .j 

l	
j 

ingetj 

+ +	 i 
7 Känner Du till några alternativ till
 

säsongs-/ månadsmärke?
 t 
lokalkort --_.•_.__.........~ 8 Känner Du till ..~ 9 Hur fick Du först reda på att Lokalkortet införts? 

priset på 
lokalpress folder buss 

i.,g@ årskort	 Lokalkortet? 
dagsprcss foldcr företag 

i~--annat	 .. rätt	 utskick i brevlådan SLpersonal
l fel radio/ TV bekanta 
l~ nej nej	 affisch 

+! 
annal.	 . 

~tOKännerDu till Lokalkortet? l	 ~j	 iJa 

nej i +I r- t I Varför har Du v~lt/ inte valt Lokalkortet? 

'f l bJlltgt prIS dyrt 
12 Tycker Du att Lokalkortet ~ : lokala resor övriga länet 

är ett bra alternativ till lokalt arbete/skola övriga länet 
andra färdbevis? arbete/skola GCMavstånd 

bi I i arbetet ja 
nej 

annal. . 
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Försök med lokalt kort i Södertälje 

Genom att sänka priset på lokala resor bedöms antalet resor med SL 
'-'	 öka. Anledningen år att vi idag har svårt att priskonkurrera med bil

resandet på korta resor. De senaste åren har kostnadsrelationen mellan 
bil:- och kollektivresor försämrats. 

För att få erfarenhet av hur mycket resandet och därmed SL marknads~ 
andel på detta sätt kan ökas föreslås att ett försök med ett Dlokalt 
månadskort" genomförs i Södertälje. 

Försöket 

Försöket föreslås starta den 1 september 1993 och pågå i första hand 
under resten av 1993. Det lokaJa kortet - ·Södertäljekortet· - föreslås 
kosta 265 kr (reducerat pris 160 kr) och vara giltigt inom Södertälje 
kommun inklusive tågtrafiken från Gnesta samt på den del av linje 750 
som går i Salems kommun. 

I 

Priset på kontant- och rabattkuponger ändras inte. 

Kortet säfjS lokalt i Södertälje och vid SL-Center vid T-Centralen. En 
lokal informationskampanj startar i bö~an av augusti. ~ 

Försöket bedöms som lyckat om minst 5.000 Södertäljekort säljs per 
månad efter en introduktionsperiod. 

, 
'-'" Studier av tärdbevisförsäljning och lokatt resande i Södertälje genom

förs töre, under och efter försöket Denna statistik kompletteras av 
"., marknadsundersökningar avseende Södertäljebomas kunskap om och 

inställning till Södertäljekortet 

Fortsättning 

Bedöms försöket lyckat kan en utvidgning till att omfatta ytterligare 
något område under 1994 bli aktuell. Ett intressant sådant område, med 

a annan karaktär kan vara Sigtuna. Ett lånstäckande system med lokala 
kort kan tidigast vara i drift 1995-01-01. 
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Försöksområdet Södertälje 

Södertälje har 82.000 invånare och en förhållandevis hög arbets
platskvot 1>, Andelen inompendlare (bor och arbetar inom kommunen) 
är ca 80%, vilket är mycket högt jämfört med andra kommuner i länet 
(länsgenomsnitt ca 55%). Totalt sett reser Södertäljeboma något 
mindre än genomsnittet i länet Andelen kollektivresor är 25% vilket är 
avsevärt lägre än länsgenomsnittet 40%. Den stora andelen lokala 
resor och därmed korta resavstånden innebär att många väljer att gå 
eller cykla. 

65% av Södertäijebomas SL-resor sker med periodkort, 35% med 
kuponger (ränsgenomsnitt: 83% respektive 17%). 

Bedömda effekter ~ 

Försöket beräknas medföra att det lokala SL-resandet ökar med 2 - 4%. 
Antalet sålda ·Södertåijekorr kan på motsvarande sätt beräknas bli 
5.000 - 7.000 märken per månad. 

Prissänkningen beräknas medföra ett intäktsbortfall på 400.000 
kr/månad (± 15%). Budgeterade intäkter för 1993 bör aJltså justeras 
nedåt med ca 1,6 Mkr. 

Förslag till beslut 

Styrelsen föreslås besluta 

att ge verkställande direktören i uppdrag att under perioden 9309 
~ 

9312 genomföra ett försök med ett lokalt månadskort i Södertälje på 
det sätt som beskrivits ovan. 

~ 
Leif Axen 
Verkställande direktör 

~ 
Bo Tengblad 
Chef, Marknad och försäljning 

1) 0.96 arbetsplatser per förvärvsarbetande boende i kommunen. 
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