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Skånetrafiken är en fantastisk resa. Ända 

sedan vi bildades 1999 har vi ökat det  

kollektiva resandet i Skåne varje år. 2017 

kommer mer än 170 miljoner resor att 

göras med oss. Satsningar på utbyggd  

kollektivtrafik, har skapat fler resor, som i 

sin tur lett till att vi ökat utbudet än mer. 

Effekten är att vi har kopplat samman  

Skånes olika kärnor så att man idag kan bo 

i en del av Skåne och arbeta eller studera i 

en annan. Med andra ord vi bidrar till att 

öka livskvalitén i Skåne på ett hållbart sätt. 

Vi vill se ännu fler som reser  
kollektivt
Vårt marknadsandelsmål om att 40 procent 

av alla motorburna resor ska vara kollektiva 

2030 är en stor utmaning. Vi vill också att 

åtta av tio kunder ska vara nöjda med oss, 

så är det inte idag. Därför riktar vi in verk-

samheten på tre fokusområden – vi vill se 

nöjdare och fler kunder, öka baskvalitén 

och skapa mervärde för de som reser med 

oss. Med baskvalité menar vi att du ska 

kunna resa tryggt och säkert och att alla 

våra tåg, bussar och serviceresefordon ska 

vara hela, rena och i tid. Självklarheter som 

vi ska leverera alla dagar om året. 

Mervärdet skapas när vi gör det enklare att 

resa men också när resan med oss blir väl 

använd tid. Ombord ska du kunna arbeta, 

läsa, dricka en kopp kaffe, umgås eller helt 

enkelt bara koppla av. Och, inte minst vik-

tigt, de dagar då trafiken inte flyter som 

planerat ska du få bra trafikinformation och 

service. 

Med utveckling möter vi 
framtiden
Jag vill påstå att 2017 och åren efter blir 

de mest spännande åren i vår historia. Vi 

arbetar med spårväg Lund, ny tågdepå 

Hässleholm och elbuss Malmö stad. Dess-

utom arbetar vi med införandet av stads-

bussexpresser i Helsingborg och fortsatt 

utbyggnad i Malmö. Vi får 30 nya Pågatåg 

och inför regionala superbussar i de stråk i 

Skåne där det inte finns tåg. Vi bygger ut 

infotainment ombord och hållplatsskylt-

ning så att du som resenär kan få bättre 

information. Därtill lanserar vi i mars 2017 

ett helt nytt enklare biljett- och betal- 

system med en ny app. Ökad försäljning 

och effektivisering i våra avtal innebär att 

vi kan göra allt detta utan att andelen  

skattefinansiering ökar. 

Samarbete och bra  
medarbetare är A och O
För att lyckas krävs samarbete och driv från 

kommuner och från Trafikverket som äger 

den infrastruktur vi kör våra resenärer på. 

Våra leverantörer är också viktiga i att hela 

tiden våga utveckla kollektivtrafiken. Vår 

senaste medarbetarundersökning visar att 

vi har Region Skånes mest nöjda och dri-

vande medarbetare. Just våra medarbetare 

som varje dag lever våra värderingar väl-

komnande, drivande, omtanke och respekt 

är vår viktigaste tillgång. Tillsammans vill 

vi fortsätta forma en hållbar framtid och ett 

växande Skåne genom att göra kollektiv- 

trafiken än mer attraktiv. Verksamhets- 

planen 2017–2020 tar oss dit. 

Linus Eriksson,  

trafikdirektör Skånetrafiken

Vi är stolta och på väg
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Skånetrafiken är varumärket som möter 

kund. Det är också namnet på kollektivtra-

fiknämndens förvaltning. Nämnden har det 

samlade kund- och resenärsansvaret i 

Skåne. 

Region Skåne har som regional kollek-

tivtrafikmyndighet ensam det politiska och 

ekonomiska ansvaret för den lokala och 

regionala kollektivtrafiken i Skåne. Villko-

ren regleras i ett avtal med länets samtliga 

kommuner. Ansvaret fullgörs genom att 

Region Skåne upphandlar och genomför 

trafik, men också genom att skapa förut-

sättningar för kommersiell trafik. På initia-

tiv från länets kommuner är Region Skåne 

också sedan 2008 ansvarig för färdtjänsten 

och riksfärdtjänsten. I en principöverens-

kommelse har 23 av länets 33 kommuner 

bestämt att de vill behålla denna ordning. 

Ansvaret för myndighetsutövningen 

delas av kollektivtrafiknämnden och regio-

nala utvecklingsnämnden. Det handlar 

bland annat om att utarbeta det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet och att ta 

ställning till vilken del av trafiken regionen 

själv tar ansvar för genom beslut om trafik-

plikt. Skånetrafiken bistår regionala utveck-

lingsnämnden i arbetet med att ta fram  

trafikförsörjningsprogrammet och ser till 

att det blir förverkligat. 

Med verksamhetsplanen konkretiserar 

vi vårt uppdrag genom analys av nuläge, 

bedömning av vår marknad för resor och 

hur omvärldsfaktorer och trender kan 

komma att påverka oss. Planen visar vägen 

mot våra övergripande mål och på sikt vår 

vision. Den regionala utvecklingsstrategin 

(RUS), som antagits av Regionfullmäktige, 

pekar ut färdriktningen och målbilden om 

ett öppet Skåne år 2030. Utifrån denna 

målbild sker nedbrytning i Trafikförsörj-

ningsprogrammet. Genom Trafikförsörj-

ningsprogrammet styr Regionfullmäktige 

kollektivtrafiken och därmed den beställ-

ning som tillsammans med den årliga bud-

geten blir uppdraget till kollektivtrafik-

nämnden. 

Verksamhetsplanen är det instrument vi 

använder för att styra och leda verksam-

heten. Den beskriver hur vi omsätter vårt 

uppdrag och möter marknadens förvänt-

ningar. De övergripande målen, strategi- 

erna samt målen för 2017 är fastställda i 

kollektivtrafiknämnden. 

Utvecklingsplanen är vår samlade plan 

för vår produkt- och tjänsteutveckling. 

Miljö- och hållbarhetsprogrammet, 

Kommunikationsplanen, Tillgänglighets-

programmet och Trafikutvecklingsplanen 

kompletterar Verksamhetsplanen genom 

att beskriva hur vi driver och utformar lös-

ningarna kring dessa specifika frågor. 

I nästa steg bryts planerna ned i en  

Trafikplan (kommande års tidtabeller) och 

gemensamt med trafikföretagen i affärspla-

ner på avtalsnivå. 

Detta är de viktigaste utgångspunkterna 

i styrningen mot de övergripande målen 

och på sikt vår vision. 

Driva och utveckla kollektivtrafiken Våra program och planer

 

20302025 Vision

Fördubblad marknads-
andel år 2030

Verksamhetsplan

Utvecklingsplan

Miljö- & hållbarhetsprogram 

Kommunikationsplan

Tillgänglighetsprogram

Trafikutvecklingsplan

Trafikplan
Affärsplaner  
trafikföretag

RUS
Trafikförsörjnings- 
program
Budget/flerårsplan

8 av 10 
kunder ska vara nöjda 
med Skånetrafiken  
år 2025

Affärsplaner med trafikföretagen

Grunden för våra avtal är målet om fler och nöjdare kunder samt det ansvar som  

trafikföretaget har för att planera och marknadsföra trafiken lokalt. För varje trafikavtal 

har vi en gemensam affärsplan med fastställda mål, inriktning och ambitioner kring 

den avtalade trafiken och vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå dessa. 

Genom samverkan och trafikföretagens ansvar i avtalsmodellen, stärker, effektiviserar 

och utvecklar vi vår planering och drift – så att fler kunder får en bättre resa. Affärs- 

planerna är, liksom Verksamhetsplanen, tre–fyraårig, med mest fokus på år 2017.

Vi har flera olika program och planer som kompletterar verksam-

hetsplanen och bryter ner uppdraget. Nedan beskrivs de viktigaste.

Trafikplan

Trafikplanen är ettårig och beskriver kon-

kret hur vi omsätter trafikutvecklingspla-

nen och verksamhetsplanen i kombination 

med budget och flerårsplan till konkreta 

åtgärder i trafiken. Vi tar fram en gemen-

sam årlig trafikplan för tåg och buss. Denna 

fastställs slutligen av kollektivtrafiknämn-

den och blir ram för den detaljplanering 

som sker tillsammans med trafikföretagen, 

kommunerna, länsgrannarna och Trafikver-

ket inför tidtabellsskiftet. 

Utvecklingsplan 

Nytt för 2017 är en övergripande utveck-

lingsplan för Skånetrafiken. Detta eftersom 

vi står inför en omfattande utvecklingsresa 

både av våra produkter och tjänster de 

kommande åren. Vi vill helt enkelt samla 

ihop det i en sammanhängande plan för att 

fokusera på genomförande och värde för 

kund.

Utvecklingsplanen beskriver de stora 

förändringarna i form av produkt- och 

tjänsteutveckling som inom ett femårspers- 

pektiv ska möta våra kunder. Dokumentet 

är uppdelat i flera delar som beskriver 

”möjliggörare”, infrastruktur, produkter och 

tjänster samt beroendet mellan de olika 

delarna. Här beskrivs också behoven av 

analyser och underlag för att kunna 

utveckla nya koncept. Åtgärderna i planen 

styr i vilken ordning och takt produkt- och 

tjänsteutvecklingen sker och blir även 

inspel till Trafikförsörjningsprogrammet. 

Utvecklingsplanen beslutas av kollektiv- 

trafiknämnden.

Trafikutvecklingsplan

Visar hur vi omsätter trafikförsörjnings-

programmet genom att beskriva hur buss- 

och tågtrafiken ska utvecklas på 3–4 års 

sikt kopplat till våra mål om marknads- 

andel, resande, punktlighet med mera. 

Planen klassificerar våra stråk utifrån 

resande, beskriver brister, åtgärder och 

målstandarder för respektive klass. En 

viktig del av planen är att få in tänket om 

hela resan, det vill säga vår utveckling av 

trafiken för att göra det enkelt för kunden 

att resa från dörr till dörr. Planen revide-

ras årligen och bryts ned i årlig trafikplan. 

”Verksamhetsplanen  
förklarar vilka resultat  
vi vill uppnå och hur  
vi ska ta oss dit” 
Gunilla Blad, avdelning Kvalitet

"Varje trafikavtal har en 
affärsplan där vi bryter ner 
Verksamhetsplanen och 
gör verkstad av den" 

Jan-Åke Bergmark, Affärsområde  

Buss södra
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Det vi kallar ”den röda tråden”, visar hur vårt arbete med verksamhetsplaneringen hänger 

ihop och hur vi med hjälp av den arbetar tillsammans för att närma oss visionen. När alla 

drar åt samma håll blir arbetet så mycket enklare och effekten så mycket större. Såväl vår 

vision som våra mål har tydligt kundfokus. Genom att erbjuda kollektivtrafik i världsklass 

vill vi nå våra övergripande mål om nöjdare och fler kunder. Vi ska bli det naturliga valet 

för den som reser i Skåne. Klar vision och tydliga mål skapar också fokus för oss som  

arbetar på och med Skånetrafiken så att vi alltid vet varför vi går till jobbet och vad våra 

insatser och vårt engagemang leder till. Den röda tråden visar hur vi förankrar visionen i 

verksamheten och hur vi närmar oss den.

Tillgänglighetsprogram 

Vi ska erbjuda en resa som är trygg och 

anpassad, oavsett om vår kund reser med 

allmän- eller särskild kollektivtrafik. Kun-

der med funktionsnedsättning ska kunna 

använda vår trafik på samma sätt som 

övriga kunder och med samma självklarhet. 

Vi har med hjälp av olika handikapporgani-

sationer utarbetat ett tillgänglighetspro-

gram för allmän kollektivtrafik. I dokumen-

tet finns en sammanställning över de mål 

och strategiska val som vi ser som viktiga 

ledstjärnor vad gäller planering och beslut 

kring att utveckla kollektivtrafiken för kun-

der med funktionsnedsättning. Tillgänglig-

hetsprogrammet beslutas av kollektiv- 

trafiknämnden och ges ut mot slutet av 

2017. Avvikelser i omslaget kan därmed 

förekomma.

Miljö- och hållbarhetsprogram

Genom att erbjuda attraktiva, rena, klimat- 

smarta och energieffektiva resor – som 

bland annat bidrar till mer hälsosamma  

och tystare stadsmiljöer – bidrar miljö-  

och hållbarhetsarbetet till att öka kollektiv- 

trafikens attraktivitet. I enlighet med vårt 

ISO 14001 certifikat drivs vårt miljö- och 

hållbarhetsarbete på ett strukturerat sätt 

mot ständiga förbättringar. Våra buss- och 

tågresor är märkta med Svenska Natur-

skyddsföreningens märkning Bra Miljöval.  

I vårt miljö- och hållbarhetsarbete utgår vi 

ifrån de tre områdena fossilbränslefrihet 

och energieffektivitet, ren luft och minime-

rat buller samt ansvarstagande i leverantörs- 

kedjan. Planen är beslutad av kollektiv- 

trafiknämnden. 

Kommunikationsplan

Vår kommunikationsplan styr hur vi arbetar 

med kommunikation, information och våra 

digitala kanaler för att nå nöjdare och fler 

kunder. Kommunikationsplanen tydliggör 

speciellt vårt varumärke, våra kundsegment 

samt vår kommunikation.

Här presenteras också våra kommunika-

tionsmålgrupper, det vill säga våra målbil-

der för kommunikationen. Med en tydlig 

bild av vem vi når är det så mycket enklare 

att formulera rätt budskap och välja rätt 

plats för kommunikationen. Planen beskri-

ver också vilka medier som är prioriterade 

för respektive målgrupp. Aktiviteterna som 

kopplas till kommunikationsplanen 

beskrivs separat i kampanjplanen.

Den röda tråden

”Det finns en tydlig röd tråd 
från visionen via strategier, 
mål och fokusområden till 
aktiviteter och de individu-
ella målkorten. Helt avgö-
rande för att nå de uppsatta 
målen är varje medarbeta-
res engagemang och driv”

 Maria Holmgren, stf trafikdirektör

Vad som ska uppnås på längre sikt. Våra övergripande 

mål är: fördubblad marknadsandel år 2030 (40 procent) 

och 8 av 10 kunder ska vara nöjda år 2025 (NKI).

Strategierna är verktygen som ska vägleda oss och skapa 

långsiktighet kring vad vi behöver göra för att nå de 

övergripande målen och på sikt vår vision.

Leder mot vision och övergripande mål, visar takten. Vi 

delar in målen i fyra olika perspektiv – kund, verksam-

het, medarbetare och ekonomi. 

Visar vilka prioriterade områden vi särskilt måste jobba 

med de kommande åren. Tre fokusområden – nöjdare 

och fler kunder, ökad baskvalitet samt skapa mervärde. 

Vi når målen genom:

För att nå målen jobbar vi, utöver den dagliga verksam-

heten, med projekt, fokusaktiviteter och andra  

förbättringsaktiviteter. 

Alla har ett individuellt målkort som tydligt kopplar till 

målen i verksamhetsplanen och på avdelningen samt 

aktiviteter som gör att vi når dessa. 

Region Skånes vision är Livskvalitet i världsklass. Vi 

bidrar till detta genom en kollektivtrafik i världsklass. 

Vår vision är ”Det naturliga valet”. Kollektivtrafiken ska 

vara det självklara valet när skåningar ska resa och 

bidrar därmed till ett hållbart samhälle.

Vision

Över- 

gripande  

mål

Fokus- 

områden

Strategier

Aktiviteter

Mål 

2017–2020

Målkort
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Våra mål och vägen dit 
De övergripande målen beskriver vad vi vill 

uppnå på längre sikt. Vi har två övergri-

pande mål som båda utgår från kunden. 

Det är utmanande mål som kräver fram-

synta, medvetna och målinriktade beslut 

och aktiviteter. 

Hela kollektivtrafikbranschen har enats 

kring ett nationellt fördubblingsmål. Vårt 

fördubblingsmål innebär att vi ska öka 

Vår marknadsandel ska fördubblas och nå  

40 procent år 2030 

Marknaden avser andel av alla motorburna resor. Mäts 

genom den nationella undersökningen Kollektivtrafik-

barometern, Kolbar. Första mätningen gjordes år 2009. 

Övergripande mål

Åtta av tio kunder ska vara nöjda med oss  

senast år 2025

NKI nöjd kund = reser minst någon/några gånger per 

månad. Mäts genom den nationella undersökningen 

Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. 

Våra mål och vägen dit

Fördubblad  
marknadsandel år 2030

8 av 10 
kunder ska vara nöjda med 
Skånetrafiken år 2025

resandet och ta nya marknadsandelar så att 

vi år 2030 når 40 procent marknads- 

andel och därmed fördubblar vår marknads-

andel. 

För att nå fördubblingsmålet behöver vi 

bland annat leverera en kollektivtrafik i 

världsklass. Det är våra kunder som avgör 

vilken kvalitet vi levererar och därför har vi 

ett NKI-mål som mäter kundnöjdheten.
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Värde för kund – vi har 

koll på kundens behov 

av resor och tjänster.

Kund

Hela resan – vi skapar 

enkelhet, väl använd tid 

och ett hållbart resande.

Verksamhet

Samverkan – vi bygger  

framgång tillsammans med 

leverantörer, partners,  

kommuner och Trafikverket.

Intressent

Affärerna – vi och våra  

leverantörer är beroende av  

att kunderna väljer oss. 

Intressent

Värderingar – vi är en  

värderingsstyrd organisation 

med kompetenta och  

motiverade medarbetare. 

Medarbetare

Affärsmässighet – vi har koll 

och är kostnadseffektiva.

Ekonomi

Våra strategier är verktyg för hur vi driver 

och utvecklar verksamheten. De är våra  

prioriteringar för hur vi tar oss an uppgiften 

för att nå våra mål och på sikt vår vision. 

Strategierna svarar på frågan vad och i akti-

vitetsplanerna och linjearbetet visar vi hur 

vi gör detta. Vi har i denna Verksamhets-

plan gjort en omarbetning av strategierna i 

syfte att de ännu tydligare ska styra vårt 

arbete nu och framöver. Strategierna följer 

indelningen i de fyra perspektiven kund, 

verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

Därutöver har vi två strategier kring hur vi 

ska hantera affärsrelationer och samverkan 

med andra. Dessa ligger under perspektivet 

”intressenter”. 

Strategier
Vi sätter mål för 2017 och 2020 utifrån fyra 

perspektiv; Kund, Verksamhet, Medarbetare 

och Ekonomi. Målen ska visa takten för de 

kommande åren. De mäts och följs upp 

månadsvis, tertialvis eller årsvis i rapporten 

Kund Mål 2017 Mål 2020 Utfall 2016 Insikt

Resor 4 % (170 milj) 224 milj 163,7 milj +3 % Hur många som reser med oss

Tåg 5 % 3,3 %

Stadsbuss 4 % 3,2 %

Regionbuss 2,8 % 2,2 %

Färdtjänstresor 45 % 50 % 44 % Andel av alla färdtjänstresor som görs i allmän  

kollektivtrafik

Marknadsandel 28 % 31 % 26 % Vår konkurrenskraft jämfört med bilen

NKI nöjd kund 65 % 70 % 59 % Hur nöjda våra regelbundna kunder är

NKI Allmänheten 60 % 65 % 51 % Hur nöjda alla i Skåne är med oss

NKI Serviceresor 87 % 90 % 83 % Hur nöjda våra färdtjänst- och sjukresekunder är

KM, Nöjd kund Hur nöjda våra kunder är med sin resa 

Pågatåg 7,8 8,0 8,3

Öresundståg 7,8 8,0 7,4 Obs! enkäten har annan frågeformulering

Stadsbuss 7,8 8,0 8,1

Regionbuss 8,0 8,2 8,3

KM, Nöjd kund punktlighet Hur punktlig kunderna upplever att trafiken är

Pågatåg 8,0 8,0 7,3

Öresundståg 8,0 8,0 7,9 Obs! enkäten har annan frågeformulering

Stadsbuss 7,4 7,6 7,3

Regionbuss 7,5 7,7 7,4

NKI punktlighet, Serviceresor 90 % 93 % 87 %

Mål 2017–2020

Våra mål och vägen dit

”Månadsrapport”. Där avvikelser finns, ska 

åtgärder vidtas. Utöver målen i Verksam-

hetsplanen har varje avdelning delmål med 

tydlig koppling till målen i Verksamhets-

planen. 

Definitioner
Marknadsandel 

Andel av alla motorburna resor utifrån den nationella 

undersökningen Kollektivtrafikbarometern, Kolbar. Som 

kollektivtrafik inräknas resor med offentligt upphandlad 

kollektivtrafik, kommersiell buss- och tågtrafik samt taxi. 

Kundnöjdhet

• NKI nöjd kund = reser minst någon/några gånger

 per månad, nationell undersökning Kolbar

• NKI allmänheten = samtliga respondenter, 

 nationell undersökning Kolbar

• NKI Serviceresor = nationell undersökning, 

 Barometern för anropsstyrd trafik, Anbaro

• KM = kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. 

 Egen ombordmätning som mäter upplevelsen av 

 resan och punktligheten. Öresundståg har annan 

 utformning av frågor och är inte fullt jämförbar.
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Verksamhet Mål 2017 Mål 2020 Utfall 2016 Insikt

Punktlighet Att våra kunder kommer fram i tid

Pågatåg 92 % 92 % 91 %

Öresundståg 85 % 88 % 85 %

Stadsbuss 86 % 90 % 84 %

Regionbuss 86 % 89 % 83 %

Serviceresor 87 % inom  
tio min

90 % inom  
tio min

84 % inom 
tio min

Kollektivtrafikens  

energianvändning 

0,18 kWh/pkm 0,18 kWh/pkm 0,19 kWh/pkm 

(prognos)

Att vi uppfyller kraven för bra miljöval

Förseningsersättning 50 % inom 24h 75 % inom 24 h 47 % inom 24 h Vår förmåga att snabbt besvara kundernas  

ersättningsanspråk

Besvarade kundsynpunkter 

via Facebook

60 min 60 min 104 min Vår förmåga att snabbt svara och få ut  

information till kunderna 

Försäljning via självbetjäning 60 % 80 % 49 % Vår förmåga att styra över kunderna till  

självbetjäning, där tillgängligheten är  

dygnet runt

Medarbetare Mål 2017 Mål 2020 Utfall 2016 Insikt

Prestationsnivå >= 70 >= 70 71,6 Vi är i zonen för förändringskraft och har 

goda förutsättningar att utföra vårt arbete

Ledarskap 76 76 73,8 Cheferna är tydliga och konsekventa i sitt

agerande

Målkvalitet 67 70 66,0 Alla känner till verksamhetens mål och  

upplever dem som tydliga, realistiska och 

påverkningsbara 

Friskare medarbetare 18 dagar Utfall 2019

minus en dag

19,1 Minska sjukfrånvaron

Attraktiv arbetsgivare 86 % 89 % 82,7 % Andel medarbetare som rekommenderar  

oss som arbetsgivare

Ekonomi Mål 2017 Mål 2020 Utfall 2016 Insikt

Ekonomi i balans I balans I balans +4 milj Att vi hushåller med våra resurser 

Definitioner 
Punktlighet

• Mäts på olika sätt i våra produkter. 

 – Pågatåg och Öresundståg: Realtidsmätning 

 +3.59 min

 – Stadsbuss och Regionbuss: Realtidsmätning 

 +2.59 min

 – Serviceresor: Realtidsmätning +/-10 min utifrån 

 den tid som överenskommits

Kollektivtrafikens energianvändning 

Avser den allmänna kollektivtrafiken. 

KWh/pkm = kiloWatt-timmar per personkilometer. Tar 

fasta både på energiförbrukningen och på antalet resor. 

Försäljning via självbetjäning

Kanaler för självbetjäning är biljettautomater, app- 

biljetter och e-handel. 

Våra mål och vägen dit

Definitioner
Medarbetare

Målen kring prestationsnivå, ledarskap, målkvalitet 

och att vi är en attraktiv arbetsgivare mäts genom den 

årliga medarbetarundersökningen Springlife och avser 

våra 360 medarbetare.
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Ekonomiska förutsättningar
Vår verksamhet finansieras genom intäkter 

och regionbidrag.

De totala intäkterna 2016, inklusive 

regionbidrag, var 5 307 miljoner kronor. 

Biljettintäkter stod för 2 621 miljoner  

kronor och övriga intäkter 388 miljoner 

kronor. Regionbidraget stod för 2 299 mil-

joner kronor. Vår kostnadstäckningsgrad år 

2016 var 57 procent.

Vår budget 2017 baseras på av region-

fullmäktige fastställd budgetram. Budgeten 

ökar, främst på grund av generella kost-

Omsättning, intäkter och regionbidrag 2000–2017, miljoner kronor
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nadsökningar, till totalt 5 452 miljoner  

kronor. Det är ytterst få trafiksatsningar 

som görs under 2017, i princip enbart 

åtgärder för att säkerställa resandekapaci-

tet samt omläggningen av Pågatågen till 

Marieholmsbanan. Biljettintäkterna förvän-

tas öka till 2 782 miljoner kronor. Region-

bidraget stiger med 50 miljoner kronor.

Vilka effekter id-kontroller på gränsen 

mellan Danmark och Sverige får på försälj-

ningen är inte beaktade och ingår inte i 

budgeten.

Så möter vi efterfrågan

Trafikutbud 
De politiska målsättningarna för kollektiv-

trafiken i Skåne är höga. Vi vill att fler skå-

ningar reser kollektivt och det ställer höga 

krav på trafiken. Kollektivtrafiken har stor 

betydelse för den övriga samhällsplane-

ringen och för en hållbar utveckling i vår 

region. Kollektivtrafik av hög kvalitet, med 

god punktlighet och hög service får hela 

Skåne att leva. Det skapar möjligheter att 

arbetspendla, besöka vänner eller kultur- 

aktiviteter. En väl fungerande och tillgäng-

lig kollektivtrafik med hållbara resor som 

minskar klimatpåverkan och bidrar till  

hälsosammare miljöer och ökad livskvalitet 

gör Skåne attraktivt att bo och leva i.

Trafiken utgör ett sammanhängande 

system där de olika trafikslagen och lin-

jerna samplaneras för största kundnytta. 

Detta har varit en viktig förutsättning för de 

stora förändringar som skett i resmönster, 

vidgade arbetsmarknader och en mera inte-

grerad region. 

Vi erbjuder idag en hållbar, väl utbyggd, 

attraktiv och lättillgänglig kollektivtrafik i 

Skåne. Med våra länsgrannar har vi ett 

mångårigt samarbete för att stimulera och 

utveckla kollektivresandet över länsgrän-

serna och vi samverkar med Danmark kring 

resor över Öresundsbron. 

Alla Skånetrafikens resor med buss och 

tåg har Naturskyddsföreningens märkning 

Bra Miljöval. Denna märkning ställer tuffa 

krav på energieffektiva resor med låg kli-

matpåverkan och låga avgasutsläpp. 

Tågtrafik

Tågtrafiken utgör stommen i den skånska 

kollektivtrafiken och grunden för regionala 

resor inom länet samt mot angränsande 

regioner, inklusive Köpenhamnsområdet.

Tågen gör det möjligt att snabbt, 

bekvämt och med hög standard resa mel-

lan Skånes städer och större tätorter.  

Utmed västkusten finns stor potential att 

öka marknadsandelen. 

Alla tågresor körs på el märkt med Bra 

Miljöval. 

För tågresor har vi tre produkter; Öre-

sundståg, Pågatåg och Krösatåg. Öresunds-

tåg är trafiksystemet med de snabbaste 

restiderna och svarar för trafiken till  

Danmark och regionerna norr och öster om 

Skåne. Pågatågen är vårt finmaskiga tåg-

system som med god tillgänglighet förbin-

der de mellanliggande orterna med de 

större tätorterna. Krösatågen tillgodoser 

resebehovet att nå större orter mellan och 

över länsgränserna i södra Sverige.

Med utveckling av vår trafik och våra tjänster möter vi efterfrågan utifrån de ekonomiska

förutsättningar vi har. Vi vill få ännu fler att resa kollektivt och därför är det viktigt att vi  

alltid är lyhörda och ständigt utvecklas.

2017
budget
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Stadsbusstrafik

Med vår stadsbusstrafik knyter vi samman 

staden och gör det enkelt att resa från yttre 

stadsdelar till de centrala delarna och 

bytespunkter för vidare resa. Turtätheten är 

viktig precis som tillgängligheten och 

enkelheten. Stadsbusstrafiken skiljer sig 

mycket mellan de olika städerna beroende 

av de olika förutsättningarna staden har 

och behoven kunderna efterfrågar. Linjer 

med Expresskoncept innebär hög standard, 

kort restid och mycket hög turtäthet. For-

donen har utrymme för så väl stående rese-

närer som barnvagnar, rullstolar och rulla-

torer.

En stor andel av våra resor sker i de 

större städerna och det är också här vi har 

stor potential för att nå våra resandemål. 

Sedan december 2015 är alla stadsresor 

fossilbränslefria. 

Speciellt grön eldrift bedöms ha stor 

potential att genom minskade buller- och 

avgasnivåer förbättra stadsmiljöer och öka 

stadbusstrafikens attraktivitet. Avgasfri och 

tyst drift ger till exempel möjlighet till 

inomhushållplatser i sjukhusentréer och 

köpcentrum och tillåter kollektivtrafiken 

att trafikera avgaskänsliga och ljudkänsliga 

innerstadsmiljöer.  

Med grön eldrift ökar även trafikens 

energieffektivitet och dess klimatpåverkan 

minskar. Skånetrafiken har därför påbörjat 

ett arbete med att introducera grön eldrift i 

skånska städer. 

Regionbusstrafik

Den regionala resan ska ha en god tillgäng-

lighet och vara yttäckande för att knyta 

landsbygden närmre större städer och 

arbetsplatser. Här har vi en flexibilitet i val 

av fordon för att möta kundernas behov på 

bästa sätt och för att vara kostnadseffek-

tiva. På de ställen där infrastrukturen tillå-

ter och resandeunderlaget finns införs 

Expresskoncept, vilket är ett komplement 

till tågtrafiken. Där ges möjligheten att 

resa snabbt, bekvämt och med en hög 

standard. Det är till och från de större 

orterna det finns stor potential att hitta nya 

kunder. Vid andra resor prioriteras hög till-

gänglighet och/eller turtäthet för att möj-

liggöra pendling till arbetsplatser på kor-

tare avstånd.

Vid beställning av resan har kunden  

valfrihet beträffande vilken tid samt vart i 

Skåne, eller med Riksfärdtjänsten i hela 

Sverige, som resan ska ske. Beställning och 

resa kan ske dygnet runt och veckans alla 

dagar. Oavsett var kunden finns geografiskt 

i Skåne hämtar vi upp resenären och sam-

ordnar resan tillsammans med andras för 

att få ett effektivt resursutnyttjande och 

minska miljöbelastningen. 

Spårväg

Det finns ännu ingen spårvägstrafik i 

Skåne. Spårvagnar passar i starka stråk där 

befintlig busstrafik har en hög beläggning.

De första spårvagnarna i Skåne kommer 

att trafikera Lund, på sträckan Lund Central 

– forskningsanläggningen ESS.

Resa med regionbuss ger tillgänglighet i 

områden med något större befolkning men 

som inte har en nära koppling till tåg. Här 

skapas också tvärförbindelser över Skåne. 

Regionbusstrafiken anpassas också för 

kortare pendlingsresor mellan större orter 

och är ett alternativ för att knyta mindre 

orter till närmsta centralort. 

Regionala resor bidrar till att hela Skåne 

är öppet för alla. Senast 2018 kommer alla 

regionbussresor att vara fossilbränslefria.

Serviceresor

För Skånetrafiken är det viktigt att kunder 

med funktionsnedsättning ska ha livskvali-

tet genom hela livet. Tillsammans med 

kommunerna och kunderna har vi skapat 

en serviceresa som är individ- och miljöan-

passad och som upplevs som enkel, trygg 

och tillgänglig. 

Serviceresor är en del av kollektivtrafi-

ken och avser färdtjänst och sjukresor som 

utförs med serviceresefordon. Vi erbjuder 

våra serviceresekunder resor med personbil 

eller specialfordon. Alla våra resor är individ- 

anpassade och vi erbjuder resa och service 

från dörr till dörr.
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Malmö

Landskrona

Höör

Åhus

Helsingborg

Ängelholm

Hässleholm

Lund

Perstorp

Örkelljunga

Åstorp

Bjuv

Höganäs

Klippan

Båstad

Kristianstad

Tollarp

Broby

Bromölla

Hörby

Simrishamn

Sjöbo

Skurup

Ystad

Tomelilla

Höllviken

Falsterbo

Skanör

Eslöv

Staffanstorp

Lomma

Löddeköpinge

Svalöv

Svedala

Vellinge

Kävlinge

Trelleborg

Bjärred

Mölle

Flyinge

Löberöd

Bunkeflo-
strand

Dalby

S Sandby

Simris

Våra tjänster för enklare resa 
Vi på Skånetrafiken arbetar för att skapa 

enkelhet och väl använd tid genom att 

utveckla och förbättra våra olika tjänster 

utifrån kundens behov. Framför allt ligger 

fokus på att förenkla köp av biljett, skapa 

verktyg och information för att hitta bästa 

resealternativet och sedan få stöd under 

resan. Vi ska göra det enklare för resenären 

att kombinera kollektivtrafiken med andra 

färdmedel som cykel eller bil.

Först ut är en ny prismodell, med ett 

förenklat biljettsortiment, konsekventa 

rabatter och ett helt nytt zonsystem som 

utgår från kundens behov. Tillsammans 

med detta utvecklar vi en ny app där rese-

nären har tillgång till hela biljettutbudet 

utifrån den nya prismodellen. Appen gör att 

användaren snabbt och enkelt kan hitta 

rätt resa. Biljetterna i mobilen bygger på en 

ny nationell standard utvecklad av Samtra-

fiken och innehåller visuella koder. För att 

dessa ska kunna valideras maskinellt 

installeras nya läsare på Skånetrafikens 

bussar, vilket även förenklar på- och 

avstigning vid bussresan. 

I ett senare skede tillkommer även 

andra betalsätt – allt för att alla kunder 

ska hitta en enkel och bra lösning. 

Även när det gäller skyltning och annan 

information till resenären är ett antal för-

bättringar på gång. Nya skyltar installeras i 

en stor andel av våra bussar och ger rese-

nären såväl stöd i resan som tips och infor-

mation. Nya typer av skyltning vid sta- 

tioner och knutpunkter underlättar också 

resandet.

För att hitta lösningar för de 

kunder som behöver kombinera 

kollektivtrafiken med andra 

färdmedel har vi påbörjat 

ett erfarenhetsutbyte  

med andra aktörer.

Liten

Mellan

Stor
Hela Skåne

Våra priser och vår prismodell
Vi ska ha en konkurrenskraftig prissättning. 

Idag tillämpas rabattsättning vid köp av 

periodkort, Reskassa samt för större kund-

kategorier där företag eller organisationer, 

exempelvis kommuner, står som mellan-

hand. Dagens system med Jojo kommer att 

existera parallellt med det nya systemet 

fram till 2019.

För att förenkla biljettköpet och ge för-

utsättningar för nya tjänster introduceras 

det nya biljettsystemet och den nya pris-

modellen under 2017. Utvärdering av hur 

den nya modellen påverkar kunderna kom-

mer att ske löpande. Nya betalsätt kommer 

successivt att kopplas på. 

Bakgrunden till vårt gamla system för 

prissättning har sitt ursprung i tiden då de 

två länen – Malmöhus och Kristianstad – 

slogs ihop till ett. Systemet med 202 zoner 

upplevs som krånglig för våra kunder. Den 

3 nya zoner

Våra mål och vägen dit

komplexa strukturen och den utdaterade 

tekniken gör att systemet ger oss begrän-

sade möjligheter till utveckling av nya 

erbjudanden och affärsmodeller. Därför ska-

pades en ny enklare prissättning som 

anpassar sig efter varje kunds resebehov 

och som bygger på tre zoner: liten, mellan 

och stor.

Till de personliga zonerna kopplas ett 

enklare biljettsortiment med endast tre  

biljettyper: enkel, dygns och 30-dagars. 

Raka rabatter som innebär att de personer 

som har rätt till rabatterade resor får rabatt 

på samtliga biljettyper.

Under året kopplas ett lojalitetsprogram 

till för att vi ska kunna belöna de kunder 

som reser ofta med oss och därmed aktivt 

väljer ett hållbart resande.

Barn under 7 år 
reser kostnadsfritt och 

behöver ingen biljett. 

100 %

Barn och ungdomar 
7–19 år 
har alltid rabatt – nu även 

på 30-dagarsbiljetten,  

vilket är helt nytt.

40 %
Studentrabatt
Studenter som kan visa 

studentlegitimation har all-

tid rabatt på alla biljetter.

25 %

Tillsammansrabatt
är rabatt på totalpriset när 

ni är två eller fler som reser 

tillsammans.

25 %
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Kundservice
Resan är grunden för vårt erbjudande och vi 

vill möta våra kunder på flera olika sätt. 

Det är dels viktigt att sprida information 

om hur resa och biljettköp fungerar, men 

även att informera om eventuella stör-

ningar eller kunna hantera de tillfällen då 

resan inte har gått som det var tänkt. Det 

ska alltid vara enkelt för kunder att komma 

i kontakt med oss. 

Sociala medier

Vi har närvaro i sociala medier dygnet runt. 

Detta innebär att vi inte bara kan ge snabba 

svar och service, utan även stötta våra kun-

der vid kriser och störningar. Vi visar att vi 

bryr oss om kundens behov och finns där 

kunden finns.

Telefon och chatt

För att möta våra kunder vid de flesta tider 

på dygnet finns vi tillgängliga via telefon 

och chatt. 

Försäljningsställen

På de större knutpunkterna i Skåne finns 

Skånetrafikens kundcenter. Dessa är våra 

flaggskepp, där kunder har möjlighet att 

köpa biljett samt få tillgång till aktuell 

information av den bästa säljpersonalen. 

Som komplement till kundcenter finns 

även serviceombud med hela vårt utbud 

samt ombud som säljer Jojo Reskassa i för-

laddade valörer. Dessutom sker försäljning 

vid biljettautomaterna och via våra appar. 

Med vår nya app följer även möjlighet att 

utöver enkelbiljetter även köpa periodkort.

Förseningsersättning och förlustgaranti

Vi har förstärkt vårt erbjudande med  

möjlighet till ersättning för de kunder 

som blir sena vid sin resa. Om 

oturen skulle vara framme och 

en kund blir av med sitt 

periodkort erbjuder vi via 

vår förlustgaranti möj-

lighet att snabbt och 

enkelt få ett nytt kort.

Fokusområden
Våra mål visar vad vi ska uppnå. Fokusom-

råden, aktiviteter och uppföljning visar hur 

vi leder och styr verksamheten i riktning 

mot målen. Fokusområdena består av tre 

viktiga områden som ska ge stöd för våra 

prioriteringar de kommande åren.

Ökad baskvalitet  
– kollektivtrafik i världsklass

Hållbar, hel, ren och i tid

Tryggt och säkert 

Avtal som når målen

Bekvämt, konkurrenskraftig, restid,  

god framkomlighet

Nöjdare och  
fler kunder

Ta ansvar för hela resan

Lojalisera och rekrytera

Fokus på åtgärder som ger mest  

ökat resande/krona

Skapa mervärde  
– enkelt och väl använd tid

Enklare resa

Enkla och attraktiva tjänster och  

produkter

Service i alla lägen – bäst när  

trafiken går som sämst

Våra mål och vägen dit
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Utvecklingsarbete och prioriterade aktiviteter
Inom hela Skånetrafiken pågår utvecklings-

arbete. Det involverar samtliga avdelningar 

och flera av våra processer. I vår utveck-

lingsplan beskrivs de största förändringarna 

inom produkt- och tjänsteutveckling.

Vi strävar ständigt efter att bli bättre 

genom både stora och små förändringar. 

Utifrån våra mål, vårt nuläge och våra fokus- 

områden tas aktiviteter fram. Aktiviteterna 

kan vara av olika omfattning, har tydligt 

start- och slutdatum och utpekat ansvariga. 

De mest omfattande drivs i form av projekt, 

andra som fokusaktiviteter och vissa som 

aktiviteter på avdelningsnivå. Gemensamt 

för alla aktiviteter är att de ska leda till för-

bättring, utveckling och göra särskild skill-

nad i mötet med kund och på så sätt bidra 

till att vi når målen. Att skapa värde för 

kund är en av våra viktiga strategier för att 

nå framgång. 

Programkontoret ansvarar för projekten. 

På vårt utvecklingscenter, även kallat  

”Labbet”, finns goda möjligheter att arbeta 

med kontinuerlig feedback från användare. 

Läget på Malmö Centralstation ger unika 

möjligheter att observera hur resenärer 

använder våra tjänster, eller att bjuda in 

dem till tester för att ge oss koll på kunder-

nas behov och få de insikter vi behöver för 

att välja rätt väg.

Fokusaktiviteter

Fokusområde Fokusaktivitet Beskrivning

Nöjdare och fler kunder Stärka vårt varumärke externt Skapa samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring 

hur 5 500 ambassadörer hos våra samarbetspartners bemö-

ter våra gemensamma kunder.

Nöjdare och fler kunder Evenemangsbiljetter Testa och utvärdera framtida lösningar kring evenemangs-

biljetter för att göra det enklare för kunder att köpa sin 

resa vid större evenemang i Skåne. 

Nöjdare och fler kunder Bättre flöde i Stadsbusstrafiken Ta fram modell för regularitetskörning på Malmöexpressen 

för en bättre kundupplevelse tack vare minskade vänteti-

der, jämnare belastning och ökad kapacitet.

Ökad baskvalitet Få det vi köpt – avtal som når målen Utvärdera befintliga trafikavtal och utveckla kommande 

affärsmodell.

Ökad baskvalitet Effektivare på- och avstigning Genomföra på- och avstigning i flera dörrar i stadsbusstrafi-

ken Lund och ta fram plan och metod för fortsatt imple-

mentering. 

Ökad Baskvalitet Bättre ersättningstrafik Testa och utvärdera möjligheten att använda fordon från 

befintliga busstrafikavtal som ersättningstrafik vid störning 

i tågtrafiken sträckan Hässleholm–Kristianstad. 

Ökad Baskvalitet Infokanal till ombordpersonal Utforma och lansera en informationskanal (app) som möj-

liggör snabb och tillförlitlig kommunikation till kund under 

trafikstörning. 

Ökad Baskvalitet Kvalitetskontroll i trafiken – Mystery 

Riders

Höja kvalitén ombord på våra fordon genom att löpande 

och under särskilda baskvalitetsveckor utföra okulär kvali-

tetskontroll och rapportering. Mystery Riders sker med 

hjälp av extern part och av Skånetrafikens alla medarbetare. 

Våra mål och vägen dit

Vi jobbar med flera olika aktiviteter för att 

nå våra mål. Gemensamt för aktiviteterna 

är att de kopplar till våra strategier och 

fokusområden. Fokusaktiviteterna har tyd- 

ligast koppling till fokusområdena om  

nöjdare och fler kunder samt ökad bas- 

kvalitet. Flera av våra projekt syftar främst 

till målet att skapa mervärde för våra kun-

der men, också att bidra till de två övriga 

målen.



2726

Våra projekt
Projekten drivs via vårt programkontor. För 

varje projekt skapas en särskild projekt- 

organisation med dedikerad projektledare 

och med projektdeltagare som ansvarar för 

att driva projektet framåt. Projektorganisa-

tionen får stöd av programkontoret som är 

behjälplig i uppstart- och styrgruppsarbetet. 

Programkontoret bistår även med metoder 

och stödverktyg samt med kompetensut-

bildning som kan vara användbart för pro-

jektet. Alla projekt följs upp vad gäller 

kostnad, tid och kvalitet.

Projekt Beskrivning

Biljettystem Nytt biljettsystem för hantering av sortiment, rabatter, zonsystem och validering som  

gör det enklare för kunden.

Nästa generations app Vi möter den uppkopplade kundens behov av tjänster i mobilen med en app för hantering 

av sortiment, rabatter, zonsystem, validering, livepositionering och fordonsinformation.

Mitt Konto och lojalitetsprogram En utökad lösning för tjänster som underlättar för kunderna.  

Vi vill även via ett lojalitetsprogram belöna våra lojala kunder.

Biljettautomater Nya biljettautomater som ska täcka in tågstationer, bussterminaler och expresshållplatser.

HelsingborgExpressen En ny attraktiv stadsexpresslinje genom centrala delarna av Helsingborg och ny  

stadsbusstrafik ska få fler att välja att resa med oss.

Spårväg i Lund Med modern kollektivtrafik binder vi samman Lund C och forskningsanläggningen ESS 

samt viktiga områden däremellan. 

Automatisk passagerarräkning Ett stödsystem för att kunna räkna antalet på- och avstigande på fordonen. En ovärderlig 

hjälp för att få statistik för att bättre kunna planera trafiken för att möta kundernas  

faktiska behov.

Pågatåg Ta fram en ny affär utifrån ett större kundfokus och handla upp vår Pågatågstrafik för  

att möta kundernas förväntningar. 

Elbuss Malmö Införandet av elbuss i stadsbusstrafik linje 3 och 7 i Malmö för ett hållbart resande.

MalmöExpressen 2 Införandet av Malmö stads andra stadsexpresslinje för att öka resandet.

Expressen Skanör–Malmö Genomförande av vårt första regionala superbusskoncept. Snabba och bekväma  

resor mellan Näset och Malmö ska få fler att låta bilen stå och i stället åka med oss.

Adaptiv kundinformation Nya arbetssätt och systemstöd för att flexibelt kunna planera trafik och skapa effektiva 

informationsflöden till kund vid avvikelser i trafiken.

Öresundtåg Utveckling och upphandling av nästa affär gällande Öresundståg.  

Detta sker i samverkan med våra grannlän. 

Utöver projekten och fokusaktiver har 

varje avdelning i sina respektive aktivitets-

planer ett flertal viktiga aktiviteter som ska 

genomföras under året. Det handlar bland 

annat om att ta fram en standard för inom-

hushållplats, att ta fram en pilot för web-

bokning av sjukresor, jobba vidare med vår 

störningsinfo samt att implementera ett 

regionalt kompetensförsörjningsverktyg.

Våra mål och vägen dit
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Vår marknad och  
våra kunder get inte reser med oss bor i förorter kring 

de större städerna. Andra bor på landsbyg-

den eller i mindre orter. Gemensamt för 

båda grupperna är att de är över 26 år och 

förvärvsarbetande. En stor del av dessa har 

barn och kämpar med att få ihop vardags-

pusslet, med hämtning och lämning av 

barn i skola och på aktiviteter, göra inköp 

och så vidare. Många av dessa sysslor sker i 

anslutning till arbetsresan. Kollektivtrafi-

ken blir sällan ett intressant alternativ, då 

det blir för svårt att få ihop vardagen. Vi 

behöver jobba med mer flexibla erbjudan-

den och underlätta för kunderna genom att 

skapa enkelhet och väl använd tid. Tänket 

kring hela resan, det vill säga från dörr till 

dörr, och möjligheterna till kombinations-

resor är viktiga framöver.

Potentialen för att hitta nya resenärer 

och kunder i Skåne är stor. Av Skånes 

befolkning gjorde cirka 60 procent en resa 

med Skånetrafiken under 2016. 36 procent 

av våra kunder reser med vår trafik någon 

gång i veckan eller oftare. I Skåne ligger 

den största styrkan i resor mellan och till 

de större städerna. Här har vi vårt bästa 

utbud, med effektiva och snabba tåg- och 

busslinjer. Den kraftiga utbyggnaden av 

tågtrafiken har bidragit till att marknaden 

för arbete och utbildning har vidgats och 

allt fler pendlar längre sträckor idag. I 

genomsnitt reser dagligen drygt 250 000 

kunder med någon av våra mer än 14 000 

tåg- och bussturer. Omkring 5 000 kunder 

använder serviceresor.

Med våra kunder avser vi personer som 

reser någon gång per månad eller oftare 

med kollektivtrafik. Enligt kollektivtrafikba-

rometern 2016 uppgår den till 26 procent 

av alla motorburna resor. Vi har tappat från 

28 procent året före och bilresandet ökar 

därmed kraftigare än kollektivtrafikresan-

det. Många upplever fortfarande bilen som 

nödvändig och det är förhållandevis enkelt 

att resa med bil i Skåne. Gräns och id-kon-

trollerna har dessutom påverkat det kollek-

tiva resandet negativt och skapar ringar på 

vattnet utöver resandet över själva sundet. 

Region Skånes långsiktiga mål är att vi 

2030 ska ha en marknadsandel på 40 pro-

cent av alla motorburna resor. Det förutsät-

ter att våra kunder väljer kollektivtrafiken i 

fler situationer, men framförallt att vi 

måste bli attraktiva för nya kunder – de 

som har friheten att välja att resa med oss 

och låta bilen stå. 

Vår marknadsandel ska öka med en pro-

centandel om året. Det räcker inte med 

inflyttning av nya skåningar – vi måste bli 

så attraktiva att befintliga skåningar reser 

mer och framförallt att nya kunder börjar 

resa med oss. Hela kollektivtrafikbranschen 

har enats kring ett nationellt fördubblings-

mål. Vårt fördubblingsmål innebär att vi 

ska öka resandet och ta nya marknadsan-

delar så att vi år 2030 når 40 procent 

marknadsandel och därmed fördubblar vår 

marknadsandel. I områdena kring och mel-

lan de största städerna i Skåne finns stor 

potential. Här finns stora resflöden men låg 

marknadsandel. 

Över hälften av alla bilresor är kortare 

än 10 km. Satsningar på cykel och kollek-

tivtrafik i städerna kan leda till att fler  

ställer bilen. 

Det finns även stor potential för ett ökat 

fritidsresande med kollektivtrafiken.

Vi måste arbeta mer aktivt för att inte 

tappa kunder mellan olika livsfaser. Vi har 

svårt att återhämta marknadsdelar i äldre 

kundgrupper. En del av dem som i dagslä-

Vår marknadsandel

Marknadsandel 2009–2016, procent

Gäller motorburna resor. Siffran för 2030 visar på det mål vi vill nå. Källa: Kolbar.

30 %

35 %

40 %

25 %

20 %

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2030

Vår marknad och våra kunder 
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Sedan bildandet av Region Skåne har 

resandet mer än fördubblats – från de cirka 

70 miljoner resor som gjordes år 1999 till 

163,7 miljoner resor år 2016. 

2016 ökade resandet med ytterligare 

cirka 5 miljoner resor vilket motsvarar en 

ökning på 3 procent. Därmed uppfylls den 

av regionfullmäktige antagna utvecklings-

takten om årlig ökning på 3–6 procent,  

men vi hamnar under förvaltningens eget 

mål på 5 procent. 

Under 2016 gjorde skåningar i genom-

snitt 125 resor med kollektivtrafik per per-

son. Det är en ökning från 2015, då snittet 

var 122 resor. Såväl det totala resandet 

som resandet per invånare har gått stadigt 

uppåt de senaste åren.

Resandeutveckling

Resandeutveckling 1999–2016, miljoner resor
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Tåg 
Tågresorna ökar med 3,3 procent jämfört 

med 2016. Det är stora skillnader i resan-

deutvecklingen mellan Pågatågen och Öre-

sundstågen främst kopplat till gräns- och 

id-kontrollerna på Kastrup och Hyllie.

Pågatågen fortsätter sin positiva utveck-

ling och ökar med 14 procent under 2016. 

De har fått flera nya sträckor och stationer 

de senaste åren och under 2016 startades 

ny trafik till Trelleborg som genererat 

många nya resenärer. Även den utökade 

kapaciteten på vissa sträckor har bidragit 

till den positiva utvecklingen. Totalt gjordes  

under 2016 sammanlagt 24,9 miljoner 

resor med Pågatågen och därmed gjordes 

det fler resor i Pågatågs- än i Öresundstågs- 

trafiken i Skåne.

Det samlade resandet med Öresundståg 

i Skåne uppgick till cirka 21,1 miljoner 

resor. Det är en nedgång på 7 procent 

under 2016. Det är främst resor över bron 

som har minskat med 17 procent som en 

följd av de gräns- och id-kontroller som 

pågick under 2016. Framförallt är det 

trogna pendlare som tröttnat på de för-

längda restiderna, försämrade turtätheten 

och trängsel ombord, men även fritidsres- 

andet har minskat.

Stadsbuss
Hälften av alla våra resor sker i stadsbuss-

trafiken. Totalt gjordes över 82 miljoner 

resor i våra tio skånska städer med stads-

Regionbuss
Regionbusstrafiken finns över hela Skåne 

och har sin starkaste tillväxt i pendlingen 

mellan och till de största städerna. Sam-

mantaget ökade resandet under 2016 med 

2,2 procent. Under året genomfördes drygt 

33 miljoner resor, vilket är något under vårt 

årsmål. Starka stråk som bidrar mest till 

resandemålet är pendellinjerna kring våra 

fyra större städer och våra linjer med  

SkåneExpressen. Utvecklingen i vår region-

busstrafik drivs även här av genomförda 

trafiksatsningar och samarbetet med våra 

trafikföretag. Under 2016 startade fyra nya 

trafikavtal upp och nya bussar trafikerar nu 

de viktiga sträckorna Malmö – Lund, Kris- 

tianstad - Lund och Kristianstad – Malmö.  

I Östra Göinge har stark inflyttning bidragit 

till fortsatt resandeökning på sträckan 

Broby – Kristianstad. I samband med ny 

trafik med Pågatåg mellan Trelleborg och 

Malmö har viss överflyttning av resorna 

skett från buss till tåg.

Serviceresor
Serviceresor finns för kunder som beviljats 

färdtjänst samt för sjukresor. Skånetrafiken 

utför färdtjänst för 23 av 33 kommuner och 

ansvarar för sjukresor i regionen. Under 

2016 ökade färdtjänstresorna med 1,9 pro-

cent. Sjukresorna ökade med 7 procent 

2016 och där bidrog kunderna i Malmö 

med större delen av ökningen. Totalt 

genomfördes cirka 700 000 sjukresor i 

Skåne under året. 

Vi ser en ökning av färdtjänstresor i all-

män kollektivtrafik, vilket är glädjande. 

Under 2016 gjordes cirka 1,2 miljoner färd-

tjänstresor, varav 44 procent av dessa 

skedde med våra tåg och bussar.

Vår marknad och våra kunder 

Andel resande per trafikslag

Stadsbuss 50 %

Regionbuss 21 %

Tåg 28 %

Serviceresor 1 %

busstrafik, vilket är en ökning med 3,2 pro-

cent jämfört med 2015. Utfallet är dock 

sämre än vårt eget utmanande mål på 6,3 

procent. Malmö som dominerar, svarar för 

varannan resa, vilket innebär att en fjärde-

del av det totala resandet sker här. I Malmö 

ökade antalet resor med 2 miljoner till 41,8 

miljoner, Även i övriga städer ökar antalet 

resor, Lund 3,7 procent, Helsingborg 1,6 

procent och Kristianstad 3,1 procent. 

Trafiksatsningar och samarbeten med våra 

trafikföretag och kommuner har bidragit till 

resultatet.

Gränskontroller som påverkat kombina-

tionsresor, tåg och buss samt bristande 

framkomlighet, främst i våra större städer 

har hämmat resandeutvecklingen. Gynn-

samma väderförhållanden för cykling har 

också påverkat utfallet.
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Skånes befolkningstyngdpunkt ligger i de 

västra delarna. Det är även här som den 

största befolkningstillväxten väntas. Inflytt-

ning och befolkningstillökning i Skåne 

kommer inte att räcka för att nå målet om 

fördubbling av marknadsandelen.

Enligt Skånes befolkningsprognos 

2016–2025 förväntas Skånes befolkning 

öka med 12 procent från cirka 1,3 miljoner, 

till cirka 1 465 000 invånare år 2025. 

Befolkningsökningen ligger kring rikets för-

väntade utveckling för tidsperioden. Under 

den närmaste tioårsperioden kommer  

Skånes åldersstruktur att förändras ganska 

markant. Antalet personer i ålder 20–64 år 

förväntas öka med 9,7 procent. Åldersgrup-

pen 65–79 år kommer att vara 9,1 procent 

större 2025. Antalet i åldersgruppen 80 år 

och äldre förväntas öka med cirka 31 pro-

cent, åldersgruppen 7–15 år med 19,9  

procent och åldersgruppen 16–19 år med 

23 procent. 

Skånes geografi skiljer sig från andra 

storstadsregioner. Det är flera städer som 

utgör kärnor i regionen. Eftersom de flesta 

bor och arbetar i västra Skåne är det här 

den största pendlingen sker. Kollektiv- 

resandet speglar bilden av den generella 

pendlingen inom och till Skåne. I områden 

med stort resandeunderlag är kollektivtra-

fikens andel påtaglig. Där pendlingen är 

glesare har kollektivtrafiken ett mindre 

utbud och därmed också en lägre mark-

nadsandel. Tågtrafikens utbyggnad, med 

snabba resor över längre sträckor, har för-

ändrat villkoren för pendling i Skåne. 

Fler och fler är beroende av att kunna 

förflytta sig över ett allt större geografiskt 

område. Man bosätter sig på en ort och 

väljer att bo kvar, även när man arbetar 

eller studerar på annan ort. Samma synsätt 

gäller fritid och socialt umgänge. För att 

kunna utnyttja ett större utbud är man 

beredd att resa mer.

En styrka i vår region är möjligheten att 

kunna bo naturnära och ändå arbeta i sta-

den. Det är en livsstil som vi behöver möta. 

För att undvika ökad biltrafik i städerna 

behöver vi nya lösningar för de resande 

som pendlar hit. En lösning är pendlarpar-

kering där kunden kan köra bil första 

sträckan, parkera bilen och sedan åka med 

kollektivtrafiken sista biten in till stan. Vi 

måste arbeta med kundens hela resa. 

Marknadens utveckling

”Verksamhetsplanen 
hjälper oss att foku-
sera och prioritera”
Johan Gomér, avdelning Affär 

och Marknad
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Så reser vi i Skåne
Bilden ovan visar resflöden med bil och 

kollektivtrafik i Skåne 2015, exklusive  

transittrafik.

Biltrafiken är i de flesta fall domine-

rande, undantaget Köpenhamn–Malmö där 

det är lika delar. Gräns- och id-kontrollerna 

under 2016 har tyvärr medfört att biltrafi-

ken ökar på bekostnad av resor i tågtrafiken. 

På sträckan Malmö–Lund är resandet 

med bil och tåg ungefär lika stort. Södra 

stambanan mellan Lund–Hässleholm–

Smålandsgränsen är det enda större stråk 

som är klart större än bilen. Här är restiden 

med tåg väsentligt kortare än med bil. 

Busstrafiken är störst på resor kortare än  

tre mil, nära de större städerna.  

Marknadsandelen är ändå förhållandevis 

låg där det saknas tågtrafik.

De största resflödena finns utmed  

västkusten, vilket understryker vikten av 

fortsatt utbyggnad av Västkustbanan.

Vår marknad och våra kunder 



3534

Vår största marknadsandel finns bland de 

unga resenärerna, 15–19 år, där den upp-

går till 68 procent. Gemensamt för gruppen 

är att de flesta går i gymnasiet eller grund-

skolan och att de reser med sitt skolkort. 

En tydlig trend är att allt fler väljer skola 

utanför sin hemkommun, men bor kvar hos 

föräldrarna. 

I åldersgruppen 20–25 år är marknads-

andelen 45 procent, vilket innebär en 

minskning jämfört med föregående år. I 

den åldern har kunderna ofta tagit körkort, 

ändrat livsstil och flyttat. Kanske även skaf-

fat sin egen bil. Många har börjat studera 

och flyttat till sin studieort. Beteende och 

behov har ändrats och då tenderar de att 

lämna kollektivtrafiken. 

I åldersgruppen 26–44 år sker också 

stora förändringar. Kollektivtrafikens mark-

nadsandel är i detta åldersspann 24 pro-

cent. Även detta är en viss minskning jäm-

fört med året före. Många använder aldrig 

våra tjänster och gruppen sällanresenärer 

är jämförelsevis stor. Troligen flyttar de ett 

par gånger, kanske till en förort från den 

centrala staden. Den stora majoriteten i 

denna grupp förvärvsarbetar, får en bättre 

ekonomi och därmed möjlighet att skaffa 

bil. Familjebildandet börjar och behoven 

och beteendet ändras avsevärt. Vardags-

pusslet är svårt att få ihop och det gäller 

att allt fungerar så smidigt som möjligt.  

Då är det svårt att byta vanor.

I åldersgrupperna 45–64 samt 

65–75 är marknadsandelen  

18 procent. I dessa ålders-

grupper har beteenden eta-

blerats. Det är svårt att byta 

resvanor när livet byggts 

upp kring bilen. Behovet 

av dagliga resor minskar 

när många lämnar arbets-

marknaden. Å andra sidan 

växer veckoresandet. Det är 

i denna grupp som servicere-

sorna blir fler, både färdtjänst 

och sjukresor. I takt med en allt 

större andel äldre förväntas beho-

vet av serviceresor öka. Nästan hälften 

av färdtjänstresorna sker idag i den all-

männa kollektivtrafiken. Det är särskilt 

angeläget att dessa kunder upplever sin 

resa som trygg och enkel.

Kollektivtrafikens marknadsandel i olika åldersgrupper 2016
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NKI Nöjd kund
Vi styr verksamheten mot de övergripande 

målen om att fler ska resa kollektivt och 

att man ska vara nöjd med sin resa. Vårt 

mål är att åtta av tio ska vara nöjda med 

sin resa 2025, det vill säga 80 procent. 

Resandeutveckling och nöjd kundindex, 

NKI, visar hur verksamheten utvecklas och 

hur vi lever upp till vårt uppdrag att möta 

kundernas behov och förväntningar. NKI 

och marknadsandelen mäter vi genom den 

nationella undersökning Kollektivtrafik- 

barometern. Undersökningen görs löpande 

under hela året och fångar både de som 

reser ofta med kollektivtrafiken och de som 

reser mer sällan eller aldrig. 

Det är viktigt att vi har nöjda kunder, 

både för att behålla dem vi har och för att 

attrahera fler till kollektivtrafiken. Under 

2016 var 59 procent av våra kunder mycket 

nöjda eller nöjda med oss. De senaste åren 

Kundupplevelsen

Vår marknad och våra kunder 

NKI-utveckling 2000–2016

Källa: Kolbar

Andel nöjda kunder, (procent)
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Vi måste värna om våra ambassadörer, de 

som talar gott om oss och kan stärka vårt 

varumärke. Vi måste också analysera hur vi 

ska möta de kunder som idag inte tycker vi 

är intressanta. Det kan exempelvis innebära 

tjänster och produkter som gör det enklare 

att ansluta till kollektivtrafiken, där bilen 

eller andra färdsätt är en del av resan. På så 

vis blir bilen inte en fråga om antingen 

eller, utan både och.

Det är viktigt att stärka attityden till och 

bilden av kollektivtrafiken och vår verk-

samhet. De flesta är nöjda med den 

senaste resan, den faktiska produkten, men 

är ändå inte nöjda överlag. Vi behöver där-

för jobba med ständiga förbättringar som 

syns och uppmärksammas. Vi behöver 

ambassadörer som talar positivt om oss. Vi 

behöver öka tydligheten i varumärket och 

oftare förknippas med positiva minnen, 

snarare än dåliga upplevelser.

visar en nedåtgående trend i kundnöjd- 

heten. Resultatet 2016 hamnar något lägre 

än året före. Vi har lägre värde för kund-

nöjdhet än riksgenomsnittet. Vi släpper 

inte på ambitionen att stärka och öka 

kundnöjdheten. Vi ska nu med ökat fokus 

få rätsida på grundproblemen, bryta tren-

den och med full kraft gå mot det lång- 

siktiga målet att åtta av tio kunder ska vara 

nöjda med oss.
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KM Nöjd kund
Undersökningen Kvalitetsmätning ombord 

(KM) görs på våra bussar och tåg och syftar 

till att mäta kundens upplevelse av sin resa 

som de gör just nu. De områden som mäts 

är punktlighet, uppträdande/tågvärdar, 

information, framförande (buss), fordonets 

skick samt ersättningstrafik (tåg). Varje 

fråga får ett betyg mellan 0 till 10, där  

0 = mycket dåligt och 10 = mycket bra. På 

Öresundstågen ansvarar Öresundståg AB 

för mätningen.

Av de som svarat på enkäten under 

2016 är cirka 60 procent kvinnor och cirka 

40 procent män. Drygt 50 procent reser 

fem gånger eller fler per vecka. Den vanli-

gaste resan är en resa till och från arbetet. 

Generellt kan sägas om resultatet 2016 

för region- och stadsbussar samt Pågatåg 

att regionbuss har det bästa resultatet. 

Regionbuss har också haft ett stabilt, lätt 

uppåtgående resultat de senaste mätning-

arna. Det område som får bäst betyg är 

förarnas och tågvärdarnas uppträdande. 

Lägst betyg får information på region- och 

stadsbussar. På Pågatågen är det ersätt-

ningstrafik som får lägst betyg följt av 

information och punktlighet. 

De nyckeltal vi har valt att följa upp i 

verksamhetsplanen är frågorna om punkt-

lighet och sammanlagt betyg på den här 

resan. Öresundstågen mäts i separat mät-

ning. Frågeformuleringarna är inte exakt de 

samma och därför inte fullt jämförbara med 

hur kunderna upplever resan och punktlig-

heten för Pågatågen. 

Punktligheten för stads- och regionbus-

sar har över tid haft relativt stabila värden 

på över 7. För Pågatågen har värdet för 

punktlighet fluktuerat över och under 7. 

Punktligheten för Öresundstågen får ett 

betyg närmare 8 de senaste mätningarna. 

Sammanlagt betyg på den här resan har 

under de senaste mätningarna legat stabilt 

omkring och över 8 för stads- och region-

bussar samt för Pågatåg. Motsvarande fråga 

på Öresundstågen får ett betyg på cirka 7,5.

För trafikslagen region- och stadsbussar 

samt Pågatåg har regionbuss det bästa 

punktlighetsresultatet under 2016. Av de 

större städerna Malmö, Lund, Helsingborg 

och Kristianstad får stadsbussarna i Kristi-

anstad högst betyg på både punktlighet 

och sammanlagt betyg på den här resan. 

Lägst betyg på de båda frågorna får Malmö.

KM, Nöjd kund punktlighet

Hur punktlig kunderna upplever trafiken 2014–2016
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Styrkor och svagheter
I årets nulägesanalys har vi fokuserat på våra styrkor och 

svagheter, det vi själva kan påverka. 

Styrkor. Vi har många starka sidor. Dessa ska vi bevara 

och fortsätta att utveckla.

Svagheter. Vi lyckas inte alltid leverera som utlovat 

och vi måste ständigt jobba med både förbättringar och 

utveckling. Genom att vara öppna för våra svagheter, kan 

vi vända dessa till styrkor.

Styrkor
• Vi är moderna, har entreprenörsanda och leder  

utvecklingen i branschen.

• Vårt varumärke, vi är en välkänd aktör

• Vårt miljö- och hållbarhetsarbete

• Vi har ett attraktivt trafikutbud och en strategisk  

plan för fortsatt trafikutveckling

• Visionsarbetet i samverkan med kommunerna 

• Affärsmodeller som i grunden ger förutsättningar  

för leverans

• Våra medarbetare, organisationen och vårt arbetssätt

• Vår förmåga att kraftsamla när det verkligen gäller  

och kring gemensamma fokusområden

• Vi har koll på vår uppföljning och är resultatinriktade

Svagheter
• Kvaliteten i vår trafik

• Störningshanteringen och information till kund

• Vår förmåga att leverera dygnet runt alla dagar

• Svårigheter att nå ut med vårt varumärke till våra  

6 000 ambassadörer

• Inte tillräckligt enkelt att resa

• Tekniken och vår förmåga att möta kundens digitala behov

• Vår kunskap om kunden är otillräcklig

• Genomförande av framkomlighets- och infrastrukturåtgärder

• Vårt produkt- och tjänsteerbjudande, dess utveckling  

och strategi för framtiden

• Kompetensförsörjning för fortsatt utveckling

• Avtalsleveransen och kontrollen av att vi får det vi köpt

• Arbetet med utvecklingen av våra affärer och avtal 

• Vår förmåga att göra ekonomiska kalkyler och analyser

Vår marknad och våra kunder 
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Tillväxt/befolkning
I takt med att Skånes befolkning ökar leder 

det till ett ökat transportbehov hos med-

borgarna. Det ställer krav på utbyggnad av 

infrastrukturen men även förbättringar i 

existerande system.

Globalisering
Globalisering gör att länder och människor 

knyts till varandra ekonomiskt, kulturellt 

och politiskt. Det skapar en större valmöj-

lighet för enskilda individer, företag och 

regioner. Varor och tjänster har blivit mer 

rörliga vilket ger ett större utbud som leder 

till ökade transporter.

Digitalisering/teknisk  
utveckling
Den tekniska och digitala utvecklingen 

kommer att fortsätta påverka samhället i 

hög grad. Det skapar både utmaningar och 

möjligheter för oss. Kraven ökar på att all-

tid finnas till hands i det ögonblick kun-

dens behov uppstår. 

Våra kunder vill inte bara kunna köpa 

biljetten i mobilen, utan vill också via 

mobilen få tillgång till all information i 

samband med sin resa. Därför jobbar vi 

mycket med att utveckla ett så attraktivt 

och heltäckande möte med våra kunder i 

våra digitala kanaler. 

Sociala medier kommer att vara centralt 

i hur vi kommunicerar med våra kunder. 

Med infotainment ombord på flera av våra 

fordon når vi också ut med viktig informa-

tion. 

Individualisering
Människors individuella värderingar och 

livsstilar kommer i framtiden få en allt 

större påverkan på hur samhället utformas. 

För kollektivtrafiken blir detta en särskild 

utmaning eftersom det är en tjänst som i 

grund och botten inte alls är individanpas-

sad och det kommer heller inte vara rimligt 

att anta att det ska finnas möjlighet till 

skräddarsydda fordon, linjedragningar eller 

tabeller. Däremot inte sagt att det inte går 

att ta fram andra individanpassade lös-

ningar. Trafikinformation är en central del 

av den kollektiva resan och med dagens 

digitala förutsättningar finns det goda möj-

ligheter att skapa skräddarsydd information 

till resenärerna i kanaler som passar dem. 

Vi kommer också att se en ökad efter-

frågan av nya sätt att köpa sin biljett på, 

som går att anpassa efter individuella pre-

ferenser. Det är viktigt att kollektivtrafiken 

upplevs som enkel och självklar då det 

kommer att finnas begränsat med tid och 

tålamod för komplexa system.

Hållbarhet och delnings- 
ekonomi
Hållbarhet omfattar både miljö, socialt 

ansvar och en stabil ekonomi. 

Genom att dela på resurserna hushåller 

vi med jordens tillgångar. Verktygsbiblio-

tek, klädbytardagar och bilpolerna är några 

exempel på hur tillgången är viktigare än 

själva ägandet. Delningsekonomi utmanar 

den traditionella handeln eftersom konsu-

menten delar istället för att köpa nytt.  

Kollektivt resande är ett viktigt inslag i del-

ningsekonomin. Vår produkt kollektiva 

resor är en hållbarhetsprodukt utifrån flera 

olika perspektiv. Samåkning minskar buller, 

avgaser och klimatpåverkan samt tar min-

dre plats än bilkörandet, vilket ger mer 

utrymme till rekreation och grönytor i våra 

skånska städer. Genom miljöanpassade, 

avgasfria och tysta fordon som bussar som 

körs på el märkt med bra Miljöval blir stä-

derna en hälsosammare och mer hållbar 

plats att bo och arbeta i. 

I linje med vårt övergripande mål om 

fördubblade marknadsandelar är det en 

miljö och hållbarhetsvinst varje gång våra 

kunder väljer oss istället för bilen. Miljö- 

och hållbarhetsfrågorna är integrerade i 

alla våra processer och en viktig del i vårt 

vardagliga arbete. Genom ambitiösa miljö- 

och hållbarhetskrav i våra upphandlingar, 

ett gediget uppföljningsarbete mot våra 

trafikföretag och en målgruppsanpassad 

kommunikation av vårt arbete till kund, 

skapar vi en hållbar trafik som bidrar till en 

ökad attraktivitet och konkurrenskraft gent-

emot bilen.

Trender och omvärld
Vi behöver förhålla oss till vår omvärld och 

de trender som kommer att påverka oss.

Bilen
Den svenska bilmarknaden har vuxit kraf-

tigt. 2016 var nybilsförsäljningen den hög-

sta någonsin vilket bland annat kan förkla-

ras med låga räntor, köpstarka hushåll och 

stabil arbetsmarknad. Även privatleasing 

har ökat kraftigt de senaste åren samt för-

säljningen av elbilar.

En majoritet av våra kunder äger eller 

har tillgång till bil och använder den i stor 

utsträckning, även om de också reser kol-

lektivt. Om vi underlättar för kunden att 

kombinera kollektiva resor med bilresor, till 

exempel genom pendlarparkeringar, kan 

det leda till fler kollektivtrafikresor.

Nya tjänster, samåkningstjänster utma-

nar taxinäringen och kollektivtrafiken. 

Informationsutveckling och sociala medier 

har även lett till att samåkning med hjälp 

av mobilens funktioner blivit enkelt. Idén 

bygger på att utnyttja ledig kapacitet i 

halvtomma bilar.

Utvecklingen av självkörande fordon, 

både inom bil- och bussindustrin går 

snabbt. Flera bilmärken väntas ha självkö-

rande eller semiautomatiska modeller på 

marknaden inom en snar framtid. Utveck-

lingen kommer att ske för både personbilar 

och fordon i kollektivtrafik. Detta kommer 

att påverka framtidens sätt att resa i hög 

grad. 

Hela resan
Att tänka ”hela resan” blir viktigare framö-

ver. Kunden kan koppla ihop olika trans-

portmöjligheter på ett enkelt sätt beroende 

på situation. Exempelvis kan man samåka 

till pendlarparkeringen och därefter stiga 

på tåget. Väl framme finns det en hyrcykel 

att använda för att nå slutmålet. 

Vi behöver i större utsträckning ta hän-

syn till våra kunders hela resebehov och 

inte bara till den sträcka som vi kan till-

handahålla transporten för. I framtiden 

borde kunden kunna titta i sin Skånetrafi-

ken app och direkt få ett förslag på upplägg 

för hela sin resa från dörr till dörr. Kopplat 

till resan borde kunden även kunna köpa 

sin matkasse, hämta sina postpaket eller få 

sin cykel eller bil lagad. För att göra detta 

möjligt behövs det ett samarbete kring frå-

gorna med olika andra aktörer som till 

exempel kommuner och företag. 

Vår marknad och våra kunder 
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Vårt varumärke  
och våra värderingar Summan av allt det vi erbjuder våra kunder 

och det vi på andra sätt, direkt eller indi-

rekt, bidrar till lägger grunden för uppfatt-

ningen om varumärket Skånetrafiken. 

Framgångsrika varumärken skapas när nytt-

jandet av tjänsten eller varan lever upp till 

eller överträffar förväntningarna. Vår verk-

samhet spänner över ett brett fält – från 

stora pendlingsströmmar i delar av Skåne 

till enstaka resor i glesbygd. De som utför 

tjänsterna har andra arbetsgivare, vilka 

upphandlas i konkurrens. 

I mötet med kund blir det därför extra 

viktigt att agera enhetligt och som ett 

varumärke, ett Skånetrafiken. Grunderna för 

varumärket Skånetrafiken har vi samlat i en 

varumärkesplattform. Den omfattar hela 

verksamheten och inbegriper alla som på 

något sätt är engagerade i verksamheten  

– vår förvaltning, alla trafikföretag samt 

övriga parter. Plattformen ska vara grund-

ligt förankrad hos alla och är ett levande 

dokument som präglar vårt dagliga arbete. 

Vi ska ge den bästa kundupplevelsen!

Inställningen till och uppfattningen om 

varumärket Skånetrafiken – bland både 

befintliga och potentiella kunder – är  

central för att vi ska lyckas med våra mål 

om ökad kundnöjdhet och marknadsandel. 

Varumärket är dessutom grunden för hur vi 

utformar våra framtida erbjudanden. Upp-

fattningen om varumärket avgör om kun-

derna pratar gott om oss, vilket i sin tur 

bidrar till att fler lockas att prova kollektiv-

trafiken.

Vårt varumärke

Vårt varumärke och våra värderingar

"Varje dag representerar vi alla 
varumärket Skånetrafiken i det 
vi gör och det vi kommunicerar."
Christina Elwing, varumärkesstrateg
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Visionen anger det yttersta målet med 

varumärket, och fungerar som en ledstjärna 

som motiverar och inspirerar. En slags inre 

kompass som definierar hur varumärket ska 

utvecklas i framtiden. En vision är gärna 

ouppnåelig men ska ge en tydlig riktning.

Vår vision är:
Det naturliga valet

Detta innebär att kollektivtrafiken är det 

självklara valet för skåningar att resa. Den 

bidrar också till ett hållbart samhälle. 

Vår vision, mission och position
Missionen förklarar varför vi finns.  

Missionen ska motivera oss som arbetar för 

och verkar inom Skånetrafiken. 

Vår mission är:
Vi gör det lätt att resa. Vi öppnar Skåne. 

Det innebär att kollektivtrafiken skapar 

möjligheter att bo och verka i hela Skåne 

och att det är enkelt att resa med oss. 

Positionen berättar var vi vill vara i  

förhållande till våra konkurrenter. Hur vi 

särskiljer oss.

Vår position är:
Kollektivtrafik i världsklass

Detta innebär att vi ska vara bland de 

ledande inom kollektivtrafiken i hela  

världen. Genom att sträva efter detta bidrar 

vi till att Skåne blir en innovativ och  

attraktiv region att bo, jobba och leva i.

Våra värderingar

Välkomnande 
Vi möter andra som vi själva vill bli 

bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder 

till samarbete och nya idéer.

Omtanke och respekt 
Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra 

medmänniskor och den omgivning vi  

lever i.

Drivande 
Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, 

vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra 

skillnad.

Våra gemensamma värderingar hjälper oss att jobba i samma riktning. Utifrån våra värde-

ringar vet vi hur vi ska hantera olika situationer. Värderingarna ger oss vägledning när vi ska 

fatta beslut. Värderingarna visar hur vi agerar, varje dag, i varje möte.
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Vår organisation  
och vårt arbetssätt

”Vi är en värderingsstyrd organisation med kompetenta och 

motiverade medarbetare.” 

Detta är en av våra strategier. Det innebär bland annat att vi 

varje dag ska leva våra värderingar välkomnande, drivande, omtanke 

och respekt. Värderingarna hjälper oss att avgöra vad som är rätt 

och fel så att vi fattar rätt beslut. Vår värdegrund är utgångspunkten 

för hur all verksamhet ska genomföras och utgör också grunden för 

hur vi är mot varandra, såväl internt som externt.

Vi delar värdegrund

Nuläget och arbetet framåt
Hela kollektivtrafikbranschen står inför 

stora utmaningar och snabba omställ-

ningar. Genom att vi successivt stärkt vår 

organisation och utvecklat vårt arbetssätt 

är vi väl rustade för framtida utmaningar. 

Inom flera områden ligger vi redan i fram-

kant, bland annat genom utvecklingen av 

vår nya prismodell och vår nya app. 

I årets nulägesanalys (SWOT) har vi 

identifierat våra medarbetare, vår organisa-

tion och vårt arbetssätt som en styrka. 

2016 års medarbetarundersökning (Spring-

life) visar också att de mest nöjda medar-

betarna inom Region Skåne jobbar på  

Skånetrafiken. Det är vi stolta över och 

undersökningen visar att vi som organisa-

tion har förmåga och kraft att förändras och 

löper liten risk för ohälsa. 

I nulägesanalysen identifierades också 

ett antal svagheter som vi måste arbeta 

vidare med. Internt behöver vi bland annat 

stärka vår kunskap om kunden, öka vår  

förmåga att göra ekonomiska kalkyler och 

analyser samt jobba strukturerat med kom-

petensförsörjning. Externt behöver vi hitta 

arbetssätt där vi skarpare kontrollerar att vi 

får det vi köpt, vi behöver öka vår förmåga 

att leverera dygnet runt och vi måste fort-

sätta att utveckla affärerna och avtalen. 

I aktivitetsplanerna finns flera aktivite-

ter kopplade till våra svagheter i nulägesa-

nalysen. Bland annat har vi två nya aktivi-

teter med direkt koppling till hur vi ytterli-

gare ökar kompetensen hos våra medarbe-

tare. Det handlar dels om att implementera 

ett regionalt kompetensförsörjningsverktyg 

för samtliga medarbetare och dels om ett 

ledarprogram som vi döpt till VÄXA. Ledar-

programmet innebär att ett antal medarbe-

tare, som idag inte är chefer, men som är 

intresserade av att bli, ska få en inblick  

i hur det att leda en grupp medarbetare 

och i bästa fall får smak på ledarskapet och 

bli intresserade av att söka chefstjänster 

hos oss.

Vår organisation och vårt arbetssätt 

”Min första dag på  
Skånetrafiken låg det en 
telefon, en dator och en 
Verksamhetsplan på 
skrivbordet. Tycker att 
den ger mig en bra bild 
av hela Skånetrafiken. 
Man blir stolt och vill 
vara en del av detta.”
Carina Rabe, avdelning staben
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Vi bygger framgång genom samverkan
Vi driver med något undantag all verksam-

het genom, i konkurrens, upphandlade 

leverantörer och utförare. Vi är därmed 

beroende av omvärlden inom alla våra 

verksamhetsområden. För att lyckas krävs 

därför samverkan. En av våra strategier är 

att vi ska utveckla och stärka samarbetet 

och arbetsformerna med andra så att både 

vi och våra leverantörer blir beroende av 

att kunderna väljer oss. Vi ska ställa krav 

baserade på målformuleringar och resultat 

och inte detaljstyra. Det gör vi bland annat 

genom våra gemensamma affärsplaner. 

Affärsplanerna är uppbyggda på liknande 

sätt som denna verksamhetsplan. De ger 

oss en bra grund för löpande avtalsuppfölj-

ning, leveranssäkring och bedömning om 

affären utvecklas som förväntat. Via styr-

gruppsmöten, där ledande chefer från  

Skånetrafiken och trafikföretaget ingår, har 

vi också en naturlig plattform för att blicka 

framåt kring frågeställningar om hur vi ska-

par ett ökat värde för kund och helt enkelt 

får fler att resa. 

Vi är cirka 360 medarbetare på  

Skånetrafiken och tillsammans med trafik-

företagen är cirka 5 500 personer engage-

rade mot samma mål. Att nå ut till samt-

liga personer är en utmaning vi arbetar 

fokuserat med.

”Det är bra att vi har en 
verksamhetsplan som  
tydligt visar vägen – vart vi 
ska och hur vi ska ta oss 
dit. Det är också ett bra 
dokument att kommunicera 
internt och externt”

Patrik Engfors, avdelning Försäljning

byggande, drift och underhåll av statliga 

vägar och järnvägar. 

Vi arbetar tillsammans med Trafikverket 

genom löpande kontakter och forum. Vi vill 

ha en infrastruktur som skapar förutsätt-

ningar för en trygg, daglig drift, som byggs 

ut och förbättras för att öka framkomlig-

heten och klara en ökad efterfrågan. 

Genom regional utveckling driver vi frågan 

om god infrastruktur, något som är väldigt 

viktigt för oss idag och på längre sikt.

Trafikföretagen
Det är viktigt för oss att vara en konstruktiv 

och bra beställare av olika tjänster. Vi arbe-

tar för att göra Skåne till den mest intres-

santa och utvecklade arenan för trafikföre-

tag. De som söker sig hit blir delaktiga i 

arbetet med fler och nöjdare kunder i  

Tillsammans med våra leverantörer, partners, kommuner och  

Trafikverk bygger vi framgång och kan nå våra långsiktiga mål. 

Våra viktigaste samverkanspartner och intressenter

kollektivtrafiken, då både vi och trafikföre-

tagen är beroende av att våra kunder 

använder oss.

Trafiken körs av fristående företag som 

upphandlas i konkurrens. Bussbranschen 

kännetecknas av fortsatt låg lönsamhet. De 

stora bussbolagen är numera oftast utlands- 

ägda. Bland de mindre och medelstora tra-

fikföretagen finns ett antal privata svensk-

ägda bolag, varav några verkar i Skåne. 

Aktörerna på tågsidan är färre, men nya 

företag visar intresse för att delta i anbuds-

givning. Inom serviceresor är det trafikföre-

tag inom taxinäringen som vinner uppdrag.

Vår organisation och vårt arbetssätt 

Kommunerna
Region Skånes ansvar för kollektivtrafiken i 

Skåne grundar sig på en överenskommelse 

med regionens 33 kommuner. I den fram-

går vilken betydelse kollektivtrafiken har 

för kommunerna och grunderna för hur ett 

bra samarbete regleras.

Att vårt arbete utgår från kommunerna 

märks bland annat i de många kontakterna. 

I de större städerna, Malmö, Lund, Helsing-

borg och Kristianstad, driver vi särskilda 

visionsarbeten. I övriga städer samverkar vi 

genom förenklade visionsarbeten.

På uppdrag av 23 av kommunerna 

ansvarar vi även för färdtjänsten. 

Trafikverket
Staten ansvarar genom Trafikverket för den 

långsiktiga planeringen av transportsyste-

met för väg- och järnvägstrafik samt för 
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Vår styrning och ledning sker på två sätt. 

kollektivtrafiknämnden och Region Skåne 

styr i de frågor som har en politisk dimen-

sion och ger trafikdirektören mandat att 

driva verksamheten. Till sitt stöd har trafik-

direktören sin ledningsgrupp. Lednings-

gruppen präglas av öppenhet och förmågan 

att se till helheten och alltid med kundens 

bästa för ögonen. 

Vi arbetar systematiskt med uppföljning. 

Uppföljningen av resultatet sker först på 

avdelningsnivå och går därefter vidare till 

ledningsgruppen. Vi mäter och följer upp 

resor, marknadsandel, kundnöjdhet, punkt-

lighet, miljö, vår förmåga att handlägga 

kundärenden, försäljning, ekonomi, hur 

organisationen mår etcetera. Vi analyserar, 

tolkar trender och gör prognoser. Avvikel-

serna följs upp med konkreta åtgärder.

Styrning, ledning och uppföljning
Vi ska ha koll och vara kostnadseffek-

tiva. Uppföljningen av ekonomin och flerta-

let av våra mål sker månadsvis, vissa mål 

följs upp tertialvis och andra helårsvis. Allt 

sammanställs i en månadsrapport som 

publiceras såväl internt som externt.

Varje tertial genomförs en mer omfat-

tande avdelningsvis uppföljning. Då är 

fokus på avdelningens resultat, avvikelser 

och åtgärder samt status och effekter av de 

aktiviteter som respektive avdelning 

genomför. 

Fokusaktiviteter och projekt följs upp på 

ledningsgruppen en gång i månaden. En 

lista över dessa hittar du på sida 25–27.

Affärsområden och stödfunktioner
Vår organisation utgår från fyra affärsområ-

den (se bild). Affärsområdena skapar och 

genomför trafik och har resultatansvar på 

kort och lång sikt. Till stöd för dessa finns 

avdelningar som tillför kunskap inom sina 

områden genom att vara stöttande, dri-

vande och styrande. Under 2017 stärker vi 

Affärsområde Buss och Affärsområde Tåg 

Vår organisation och vårt arbetssätt 

Stab Trafikdirektör Stf Trafikdirektör

Teknik & system

Försäljning
Affären mot kund

Kvalitet
Uppföljning och  
ständiga förbättringar,  
programkontor

Affär/marknad
Affären och marknads- 
föring med partner

Leverans till kund

HR, ekonomi och intern service

Affärsområde  
Buss norra

Affärsområde  
Buss södra

Affärsområde  
Tåg

Affärsområde  
Serviceresor

Stöd till  
verksamheten

med flera nya tjänster, framförallt affärs- 

chefer som får ett tydligt ansvar att arbeta 

med utvecklingen och uppföljningen av 

våra trafikavtal. Nytt för 2017 är också att 

en stabsfunktion inrättats. I staben samlar 

vi frågor kring HR, ekonomi och lednings-

stöd. 
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Processarbetet levererar resultat
Utifrån tänket att fokusera på kundnytta 

samt att på bästa möjliga sätt tillvarata 

organisationens samlade kompetens och 

kunskap påbörjade vi, för cirka tre år sedan, 

vårt processarbete. De flesta av våra större 

processer till exempel verksamhetsplane-

ring, miljöledning, HR, trafikplanering och 

sjukresor är nu väl beskrivna och används i 

vårt dagliga arbete. Exempelvis har vår led-

ningsprocess ”Verksamhetsplanera” styrt 

arbetet med att ta fram denna verksam-

hetsplan på ett effektivt sätt. 

Genom att arbeta med mallar, instruk-

tioner och checklistor skapar vi stabilitet 

och effektivitet. Dessutom får vi en ökad 

delaktighet bland våra medarbetare. Tan-

ken med att arbeta efter en process är att 

man ska känna sig trygg med den, inte att 

man ska känna sig låst. 

Alla processer drivs av en processägare 

och ett team, som består av de medarbe-

tare som är mest insatta i det arbete som 

ska kartläggas och förbättras. Teamen träf-

fas regelbundet och vi har dessutom pro-

cessråd där alla processägare träffas 

gemensamt.




