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Vi står nu inför ett nytt och spännande år fyllt med både möjligheter 
och utmaningar. Men vi är mer förberedda än någonsin då 2015 har 
varit ett mycket givande år. Med oss i bagaget har vi såväl kunskaper 
som erfarenheter av en mängd övergripande kampanjer och lokala 
aktiviteter. Väldigt många av kampanjerna med grymt fina resultat 
och andra där vi tar med oss erfarenheter och lärdomar i vårt fort
satta arbete.

Vi har också gjort en omfattande varumärkesresa och implementerar 
vårt varumärke fullt ut i början av 2016. Detsamma gäller kundinsikt 
och CRM – även dessa områden ska sjösättas under det nya året.  
Så välkommen 2016 – ett riktigt spännande år! 

Annika Reis 

Marknadschef

Välkommen 2016!
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Antalet kunder i kollektivtrafiken har 
ökat varje år sedan Skånetrafiken bild
ades. Numera reser drygt 250 000 kun
der med oss dagligen. Det är samtidigt 
en kvarts miljon möjliga ambassadörer!

De första åren präglades av stora 
 resandeökningar, men under senare år 
har ökningstakten avtagit – trots stora 
förbättringar i restid och trafikutbud. 
Vår marknadsandel uppgår till cirka  
25 procent av alla motorburna resor i 
Skåne. Det är positivt, men många av 
skåningarna upplever fortfarande att 
bilen är nödvändig. Detta är verksam
hetens stora utmaning. Region Skåne 
har satt upp det långsiktiga målet  
att till år 2030 fördubbla marknads
andelen så att vi då uppnår 40 procent 
av alla motorburna resor i Skåne. 

Stor potential
Potentialen för ökat resande är stor. 
Med ännu bättre kollektivtrafik skapas 
ökad valfrihet. Förbättrade pendlings
möjligheter gör det lättare att bo på 
ett ställe och arbeta på ett annat. De 
flesta skåningar bor och arbetar i väs
tra Skåne, där den största pendlingen 
sker. Det kollektiva resande är störst  
i Malmö, som svarar för 25 procent av 
våra resor i Skåne. Bilen har alltjämt 
en dominerande ställning, även i områ
den med bäst utbud av kollektivtrafik. 

Nöjdare kunder
De som själva väljer att åka kollektivt 
– eller inte har något val – är redan 
våra kunder. För att nå 40 procent i 
marknadsandel måste våra befintliga 

resenärer bli nöjdare. Det börjar näm
ligen med dem – är de nöjda kommer 
de att prata väl om både oss och 
 kollektivtrafik. De rekommenderar 
andra att testa. Därmed blir det lättare 
för oss att få nya kunder. 

Skåne växer
Skånes befolkning beräknas öka med 
cirka 8 procent till 1,4 miljoner år 
2021. Antalet personer i arbetsför 
ålder, 20–64 år, förväntas öka medan 
ungdomar i gymnasieålder förväntas 
minska. Den totala ökningen kommer 
att påverka kollektivtrafiken. Det ger 
oss möjlighet att rekrytera fler att resa 
med oss. 

Våra fördelar
Den skånska kollektivtrafiken är lätt
tillgänglig. Därför kan vi tillgodose 
många olika kundgruppers behov av 
attraktiva och prisvärda resor. Utöver 
det erbjuder vi hållbara och klimat
anpassade resor för alla, som ger våra 
kunder tid för annat. Det är dessa fak
torer som ger oss goda förutsättningar 
att nå fördubblingsmålet till 2030, i en 
tid när dessutom ett hållbart tänkande 
växer sig allt viktigare. 

Ambassadörer
Vi ska därför fortsätta att öka kunskapen 
om och förståelsen för våra kunders  
– befintliga och potentiella – behov 
och önskemål. Strategiskt måste vi 
också värna om ambassadörer, som 
talar gott om oss och stärker vårt varu
märke. Samtidigt måste vi fundera över 
hur vi ska möta de kunder som idag 
inte anser oss intressanta. Det är helt 
avgörande för att vi ska få nöjdare och 
fler kunder, och därmed också nå våra 
affärsmål.
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Vi ska erbjuda en attraktiv kollektiv
trafik med resor som passar såväl 
pendlare som fritids resenärer. Vi ska 
också erbjuda betallösningar som 
 motsvarar kundernas behov utifrån 
 resandet – hela resan.

För oss är det en självklarhet att  
vi har välskötta och enhetliga fordon, 
punktlig trafik och att vi ger en bra 
kundupplevelse. Det ska gälla oavsett 
var vi möter kunden. Det är så vi får 
nöjda kunder och kan rekrytera fler. 

Hela resan
Resan börjar när kunden lämnar sin 
bostad och pågår hela vägen fram tills 
resenären når sitt mål. Före resan när 
kunden planerar sin resa i appen, 

handlar sin biljett eller väntar vid håll
platsen. Under resan som kan inne
hålla olika kombinationer av tåg och 
stads eller regionbuss – även när 
cykel eller bil är en del av resan. Och 
slutligen efter resan när kunden har 
kontakt med oss via sociala medier 
eller söker upp ett kundcenter. Det  
är därför viktigt att vi tänker på hela 
resan för att kunden ska få en bra 
 helhetsupplevelse.

Vårt sortiment
Vårt sortiment består av våra olika kort 
och biljetter, som gör resan möjlig. 
Kunderna ska uppleva att det är enkelt 
att köpa biljett. Det är en viktig faktor, 
både för att få fler att välja kollektiv

trafiken för pendling och göra fler 
spontanresor. Det är också viktigt med 
ett sortiment som tilltalar olika kunder 
– både de som pendlar med oss dag
ligen och de som bara reser spontant. 
Det gäller även för dem som vill kom
binera kollektivtrafiken med bilen. 

Självbetjäning
Mobiltelefonen blir ett allt viktigare 
hjälpmedel i resan, både för ovana 
resenärer och trogna pendlare. Vi har 
flera självbetjäningskanaler: Etjänster 
på skanetrafiken.se, våra appar och 
våra biljettautomater på stationerna. 
Personlig försäljning sker via kund
center, serviceombud och ombud  
samt på våra regionbussar.

Vårt erbjudande

Se filmen på Youtube:
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Tydlig kundinsikt är viktigt för att vi 
ska kunna få nöjdare och fler kunder. 
Vårt starkaste fäste finns bland de 
yngre resenärerna. Det beror främst 
beror på att de flesta av dem går i 
gymnasiet eller grundskolan och reser 
med skolkort.

När de lämnar skolan ändrar de 
 livsstil och behov. I samband med det 
tenderar de också att lämna kollektiv
trafiken. Efter ytterligare ett antal år 
sker vanligtvis stora förändringar i de 

flestas liv. Majoriteten får bättre eko
nomi och möjlighet att skaffa bil. 
Familje bildandet startar och nya behov 
uppstår med det. 

Segmentering
För oss är det viktigt att vara det natur
liga valet och alltid finnas nära, även 
då kunderna byter fas i livet. För att 
lyckas med det arbetar vi med en seg
menteringsmodell. Den har stark kopp
ling till den attityd, inställning, förvän

tan och potential som segmenten har 
till framtida resandet. I segmenterings
modellen har vi identifierat sex segment. 
Du kan läsa mer om de olika segmen
ten på sid 10–15.

Bilden nedan visar hur segmenten 
skiljer sig åt, mest markant är dimen
sionerna livsstadie (generationsskill
nader kopplat till attityd) och sociala 
drivkrafter (vi eller jag orienterade).  
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De anpassningsbara Segmentsstorlek 22%
Sekundär målgrupp

Strategi Rekrytera

Demografi
Jämn könsfördelning. Hög andel äldre över 65 år (25 %) men jämn spridning i hushållsstorlek.  
Pensionärer dominerar (29 %).

Livsstil/Attityder
Sociala och miljömedvetna. Följer strömmen och åker hellre kollektivt tillsammans med andra än tar 
bilen. Utåtriktade men uppskattar det trygga och bekymmersfria.

Mediaanvändning
Läser morgontidning, ser på TV och texttv. Använder internet via läsplatta i större utsträckning. 
 Använder internet via dator, ser film och lyssnar på musik i mindre utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –21

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Hög vilja att resa mer både till jobb/skola och på fritiden.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Vill känna säkerhet i att komma fram. Undviker stress och koncentration över resan. Vill kunna välja 
mellan många tider och få tydlig information. Uppskattar flexibilitet och miljövänligt.

Kanaler Morgonpress, radio, tv, digitala kanaler (läsplatta) och i sammanhang med andra.

Erbjudande Prova på (fritidsresor, offpeak). Duo/Familj, Öresund rundt.

Andel som reser  

minst varje vecka 

Tåg 16 %

Regionbuss 17 %

Stadsbuss 16 %

Möjlighet att  

resa kollektivt

Arbete/skola 51 %

Fritiden 66 %

Vilja att resa  mer kollektivtArbete/skola 37 %Fritiden 43 %

Akademiker i förort Segmentsstorlek 23%
Primär målgrupp

Strategi Rekrytera

Demografi
Jämn könsfördelning. Jämn åldersfördelning med tyngdpunkt 40–49 år (29 %). Flerpersonshushåll 
dominerar (41 % är 3 eller fler i hushållet). Hög andel gift/sambo (70 %). Flest förvärvsarbetande (60 %). 
Hög hushållsinkomst (39 % över 500 tkr).

Livsstil/Attityder
Lever traditionellt familjeliv med ekonomisk trygghet, utanför städerna. Gillar det enkla, flexibla  
och hållbara. Utåtriktade och upplevelsesökande, men prioriterar inte stadens puls eller uteliv.  
Effektivitet och tidvärdhet uppskattas precis som egentid.

Mediaanvändning Läser gratistidningar, kvällstidningar och lyssar på radio. Läser texttv i mindre utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –28

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Hög vilja att resa mer både till jobb/skola och på fritiden.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Undviker stress och trängsel. Värdesätter tydlig information om avgångar och linjesträckning.  
Vill kunna kombinera biljett med attraktion/boende och resa i större sällskap.

Kanaler Radio och lokaltidning. Digitala kanaler. Utomhus förort.

Erbjudande Prova på (pendling). Erbjudande för helgresande (paket). Appen.

Andel som  

reser minst  

varje vecka 

Tåg 6 %

Regionbuss 5 %

Stadsbuss 5 %

Möjlighet att  
resa kollektivt

Arbete/skola 33 %
Fritiden 61 %

Vilja att resa  mer kollektivtArbete/skola 37 %Fritiden 40 %
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Andel som reser  

minst varje vecka 

Tåg 26 %

Regionbuss 32 %

Stadsbuss 18 %

Möjlighet att  resa kollektivtArbete/skola 69 %Fritiden 81 %

Vilja att resa  

mer kollektivt

Arbete/skola 32 %

Fritiden 41 %

Medveten i city Segmentsstorlek 12%
Sekundär målgrupp

Strategi Lojalisera

Demografi
Hög andel kvinnor (64 %). Jämn åldersfördelning, tyngdpunkt 50–64 år (32 %).  
Stor andel enmanshushåll (29 %) och ensamstående (27 %). Jämn fördelning i sysselsättning.

Livsstil/Attityder
Ambassadörer som har kollektivt som livsstil. Stannar kvar i staden med familjen och uppskattar 
 stadens puls. Miljö och välgörenhet engagerar och upplevelser prioriteras. Bil intresserar inte.

Mediaanvändning
Läser gratistidningar, ser på SVT och texttv och läser böcker i större utsträckning. Lyssnar på reklam
radio, ser på övriga tvkanaler. Använder internet via mobil och läsplatta i mindre utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –3

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Hög vilja att resa mer på fritiden.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Tillgång till underhållningstjänster. Vill resa trafiksäkert med hög säkerhet ombord.  
Personligt ställningstagande och bonuspoäng.

Kanaler Digitala kanaler (mobil), sociala medier, språkrör. Utomhus stad, i sammanhang, våra interna kanaler.

Erbjudande
Tjänster som underlättar resandet t.ex. spotify, videofy, spel, bonusprogram kopplat till familj.  
Jojo Tillsammans.

Andel som reser  

minst varje vecka 

Tåg 30 %

Regionbuss 32 %

Stadsbuss 22 %

Möjlighet att  resa kollektivtArbete/skola 73 %Fritiden 87 %

Vilja att resa  

mer kollektivt

Arbete/skola 19 %

Fritiden 22 %

Uppkopplad och fri Segmentsstorlek 14%
Sekundär målgrupp

Strategi Lojalisera

Demografi
Jämn könsfördelning. 48 % av målgruppen är under 29 år. Främst enmanshushåll (37 %) och 
 ensamstående (42   %). Andelen studerande dominerar (28 %).

Livsstil/Attityder
Konstant uppkopplad och lever i och nära storstaden. Lågt intresse för familj men desto högre för 
 upplevelser och stadens puls. Har en begränsad ekonomi och prioriterar inte bil. 

Mediaanvändning
Använder internet i mobilen och dator, spelar dataspel, ser film och lyssnar på musik i större 
 utsträckning. Läser morgontidning, lyssnar på radio, ser på TV, men använder internet via  
läsplatta i mindre utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –45

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Låg vilja generellt till att resa mer.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Miljö, miljö, miljö... Vill hinna med familjen och vara flexibel i tidplaneringen. Är spontan och vill 
kunna fatta snabba beslut.

Kanaler Digitala kanaler (mobil), sociala medier, språkrör. Utomhus stad, i sammanhang, våra interna kanaler.

Erbjudande Tjänster som underlättar resandet t.ex. spotify, videofy, spel, bonusprogram kopplat till individ.
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Andel som reser  

minst varje vecka 

Tåg 6 %

Regionbuss 5 %

Stadsbuss 5 %

Möjlighet att  resa kollektivtArbete/skola 33 %Fritiden 61 %

Vilja att resa  

mer kollektivt

Arbete/skola 37 %

Fritiden 40 %

Svensson Svensson Segmentsstorlek 15%
Oprioriterad målgrupp

Strategi Avvakta

Demografi
Jämn könsfördelning. Lägre andel under 29 år (14 %) och högre över 65 år (22 %). Störst andel 
 tvåpersonshushåll (53 %). Hög andel gift/sambo (71 %). Förvärvsarbetande dominerar (57 %).  
Hög hushållsinkomst (39 % över 500 tkr).

Livsstil/Attityder
Slentrianbilist men positiv till feståkning. Miljö intresserar inte, men kan känna visst miljösamvete. 
Effektivitet och prisvärdhet är viktigt och vill inte trängas eller planera. Uppskattar det tidvärda och 
egentid.

Mediaanvändning
Läser morgontidning, använder internet i mobil och läsplatta, läser direktreklam och ser på film i större 
utsträckning. Ser på SVT och lyssnar på musik i mindre utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –43

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Ingen vilja att resa mer överhuvudtaget.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Vill komma fram snabbt, utan trängsel. Uppskattar prisvärdhet och att enkelt kunna kombinera med 
bilen. Vill kunna resa spontant och även sent på dygnet.

Kanaler Morgontidningar, direktreklam, digitala kanaler (mobil/läsplatta). Utomhus förort.

Erbjudande Prova på (pendling). Erbjudande kopplat till arbetsresor exempelvis till Kastrup. Appen.

Andel som reser  

minst varje vecka 

Tåg 2 %

Regionbuss 2 %

Stadsbuss 3 %

Möjlighet att  resa kollektivtArbete/skola 10 %Fritiden 25 %

Vilja att resa  mer kollektivtArbete/skola 18 %Fritiden 15 %

Bekväma individualister Segmentsstorlek 14%
Oprioriterad målgrupp

Strategi Avvakta

Demografi
Hög andel män (62 %), med dominans i åldern 40–64 år (71 %). Mindre andel enpersonshushåll (19 %) 
då hög andel är gift/sambo (76 %). Förvärvsarbetande dominerar (56 %) och hushållsinkomsten är hög 
(43 % över 500 tkr).

Livsstil/Attityder
Individualister med trygg ekonomi och höga krav. Har familjen i fokus och har lågt intresse av stadens 
puls och uteliv. Föredrar det enkla/smidiga men på sitt eget sätt. Är beroende av bil och ointresserad 
av miljö. Gillar snabba beslut och är sällan stressad.

Mediaanvändning
Läser morgontidning, lyssnar på reklamradio, ser på främst övriga TVkanaler i större utsträckning. 
Använder internet via mobilen, spelar dataspel, ser film, lyssnar på musik och läser böcker i mindre 
utsträckning.

NPS (rekommendationsgrad) –56

Vilja att resa mer  
med Skånetrafiken

Låg vilja generellt till att resa mer.

Vad kan öka viljan att   
rekommendera Skånetrafiken?

Prisvärdhet och att slippa behöva tänka på parkering. Tydlig information och enkelt att hitta alternativ 
och tider. Trafiksäkerhet.

Kanaler Inget.

Erbjudande Inget.
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Ett levande varumärke är en röd tråd 
genom hela verksamheten, som hjälper 
till att samlas kring ett gemensamt 
fokus och löfte till kund. Varumärket 
hjälper till att fokusera på rätt bud
skap, ge vägledning, och kommunicera 
med en röst hela tiden.

Skånetrafikens varumärke är den 
röda tråden genom allt vi gör i mötet 
med våra kunder. Detta gäller själv
klart även vår marknadskommunikation, 
som alltid ska ta avstamp i vår varu
märkesplattform. 

Varumärkesplattform
Under 2014–2015 har vi genomfört  
ett omfattande varumärkesarbete på 
Skånetrafiken. 

Startskottet gick i slutet på 2014 då 
det beslutades om en ny övergripande 
plattform för Skånetrafiken (se även 
Verksamhetsplan). 

Under våren 2015 fortsatte vi arbe
tet med att tydliggöra och komplettera 
den övergripande plattformen med de 
mest kundnära delarna; vår position, 
vårt löfte och våra kundlöften.

Vår position
Den förtydligade varumärkesplatt
formen har tagits fram med hjälp av en 
modell som positionerar och beskriver 
varumärken. Med hjälp av modellen har 
vi klargjort vår önskade varumärkes
position, vem vi riktar oss till, hur vi 
ska prata, våra fördelar, vårt varumär
keslöfte med mera. Vi har en klar insikt 
i vad det är som gör att konsumenten 
skulle välja oss, vi har identifierat 
essensen av vårt varumärke och vårt 
önskade läge. 

Den reviderade plattformen ska 
hjälpa oss att bli mer konsekventa i 
våra olika kontakter med kund. Vi vill 
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Vårt varumärke
uppfattas som en tydlig och enhetlig 
avsändare och därmed förenkla för 
kund, vilket i förlängningen kommer 
att skapa ett mer attraktivt varumärke. 
Genom att konsekvent jobba med vår 
varumärkesplattform ökar möjlighe
terna att nå våra långsiktiga mål.

Allt vi gör påverkar  
vårt varumärke
Allt vi gör kommunicerar vårt varu
märke – hur vi svarar i telefon, hur vi 
bemöter människor på kundcenter, hur 
våra fordon, hållplatser, skyltar eller 
annonser ser ut. Varje gång vi kommu
nicerar ska det ske med en enad röst, 
oavsett i vilken kanal vi kommunicerar 
och oavsett vem vi kommunicerar 
med. Varje dag. I varje möte.

Varumärkestracking
Sedan juni 2015 mäter vi vårt varu
märke för att följa upp så att vi rör oss 
mot vår målposition.

Varumärkesmanual
Varumärkesarbetet har också resulterat 
i en verktygslåda, vår varumärkes
manual, som kan användas av alla  
som arbetar med vårt varumärke i  
olika typer av kommunikation och 
kundkontakter. Varumärkesmanualen 
innehåller bland annat verktyg som 
visar hur vi uttrycker oss i bild och  
text och hur vi kommunicerar. 

Du hittar manualen på: 
skanetrafiken.varumarkesmanual.se
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Vi öppnar Skåne 

Att resa handlar om så mycket mer än att ta sig 
från en punkt till en annan. För oss handlar det om 

att bidra till en  hållbar livskvalitet och ett samhälle som 
är tillgängligt och öppet. För alla.

Vi öppnar Skåne för dig, för dina bästa vänner och de 
som inte är så nära, din  kollega som lämnar barnen på 
förskolan, din granne i våningen under som sitter i rull
stol. Vi gör det för alla dem du inte  känner. Vi öppnar 
Skåne för alla som är precis som du och alla som inte är 
det. Vi gör det för dem som bara är på tillfälligt besök, 
de som bott här i generationer och de som just kommit. 
Vi gör det för dem som reser fram och tillbaka varje dag, 
de som reser till och de som reser från. 

Vi öppnar Skåne – idag, imorgon, nästa dag och 
nästa igen. Vi gör det varje dag. Vi gör det på ett sätt 
som är hållbart för miljön. Vi vill nämligen fortsätta göra 
det, inte bara för dig utan för dina barn och barnbarn, 
och deras barn och barnbarn. 

Vi öppnar för möjligheter, upp levelser, möten, sam
hörighet och gemenskap. Vi gör det med omtanke, 
värme och engagemang. 

Vi är tillgängliga. Att resa med oss är enkelt och prak
tiskt. Du kan känna dig helt trygg med att vi tar hand om 
dig och alla som delar din resa. Vi hjälper dig gärna. 
Helst vill vi förekomma dig – innan du  behöver fråga. 

Du kan lita på oss, oavsett om det gäller valfrihet, 
bekvämlighet, att komma i tid, säkerhet i trafiken eller 
hållbarhet för framtida generationer. Du kan faktiskt luta  
dig tillbaka och koppla av en stund. Eller umgås med 
ditt ressällskap. Eller passa på att prata med någon du 
inte känner, än. 

Vi bryr oss och vi vill att du, vem du än är, ska känna 
dig välkommen på varenda plats, varenda sätt och var
enda gång vi möts. 

Vi vill öppna Skåne för dig och alla de du delar 
Skåne med, idag och i framtiden.

Vår berättelse
Förutom vår varumärkesplatt
form har vi även tagit fram en 

varumärkesberättelse som är vår 
varumärkesplattform som en 
historia. Den berättar mer om 
vem varumärket Skånetrafiken 

är och vad vi står för. 
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När, var och hur vi kommunicerar är 
viktiga inslag i vårt varumärkesarbete. 
Riktlinjer för vårt tonläge, val av bilder 
och val av kanaler visar vägen. När vi 
kommunicerar vill vi att målgruppen 
ska veta, tycka och känna följande:

•  Veta: att Skånetrafiken är det enkla 
och hållbara sättet att ta sig fram i 
Skåne

•  Tycka: att det är bra att Skåne
trafiken finns för alla

•  Känna: att hen är lite smartare  
som åker kollektivt
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Vår kommunikation
Kommunikations
målgrupper
I vår kommunikationsstrategi har vi 
fastställt en primär målgrupp som all
tid ska vara i åtanke när vi utformar vår 
kommunikation. Vi har även sekundära 
målgrupper som du kan välja att rikta 
dig till om du har specifika, taktiska 
erbjudanden till dem och/eller behö
ver informera bredare. Tänk främst på 
att anpassa din argumentation och 
dina kanalval.

Primär kommunikations målgrupp
• Akademiker i förort

Sekundära kommunikations
målgrupper
• De anpassningsbara
• Medveten i City
• Uppkopplad & Fri

Våra två övriga segment – Svensson 
Svensson och Bekväma Individualister 
– kommer också att nås av vår 
kommu nikation, men är inte de grupper 
vi utformar vår kommunikation för.

Primär kommunikationsmålgrupp Sekundära kommunikationsmålgrupper

Akademiker 

i förort

De anpass ningsbara

Medveten  
i city

Uppkopplad 
och fri
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Vårt tonläge
Vi ser till att Skåne är öppet för alla. 
Och alla är välkomna till oss. ”Vi” är 
alla som arbetar på Skånetrafiken och 
våra samarbetspartners. Vi höjer gärna 
blicken och ser alla som reser hållbart 
tillsammans som en gemenskap. Vi har 
kommit på något, som den som väljer 
bilen inte har förstått. Ännu … 

•  Okomplicerat, gärna i talspråk
•  Rakt på sak och opretentiöst
•  Öppet för alla
•  Enkelt och okomplicerat
•  Tryggt
•  Ärligt

Vårt bildspråk
Människor reser med oss för att 
komma fram till något. Till familjen, 
till vänner, till arbetet, till fotbolls
matchen, till flygplatsen, till restau
rangen, till föreställningen, till parken, 
till havet, till skogen … Det är detta vi 
främst ska skildra i våra bilder. Resulta
tet av att vi öppnar Skåne, med håll
bara resor. Det är en öppen gemenskap 
som välkomnar alla. Därför skildrar vi 
olika grupper med öppet kroppsspråk. 
Helst ska betraktaren känna att hon 
eller han själv är med på plats. Vi beto
nar det hållbara och har alltid med ett 
inslag av natur i våra bilder. Det kan 
vara träd, hav, parker och liknande. Även 
om bilden är tagen inomhus ska betrak
taren få känsla av naturen utanför.  
Vi undviker generellt att avbilda våra 

fordon. I stället visar vi autentiska 
 situationer och miljöer, optimism och 
glädje. Vi arbetar med varma, naturliga 
färger och gärna motljus. Tänk gärna 
som charterbolagen. Det är främst 
målet som är intressant.

Kanalval
Medielandskapet förändras kontinuer
ligt. För vårt varumärke är det viktigt 
att vi inte väljer kanal slentrianmäs
sigt. Behöver det vara en annons i 
lokaltidningen när ett Facebookinlägg 
kan göra jobbet bättre? Behövs det en 
broschyr eller är det bättre att förklara 
med hjälp av en affisch? Vi tar hjälp av 
mediebyråer för att göra de bästa 
medievalen utifrån målgrupp, 
kostnads effektivitet och syfte med 
kommunikationsinsatsen.

Se filmen på Youtube
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Bjud med  några du gillar!

Har du Jojo Period inom Skåne? Lördagar och söndagar i november kan ni resa upp till fem personer, varav max två vuxna, tillsammans.Ladda ner ett gratis värdebevis på  skanetrafiken.se/tillsammans. Trevlig resa!

För dig med Jojo Period

Stadsbiljetten.  

Appen för dig 

som  reser i stan.

Köp biljett 
snabbt och 

enkelt!
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Sedan några år tillbaka tillämpas 
 incitamentsavtal i upphandling av 
 trafikföretag, i syfte att stimulera till 
ökat resande och ökade intäkter. Nöj
dare och fler kunder är till  glädje och 
nytta, både för trafikföretagen och oss.

Trafikföretagen får genom avtals
konstruktionen ett större ansvar för 
den lokala marknadsföringen inom 
 respektive trafikområde. Med sin goda 
kännedom om den lokala marknaden 
och kunderna är de ansvariga för att 
driva marknadsföringen – genom att 
lyfta fram specifika linjer och stråk 
– för att nå de lokala målen i avtalet. 

Centrala kampanjer
Centralt arbetar vi i första hand med 
marknadsföring kring varumärke, för
säljning och lojalisering, men även 
med kampanjer för att rekrytera nya 
kunder och skapa fler resor. De cen
trala kampanjerna berör oftast hela 
Skåne. 

Lokala kampanjer
De lokala marknadsaktiviteterna 
 planeras efter vår marknadsplan, 
varumärkesplattform, kommuni
kationsplattform och samver
kansavtal. Vårt varumärke ska 
genomsyra all kommunikation 
till kund. Därför är Skånetrafiken 
 alltid ensam, tydlig avsändare. 

Samarbete
Vi eftersträvar ett smidigt och kon
struktivt samarbete i marknadskom
munikationen. För att lyckas är det 
viktigt att vi delar med oss av såväl 
kunskaper, erfarenheter och resultat 
avseende lokala och centrala kam
panjer. På så sätt skapar vi synergi
effekt av vår marknadsföring vilket  
i sin tur ger nöjdare och fler kunder 
samt ökade intäkter.
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Vårt arbetssätt

s Bild av glada damer på väg till Hylliebadet i 
Malmö. Ett unikt samarbete med nyöppnade Hyl
liebadet november 2015 med syfta att få fler 
seniorer att resa med stadsbussen i Malmö off 
peak. Här är de på väg till Hylliebadet i sina bad
rockar och med badmössor märkta Skånetrafi
ken. På Hylliebadet (Malmö) väntade badmössan, 
prova på träning, fika och en möjlighet att träffa 
Skånetrafikens kundvärder som berättade mer 
om hur man reser tryggt och enkelt med stads
bussen i Malmö.

i Vykort till 11 000 hushåll längs med linjen i  
samband med tidtabellsändringen på linje 8. 
Bilden visar oväntade möten och trivsel på 
 bussen.

27



Exempel på vår lokala marknadsföring
f Förare önskar  
alla välkomna till 
Champions League 
matchen MFFPSG  
25 november. För
utom en fullsatt 
 stadion var det folk
fest på Stortorget när 
Zlatan bjöd Malmö
borna på tidernas 
största storbildsskärm 
i Malmö. Annonse
ring på både svenska 
och arabiska.

f Vi bjuder på fika i morgonrusningen 
vid 14 utvalda hållplatser på linje 6 och 
8 i samband med tidtabellsändringen i 
december. Kaffe, pepparkakor, reflexer, 
citykarta med erbjudanden. Mycket 
uppskattat av resenärer och mycket 
uppmärksammat av bilister som passe
rade (de fick sig en tankeställare ….)

f Pendla med Pågatågen – en kampanj 
på Malmö C som lyfter fram Pågatågens 
många resalternativ.

s Stadsbuss Malmö 
delar ut vattenflaskor 
till bussresenärer 
som anländer Gustav 
Adolfs Torg under 
Malmöfestivalen  i 
mitten på augusti.

i Pågatåg Express 
Mini mini körde runt  
i Trelleborg, Östra 
Grevie och Västra 
Ingelstad och väl
komnade nya resenä
rer vid invigningen  
av Trelleborgsbanan.

f Decemberkampan
jen i Lund 2015, ”Tack 
för att du har gjort 
Lund ännu grönare”. 
Den helstripade bussen  
var en av kanalerna  
i kampanjen.
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Vår marknadsbearbetning bygger på 
tre strategier – rekrytera, sälja och 
lojalisera. Vi ska rekrytera nya kunder 
och få fler att resa med oss, framförallt 
i starka stråk där vi har stark konkur
renskraft till bilen.

Nöjdare och fler kunder
Vi ska marknadsföra vårt sortiment för 
att få kunder att resa mer – och sällan

resenärer att välja oss oftare. Vi måste 
bekräfta våra befintliga kunder så  
att de känner att de valt rätt att resa 
 kollektivt. Vi vill att de ska rekommen
dera oss till sina vänner. 

Generellt gäller att rekrytering av 
nya kunder kostar mer än lojalisering. 
Därför ligger större delen av budgeten 
på rekrytering. Även marknadsinsatser 
i sälj och rekryteringssyfte har en loja

Innehåll

Vår marknad

Vårt erbjudande

Våra kunder

Vårt varumärke

Vår kommunikation

Vårt arbetssätt

Vår marknads bearbetning

Vår media

Vägen till vår framgång

Vår marknads bearbetning

Lojalisera

Vi ska bekräfta för våra kunder att de 
gör ett bra val genom att resa med oss. 
Vi ska också skapa en närmare relation 
till våra trogna kunder genom bättre 
tjänster. Uppkopplad och fri och Med
veten i City är de två segment som vi 
riktar våra lojaliserande aktiviteter till.

För att lyckas att lojalisera våra 
mest trogna kunder är det viktigt att  
vi möter deras behov och efterfrågan 
samtidigt som vi tar tillvara den kraft 
de har som hängivna resenärer. 

Lyckas vi lojalisera både Uppkopp
lad och fri och Medveten i City und
viker vi att tappa våra lojala kunder. 
Samtidigt får vi en växande andel 
ambassadörer, vars positiva inställning 
sprider sig till de segment som vi 
 önskar rekrytera ifrån. Exempel på 
 aktiviteter för ökad lojalisering:

•  Marknadsföra våra Etjänster (Auto
ladda, ladda reskassa, förlustgaranti, 
resegaranti) för att öka lojaliteten, 
skapa merresor och bygga kund
databas.

•  Premiera trogna kunder och ge 
 förmånliga erbjudande.

•  Framhålla att vi är ett hållbart 
 alternativ.

liserande effekt – våra trogna kunder 
tar ju också del av kampanjer som Jojo 
Sommar och Nyinflyttadkampanjen.  
I all marknadsföring är det viktigt att 
förmedla vår personlighet och den 
sköna känslan att resa kollektivt.  
Allt för att stärka vårt varumärke,  
både hos kunder och allmänhet.

Rekrytera

Vi ska få nya kunder att upptäcka och 
resa med oss.

För att lyckas rekrytera fler poten
tiella kunder till kollektivtrafiken 
måste vi tillgodose deras behov och  
få dem att ta ett första steg genom 
information och relevanta erbjudande.

Aktiviteter för att rekrytera fler kun
der till kollektivtrafiken är exempelvis:

•  Marknadsföra vår trafik för att öka 
kunskapen och kännedomen om 
den.

•  Marknadsföra resor kopplade till 
besöksmål.

•  Möjliggöra att prova kollektiv
trafiken.

•  Arbeta med rekrytering av företag 
för tjänsteresor.

•  Visa enkelheten och kommunicera 
den sköna känslan med att resa 
 kollektivt.

Sälja  
I vår marknadsföring ska vi även öka 
försäljningen i våra självbetjänings
kanaler. Aktiviteter för försäljningen är 
exempelvis:

•  Marknadsföra Etjänster (Autoladda, 
ladda reskassa, förlustgaranti, rese
garanti).

•  Visa enkelheten med att resa med 
biljett från våra appar.

•  Jojo Sommar, vår bästa good
willprodukt.

Genom att arbeta konsekvent enligt 
våra strategier når vi vårt mål om nöj
dare och fler kunder. Vi tar ansvar för 
hela resan. Och fler förstår, att det är 
enkelt och smidigt att resa med oss.
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Akademiker i förort 
Det finns Akademiker i förort och andra potentiella kunder 
som skulle vilja åka mer kollektivt, men i dagsläget upplever 
de det svårt att pussla ihop utan bilen. Här handlar det om 
mer flexibla produkter samt möjlighet att kombinera bil, 
cykel och vardagsärenden med kollektivtrafik. Detta segment 
attraheras av att det blir enklare att resa med oss. 

Akademiker i förort värnar om hållbarhet och miljö. De 
gillar upplevelser, men inte uteliv eller stadens puls. Familjen 
är viktig, de har en stabil ekonomi och bor främst i mellan
kommunerna. Det finns en stor andel gifta/sammanboende 
och den övervägande delen förvärvsarbetar.

Så lyckas vi
Få våra Akademiker i förort att se hela resan som enkel.  
Att få dem att prova på kollektivtrafiken för hela eller delar 
av resan, parallellt med att bekräfta deras val ur ett hållbar
hetsperspektiv. Intressanta områden för segmentet är exem
pelvis smidiga lösningar av pendlarparkeringar. Vidare är det 
många som är mitt i livet, med allt vad det innebär. Men det 
finns dock en möjlighet för dem att resa åtminstone del av 
tiden med kollektivtrafiken. I detta segment rekryterar vi 
främst arbets och skolpendlare som huvudsakligen reser  
i peaktid. Därför måste vi stödja kundens hela resa, genom 
att göra det enkelt att ansluta till våra starka trafikstråk. Vi 
behöver erbjuda enkla sätt att ansluta före och efter resan  
i vår egen trafik.

De anpassningsbara 
Många i detta segment skulle gärna rekommendera oss och 
resa mer, både till/från jobb och skola och på fritiden – om 
det vore enklare, smidigare och mer öppet för spontanitet. 
Även rent och fräscht, punktlighet och att undvika stress står 
högt i kurs. De anpassningsbara är utåtriktade, följer gärna 
strömmen och tar stort intryck av ambassadörer. Även varu
märke är viktigt och till viss del även miljö. Här finns en  
stor spridning i åldrar, men cirka 30 procent är pensionärer.  
Det är lika stor andel män som kvinnor och de bor främst  
i mindre städer och mellankommuner.

Så lyckas vi
 Ta tillvara De anpassningsbaras höga vilja att resa mer med 
oss genom att belysa det enkla och smidiga. Samtidigt ger vi 
dem anledning att resa, eftersom de är mycket intresserade 
av upplevelser. Men rekryteringen kommer bara att vara 
effektiv om vi uppfyller deras krav på en hygglig baskvalitet 
– helt, rent och i tid. I detta segment rekryterar vi främst 
 fritidsresenärer som föredrar spontanitet och upplevelser. 
 Perfekt komplement till Akademiker i förort, då dessa två 
segment tillsammans både ökar skol/arbetspendlingen och 
fritidsresandet.

Uppkopplad och fri
Det är effektivare att behålla än kund än att rekrytera en ny. 
Det gäller att behålla befintliga kunder även när de byter fas 
i livet. De reser väldigt mycket med oss, men troligtvis för 
att de inte har några andra val. Vi behöver därför lojalisera 
och stärka dessa kunders nöjdhet. Det ska vi göra innan de 
kommer till punkten då de byter livsfas och överväger att 
lämna oss. Segmentet Uppkopplad och fri vill inte alls 
rekommendera oss, och kommer med största sannolikhet 
lämna oss så snart möjlighet ges, exempelvis vid förbättrad 
ekonomi eller tillgång till bil. De är varken beroende eller 
intresserade av bilar, men tilltalas av frihetskänslan. Upp
kopplad och fri söker snabbhet, prisvärdhet och ett stort 
urval. Men även att kunna använda tiden, få det enklare och 
bli belönad med exempelvis bonuspoäng. Ungefär varannan  
i segmentet är under 30 år och drygt 40 procent lever i 
ensamhushåll, varav merparten i storstäderna.

Så lyckas vi
Få våra Uppkopplad och Friresenärer – som i mångt och 
mycket är våra ”tvångslojala” kunder – att öka sin preferens 
för kollektivtrafiken. För att de inte ska lämna oss så snart de 
har möjlighet är det viktigt att få dem att gilla oss och tycka 
att kollektivtrafiken inte är så dum ändå. Detta uppnår vi 
främst genom att få dem att uppleva att kollektivtrafiken  
är snabb, prisvärd och enkel. Att vi dessutom visar vår upp
skattning, exempelvis med Tillsammanskampanjen och 
 belönar dem för deras trogna resande, kommer öka deras 
preferens för oss ytterligare. 

Medveten i City
Detta är vårt starkaste segment, som både reser mycket med 
oss och som i hög grad vill rekommendera oss. Det finns en 
stor vilja och potential att även öka fritidsresandet i detta 
segment. Miljö står högt i kurs och de uttrycker gärna sin 
personlighet genom kollektivtrafiken. Bilen ses mer som en 
miljöförstörare och de ser inte heller någon frihetskänsla i 
att köra bil. Många uppskattar stadens puls och tycker att 
det är viktigt med upplevelser. Segmentet Medveten i City 
tilltalas av enkelhet. De värdesätter också punktlighet, stort 
utbud och prisvärdhet. Det finns många kvinnor i segmentet. 
Var tredje person lever i ensamhushåll, varav merparten i 
storstäderna. 

Så lyckas vi
 Tillvarata den kraft som finns i Medveten i City genom  
att bekräfta deras goda val och använda dem som goda 
ambassadörer i vår kommunikation och i våra kampanjer.  
Här lyfter vi även miljön, parallellt med puls och snabbhet. 
Dessutom bör vi också visa vår uppskattning genom lämp
liga belöningar, exempelvis Tillsammanskampanjen. 

Mål:
Lojalisera

Mål:
Rekrytera
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I Idag pratar vi mer och mer om 
 kontaktpunkter i mediamixen, det vill 
säga de tillfällen och platser där vi 
möter kunden. Antingen självvalt eller 
av en händelse. Det gör att kanalerna 
numera brukar delas in i köpta, egna 
och förtjänade.

Vi använder oss av många olika 
mediekanaler i vår marknadskommuni
kation. Vi strävar efter att vår medie
mix ska innehålla många kontaktpunk
ter, det vill säga tillfällen och platser 
där vi möter kunden. Vi arbetar både 
med traditionell media och – i allt 
större utsträckning – digital media.

Så avgörs mediavalet
I valet av mediemix utgår vi alltid från 
kampanjens syfte, målgrupp, mål och 
budget. Det ska finnas en koppling 
mellan mediekanal och segment. Prio
ritet ligger på de kanaler som går att 
mäta och utvärdera. Vi vill också knyta 
samman kanaler genom interaktion, 
som i sin tur skapar en aktivitet som 

sedan kan användas för vidare bearbet
ning. Kampanjens budskap och form
givning ska anpassas efter respektive 
kanal för att få bäst genomslag och 
effekt, utan att tappa igenkänning. 
Naturligtvis överensstämmer valda 
kanaler med vårt varumärke.

Våra mediakanaler
I traditionella kanaler är det huvud
sakligen print och rörlig media, som 
banners och reklamfilm, vi använder 
oss av.

Våra digitala kampanjaktiviteter 
syns främst i olika sociala mediekana
ler som Facebook, Instagram och 
Youtube. 

Vårt övergripande syfte med att 
 finnas på sociala medier är att skapa 
dialog, lyssna, delta, påverka och ge 
våra kunder ett mervärde. Målet är att 
fördjupa kundrelationen, skapa för
ståelse, stärka varumärket samt bidra 
till ett ökat resande. Det är otroligt 
positivt att finnas närvarande i sociala 

medier, eftersom det ger en tydlig 
 närhet till kunderna. 

Det är viktigt att vara medveten om 
att mycket av det vi gör, allt från kom
munikation till det fysiska kundmötet 
på bussar och tåg, kan få spridning i 
sociala medier – med eller utan vår 
inblandning. Sociala medier spelar en 
stor roll i dagens samhälle och är i hög 
grad med och påverkar människors 
attityder och beteende. Därför tar vi 
alltid fram ett upplägg i samarbete 
med ansvariga för sociala medier. 

Uppföljning
Vi följer upp våra mediasatsningar och 
specifika kampanjer regelbundet via 
respektive kanal, till exempel antal 
visningar på Facebook, antal inlägg på 
Instagram och så vidare.

Vi följer även sedan juni 2015 upp 
reklamerinran, hjälpt och spontan, 
samt var man sett reklamen för att 
utvärdera effekten av våra media
insatser. 
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Massmedier – masskommunikationMedia och kanaler 

Vägledande medier – sökmarknadsföring

Interaktiva medier – direktmarknadsföring

Sociala medier – relationsmarknadsföring

Media

Person Person

PersonPerson Roll i köpprocessen: Kunskap

Kommunikationsmål: Känner till, intresserad av

Exempel på medier: Dagspress, magasin, utomhus, radio, 
TV, display

Mediemål: Räckvidd/genomslag, varumärkesförstärkande 
miljö

Roll i köpprocessen: Relevans

Kommunikationsmål: Överväger, kan tänka sig

Exempel på medier: SEO, PPC, kataloger, portaler, hemsida, 
affiliate

Mediemål: Närvaro över tid, förmåga till fördjupning

Roll i köpprocessen: Erbjudande

Kommunikationsmål: Köper, återköper

Exempel på medier: CRM, nyhetsbrev, appar, sms, kuponger

Mediemål: Handlingsutlösande, personligt och angeläget

Roll i köpprocessen: Mervärde

Kommunikationsmål: Prefererar, rekommenderar

Exempel på medier: Fansidor, bloggar, forum

Mediemål: Närhet och förståelse, kapacitet till delaktighet

Media

Person Person

PersonPerson

Media

Person Person

PersonPerson

Person

Person Person

PersonPerson

Publikt

Emotionellt

Kreativ känsligt

Medger närvaro över tid

Förmåga till selektivitet

Hög och snabb räckvidd

Publikt

Kostnadskrävande

Demografisk bredd

Handlingsutlösande

Potential till hög räckvidd

Hög känsla av angelägenhet

Stark varumärkesbärare

Förmåga till fördjupning

Handlingsutlösande

Varumärkesförstärkande

Medger närvaro över tid

Extremt selektiv

Möjlighet till dialog och närhet

Kapacitet till delaktighet

Kräver tillåtelse

Kostnadseffektiv

Extremt selektiv

Hög relevans möjlig

Mätbart

Bio

Morgonpress

Branded content

Sociala medier

Nyhetsbrev/CRM

Hög och snabb räckvidd

Kraftigt genomslag

Publikt

Emotionellt

Kostnadskrävande

Stark varumärkesbärare

Intim relation till läsaren

Möjliggör informationsdjup

Ekonomisk närvaro över tid

Selektivt

Potential till hög räckvidd

Hög känsla av angelägenhet

Stark varumärkesbärare

Förmåga till fördjupning

Handlingsutlösande

Vägledande

Intim relation

Möjliggör informationsdjup

Kan uppfattas som påträngande

Mätbart

Hög och snabb räckvidd

Kräver repetition

Tillåter fördjupning

Förmåga till selektivitet

Mätbart

TV

Magasin

PR

Mobilen

Online display

Bakgrundsmedium

Kreativt känsligt

Bygger på repetition

Kompletterar andra medier

Geografiskt selektivt

Hög och snabb räckvidd

Skapar kampanjkänsla

Delvis handlingsutlösande

Jämn demografisk spridning

Jämn geografisk spridning

Kostnadskrävande

Handlingsutlösande

Känsla av angelägenhet

Möjlighet till selektivitet

Mätbart

Kraftigt men begränsat genomslag

Stark varumärkesbärare

Delvis handlingsutlösande

Extremt situationsrelevant

Potential till dialog

Radio

Kvällspress

Direktreklam

Event

Extremt situationsrelevant

Handlingsutlösande

Demografiskt selektiv

Geografiskt selektiv

Mätbart

Hög och snabb räckvidd

Hög repetition

Skapar kampanjkänsla

Högt upplevt tryck

Publikt

Hög och snabb räckvidd

Skapar kampanjkänsla

Delvis handlingsutlösande

Jämn demografisk spridning

Jämn geografisk spridning

Hög repetition

Flexibel roll i kampanjer

Publikt

Medför B2B möjligheter

Nöta in

Sök (PPC)

Utomhus

Print

Sponsring
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Vägen till  
vår framgång
Det råder ingen tvekan: 2016 blir ett år fyllt med utmaningar,  
men samtidigt ännu fler möjligheter. Och vi är väl förberedda.  
Det känns bra.

Som framgår av marknadsplanen är det den här kompassriktningen 
som vi har tagit ut:

•  Vi ska, i allt vi företar oss under 2016, ha kundens bästa för 
 ögonen. Det är det oslagbara sättet att skaffa nöjdare kunder  
och fler kunder.

•  Vi ska arbeta noggrant och metodiskt, med både korta och långa 
mål i sikte.

•  Vi ska verkligen visa, varje dag, att vi vill göra skillnad. I smått 
som stort. 

•  Vi ska fortsätta att stärka vårt varumärke, genom en tydlig röd  
tråd i all vår kommunikation.

Sist men inte minst ska vi ta tillvara de synergieffekter som uppstår 
när lokal och central marknadsföring samspelar som allra bäst. Kalla 
det gärna ”vägen till framgång”. 

Nu kör vi!
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