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trender som förändrar våra liv
Krönika av trend- och omvärldsanalytiker Johanna Danielsson

ycket blir som vanligt igen
när vaccinet nått ut till
tillräckligt många, förhopp
ningsvis nu till sommaren. Men pandemin
har också gett skjuts till trender som
pågick redan innan och som förväntas
fortsätta när nya vanor har satt sig.
Här är min trendspaning. Känner ni
igen er?

1.

Naturupplevelsetrenden är här för att
stanna. 46 procent fler svenskar lade
fokus på att uppleva natur och djur under
sin senaste huvudsemester. Naturen kom
pletterar så mycket annat i vår vardag –
vårt behov av avkoppling, stresshantering
och återhämtning. Men naturen underlättar
också kreativitet och problemlösning.
När flera motiv och drivkrafter puttar på
försvinner en trend inte så lätt.

2.

Hemmet har fått en fördjupad betyd
else för fler när vi jobbar hemma,
och förväntas hålla i sig till viss del även
på längre sikt. Nio av tio som jobbat
hemma under pandemin vill fortsätta att
göra det i framtiden. När behovet av yta för
hemarbete sammanfaller med möjligheten
att pendla färre dagar i veckan förstärks
flyttströmmarna. Mot storstädernas
kranskommuner, eller till och med lite

längre bort. Fler vill ha trädgård, eller åt
minstone en balkong. Lite natur i och runt
hemmet gör gott för kropp och själ!

3.

Kokkonsten i hemmen har nog ut
vecklats under pandemin, även om
många vittnar om längtan efter restau
ranglagad mat. Men när fler jobbar hem
ifrån lite oftare även på sikt, så förskjuts
delar av efterfrågan på lunchrestauranger
och after work-krogar mot storstädernas
ytterområden. Food truckar blir vinnarna
som flexibelt kan flytta på sig.

5.

“My car is my castle.” Bilen är det
enda färdmedel som ökat rejält det
senaste året och kan nog fortsätta vara
ett attraktivt alternativ när den anpassas
till miljövänligare drift och blir självkörande
inom några år. Men annars talar mycket för
tåg och annan kollektivtrafik när långsiktig
hållbarhet står i fokus. För visst kommer vi
fortsätta resa för att mötas! Vi har näm
ligen också blivit skickligare på att bedöma
vilka typer av möten som klart vinner på
att genomföras fysiskt.

”Fler vill ha trädgård,
eller åtminstone en
balkong. Lite natur i
och runt hemmet gör
gott för kropp och själ.”

4.

Digitaliseringen är den enskilt
största och snabbaste trenden som
avverkat flera års prognostiserad utveck
ling på några få månader under pandemin.
E-handeln slog rekord på rekord under
2020 och förväntas fortsätta växa. Inte
minst åldersgruppen 75 plus upptäckte
möjligheten att handla exempelvis livs
medel på nätet.

Movingo är en periodbiljett för
obegränsat resande i Mälardalen
Biljetten gäller för Mälartåg, SJs regionala tåg med Movingo-giltighet, T rosabussen,
Tåg i B
 ergslagen inom Västmanlands-, Örebro- och Östergötlands län, och all lokaltrafik
som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Ö
 stgötatrafiken.
Movingo gäller för o begränsat resande i 30 dagar, 90 dagar eller ett år.
Bakom Movingo står Mälardalstrafik som är ett samarbete mellan regionerna i Stockholm,
Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Johanna Danielsson är vd på trend- och
omvärldsanalysföretaget Kairos Future
i Stockholm. Hon var tidigare turismforskare och hennes favoritplatser i
Mälardalen är Stockholms skärgård
och Nyckelviken. Pandemin har fått
henne att vara ännu mer ute i naturen,
återta kontakten med vänner över hela
världen och börja cykelpendla.
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Anders Johnsson från
Örebro, utnämnd till
Årets Ekokock 2020, vill
inspirera fler att laga mat
som både är ekologiskt
hållbar och gärna när
odlad. Varför inte lyfta
hemmalunchen eller mat
lådan med vårens första
primörer i form av en
nässelsoppa?
Text: Kerstin Torsede
Foto: Andreas Hylthén

Vinnarkocken brinner för ekomat och
Ända sedan starten av sin kockkarriär för
över 20 år sedan har Anders Johnsson riktat
in sig på lokala hållbara råvaror. Förra året
blev han utsedd till både Årets Ekokock
2020 och Årets hållbarhetskock 2020.
– För mig är valet ganska enkelt –
vilken verksamhet vill man stödja? De som
tar hand om jorden och det som odlas eller
de som förstör jorden och besprutar det
som odlas? Jag vill kunna fortsätta bo och
leva hållbart här på jorden och väljer därför
ekologiskt odlat i alla lägen. Är produkterna

dessutom närodlade så är det så mycket
bättre, säger han.
Ekologiskt tänk
Anders har varit verksam som kock och
köksmästare i både Sverige och utomlands,
men bor och driver idag sin egen verksamhet Slyteviken kreativ catering & matstudio
i Örebro. Att tänka ekologiskt har varit med
i princip från början. Han jobbade flera
somrar på Gotland där Anders Broman på
Toftagården blev hans läromästare.

– Det var ganska ovanligt då att tänka
lokalproducerat och obesprutat men det
gjorde han. Alltsedan dess har jag anammat
hans stil i köket, vilket innebär en stor respekt för råvarorna och för alla som arbetar
både i köket och i matsalen.
Ett helhjärtat fokus på hållbarhet och
ekoodlat har funnits med sedan dess. Anders
vill gärna fortsätta inspirera andra till att
använda de ekologiskt odlade varor som
finns i vår närhet året om.
– Laga mat efter säsong både till vardags

ODLING & EKOMAT
Naturens skafferi har mycket gott att
erbjuda. Granskott är syrliga och fulla av
skogssmak, men får bara plockas om du har
markägarens tillstånd. Ebbe studerar de
ljusgröna granskotten noga där han sitter på
pappa Anders Johnssons axlar.

NÄSSELSOPPA MED ÄGGKRÄM
6 PORTIONER
Nässelsoppa eller nässelvelouté är en lätt
och luftig soppa på vårens första gröna
nässelblad. Velouté, som betyder sam
metslen, är en ljus, orostad buljong som
antingen reds av eller mixas med grädde.
NÄSSELSOPPA
• 5 liter nässlor, plockade blad utan stjälk
• 2 st vitlöksklyftor, skalade
• 1 st gul lök, skalad
• 1 liten bunt timjan, 10–12 kvistar ihop
knutna
• 30 g smör
• 1 liter mörk kyckling- alt. grönsaksbuljong
• 3+1 dl grädde
Tillagning: Koka upp en stor (5 liter) kastrull
med saltat vatten. Plocka undan lite nässlor
till fritering och blanchera resten av näss
lorna snabbt i vattnet, 5 sekunder. Lyft upp
med hålslev och kyl i kallt vatten, vrid ur
vattnet. Hacka nässlorna grovt.
Fräs smöret i en kastrull, tillsätt den
gula löken och fräs tills den mjuknar. Fin
hacka eller pressa i vitlökarna, lägg i dem
tillsammans med den gula löken och fräs
någon minut till. När vitlöken fått fräsa klart
slå på buljongen och 3 dl av grädden och
lägg i bunten med timjan och koka upp.
Vrid ner värmen och låt allt småputtra
några minuter. Ta upp timjanbunten och
lägg i nässelhacket, mixa sedan allt med en
stavmixer, om du har en bra sådan, annars
kör du i mixerkanna. Mixa soppan helt slät,
smaka av med salt och sherryvinäger.
En soppa ska ha rätt sälta på femte
skeden. Alltså det är först när du är på
provsmakssked nummer fem som du vet
hur salt soppan ska vara. Om du saltar som
i en sås så blir soppan för salt i munnen på
femte skeden. Vispa 1 dl grädde lätt och
vänd i soppan precis innan servering.

Tips!

hållbarhet
och till fest. Allt som är i säsong är godare, smakar
mer och är då som billigast att köpa.
Kryddning efter årstid
Under årets kalla, mörka månader föreslår han
att man kryddar med lite varmare kryddor som
kummin, spiskummin och chili. Det ger lite mer
tryck i maten.
– När sedan sommaren kommer med alla
nyskördade grönsaker behövs inte lika mycket
kryddor. Då smakar råvarorna ofta så gott att bara
lite sidostöd behövs.
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ÄGGKRÄM
• 6 ägg
• 2 dl grädde
• En klick smör
• Salt
Tillagning: Vispa ihop ägg och grädde,
smält smöret i en sauteuse (rundbottnad
kastrull) och slå i blandningen. Värm på
medelhög värme under konstant omrör
ning med visp, sakta först, snabbare när
äggen börjar stelna och blir rörig. Ta av från
värmen och fortsätt vispa några minuter.
Låt röran stå 10 minuter så den sätter sig.
Mixa slät med stavmixer och salta. Den här
krämen är även supersmarrig kall på en
macka eller till sillen på midsommar.

FRITERADE NÄSSLOR
• En rejäl näve nässlor
• Olja till fritering
• Salt
Tillagning: Värm fritösen till 160oC, gör i
ordning en liten plåt eller tallrik med hus
hållspapper att lägga nässlorna på när de
är färdigfriterade. Var beredd med locket
till fritösen, det kommer att skvätta när du
lägger i nässlorna! Fritera nässlorna tills de
är frasiga, ca 20 sekunder. Lyft upp och låt
rinna av på papperet. Salta.
Recept: Anders Johnsson
Årets Ekokock 2020 Anders Johnsson är
aktuell med kokboken ”Härifrån. Råvaror,
recept och relationer”.
– Mat handlar enligt mig om relationer och
förtroende mellan matlagare och råvaruproducenter. Och vi måste jobba hållbart – i alla
dimensioner.
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FLER MÄLARTÅG OCH NYA AVGÅNGAR:

Fortsatt
storsatsning
i Mälardalen
För drygt ett år sedan var det premiär för Mälartåg på
spåren. Nu trafikerar 32 splitternya tåg fyra linjer – och
den stora satsningen på regionaltågstrafiken i Mälar
dalen tar nästa steg i slutet på året: ännu fler tåg och
fler avgångar.
Text: Katarina Myrberg | Foto: Niklas Björling

För dig som måste resa
– här rullar Mälartåg

• Örebro – Arboga – Kungsör – Eskilstuna
– Strängnäs – Läggesta – Nykvarn –
Södertälje – Flemingsberg – Stockholm
– Arlanda/Märsta – Knivsta – Uppsala
• Hallsberg – Vingåker – Katrineholm –
Flen – Gnesta – Södertälje – Flemingsberg – Stockholm
• Norrköping – Kolmården – Nyköping –
Vagnhärad – Södertälje – Flemingsberg
– Stockholm
• Linköping – Norrköping – Katrineholm
– Flen – Hälleforsnäs – Eskilstuna
– Kvicksund – Kolbäck – Västerås –
Ransta – Sala

Många spännande nyheter väntar Mälartågs
resenärer från den 12 december i år. Här är ett
axplock:
•E
 n kraftig ökning av antalet avgångar
på linjen Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala via Arlanda. Ökningen
varierar för respektive delsträcka, mest
ökar sträckan Stockholm – Uppsala från
2 till 23 avgångar på vardagar i vardera
riktningen.
•F
 ler avgångar mellan Eskilstuna och
Västerås. Nio fler avgångar, totalt 31
i vardera riktningen, på vardagar och
en fördubbling från 7 till 15 avgångar
på helgerna. Målsättningen är halvtimmestrafik för resenärer på sträckan
Sala – Västerås – Eskilstuna, men det är
slutgiltigt Trafikverket som fattar beslut
om denna utökning.
Satsningen på fler avgångar är möjlig tack
vare att ännu fler nya tåg är på väg in. Under
2022 kommer Mälartågs tågflotta att bestå av
53 nya dubbeldäckare med 357 sittplatser och

nio upprustade regionaltåg av modell Regina.
Samtidigt kommer Mälardalstrafik, det
regionalt ägda bolaget bakom Mälartåg och
periodbiljetten Movingo, ta ökat ansvar för
Mälartågs och Movingos biljettförsäljning och
kundservice.
– Det blir spännande att ta nästa stora steg
i den här historiska satsningen som regionerna
runt Mälardalen gör på regionaltågstrafiken.
Att förenkla för människor att smidigt och
bekvämt pendla över regiongränserna till
jobb och studier är otroligt viktigt för att hela
Stockholm-Mälardalen
ska kunna fortsätta
växa hållbart,
säger Helena
Ekroth, vd på
Mälardals
är Mälartågsresenärerna
trafik.

Så nöjda

– läs mer på sidan 11
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Susanna Blomé arbetar på Eskilstuna stadsmuseum och
arbetspendlar sedan mer än tio år mellan Stockholm och
Eskilstuna.Emellanåt har hon med sig dvärgschnauzern
Frans som sitter på medhavd handduk på sätet.
– Det jag uppskattar mest med de nya Mälartågen är
den låga ljudnivån och att det är så lätt att kliva på och
av när man har barnvagn eller hund med sig.

Vi frågar tre

För drygt ett år sedan var det premiär för nya Mälartåg i Mälardalen.
Varför reser du med Mälartåg i dag?
Bryan Conejeros,
på väg till Stockholm:
– Jag är på väg till
jobbet som kökschef
på en restaurang i
Vasastan i Stock
holm. Jag har tågpend
lat i sex–sju år, för jag har
flickvän och familj här i Eskilstuna.
Jag gillar Mälartåg för de är moderna
och det finns alltid plats så jag inte
behöver stå. Dessutom har jag bra koll
på avgångarna och undviker dem då
det brukar vara mest folk ombord.

Joky Ghassan,
på plattformen i Eskilstuna:
– Det känns bra att välja tåget för
klimatets skull. Men jag åker inte tåg
så ofta, så det blir första gången
med Mälartåg. Jag ska till Gävle och
byter tåg i Stockholm. I Gävle ska jag
förhoppningsvis köpa
en bil jag hittat
på nätet. Oj, det
där lät ju inte
så klimatsmart,
ha ha.

Maja
Danneman,
på väg till
Eskilstuna:
– Jag bor i Stockholm,
men flexjobbar på tåget för jag ska
överraska en väninna i Eskilstuna
som fyller 40 i dag. Tidigare har jag
arbetspendlat i flera år, till Nyköping
och Eskilstuna. Det jag gillar med de
nya Mälartågen är wifi ombord, så
smidigt att kunna fixa jobbmejl och
arbeta under resan. Det fanns inte på
de äldre tågen när jag pendlade.
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ODLING & EKOMAT

Mästerodlaren vill
få fler att odla själva
Det krävs varken trädgård eller åkerland för att odla
själv. Mästerodlaren Johannes Wätterbäck och sambon
Theres Lundén i Västerås driver bloggen Farbror Grön,
där de delar med sig av sina gröna kunskaper och inspi
rerar fler att odla själva – även hemma i lägenheten eller
i en pallkrage bakom hyreshuset.
Text: Katarina Myrberg | Foto: Johannes och Tora Wätterbäck samt Theres Lundén
– För oss är det makt att odla, makt över vad
vi äter och över smakerna. Genom odlandet
kan vi välja olika sorters grönsaker beroende
på vilka smaker eller egenskaper de har, sorter
som inte går att köpa, säger Johannes.
Hans odlingspassion slog till för 30 år
sedan, när han som 21-åring tog över mammans sommarstuga med en igenväxt trädgård i
Nyköpingstrakten.
–Jag började så frön i det gamla växthuset
och drev upp perenna plantor, för jag hade
inte råd att köpa dyra växter från handels
trädgården. Och sedan har det fortsatt.
Råd och recept i böcker och blogg
Han och Theres har även gett ut flera böcker
om självodling och med recept. Bloggen och
deras sociala medier har totalt mer än 100 000

Theres Lundén och Johannes Wätterbäck i Västerås
driver bloggen Farbror Grön sedan tio år.

följare, som följer deras experimenterande
med nya odlingsmetoder och nya sorter, allt så
giftfritt det bara går. Det har hittills blivit mer
än 1 000 artiklar på farbrorgron.se, allt från
odling av majs, vindruvor på balkongen, vitlök
och kål, potatis, asiatiska och nordiska grönsaker till recept på hummus av egenodlade
bönor. De ger handfasta råd, från vattning och
gödsling (det slarvar folk väldigt ofta med) till
skörd och tillredning, inklusive missöden.
–Ge inte upp och ha inte för höga förväntningar att du ska kunna bli självförsörjande
på grönsaker. Satsa på ett par olika sorter och
se vilka som du lyckas bäst med – och så
söker du recept efter det, säger Johannes.
Potatis och tomater för nybörjare
För nybörjare rekommenderar han en liten
potatisodling (köp en gourmetlåda delikatesspotatis som sättpotatis) i pallkrage eller
på friland. För tomtens soligaste plats passar
kanske en busktomat i en 20 literskruka
i planteringsjord, som vattnas och gödslas
kontinuerligt med Blomstra växtnäring (4–6
mått per 10 literskanna) och som binds upp så
plantan inte knäcks.
– Tomater är självpollinerande, men vi
brukar hjälpa dem på traven och dutta med
pensel eller fingret i varje blomma så frukterna utvecklas lite snabbare.Vi låter också
alla skott kika fram och växa. Det är lite
pyssel, men resultatet blir ju underbart! säger
Johannes.

I växthuset utanför lägenheten i Västerås växer vintersåddern
Nedan ses ljuvliga nyskördade tomater, egenodlad basilika och

Som mest har de odlat på sex olika platser
samtidigt, inklusive en takfarm. Men för att
hinna med odlar de nu bara i Sörmlands
stugan samt i och utanför lägenheten i
Västerås.
Johannes tror att svenskarnas ökade
odlingsintresse som fått en extra skjuts under
pandemin kommer att hålla i sig.
– Det är jättesvårt att se att människor
skulle vilja gå tillbaka till att bara bli konsumenter, när man kan skapa så mycket själv.
Själva odlandet har ju så många goda bi
effekter. Det är avstressande, ger frisk luft och
naturlig träning.

ODLING & EKOMAT
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Fler odlingstips
hittar du på
farbrorgron.se

Här frodas gurkplantor i soligt fönster.

Odla vårens gurka
– i lägenheten
Tänk att slippa köpa gurka under kanske
en eller två månader och skörda redan
innan det börjar växa ordentligt i träd
gården! Gör som Johannes och odla dem
inomhus i lägenheten.

na som såddes i februari till mars. Grödorna tittar upp mycket snabbare, blir tåliga och får rikligt av solens strålar.
h dottern Tora som skördar lök.

REKO – för dig som vill handla
av lokala producenter
För den som inte kan eller vill odla själv
finns nu REKO-ringar med lokala produ
center i de flesta städer.
REKO står för Rejäl Konsumtion
och är ett relativt nytt sätt att handla
lokalproducerade råvaror och produkter
utan mellanhänder. Allt organiseras i
lokala REKO-ringar på Facebook där

säljare och köpare tar kontakt med var
andra. Beställning och betalning görs
upp i förväg och sedan är det bara att
hämta upp sina varor på en bestämd tid
och plats.
Du hittar din närmaste REKO-ring
genom att söka på REKO och din stad
på Google eller Facebook.

1. Gurkfröna kan sås från mitten av mars till mitten
av sommaren. Så två frön i en 7 cm-kruka fylld
med planteringsjord och ställ i ett odlingstråg
under belysning. Piccolino, Passandra och Hope
line är Johannes favoritsorter.
2. Det passar utmärkt att odla gurka inomhus i
soliga fönster från mars till augusti med minst
sex timmars full sol per dygn. Plantera om i större
krukor, t ex en gurkplanta i 5-literskruka med
planteringsjord, 25 g ekologisk grönsaksgödsel
och 25 g pelleterat hönsgödsel.
3. Vattna mycket och ofta. Blompinnar är bra stöd
i början, därefter steksnören från gardinstången
som hänger och dinglar mot gurkorna.
– Vår gurkodling på fyra plantor i vårt öster
fönster levererar 25–40 gurkor varje vår. Om
100 000 österfönster skulle odla det skulle
2,5–4,5 miljoner närodlade och giftfria gurkor pro
duceras! säger Johannes.

FOTO: PRIVAT
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Med smör och extra kryddor i vätsketäta förpackningar kan du lyxa till maten på stormköket.

COUSCOUS CASHEW
4 PORTIONER

Maria Modén torkar sin egen mat och lagar på stormköket på sina vandringar. En vandringsfavorit i Mälardalen är Sörmlandsledsetappen mellan Mölnbo och Järna via Vattgruvan, dit du kan ta sig med Mälartåg
till Södertälje och därefter pendeltåg. Foto: Privat

Laga Marias lyxmat på stormkök
Stormköket utsågs till Årets julklapp. Men när det våras för
vandringar i Mälardalsnaturen – vad ska du laga på det?
Maria Modén från Friluftsfrämjandet i Haninge har koll.
Text: Katarina Myrberg
– Det mesta du lagar hemma kan du torka
och laga på stormkök – och det blir mycket
godare än köpt frystorkad mat, säger hon.
Det var efter en veckolång vandring i
Pyrenéerna som Maria bestämde sig för
att börja torka sin egen mat för att laga på
stormköket under vandringar och kajakturer.
– Jag är kanske lite kräsen, men insåg att
jag inte skulle fixa fler långvandringar och
leva på frystorkat, där varje måltid smakar
likadant.
Låter det komplicerat att torka sin
egen stormköksmat? Det är det inte. Maria

köper en stor mängd grönsaker, gärna till
nedsatt pris, som torkas i varmluftsugn eller
mattorkare. Storkok på gulaschsoppa eller
linsgryta som torkas är en annan lättlagad
favorit.
Den torkade maten fördelas i plastpåsar
med zip-lock som kan återanvändas och
minimerar mängden skräp att bära hem.
– Med smör i en vätsketät burk, extra
kryddor och kanske en hemmagjord brödmix för att baka naan-bröd i stormkökets
stekpanna, så får du en lyxig utomhusmiddag, utlovar Maria.

• 2,5 dl couscous
• 20 g spenat (torkad)
• 15–20 haricot verts (torkade)
• 5 msk torkat kokosmjölkpulver
• 1 påse sataypulver
• 1,5 dl cashewnötter
Tillagning: Blanda ingredienser hemma i
plastpåse med ziplock. På turen, koka upp
5–6 dl vatten på stormköket. Häll i din torkade
mat, rör runt och låt stå och svälla 5–10
minuter innan du äter.

ENKEL ÄPPELPAJ
• Två färska äpplen
• 1–2 msk smör
• 2 dl startflingor
Tillagning: Skala och skiva äpplena, lägg i
stormkökets stekpanna med smör och stek
en kort stund. Strö över startflingorna och låt
stå så det blir varmt. Servera med vaniljsås
(blanda köpt marsansåspulver med mjölkpul
ver eller gör egen med torkad grädde, mjölk,
vaniljpulver och florsocker).
Fler recept, t ex naanbröd, lammgryta
och kanelbullar (!) hittar du på Marias
instagramkonto @mariasutemat. Ett annat
tips är FB-gruppen Allt om friluftsmat.
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Rekordnöjda resenärer på Mälartåg
Resenärerna på Mälartågs
linjer är rekordnöjda med
sin resa. Nya bekväma tåg,
som oftast är i tid, gott
om sittplatser och hög
trygghetskänsla ombord
bidrar till det höga nöjdhets
betyget.
Text: Katarina Myrberg
Kundundersökningen görs ombord på de
fyra Mälartågslinjerna och Upptåget där
totalt 6 000 resenärer ombord tillfrågas om
hur nöjda de är med sin resa på sträckan.
Den senaste mätningen från oktober 2020
visar på rekordnöjda kunder. På en betygsskala från 0–100 var nöjdkundindex NKI
82, en ökning med åtta enheter jämfört
med ett år tillbaka (74) och med tre enheter
(79) sedan mars 2020.
– Undersökningen genomfördes under
en period när resandet börjat återhämta
sig efter förra vårens dramatiska nedgång.
Därför är det extra glädjande att exempelvis våra resenärer känner sig trygga på sin
resa, eftersom otryggheten på grund av
pandemin varit stor i samhället, säger Anna
Nyberg, analytiker på Mälardalstrafik.
Fler avgångar prioriterade
God punktlighet mellan 90 och 95 procent, på fem av sex linjer, under hösten
i kombination med nya moderna tåg
bidrar till allt nöjdare kunder. Pandemin
har också medfört att de som trots allt
måste resa till jobb har kunnat hålla avstånd
i de nya tågen med många sittplatser, vilket
uppskattas.Vad vill då resenärerna ha mer
av? Svaret från undersökningen är tätare
avgångar och bättre anslutningar.
– Fler avgångar är högt prioriterat när
vi planerar för trafiken både i nutid och för
framtiden. De senaste årens trafikökningar
har mottagits positivt av kunderna med ökat
resande som följd – fram tills att pandemin
slog till, säger Göran Gullbrand, strateg för
Trafik och Infrastruktur på Mälardalstrafik.
I december 2020 tillkom nya avgångar

2019 OKTOBER

2020 FEBRUARI

Den senaste mätningen från oktober 2020 visar
rekordhög kundnöjdhet för Mälartåg.

på delsträckorna Norrköping – Nyköping
– Stockholm och Norrköping – Eskilstuna
– Västerås. Och mer väntar nu i december.
– Med hjälp av fler Mälartåg kommer vi
att öka trafiken ytterligare på flera sträckor,
framförallt i rusningstrafik men även kvällar
och helger, säger Göran.

89
NKI

85
NKI

SITTER
BEKVÄMT

TRYGGHET
OMBORD

82
NKI

83
NKI

VÄLSTÄDAT
OMBORD

GOTT OM LEDIGA
PLATSER

”Borde gå fler tåg mellan
Nyköping och Norrköping
på helgerna.”
RESENÄR NORRKÖPING – NYKÖPING –
STOCKHOLM

2020 MARS

2020 OKTOBER

DE ÄR MEST
NÖJDA OMBORD
Mälartågs nöjdaste kunder återfinns på
linjerna Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
och Norrköping – Nyköping – Stockholm med
nöjdkundindex NKI 85. På en linje har de nöjda
kunderna blivit färre, Örebro – Eskilstuna –
Stockholm (– Uppsala), från index 80 till 78.
Det hänger sannolikt ihop med sjunkande
punktlighet under året till följd av hastig
hetsnedsättningar, olyckor och problem med
järnvägens infrastruktur och fordon.
– På den här sträckan med täta avgångar
och enkelspår fortplantar sig en försening
lätt till följdförseningar på fler tåg. Men vi
jobbar nära SJ och Trafikverket för att det
ska bli bättre, säger Göran Gullbrand på
Mälardalstrafik.

”Mjuk resa. Man känner
knappt att man åker.”
RESENÄR NORRKÖPING – NYKÖPING –
STOCKHOLM

”Bästa tågen
att åka med.”
RESENÄR HALLSBERG –
KATRINEHOLM – STOCKHOLM
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TRAFIKINFORMATION

Tänk om det vore lika enkelt att be
tala för sina resor i kollektivtrafiken
som att handla i matbutiken? Det är
snart verklighet i SL-trafiken.
Bär munskydd om du reser utan platsreservation
under rusningstrafik.

UNDVIK TRÄNGSEL
PÅ REGIONALTÅGEN
Eftersom det inte är möjligt att boka plats
på Mälartåg och många av SJ:s regionaltåg
i Mälardalen kan det vara svårt att veta hur
beläggningen ser ut från dag till dag, precis
som i lokaltrafiken.
För att undvika trängsel är det därför
viktigt att du som resenär har god framför
hållning när du planerar din resa. Undvik i
möjligaste mån rusningstrafik och välj tidigare
eller senare avgångar.
På sj.se/belaggning kan du se vilka av
gångar många vill resa med och utifrån detta
välja lämpliga avgångar med mindre risk för
trängsel.
Vid resor utan platsreservation på
vardagar kl 7–9 och kl 16–18 rekommenderar
Folkhälsomyndigheten resenärer, födda 2004
eller tidigare, att bära munskydd.

GENERELLA RÅD

från myndigheterna
till dig som resenär*
• Res bara om du måste.
• Sprid ut er och håll avstånd till varandra.
• Undvik att resa i rusningstid.
• Du som tillhör riskgrupp – undvik att resa
kollektivt överhuvudtaget.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• T vätta händerna ofta och noggrant med
tvål och vatten.
*Rekommendationerna är
gällande vid denna tidnings
pressläggning (31 januari 2021).
Andra rekommendationer från
myndigheterna kan ha till
kommit efter detta.

När du blippar betalkortet hos SL köper du en enkelbiljett med ditt kortkonto.

Blippa betalkortet
för resan med SL
Tänk om det vore lika enkelt att be
tala för sina resor i kollektivtrafiken
som att handla i matbutiken?
Det är nu verklighet i SL-trafiken.
SL fortsätter göra det enklare att resa med
kollektivtrafiken i Storstockholm med nya
digitala lösningar. Just nu skapar man ett
nytt, modernt och användarvänligt biljettsystem. En del i det är att du som brukar
blippa ditt betalkort för att till exempel
handla i butiker, även ska kunna göra det
när du kliver på en SL-buss eller går genom
spärrarna till exempelvis tunnelbanan eller
pendeltågen.

Sedan i början av februari kan du köpa
enkelbiljetter till vuxenpris, 38 kronor för
75 minuters resande, genom att blippa ditt
betalkort med logga från Mastercard,Visa
eller American Express. Blir det en biljett
kontroll håller du bara upp betalkortet för
personalen som kan se att du blippat det.
Du behöver inget SL-kort eller någon
reskassa, vilket sparar både tid, plats och
uppmärksamhet.
Lättare kan det knappast bli – det vet
du som redan är i gång med att blippa betalkortet i butiker. Tjänsten fungerar även
med digitala plånböcker som till exempel
Apple, Samsung och Google Pay.

Flera banarbeten runt Stockholm i vår
Under påsk- och Kristi Himmelfärds
helgen kommer Trafikverket att utföra
banarbeten i Stockholmsområdet.
I påsk kommer banarbeten att på
verka Mälarbanan, vilket innebär att tågen
på linjerna Stockholm – Västerås – Örebro
– Göteborg och Stockholm – Västerås
– Örebro – Hallsberg kommer att vända
i Bålsta mellan den 1 och 5 april. Under
denna period ersätts tågtrafiken med
buss på sträckan Bålsta – Cityterminalen.
Mälarbanan kommer även påverkas
av en avstängning i Karlberg under Kristi
Himmelfärdshelgen. Då får tågresenärer
resa med SL:s pendeltåg mellan Kallhäll
och Stockholm.

Under Kristi Himmelfärdshelgen
fortsätter Trafikverket även arbetet med
Getingmidjan mellan Stockholm Central
och Stockholms södra. Banarbetet pågår
i drygt fyra dygn, från sent onsdag den
12 maj till tidigt på morgonen måndag
den 17 maj. Det innebär att alla söder
gående fjärr- och regionaltåg ankommer
till och avgår från Stockholms södra,
Flemingsberg eller Södertälje i stället för
Stockholm.
Även på Uppsalapendeln blir det
reduceringar i påsk (2–4 april) och under
Kristi Himmelfärdshelgen (13–15 maj).
Under dessa perioder går tågen varannan
timme utan ersättningstrafik.

TRAFIKINFORMATION
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Efterlängtade
nyheter i
UL-appen
Nu uppdateras UL-appen
och blir ännu bättre. Så vad
är nytt och vad kan man
förvänta sig av den?
Text: Per Westin
Ladda reskassan med valfritt belopp och se
på en karta var bussen befinner sig i realtid.
Det är några av de nya funktionerna i den
uppdaterade UL-appen, som lanseras under
första kvartalet i år. Men mycket har hänt
även bakom kulisserna.
– Det är ett stort tekniklyft för att för
bereda och möjliggöra massa nya funktioner.Vi har gjort ett kundinsiktsarbete och
djupintervjuat kunder kring våra digitala
tjänster. Allt handlar om att göra det enklare
för kunderna, säger Jonathan Bernhardt, produktägare för försäljningssystem på Trafik och
samhälle på UL.
Full koll på bussen
Att enkelhet hamnat högt upp på kundernas
önskelista är kanske inte så konstigt. Men det
finns annat som överraskat mer.
– Vi blev lite förvånade över hur viktigt
våra kunder tycker det är att kunna lösa sina
ärenden själva, säger Jonathan.
Hans kollega Oskar Leijon, som är produktägare för resenärsinformation, tror det
hänger ihop med att många inte vill gå ned på
stan eller sitta i telefon.

– Den nya appen blir en riktig frustrationsdödare, då du exempelvis kan se var bussen du väntar på befinner
sig i realtid, säger Jonathan Bernhardt och Oskar Leijon på UL.

Nytt i UL-appen

• Du kan ladda reskassan med valfritt
belopp
• Du ser på en karta var bussen befinner
sig i realtid.
• Du kan öppna spärrarna i Stockholm
med din UL/SL-biljett.

– De är vana vid att enkelt kunna lösa
saker på egen hand, säger han.
Något annat som visat sig viktigt för kunderna är att minimera oro och ovisshet. I den
nya appen finns en funktion som kommer
att göra dem nöjda: En karta där du ser hur
bussarna rör sig i realtid.
– Vi tror att det kommer att lösa många
problem som annars uppstår i vardagen. Oron

minskar när man kan se att bussen är två
kvarter bort. Appen blir en riktig frustrationsdödare, säger Oskar.
Redo för framtiden
Anledningen till att det görs en sådan stor
uppdatering av UL-appen är att den ska kunna
fungera som en plattform för nya tjänster i
många år framöver. De digitala tjänsterna är
i dag framför allt verktyg för att betala och
hitta information om sin resa. Men det finns
stora möjligheter att utvidga det och hitta nya
sätt att hjälpa kunder i framtiden, kanske även
utöver betal- och informationstjänster.
– Vi vill hjälpa människor där de befinner
sig, oavsett plattform: en smarttelefon, ett
chip i handen, ett bankkort eller en lösning
som vi inte ens kan se i dag.Vi vill att det ska
vara så enkelt att åka kollektivt att det blir en
icke-fråga, avslutar Jonathan.

Så punktliga var Mälartåg 2020
Hela 95 procent av tågen på tre av Mälartågs
linjer var i tid under förra året. Den rekordhöga
punktligheten gäller sträckorna Hallsberg –
Katrineholm – Stockholm, Norrköping – Nyköping
– Stockholm och Linköping – Eskilstuna –
Västerås – Sala. Tågen på dessa linjer var även

punktligare än svenska regionaltåg i snitt där
91,7 procent kom fram i tid enligt Trafikverket.
På linjen Örebro – Eskilstuna – Stockholm
(– Uppsala) var 88 procent av tågen i tid. Tågen
räknas vara i tid om de kommit fram inom fem
minuter efter ankomsttiden enligt tidtabellen.
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KUNDSERVICE

VEM KAN JAG
VÄNDA MIG TILL?
Här kan du som är Movingoresenär se vem du ska vända
dig till i olika ärenden.

SJ KUNDSERVICE
Om du vill göra ett återköp eller har p roblem
med en biljett som är köpt via SJs automater,
sj.se eller SJs app så vänder du dig till SJ
Kundservice.

SJ Kundservice
0771 – 75 75 75

MOVINGO KUNDSERVICE

ÖVRIGA ÄRENDEN

Svarar på alla frågor om hur Movingo fungerar, exempelvis:

För ärenden som rör en specifik resa så vänder
du dig till r espektive trafikföretags kundservice.

•

Priser för olika Movingo-biljetter och
vilken trafik som ingår i respektive biljett

•

Information om tidtabeller
och eventuella trafikstörningar

•

Information och begäran om 
ersättning vid försening

•

Villkor för Student- och ungdomsrabatt

•

Var och hur Movingo kan köpas

•

Frågor om Movingo-appen och Min sida på movingo.se

•

Sökning av kvarglömda saker.

•

Återköp och reklamationer för dig som köpt din
biljett via Movingo-appen eller movingo.se

•

Priser och övrig information om t rafikföretagets
egna biljetter (ej Movingo), exempelvis enkelbiljetter

Movingo Kundservice
0771 – 22 44 40

Se kontaktuppgifter till trafikföretagens
kundservice via respektive hemsida.

Låt oss öka spridningen
av människor. Så minskar
vi spridningen av virus.
Sprid ut er ombord. Res helst på andra tider. Och välj
om möjligt andra sätt att resa. Tack för att du hjälper till!

FÖRSTRÖELSE

Sudoku

Lätt

Lätt

Svår

Svårt

Lätt

Lös ett sudoku genom att placera2
ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att
varje siffra bara finns en gång8 per
rad, en gång per kolumn och dess-4
utom bara en gång per större ruta.

7
2 79
9 8 1 94
5
46 5
8 1
84 15
6
9 67 1
4
41
9 8
9 8
5 1
53 1

4
13
6
49
9 7
13
5 6
37 4

95 4
5
4
3
2
2
5
9
1
3
5 6
7 4

3
5
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Svårt
4 3
5
8 9

4
3 9
8 91

3 9
1

8

8
9
9 3 1
36 18
4
42
3 5 7 3 5 7
1
1 9
97
2
3 26
3 65

6 8
2
7
5

Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning

Förslag Förslag
till text:till
Löstext:
ett sudoku
placera
siffrorna
1-9 på spel
Lös ett genom
sudokuatt
genom
att ut
placera
ut siffrorna
1-9
att varje att
siffra
bara
finns
en finns
gång en
pergång
rad, per
en gång
pergång
kolumn
dessuto
varje
siffra
bara
rad, en
per och
kolumn
och
en gång en
pergång
större
ruta.
per
störreLÅTER
ruta.
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Lösningen hittar du på movingo.se/kundtidning
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För dig som måste resa.
Nu rullar Mälartåg på fyra linjer.
Du kan resa med Mälartåg på följande linjer:
Örebro – Eskilstuna – Stockholm (– Uppsala)
Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
Norrköping – Nyköping – Stockholm
Linköping – Eskilstuna – Västerås – Sala
De nya moderna dubbeldäckartågen har hög komfort
och gott om sittplatser. Det gör det lättare för dig som
måste resa att hålla avstånd och känna dig trygg ombord.
Du reser med Movingo eller samma biljetter som på
SJ Regional. Och du köper dem på ditt vanliga ställe.
Läs mer på malartag.se
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