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1 Allmänt 
1.1 Kvalitetsmätningen är en ombordundersökning som syftar till att mäta hur Kunderna 

upplever utförandekvaliteten inom Uppdraget. I denna bilaga beskrivs den mätmetodik 
som används vid mätning, samt vidare hur resultatet av denna mätning beräknas och 
används.  

1.2 Genomgående gäller att Leverantören vid fullgörandet av Uppdraget ska se till att Kun-
derna under en resa med Leverantören inom Uppdraget får bra service och en behaglig 
resa. Leverantörens levererade service är den kvalitet Kunden upplever. Kundens upp-
levelse avgör utfallet av mätningarna.  

2 Mätmetod 
2.1 Den kvalitet Kunden upplever mäts genom att Kunder ombord på Pågatåg får en enkät 

som för närvarande innehåller 23 frågor. Frågorna, som framgår av punkt 3, ska betyg-
sättas på en skala mellan 0 och 10, där 0 är mycket dåligt och 10 är mycket bra. Under-
sökningen genomförs för närvarande under en tioveckorsperiod på våren och en tio-
veckorsperiod på hösten, med två reservveckor. Den relativt sett långa fältperioden och 
det slumpmässiga urvalet av turer görs för att minimera påverkan av omvärldshändelser 
såsom trafikstörningar, väderomslag och andra eventuella lokala händelser.  

2.2 Det slumpmässiga urvalet av turer hämtas från Skånetrafikens trafikdatabas Rebus. Tu-
rerna fördelas proportionerligt i förhållande till trafikutbudet över alla veckodagar mellan 
kl. 6.30 och 22.00 och jämnt fördelat över undersökningsperioden.  

2.3 Över 3 000 enkäter samlas in vid varje mätning för att mäta kvaliteten i Leverantörens 
utförande av Uppdraget.  

2.4 Kvalitetsmätningarna utförs av oberoende mätföretag. Skånetrafiken ska ensamt anlita 
mätföretaget för utförandet av de kvalitetsmätningar som ska genomföras under Upp-
draget.  

2.5 Leverantören åtar sig att medverka vid undersökningen i den utsträckning som krävs för 
att mätföretaget på ett adekvat sätt ska kunna utföra sina undersökningar.  

2.6 Alla inblandade parter; mätföretag, Skånetrafiken och Leverantören ska följa de inter-
nationella regler för marknadsundersökningar som tagits fram av ICC (International 
Chamber of Commerce/Internationella Handelskammaren) tillsammans med ESOMAR 
(European Society for Opinion and Marketing Research). 

Syftet med reglerna är att främja en hög etisk standard och lägga fast grundläggande 
principer och regler för dem som arbetar med eller använder marknadsundersökningar. 
Alla marknadsundersökningar är beroende av allmänhetens förtroende; att man litar på 
att undersökningar utförs hederligt och objektivt och att de inte är påträngande eller 
obehagliga för den som intervjuas. Det är därför av yttersta vikt att såväl Skånetrafiken, 
Leverantören och mätföretag strävar efter att inte utsätta Kunderna för annan påverkan 
än vad man normalt kan förvänta sig vid normala trafikförhållanden. Om detta sker så 
riskerar man att snedvrida resultaten och därmed minskar kvalitetsmätningarnas trovär-
dighet och användbarhet. 

Det är också viktigt att Leverantören inte medverkar vid fältarbetet genom till exempel 
att hjälpa Kunderna att fylla i enkäterna eller att muntligt eller på annat sett påverka 
dem i samband med genomförandet. Om Kunderna behöver hjälp, ska alltid den utbil-
dade fältpersonalen ta hand om detta. 
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Alla involverade parter måste därför noga beakta vilken typ av information eller budskap 
man förmedlar till Kunderna strax före och under kvalitetsmätningarnas genomförande. 
En god huvudregel är att den information eller aktivitet som man genomför inte bara ska 
genomföras under perioden för kvalitetsmätningarna, utan även under andra delar av 
året. 

Vid tveksamma fall bör parterna diskutera och komma överens om vilken typ av aktivitet 
som är lämplig eller olämplig i samband med genomförandet av kvalitetsmätningarna.  

2.7 Skånetrafiken bekostar kvalitetsmätningarna. Om Parterna överenskommer om utökad 
mätnivå eller fördjupad kvalitetsmätning inom avtalet ska Parterna bära lika del av det 
anlitade mätföretagets ersättning för den utökade mätnivån. 

Förändringar  

2.8 Frågor enligt punkt 3 som enligt Avtal är kopplade till kvalitetsincitament kan inte ändras 
under Avtalstiden. Skånetrafiken kan ändra övriga frågor i punkt 3 efter Leverantörens 
godkännande. Skånetrafiken kan göra förändringar av mätperiod, mätmetod, etcetera 
efter Leverantörens godkännande. 

3 Kundenkät  
Följande 23 frågor ingår för närvarande i kvalitetsmätningen:  

 
1. Vad tycker du om tågresan du gör just nu? 

a. Utvändig tvätt av tåget 
b. Utvändig klottersanering av tåget 
c. Utvändig destinationsskyltning på tåget 
d. Tågpersonalens sätt att ge information ombord 
e. Tågvärdarnas sätt att kontrollera biljetter 
f. Tågvärdarnas sätt att bemöta dig 
g. Tryggheten och säkerheten ombord 
h. Utropen av nästa station 
i. Helhetsbetyg på tågvärdarna 
j. Tågets punktlighet 
k. Städningen ombord 
l. Klimatet ombord (temperatur, drag, ventilation) 
m. Tillräckligt med plats ombord 
n. Hur motsvarar tågresan dina förväntningar 
o. Sammanlagt betyg på den här tågresan 

 
2. Hur upplever du Pågatågstrafiken i allmänhet? 

a. Toaletterna på tågen (fungerar de, är de rena etc) 
b. Skyltningen på perrongerna på stationerna 
c. Informationen i högtalarna på stationen 
d. Klockorna på stationerna 
e. Biljettautomaterna vid biljettköp på stationerna 
f. Ersättningstrafiken när ordinarie tåg inte kan gå 
g. Informationen vid trafikstörningar 

 
3. Skulle du rekommendera andra att åka med Pågatåget på denna sträcka? 

  

Enkäten innehåller även frågor om Kundens ålder, kön, hur ofta man reser och i vilket 
ärende man reser. 

   
… / … 
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4  Resultat 
4.1 Samtliga frågor i enkäten är viktiga för hur Kunderna upplever utförandekvaliteten. Det 

är därför angeläget att Leverantören aktivt jobbar med samtliga kvalitetsområden. Det 
finns inte någon enskild fråga som kan bortses ifrån i kvalitetsarbetet, eftersom alla mer 
eller mindre påverkar det sammanlagda betyget.  

4.2 Frågor enligt punkt 3 kan vara kopplade till kvalitetsincitament och vite enligt Avtal. 

4.3 Medelvärdet för de sammanräknade enkätsvaren per avtal och fråga utgör ”Resultatet” 
för Avtalet. Resultatet anges med en decimal. Exempelvis avrundas 7.95-8.04 till 8,0. 

4.4 Resultatet presenteras för närvarande via Qlikview. Både Skånetrafiken och Leverantö-
ren ska ha tillgång till applikationen ”Kvalitetsmätning ombord” i Qlikview. 

4.5  Parterna förbinder sig att acceptera Resultatet, varvid Resultatet ska ligga till grund för 
kvalitetsincitament och vite enligt Avtal. 
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