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1

Justering av protokoll
Sammanfattning

Föreslås att Peter Freij utses att jämte ordförande justera protokollet.
Justering sker genom digital signering senast 30 juni.

2

Fastställande av dagordning

3

Aktuella lägesrapporter
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde lämnar ansvariga tjänstepersoner
aktuella lägesrapporter från verksamheten.

4

Rapporter från externa uppdrag
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämndens ledamöter rapporterar från externa uppdrag.
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5

Månadssammandrag maj 2021 för
trafiknämnden (21RGK75)
Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för maj 2021
för trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för
information.
Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för perioden januari – maj 2021 är – 53
miljoner kr. Linjetrafikens biljettintäkter är 71,8 miljoner kr lägre än
budget för perioden. Årsprognos gjord till delårsbokslut för mars
beräknas till – 75 miljoner kr.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut Månadssammandrag 2021-05 TN
 Trafiknämnden Månadssammandrag 2021-05

6

Information om tilldelningsbeslut för
upphandlingen Linjetrafik 2023
(19RGK387)
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Trafiknämnden informeras om tilldelningsbeslut för upphandlingen
Linjetrafik 2023(19RGK387). Då upphandlingssekretess gäller fram tills
att tilldelningsbeslut är publicerat kommer inte några handlingar att
skicka ut i förväg. Efter genomgången kommer tilldelningsbeslut och
upphandlingsrapport i sin helhet att skickas ut till trafiknämndens
ledamöter.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut TN Information om tilldelningsbeslut för
upphandlingen Linjetrafik 2023
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7

Hållbar omstart - återhämtningsplan för
kollektivtrafiken i Kronobergs län
(20RGK66)
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Länstrafiken har i verksamhetsplanen för 2021 fått ett uppdrag av
regionfullmäktige (20RGK66) att när coronarestriktionerna i
kollektivtrafiken försvinner, vidta åtgärder för att återvinna resenärerna
så snart som möjligt. Återhämtningsplanen ”Hållbar omstart” beskriver
de åtgärder som planeras att genomföras i syfte att öka resandet,
självfinansieringsgraden och kundnöjdheten samt få den hållbara omstart
som krävs. Återhämtningsplanen kommer att följas upp löpande på
trafiknämndens sammanträden samt i regionens system för
verksamhetsplanering, Stratsys.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Hållbar omstart
 Hållbar omstart återhämtningsplan för kollektivtrafiken i Kronobergs
län

8

Motiverat Medarbetar Index
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning

Vid trafiknämndens sammanträde redogör trafikdirektör Thomas
Nilsson för resultat från Motiverat Medarbetar Index.
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9

Redovisning av delegeringsbeslut
Förslag till beslut

Trafiknämnden noterar delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning

Anmälan av beslut om Färdtjänst och Riksfärdtjänst under
perioden 2021-05-01 - 2021-05-31.

10 Övriga ärenden
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Månadssammandrag maj
2021 för trafiknämnden

5
21RGK75
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Missiv beslutsunderlag
Diarienr: 21RGK75
Handläggare: Magnus Johansson
Datum: 2021-06-09

Trafiknämnden

Månadssammandrag maj 2021 för trafiknämnden

Förslag till beslut
Föreslås att trafiknämnden godkänner månadssammandrag för maj 2021 för
trafiknämnden samt överlämnar det till regionstyrelsen för information.

Sammanfattning
Det ekonomiska resultatet för perioden januari – maj 2021 är – 53 miljoner kr.
Linjetrafikens biljettintäkter är 71,8 miljoner kr lägre än budget för perioden.
Årsprognos gjord till delårsbokslut för mars beräknas till – 75 miljoner kr.
Bakgrund

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Bilaga:

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Månadssammandrag maj 2021 för trafiknämnden

Sida 1 av 1
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Resultatuppföljning per kostnadsställe
Månad: Januari – maj 2021
Resultaträkning
(tkr)

Rullande

Årsbudget

Prognos

Utfall ack

Budget Ack

Differens

12 mån

2020

2021

Länstrafikens
Kansli

-16 797

-16 875

79

-36 978

-38 569

0

Teknik och
omkostnader

-2 068

-4 181

2113

28 750

-10 011

0

Marknadsföring

-1835

-3 053

1217

-6 175

-7 400

0

Utredningsuppdrag

-314

-417

103

-1 739

-1 000

0

Trafik och IT

-6 331

-8 082

1 751

-6 331

-16 810

0

Regiontrafik

-72 875

-54 809

-18 067

-172 480

-139 000

-18 000

Växjö
stadstrafik

-51 966

-37 364

-14 602

-115 004

-84 000

-20 000

Älmhults
stadstrafik

-928

-897

-31

-1 974

-2 200

0

Krösatåg

-23 239

-19 670

-3 570

-52 558

-45 550

-4000

Öresundståg

-26 280

-3 304

-22 976

-65 115

-8 400

-35 000

-942

-723

-220

-2 216

-1 725

0

Vidarefakturering

0

0

0

0

0

0

Anropsstyrd
trafik

-1099

-2292

1192

-2 623

-5 500

2000

Serviceresor

-535

-535

0

25

-608

0

0

0

0

0

0

0

Färdtjänstavdelning

-145

-145

0

-126

-114

0

Abonnerad
skolskjuts

-29

0

-29

76

0

0

-360 886,60

-75 000

Pågatåg

Sjukreseadministration

Totalsumma

-205 385,50 -152 345,80 -53 039,70 -434 467,80
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Kommentar:
Resultatet för januari – maj 2021 är ca 53 mnkr lägre än budget.
Resultatet beror naturligtvis på effekterna av covid-19 med minskat resande och lägre intäkter
som följd.
Budgetavvikelserna för perioden kan sammanfattas så här (belopp i mnkr):
Linjetrafik intäkter
Linjetrafik kostnader
Övrigt
SUMMA

-71,8
12,4
6,4
-53,0

Årsprognosen är -75 mnkr och då ingår ett beräknat statsbidrag på 45 mnkr.
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Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik) inklusive statsbidrag
Kostnader tkr
januari-maj
2021

%
januari-maj
2021

Jämförelse
%
Bokslut
2020

Jämförelse
%
Budget
2021

21 689

47 969

45,2%

53,1%

93,5%

63,7%

194

1 122

17,3%

41,0%

18,5%

18,5%

24 784

97 660

25,4%

30,5%

41,8%

31,7%

4 983

56 950

8,7%

17,3%

38,4%

18,3%

133

1 075

12,4%

19,5%

33,0%

33,0%

Krösatåg

5 084

28 324

18,0%

26,2%

34,3%

25,3%

SUMMA

56 866

233 099

24,4%

32,4%

51,4%

34,7%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik
Regiontrafik
buss
Växjö
stadstrafik
Pågatåg

Intäkter tkr
januari-maj
2021

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - maj 2021 är 24,4 %.
Prognosen för helåret är 34,7 % inklusive statsbidrag.
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%
Prognos
2021

Självfinansieringsgrad per trafikslag (linjetrafik) exklusive statsbidrag
Kostnader tkr
januari-maj
2021

%
januari-maj
2021

Jämförelse
%
Bokslut
2020

Jämförelse
%
Budget
2021

21 689

47 969

45,2%

53,1%

93,5%

48,6%

194

1 122

17,3%

41,0%

18,5%

18,5%

24 784

97 600

25,4%

30,5%

41,8%

27,0%

4 983

56 950

8,7%

17,3%

38,4%

8,1%

133

1 075

12,4%

19,5%

33,0%

33,0%

Krösatåg

5 084

28 324

18,0%

26,2%

34,3%

20,7%

SUMMA

56 866

233 099

24,4%

32,4%

51,4%

26,5%

Trafikslag

Öresundståg
Älmhults
stadstrafik
Regiontrafik
buss
Växjö
stadstrafik
Pågatåg

Intäkter tkr
januari-maj
2021

Kommentar:
Självfinansieringsgraden för januari - maj 2021 är 24,4 %.
Prognosen för helåret är 26,5 % exklusive statsbidrag.
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%
Prognos
2021

Sjukfrånvaro (i procent av ordinarie arbetstid)
JANUARI – MAJ 2021
Centrum

JANUARI – Maj 2020

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

3,6

4,5

2,8

4,1

4,5

3,6

Uppdragsverksamhet
Trafik

14,2

20,3

2,7

10,7

15,8

2,2

Trafiknämnd totalt

7,1

10,6

2,7

6,5

8,9

3,2

Länstrafiken Gemensamt

Kommentar:
Den totala sjukfrånvaron ligger något över motsvarande period förra året.
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Information om
tilldelningsbeslut för
upphandlingen Linjetrafik
2023

6
19RGK387
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Förslag till beslut
Diarienr: 19RGK387
Handläggare: Jessica Gunnarsson,
Datum: 2021-06-15

Trafiknämnden

Information om tilldelningsbeslut för upphandlingen
Linjetrafik 2023
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Trafiknämnden informeras om tilldelningsbeslut för upphandlingen Linjetrafik
2023(19RGK387). Då upphandlingssekretess gäller fram tills att tilldelningsbeslut
är publicerat kommer inte några handlingar att skicka ut i förväg. Efter
genomgången kommer tilldelningsbeslut och upphandlingsrapport i sin helhet att
skickas ut till trafiknämndens ledamöter.

Carina Bengtsson (C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Sida 1 av 1
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Hållbar omstart återhämtningsplan för
kollektivtrafiken i
Kronobergs län

7
20RGK66
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Förslag till beslut
Diarienr: 20RGK66
Handläggare: Patrik Littorin,
Datum: 2021-06-16

Trafiknämnden

Hållbar omstart - återhämtningsplan för kollektivtrafiken i
Kronobergs län
Ordförandes förslag till beslut
Trafiknämnden noterar informationen till protokollet.
Sammanfattning
Länstrafiken har i verksamhetsplanen för 2021 fått ett uppdrag av
regionfullmäktige (20RGK66) att när coronarestriktionerna i kollektivtrafiken
försvinner, vidta åtgärder för att återvinna resenärerna så snart som möjligt.
Återhämtningsplanen ”Hållbar omstart” beskriver de åtgärder som planeras att
genomföras i syfte att öka resandet, självfinansieringsgraden och kundnöjdheten
samt få den hållbara omstart som krävs. Återhämtningsplanen kommer att följas
upp löpande på trafiknämndens sammanträden samt i regionens system för
verksamhetsplanering, Stratsys.

Carina Bengtsson(C)
Trafiknämndens ordförande

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Beslutsunderlag: Hållbar omstart – återhämtningsplan för kollektivtrafiken i
Kronobergs län

Sida 1 av 1
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HÅLLBAR OMSTART
Återhämtningsplan för kollektivtrafiken
i Kronobergs län post corona
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LÄNSTRAFIKEN KRONOBERG, JUNI 2021
Lejla Kurtovic, Julija Markensten, Patrik Tidåsen
Foto: Mats Samuelsson och Robin Håkansson
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SAMMANFATTNING
Kollektivtrafiken i Kronobergs län har under flera års tid haft en väldigt positiv
resandeutveckling och goda resultat när det kommer till kundnöjdhet samt intäkter.
År 2019 låg resultaten på historiskt höga nivåer och redan då hade 2020 års mål
uppnåtts om 10,6 miljoner resor samt 70 % i Nöjd kundindex. Detta förändrades dock
väldigt snabbt i mars 2020 när coronapandemin kom och började sätta starka spår på
hela länstrafikens verksamhet.
Som en följdeffekt av Folkhälsomyndighetens restriktioner påverkades människors
resebeteende och resmönster drastiskt. Fler började att arbeta och studera på
distans, resenärerna avråddes från att resa med kollektivtrafiken, framdörrarna
på bussarna stängdes och det totala resandet minskade i landet. Fler valde bort
kollektivtrafiken och valde istället att gå, cykla och ta bilen de gånger de reste.
Detta har lett till att Länstrafiken Kronoberg förlorat många resenärer och fått
minskade intäkter under pandemin. Länstrafiken har därför fått i uppdrag av
regionfullmäktige att vidta åtgärder för att återvinna resenärerna när restriktionerna i
kollektivtrafiken försvinner.
I denna återhämtningsplan beskrivs vilka övergripande strategier som kommer
att användas vid genomförandet av nödvändiga åtgärder inom följande fyra
fokusområden; marknad, försäljning, trafik och samverkan. Dessa åtgärder ska bidra
till att nå uppsatta mål post corona – att återvinna resenärerna och återgå till 2019 års
positiva resultat gällande antal resor, självfinansieringsgrad samt kundnöjdhet.
Återhämtningsplanen Hållbar omstart baseras på forskning, studier,
konsultutredningar samt samverkan med andra aktörer i branschen som Svensk
kollektivtrafik. Planen är ett levande dokument, som kan behöva revideras om
utvecklingen blir annorlunda än det förväntade.
Planen är att börja implementera åtgärderna med start i oktober 2021 och uppföljning
kommer att ske löpande på trafiknämndens sammanträden samt i regionens system
för verksamhetsplanering, Stratsys.

”Ur kris kommer kreativitet. Förhoppningen är
att kreativiteten kommer att bidra till en snabb
återhämtning av resandet, självfinansieringsgraden samt
kundnöjdheten så att länstrafiken fortsatt kan erbjuda
invånaren i länet en attraktiv kollektivtrafik.”
Rapporten Hållbar omstart, sida 37
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1.
UPPDRAG
Länstrafiken har i verksamhetsplanen för 2021 fått ett uppdrag av regionfullmäktige
(20RGK66) att när coronarestriktionerna i kollektivtrafiken försvinner, vidta åtgärder för
att återvinna resenärerna så snart som möjligt.
Återhämtningsplanen ”Hållbar omstart” beskriver de åtgärder som planeras att genomföras
i syfte att öka resandet, självfinansieringsgraden och kundnöjdheten samt få den hållbara
omstart som krävs. Återhämtningsplanen kommer att följas upp löpande på trafiknämndens
sammanträden samt i regionens system för verksamhetsplanering, Stratsys.
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2.
BAKGRUND
FN-organet Världshälsoorganisationen (WHO) deklarerade 11 mars 2020 covid-19 som en
pandemi. Världen stannade upp och regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) införde
de första restriktionerna på folksamlingar i Sverige. Pandemin har påverkat kollektivtrafiken
starkt negativt, nationellt och lokalt i Kronoberg, under 2020 och gör så fortsatt.
Kollektivtrafiken inom Kronobergs län har, som illustreras i diagrammet nedan, under flera
års tid haft en positiv resandeutveckling. Tabellen nedan visar att Länstrafiken Kronoberg
NKI, Topplista
även hade uppnått
väldigt goda resultat när det kom till kundnöjdhet och låg 2019 på
andraplats
i
landet
i
topplistan över andel nöjda kunder.
Västtrafik
57%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5919
6034
6126
5950
6280
6526
7579
8236
8792
9189
9750
10124
10367
10610
5734

NKI, Topplista
Värmlandstrafik
58%
Jönköpings Länstrafik
59%
Västtrafik
57%
SL
60%år med LTK (allmän trafik) i tusental
Resande per
12 000 Jämtlands län
Värmlandstrafik
58%
Länstrafiken
61%
Jönköpings
Länstrafik
59%
UL
62%
10 000 Örebro
SL
60%
Länstrafiken
62%
Länstrafiken
Jämtlands län
61%
Hallandstrafiken
63%
8 000
UL
62%
Länstrafiken
i Norrbotten
66%
Länstrafiken
Örebro
62%
X-trafik
66%
6 000
Hallandstrafiken
63%
Länstrafiken Västerbotten
66%
Länstrafiken
i Norrbotten
66%
Kalmar Länstrafik
67%
4 000
X-trafik
66%
Blekingetrafiken
68%
Länstrafiken
Västerbotten
66%
Östgötatrafiken
70%
2 000
Kalmar
Länstrafik
67%
Länstrafiken
Kronoberg
70%
Blekingetrafiken
68%
VL
71%
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Östgötatrafiken
70%
Länstrafiken
Kronoberg
70%
Nationellt
snitt
60%
Diagram:
Resandeutveckling
2006–2020, intern statistik
VL
71%

2018

2019

2020

Nationellt snitt

60%
Nöjdhet sammanfattningsvis
med bolaget
0%

10%

20%

30%

40%

50%

70%

80%

60%

Nationellt snitt
VL
Nationellt
snitt
Länstrafiken
Kronoberg

60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

60%

80%

71%

70%
70%
71%
68%
70%
67%

Östgötatrafiken
VL
Blekingetrafiken

Länstrafiken
KalmarKronoberg
Länstrafik
Östgötatrafiken
Länstrafiken
Västerbotten
Blekingetrafiken
X-trafik

70%
66%
68%
66%

67%
66%
66%
63%
66%
62%

Kalmar
Länstrafik
Länstrafiken
i Norrbotten
Länstrafiken
Västerbotten
Hallandstrafiken
Länstrafiken X-trafik
Örebro

66%
62%
63%
61%

Länstrafiken i Norrbotten
UL
Hallandstrafiken
Länstrafiken
Jämtlands län
Länstrafiken Örebro
SL

62%
60%
62%
59%
61%
58%

UL
Jönköpings Länstrafik
Länstrafiken
Jämtlands
län
Värmlandstrafik

60%
57%
59%

SL
Västtrafik
Jönköpings Länstrafik

Tabell: ”Nöjdhet
sammanfattningsvis med bolaget” Kollektivtrafikbarometern
(2019)
Värmlandstrafik
58%
57%

Västtrafik
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Resultaten gällande antal resor och kundnöjdhet låg på historiskt höga nivåer 2019 och
redan då hade 2020 års mål uppnåtts.

Resor
10,6 miljoner

NKI
70 %

(mål 10,6 miljoner 2020)

(mål 70 % 2020)

Resultat 2019 – antal resor samt NKI, Nöjd kundindex

Linjetrafikintäkterna hade också ökat stadigt mellan 2014–2019 och som diagrammet
nedan illustrerar så minskade flera års positiva intäktsresultat väldigt abrupt när pandemin
kom år 2020.

INTÄKTER LINJETRAFIK, MILJONER KR 2014-2020
300

278

275

296

256

MKR

250

253

288

200
180

150

2014

2017

2020

Linjetrafikintäkter

Diagram: Intäkter LINJETRAFIK, MILJONER KR 2014–2020
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2.1 EFFEKTERNA AV PANDEMIN

Feb
17 MARS

Mar

Framdörrarna på
bussarna stängdes,
påstigning skedde via
mitt- eller bakdörr.

Apr

Maj

Jun

19 MARS
Folkhälsomyndigheten avrådde från
icke nödvändiga
resor inom landet.
Arbete hemifrån
började uppmuntras.

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

JUNI
Folkhälsomyndigheten gick
ut med nya direktiv gällande
kollektivtrafiken: i första hand
skulle man gå, cykla eller
använda andra färdmedel än
kollektivtrafik.

Dec

2021

2020

Pandemin har påverkat kollektivtrafiken starkt negativt och de rekommendationer som
fick en direkt stor påverkan på länstrafikens verksamhet var följande:
Jan

7 JANUARI
Folkhälsomyndigheten
rekommenderade
munskydd i rusningstid.

Ombordförsäljningen ströps på
de flesta av länstrafikens bussar.

Samtidigt skedde en markant förändring i länstrafikens kundkommunikation och budskapen
innehöll bland annat uppmaningar såsom; ”Håll avstånd”, ”Åk inte med kollektivtrafiken om
du inte måste” och ”Undvik trängsel”. Allt fler började att arbeta hemifrån i större
utsträckning och en del undervisning började även att ske på distans.
Enligt en studie som utförts av Trivector har man sett ett minskat totalt resande. I diagrammet nedan illustreras tre block (vår, sommar samt höst/vinter) och resultaten visar att
resandet påverkats av de aktuella restriktioner som fanns under respektive period. Under
sommaren (mittenblocket) lättades restriktionerna och det resulterade i ett ökat antal resor.
I diagrammet kan man även se att det överlag var resor med kollektivtrafiken som minskade
mest.
Antal resor per person och dag - färdmedel
Antal resor före resp under covid-19
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

v.11-12v.13-14 v.15-16 v. 17-18 v.19-20 v.21-22 v.23-24 v.25-26 v.27-28 v.29-30 v.31-32 v.33-34 v.35-36 v.37-38 v.39-40 v.41-42 v.43-44 45-46 v.47-48 v.49-50 v.51-52 v.1-2

Gång, före
Gång, covid
Totalt, före

Cykel, före
Cykel, covid
Totalt, covid

Koll, före
Koll, covid

Diagram: Antal resor per person och dag - färdmedel
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Bil, före
Bil, covid

v.3-4 v.5-6

v.7-8 v.9-10

De som
avstått
från attper
resa
med kollektivtrafiken
hade antingen inte rest alls då de exemTabell
1. Total
körsträcka
fordonsslag
samt
förändring
från föregåendepå
år.distans
År 2020.eller så hade de under tiden hittat nya sätt att resa på och
pelvis arbetat/studerat
i stor utsträckning bytt transportslag. Fler hade börjat cykla och gå men dessvärre så hade
Förändring från
Körsträcka
ännu fler valt att ta(miljoner
bilen förmil)
sina resor.
föregående år

De resor som ändå hade genomförts
var betydligt
kortare än om man jämför med tidigare
Personbilar
6 282
-6%

år – den genomsnittliga reslängden minskade med hälften och berodde bland annat på att

varav ägda av
andelen långa resor minskade.
4 555Den genomsnittliga
-5%bilresan låg på rekordlåga nivåer.1
fysisk person
varav ägda av
1 728
-9%
juridisk person

bilar,
7 793
a för

Reslängd
per person och dag -943
färdmedel
Lätta
lastbilar

+1%

Tunga
70
lastbilar

412

-1%

60
Bussar

91

-9%

50
Motorcyklar
(2019)

66

+1%

Reslängd före resp under covid-19

40

Anm: För MC beräknas körsträckorna under hösten.
30

Personbilars genomsnittliga
körsträcka rekordlåg
20

10

En0 personbil
kördes
2020
i genomsnitt
1 v.37-38
100v.39-40 v.41-42 43-44 45-46 v.47-48 v.49-50 v.51-52 v.1-2
v.11-12 v.13-14 v.15-16
v.17-18 v.19-20under
v.21-22 v.23-24
v.25-26 27-28
29-30 v.31-32 v.33-34 v.35-36
mil (mot 1 171 mil 2019). Denna genomsnittliga
Gång
Cykel
Koll
Bil
Totalt
körsträckaGång
är denCykel
kortasteKollsedanBilmätningarna
började
Sedan
toppnoteringen
Diagram:1999.
Reslängd
per person
och dag - färdmedel.2008 har den
genomsnittliga körsträckan sjunkit med 217 mil,
motsvarande –17 procent (Figur 2).

mätt en
r 2020.
lar och
en
under

m de ofta

Totalt

1 250
1 200
1 150
1 100

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

1 000

2005

1 050
2003

1
ade

v.7-8 v.9-10

1 300

mil

ägre än
körn var
de med
rocent.
kade
v
Tabell

v.3-4 v.5-6

1 350

020.

2001

a
under
skh

pandemiåret 2020, vilket också reflekteras i
fordonens körsträckor.

1999

ningar

Trafikanalys – körsträckor 2020

Figur 2. Genomsnittlig årlig körsträcka i mil för
Resenärerna
hade
generellt sett upplevt en ökad otrygghet och rädsla när det kommer till
personbilar.
Åren
1999–2020.
att Observera
åka kollektivt
och en viktig
frågapå
som
seglade upp under pandemin var trängsel vid resa.
Anm:
att y-axeln
inte börjar
noll.

56 procent av de nationellt tillfrågade i kollektivtrafikbarometern var oroliga för att bli
Under 2020 minskade den totala körsträckan
för
smittade av corona i kollektivtrafiken.2
svenskregistrerade personbilar, för andra året i rad.
Minskningen är en kombination av att antalet
personbilar i trafik inte ökar med samma hastighet
1

Trafikverket: Årsredovisning 2020 (sida 11)

2

Svensk kollektivtrafik: Kollektivtrafikbarometern 2020

Trafikverkets årsredovisning 2020 (sidan 11).
http://trafikverket.divaportal.org/smash/get/diva2:1539835/FULLTEXT01

2
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Betalningsviljan hos de som ändå fortsatte att resa kollektivt minskade då bussens
framdörrar var stängda och förarna inte kunde visera biljetterna. Dessutom fick
kontrollverksamheten inte bedrivas ombord på bussen och även det resulterade i att
fler inte betalade för sin biljett.
De direkta effekterna på länstrafikens verksamhet till följd av pandemin har varit många
och de resulterade i lägre resandevolymer, kundnöjdhet och bidrog till minskade intäkter.

2.2 RESANDEUTVECKLING KRONOBERGS LÄN
När helårsresultaten för resandeutvecklingen för busstrafiken inom Kronobergs län
jämförs för 2019 och 2020 så visar resultaten i tabellen nedan en drastisk minskning.
Länstrafiken har totalt tappat 47,9 % av bussresorna under 2020.
Antal resor

Jan-dec 2020

Jan-dec 2019

Förändring

Stadsbuss

1 888 494

4 220 635

- 55,3 %

Regionbuss

1 877 497

3 013 163

- 37,7 %

Totalt

3 765 991

7 233 798

- 47,9 %

Tabell: Antal resor buss 2019-2020

Jämförs samma siffror för tågtrafiken inom Kronobergs län för 2019 och 2020 så visar
resultaten även där en negativ utveckling. Länstrafiken har totalt tappat 42,5 % av
tågresorna under 2020.
Antal resor
Tågtrafik

Jan-dec 2020

Jan-dec 2019

1 859 266

3 239 604

Förändring
- 42,5 %

Tabell: Antal resor tågtrafik 2019-2020
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2.3 SJÄLVFINANSIERINGSGRAD KRONOBERGS LÄN
Självfinansieringsgraden påverkas av resandeförändringar, trafikförändringar, biljettpriser
samt kostnadsutveckling i trafikavtalen. Självfinansieringsgraden har sjunkit påtagligt under
coronapandemin och det beror på att antal resenärer och intäkter minskat kraftigt. Under
2019 var självfinansieringsgraden 53 %, medan den under 2020 sjönk till 32 %. För att
återkomma till 2019 års nivå är det därför viktigt att fokusera på att öka intäkterna.
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Diagram: Självfinansieringsgrad 2014-2020

Intäkterna har som nämnt minskat kraftigt under pandemin och tabellen nedan visar en total
minskning på 39,0 % när helårsresultaten jämförs för busstrafiken 2019 respektive 2020.
Intäkter, tkr

Dec-20

Dec -19

Förändring

Stadsbuss

23 065

50 594

- 54, 4 %

Regionbuss

69 491

101 183

- 31,3 %

Totalt

92 556

151 777

- 39,0 %

Tabell: Intäkter busstrafik 2019 och 2020

Jämförs helårsresultatet för 2019 respektive 2020 för tågtrafiken så visar resultatet att
intäkterna har minskat med totalt 39,1 %.
Intäkter, tkr

Dec-20

Dec -19

Förändring

Tågtrafik

87 812

144 404

- 39,1 %

Tabell: Intäkter tågtrafik 2019 och 2020
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2.4 NÖJD KUNDINDEX KRONOBERGS LÄN
Nöjd kundindex är en viktig parameter som kan ses som en temperaturmätare för hur
kunderna upplever länstrafikens verksamhet och hur nöjda de är med den.

2011
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50
59

2012

45
59
51
61

2013

46
62
50
61

Uppföljningen
görs
bland
annat2019
i Kollektivtrafikbarometern,
en branschgemensam kvalitets2015
2016
2017
2018
2020
50
50
53
56
58
60
53
och attitydundersökning. Statistiken mellan 2006–2020 visar att länstrafiken haft en positiv
66
69
72
68
68
70
62
utveckling
de 49senaste
innan
pandemin
och låg 2019 på en andraplats i landet
51
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51 fyra åren
53
53
54
62
63
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58
59
60
61
i topplistan över andel nöjda kunder. Länstrafiken hade då redan uppnått 2020 års mål
gällande Nöjd kundindex (70 %) men när pandemin bröt ut i mars 2020 föll kurvan och den
positiva trenden vände markant.
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Kundnöjdhet, Nöjd kundindex (NKI)
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Diagram: Nöjd kundindex 2006–2020 (Kollektivtrafikbarometern)
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2016

2017

Riket (kunder)

2018

2019

2020
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3.
TRENDER UNDER PANDEMIN
Pandemin har påverkat människor på många olika sätt, förstärkt det som tidigare varit
viktigt, påskyndat en hel del utveckling inom exempelvis digitalisering, men också bidragit
till att nya trender seglat upp. Dessa trenders utveckling framåt är viktiga för länstrafiken
att följa då de kan ha en direkt inverkan på verksamheten i form av exempelvis förändrade
kundbehov som kan påverka trafikplaneringen, biljettutbudet och övriga tjänster.

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet har länge varit viktiga frågor som olika aktörer arbetat aktivt med och
flera studier talar för att de fortsatt kommer att vara det. Det finns dock en del nya trender
inom området som marknadsundersökningar visat på, exempelvis att fler valt att stanna i
närheten av hemmet under sin semester, det vill säga att ha hemester. Studier pekar på
ett ökat inrikeresande under sommaren 2020 och ett stort intresse för att uppleva mer av
Sverige sommaren 2021.3 Undersökningar visar även på ett ökat intresse för att flytta ut på
landsbygden och att det kan ha etablerats en ny social norm som grundar sig i att man ska
undvika att resa om det verkligen inte är nödvändigt.4

Tjänsteresor

Tjänsteresorna har påverkats i stor utsträckning då många möten, föreläsningar, seminarier
och liknande anordnats på distans. Det har under pandemin lett till betydligt färre
arbetsresor och pendlingsresor.5 Många har upptäckt och använt digitala verktyg och
företagen har insett att det finns en ekonomisk vinning i att minska antalet tjänsteresor
utan att göra avkall på arbetskvaliteten.6

Hemarbete

Hemarbete är något som många har fått vänja sig vid under pandemin och de som har haft
arbeten som kunnat skötas på distans har i stor utsträckning arbetat hemifrån. En studie
visar att andelen som fortsatte att resa under pandemins första halvår endast minskade
marginellt. Den stora minskningen skedde istället i antal förflyttningar bland de 20–64åringar som reste.7 Det innebär att många fortsatte att resa men inte lika ofta och inte med
samma transportsätt som tidigare.
Hemarbete är dock något som många studier pekar på kommer att fortsätta praktiseras
även efter pandemin och hur det utvecklas framöver har stor betydelse för länstrafikens
verksamhet och kan kräva högre flexibilitet när det kommer till biljettutbud och trafikplanering.
En viktig aspekt att ha med sig dock är att i Kronobergs län är det i genomsnitt drygt 30 %
som har arbeten som möjliggör hemarbete. Det innebär att majoriteten av länsborna har
arbeten som inte kan utföras på distans.8

3
4
5
6
7
8

SNDMO, Swedish Network of Destination Management Organisations: ”Resa i Sverige”
Kollektivtrafiken post covid-19, SWECO
Coronapandemins effekter på arbete, kontor och resor. K2-rapport
Trafikverket: Webinar ”Disting 2021 – Framtidens mobilitet” (2021)
Trafikanalys: ”Resmönster under coronapandemins första halvår”, rapport 2020:13
WSP rapport: ”Ökat distansarbete – så påverkas svenska städer och kommuner”
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Västtrafiks kundundersökning: Hållplats 2020

Digitalisering

Digitaliseringen har fått en rejäl skjuts framåt av pandemin, till exempel i form av att fler har
börjat använda digitala verktyg för möten och distansarbete, distansundervisning har blivit
allt vanligare och e-handeln har ökat markant.
Det kan visa sig få en bestående inverkan på hur människor reser och bosätter sig i
framtiden, och ändrar på förutsättningarna för kollektivtrafiken.9

Bil, cykel och gång
Studier tyder på att människor har hittat nya sätt att transportera sig på under pandemin
och flera undersökningar pekar på att alla resenärer inte kommer att återvända till kollektivtrafiken efter pandemin. Nära varannan svensk tror att de kommer ändra sitt resande som
en konsekvens av coronapandemin.10
En undersökning från Trafikanalys visar att av de som säger att de tidigare oftast åkt kollektivt kommer 70–80 % fortsätta att göra så även när pandemin ebbat ut. Av de som tänker
byta färdsätt väljer cirka hälften bil, en fjärdedel cykel och en fjärdedel gång.11
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är det positivt att fler valt att cykla och gå, men strävan är
att fler ska välja kollektivtrafiken istället för bilen.
Det kan även vara så att kombinerad mobilitet (en lösning som innehåller flera transportslag, exempelvis kollektivtrafik, bil- och cykelpool, taxi med mera) kommer att bli mer
eftertraktat framöver då resenären etablerat en mer flexibel livsstil och vill kunna
kombinera flera olika färdmedel för sina resor.12

9

Trafikanalys

10
11
12

Novus: Om svenskarnas resvanor efter Corona, Mats Elzen
WSP/CINT (2020) Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi – en mobilitetstudie under unika förutsättningar
Kombinerad mobilitet: En del av det nya normala efter pandemin? av Smith Göran
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4.
VARFÖR VIKTIGT MED
EN OMSTART
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och post corona blir kollektivtrafiken ett kraftfullt medel för en hållbar omstart.
Kollektivtrafiken är i de flesta fall en god affär för samhället. I diskussionerna kring kollektivtrafikens kostnader betraktas dessa dock oftast som en utgiftspost och inte som en investering och bidrag till samhällsnyttan. Trafiken är bara en del av de samhällstjänster som
erbjuds invånarna och konkurrerar om de offentliga medlen som finns att tillgå.
Med anledning av ovanstående gav Länstrafiken Kronoberg, Trivector i uppdrag att räkna på
den samhällsnytta som den allmänna kollektivtrafiken bidrar med i länet. Beräkningarna av
effekterna är gjorda utifrån antagandet att dagens kollektivtrafik inte finns, utan resandet
utförs med bil istället. I den utredning som Trivector genomförde 2017 kunde konstateras
att kollektivtrafiken i Kronobergs län bidrar till sammanvägd samhällsekonomisk nytta med
433 miljoner kronor varje år.13

Intäkter
Trafik

Kostnader

Miljöeffekter
Service
Arbetsmarknad
Sysselsättning
Hälsoeffekter Energibesparing
Kultur
Restid
Social trygghet

Trafikolyckor
Parkering

Framkomlighet
Personalförsörjning

Framkomlighet
Boendemiljö
Utbildning
Jämställdhet

Belastning av vägar

13

För att illustrera kollektivtrafikens
bidrag till samhällsnyttan på ett tydligt
sätt brukar kollektivtrafiken beskrivas
som ett isberg. Toppen på isberget
illustrerar de synliga effekterna som är
knutna till företagsekonomiska mått;
intäkter, kostnader, självfinansieringsgrad, med mera. Den största delen av
isberget, som inte syns, innehåller de
delar som bidrar stort till samhällsnyttan, men då det är svårt att mäta
effekten av dessa glöms de oftast bort i
diskussionen om kollektivtrafikens nytta.

Trivector, Värdering av kollektivtrafikens samhällsnytta i Kronobergs län, 2017
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De positiva samhällseffekterna av kollektivtrafiken är många och nedan beskrivs några av
dem.
•

Kollektivtrafiken skapar bättre tillgänglighet för befolkningen och ger många värdefulla
effekter på arbetsmarknaden. Den vidgar människors arbetsmarknad och gör att företagen får lättare att rekrytera personal med rätt kompetens.

•

Kollektivtrafiken minskar utsläppen på två sätt, dels genom att minska sina egna utsläpp, dels genom att ta marknadsandelar från biltrafiken. Kollektivtrafiken har sedan
2010 nationellt minskat utsläppen med över 600 000 ton koldioxid per år och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna leder i dag utvecklingen mot en fossilfri transportsektor. I Sverige körs över 90 % av kollektivtrafiken med buss med förnybara drivmedel eller
el. I Kronoberg är motsvarande siffra 100 %.
Eftersom kollektivtrafiken har minskat sina klimatutsläpp så mycket uppnås i dag den
största klimateffekten genom ökad kollektivtrafikandel. För att minska utsläppen har
kollektivtrafikbranschen enats om ett gemensamt fördubblingsmål. Mellan 2006 och
2019 hade kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet ökat från 18 till 31 %.
Med tio år kvar till 2030 hade kollektivtrafikbranschen uppnått två tredjedelar av fördubblingsmålet. Under coronapandemin har dock kollektivtrafikresandet kraftigt minskat.14

•

Kollektivtrafiken skapar bättre tillgänglighet för stora delar av befolkningen. En tredjedel
av Sveriges vuxna befolkning har kollektivtrafiken som enda resealternativ. Omkring
60 % av befolkningen över sex år är helt eller delvis beroende av kollektivtrafik vid resor
där de inte kan gå eller cykla. Kollektivtrafiken öppnar samhället för alla som inte har
möjlighet att köra bil och gör det möjligt för dem att ta sig till arbete, skola, fritidsaktiviteter, service, nöjen och vänner. Men kollektivtrafiken skapar inte bara frihet för
människor att ta sig dit de vill. Den spelar även en viktig roll för att bryta utanförskap,
minska barriärer och förbättra integrationen mellan olika stadsdelar. Utan kollektivtrafik
skulle stora grupper förlora tillgängligheten till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och
service. Segregationen och de sociala klyftorna skulle öka.15

För att kollektivtrafiken fortsatt ska bidra till de goda samhällseffekterna och även framöver
vara en grundpelare i samhället är det viktigt att genomföra omstarten, då målet för omstarten är att återhämta resandet till nivåer före pandemins utbrott. Genom att återhämta
resandet kommer intäkterna att öka och dagens trafikvolym behållas och därmed uppnås
kollektivtrafikens positiva effekter på samhället.
Kollektivtrafiken står inför en rad utmaningar för att lyckas och det kommer ta tid att komma tillbaka till samma nivåer som före pandemin. Längre fram i dokumenten beskrivs de
åtgärder och insatser som behöver genomföras för att uppnå målet med omstarten.

14

Svensk Kollektivtrafiks coronastrategi och verksamhetsplan 2021

15

Svensk Kollektivtrafiks coronastrategi och verksamhetsplan 2021
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VISSTE DU ATT...

...en buss som är ca 15 meter lång rymmer 77 resenärer.
Om alla istället satt i varsin bil skulle de skapa en kö på
308 meter. Välj bussen så minskas bilköerna!

Oj vad lång kö!
Jag skulle tagit
bussen!

...tåg släpper ut 45 000
gånger mindre koldioxid
än en vanlig bil.
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5.
MÅL
De långsiktiga målen för Länstrafiken Kronoberg definieras i Trafikförsörjningsprogrammet.
I nuvarande förslag, som nu är ute på remiss och förväntas beslutas av regionfullmäktige i
slutet av 2021, är målen att till 2025 ska resandet nått en marknadsandel om 15 %,
Nöjd kundindex ska vara över 70 %, och självfinansieringsgraden runt 50 %.
2019

2020

Mål i FTP 2025

Marknadsandel

14 %

11 %

15 %

Nöjd kundindex

70 %

62 %

>70 %

Självfinansieringsgrad

53 %

32 %

Cirka 50 %

Tabell: Verkligt utfall 2019 och 2020 samt mål i TFP för år 2025.

De långsiktiga målen skiljer sig åt mellan landets olika regioner. Likaså kan förutsättningarna
för återhämtningen efter pandemin skilja sig åt. I dessa avsnitt diskuteras mål som avser
endast Kronobergs län.

5.1 MÅL RESANDEUTVECKLING
Det övergripande resandemålet på lång sikt i Trafikförsörjningsprogrammet, är att nå en
marknadsandel om 16 % till 2030. Som ett delmål specificeras en marknadsandel om 15 %
för år 2025. Innan pandemin bröt ut hade länstrafiken en marknadsandel på 14 % (bokslut
2019), vilket då var 10,6 miljoner resor fördelat på tågtrafik (3,2), regionbusstrafik (3,0) och
stadstrafik (4,4).

Tåg
Stadsbuss
Regionbuss

Under pandemin har resandet i Kronoberg minskat både med länstrafiken samt annat
resande. Så även om resandet med länstrafiken halverats har marknadsandelen inte
fullt ut halverats. Dock har den minskat markant från 14 % i bokslutet för 2019 till 11 % i
bokslut för 2019. Under perioden mars 2020 – februari 2021, då pandemin fått helårseffekt
är marknadsandelen nere i 9,0 %. För att prognostisera resandet fram till 2030 och vad
marknadsandelsmålet i Trafikförsörjningsprogrammet (16 %) innebär i antal resor, behöver
man veta hur det totala resandet (dvs även med andra trafikslag) ökar. Detta är beräkningar
som bör göras när pandemin ebbat ut och man börjar se hur det totala resandemönstret
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utvecklar sig. I detta skede fokuseras det på att nå delmålet till 2025 (15 %) och därmed i
första hand att nå tillbaka till den resandevolym (10,6 miljoner resor årligen) länstrafiken
hade innan pandemin. Det harmoniserar då med uppdraget från regionfullmäktige
”När coronarestriktionerna i kollektivtrafiken försvinner, ska åtgärder vidtas för att locka
tillbaka resenärerna så snart som möjligt.”
I liggande budgetförslag antas resandet för 2022 ligga på 80 % av 2019 års nivå. För 2023 är
motsvarande siffra 90 %. Bakom dessa siffror finns bedömningar från flera håll i branschen
där man beräknar att resandet relativt snabbt återhämtar sig till 80–90 % av tidigare
nivåer.16
Eftersom det kommer göras flera satsningar i trafiken, främst busstrafiken, under 2023
bedöms att länstrafiken kan få en relativt stor resandeökning under 2024. Utifrån det
har ett rimligt mål för länstrafiken beräknats, vilket innebär att gå från 90 % (2023) till
97 % (2024). Med ytterligare satsningar enligt denna strategi ska länstrafiken kunna nå en
resandeökning även året därpå och därmed komma upp i 100 % av 2019 års resande till
2025.

Diagram: Resandet i procent av 2019 års siffror

Att behålla samma fördelning mellan trafikslagen framöver är inget självändamål. Både
i Kronoberg och landet i övrigt har utvecklingen under en längre tid varit att regionbussresandet legat relativt stilla, medan resandeökningar i stadsbuss- och tågtrafik varit
markanta. Framöver tros inte coronapandemin nämnvärt påverka utvecklingen mellan
de olika trafikslagen sinsemellan. Dock är det troligt att återhämtningen av resandet
kan ske olika fort initialt. Regionbusstrafiken har klart högst andel skolelever, och dessa
bedöms fortast återgå till resandemönstret innan pandemin. Samtidigt konstateras att för
resande med stadsbuss finns det flest alternativ, varför det kan vara svårast att nå en snabb
återhämtning där. Dock har stadsbussresandet historiskt sett varit mest lättrörligt, varför det
ändå inte är troligt att återhämtningen i stadsbusstrafiken kommer ske långsammare än i
tågtrafiken.
16

Se t ex Sweco Kollektivtrafik post covid-19 & Trivector webbinar mars 2021
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Sammantaget bedöms återhämtningen initialt komma ske snabbast i regionbusstrafiken.
Men efter den första inledande återhämtningen, bedöms att resandeökningarna kommer
vara störst i tåg- och stadsbusstrafiken. Det sammantagna resandet (tåg, regionbuss och
stadsbuss) bedöms följa kurvan på föregående sida, och omräknat i antal resor blir det
enligt tabellen nedan.

Målsättningen i antal resor i den allmänna kollektivtrafiken
2022

8 489 000 resor

(80 %)

2023

9 549 000 resor

(90 %)

2024

10 293 000 resor

(97 %)

2025

10 611 000 resor

(100 %)

Tabell: Målsättning i antal resor 2022–2025

5.2 MÅL SJÄLVFINANSIERINGSGRAD
Självfinansieringsgraden påverkas av resandeförändringar, trafikförändringar, biljettpriser
samt kostnadsutveckling i trafikavtalen. Som noterades i kapitel 2 har självfinansieringsgraden sjunkit påtagligt under coronapandemin som en följd av att antalet resenärer samt
intäkter minskat kraftigt. Under 2019 var självfinansieringsgraden 53 %, medan den under
2020 sjönk till 32 %.
Förutsatt att prisutvecklingen är densamma för biljetterna som för trafikavtalen, så kommer dessa prisförändringar inte påverka utvecklingen av självfinansieringsgraden. Gällande
trafikförändringar, där det finns beslut om och även diskuteras satsningar på ny trafik, är
länstrafikens erfarenhet att självfinansieringsgraden är lägre de första åren efter trafikstart.
Totalt sett bedöms därför självfinansieringsgraden följa resandeutvecklingen, fast med lite
eftersläpning. För att återkomma till 2019 års nivå är det därför viktigt att fokusera på att
öka intäkterna.

Målsättningen för självfinansieringsgrad i den allmänna kollektivtrafiken
2022

40 %

2023

45 %

2024

48 %

2025

50 %

Tabell: Målsättning i självfinansieringsgrad 2022–2025
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5.3 MÅL NÖJD KUNDINDEX
Nöjda kunder är en av de viktigaste parametrarna för att kunna nå resandemålet. Under
pandemin har nöjdheten hos kunderna i Kronoberg sjunkit. Detta från att tidigare varit
bland de mest nöjda i landet.
Bedömningen är att det finns goda förutsättningar att nå tillbaka till tidigare höga nivåer av
kundnöjdhet. Avtalen i både buss- och tågtrafiken premierar nöjda kunder och när främre
dörren på bussarna kan öppnas igen, kommer bussförarnas viktiga arbete att återigen
kunna påverka kundernas nöjdhet att ge länstrafiken goda möjligheter att nå tidigare
nivåer av kundnöjdhet.
I remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet specificeras inte målet för nöjda kunder.
Målet är utformat ”Ökad nöjdhet hos resenärer och allmänheten” och utgår från 2019 års
siffror, där nöjdheten bland kunder var 70 % och bland allmänheten 60 %. Målet på sikt blir
därför att ligga högre än 70 % i kundnöjdhet. Bedömningen är att länstrafiken kan nå
tillbaka till kundnöjdhetsmålet lite snabbare än resandemålet, då svårigheten att få tillbaka
kunderna har fler aspekter än kundnöjdhet. Likaså kan en tidigare återhämtning i kundnöjdhet vara en förutsättning för att nå tillbaka till resandemålet till 2025. Kundnöjdhetsmålet
nås först, för att därefter kunna nå resandemålet.

Målsättningen för Nöjd kundindex i den allmänna kollektivtrafiken
2022

65 %

2023

68 %

2024

70 %

2025

72 %

Tabell: Målsättning i Nöjd kundindex 2022–2025
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6.
VARFÖR VÄLJA
KOLLEKTIVTRAFIKEN
Det finns många olika anledningar till varför människor väljer att resa kollektivt och det som
är viktigt att titta på är vilka värden som finns för kunden men också vilka drivkrafter som
bidrar till ökat resande och ökad kundnöjdhet.
Utifrån kundens värden och drivkrafter väljs sedan de unika konkurrensfördelar ut som
verksamheten lyfter i sin kundkommunikation och som blir en utgångspunkt i det dagliga
interna arbetet.

6.1 VÄRDEN FÖR KUNDEN
Kollektivtrafiken skapar inte bara nytta för samhället. Den ger också stora positiva effekter
för den enskilda individen.
Omkring 60 % av landets befolkning över sex år är helt eller delvis beroende av
kollektivtrafik där de inte kan gå eller cykla.17 För dessa människor bidrar kollektivtrafiken
med en rörelsefrihet som inte hade varit möjlig annars.
Kollektivtrafiken ger den enskilde möjligheten att studera eller arbeta inom ett större
område och därmed skapar den möjlighet till fler studiemöjligheter och arbetstillfällen.
Kollektivtrafiken ger också ökad frihet att välja var man vill bo och var man vill arbeta eller
studera.
Forskning har visat att den som reser kollektivt får en bättre hälsa genom att den som åker
kollektivt rör sig i genomsnitt fyra gånger längre sträcka per dag än den som åker bil.
Kollektivtrafikresenären reser säkrare då skaderisken är åtta gånger större för bilister och
144 gånger större för mc-förare och mopedister.18
Utöver ökad rörelsefrihet, bättre hälsa, fler arbetstillfällen och säkrare resande ger
kollektivtrafiken den enskilde oftast mer pengar i plånboken. Dessutom gör den enskilde
en insats för miljön. Även icke-kunder har nytta av kollektivtrafiken då den exempelvis ger
mindre trängsel för övriga trafikanter.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns många värden för kunderna när det
kommer till kollektivtrafiken och därför är det viktigt att upprätthålla dagens trafikvolymer
för att bibehålla de positiva effekterna även för den enskilda individen.

17

WSP Rapport: ”Kollektivtrafik - en investering i samhällsnytta”

18

Kollektivtrafikkommittén, 2003
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6.2 DRIVKRAFTER
I Kollektivtrafikbarometern undersöks bland annat vilka drivkrafter som ligger till grund
för exempelvis ett ökat resande och ökad kundnöjdhet.

Drivkrafter resandefrekvens

Kollektivtrafikbarometerns årsresultat för 2020 visar att relevans, kunskap och enkelhet
är de främsta faktorerna som driver resandefrekvensen.

C3. Jag kan använda bolaget för de
flesta resor jag gör

0,54

C1. För de flesta resor jag gör, vet jag
hur jag kan åka med bolaget

0,43

C6. Det är enkelt att resa med
bolaget

0,40

Årsresultat: De viktigaste drivkrafterna för resefrekvens med kollektivtrafik bland allmänheten (mätt i korrelation med resefrekvens med bolaget)

Drivkrafter kundnöjdhet

Kollektivtrafikbarometerns årsresultat för 2020 visar också att prisvärdhet, enkelhet,
trygghet och pålitlighet är de faktorer som driver kundnöjdhet

C7. Det är prisvärt att resa med bolaget

0,51

C6. Det är enkelt att resa med bolaget

0,51

C11. Det känns tryggt att resa
med bolaget

0,51

C12. Jag kan lita på att jag kommer fram
i tid om jag reser med bolaget

0,49

Årsresultat: De viktigaste drivkrafterna för kundnöjdhet bland kunder (mätt i korrelation med NKI)

För att återfå en hög resandefrekvens och kundnöjdhet är det viktigt att fokusera på dessa
drivkrafter som har en påverkan på kunderna i allra högsta grad.
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6.3 USP-UNIKA KONKURRENSFÖRDELAR
USP (Unique selling points) eller även kallat unika konkurrensfördelar på svenska är de
nyckelfaktorer och fördelaktiga egenskaper som skiljer ett företag och dess tjänster från
konkurrenterna. De markerar vad som gör företaget unikt och vad som ger kunderna värde,
utöver den tjänst eller produkt de köper.
De unika konkurrensfördelar länstrafiken tidigare lyft fram i kundkommunikationen och som
legat som grund i det dagliga arbetet har varit:
•

Miljövänligt

•

Prisvärt

•

Enkelt

•

Bekvämt

Pandemin har påverkat vad kunderna anser är viktigt och vad som ger dem mervärde när de
använder kollektivtrafiken och därför har länstrafiken utifrån detta samt övriga studier inom
branschen som grund föreslagit en del förändringar.
Framöver ska länstrafiken fokusera på att bredda begreppet ”Miljövänligt” till ”Hållbart”,
detta då hållbarhet är ett bredare begrepp som innefattar fler aspekter och även miljö.
Länstrafiken behåller de övriga konkurrensfördelarna då de grundar sig i de ovannämnda
drivkrafter som bidrar till ökat resande samt ökad kundnöjdhet.
Utöver dem ska vi även lyfta fram två nya och de är:
•

Tryggt

•

Pålitligt

Trygghet har blivit en väldigt viktig aspekt vid resa under pandemin och en av de
betydelsefulla faktorerna är hur den rädsla för smitta som uppstått hanteras efter
pandemin. Det kan ha en stor påverkan på hur kollektivtrafikresandet och biljettintäkterna
utvecklas post corona.19
Pålitlighet är också en av drivkrafterna för ökad kundnöjdhet och om kunderna uppfattar
länstrafiken som pålitliga stärks även varumärket och dess förtroende.
Ambitionen är att dessa konkurrensfördelar ska bidra till att länstrafiken återvinner
resenärerna och når uppsatta mål post corona.

hållbart prisvärt

enkelt

bekvämt

Länstrafiken Kronobergs uppdaterade USP:ar.

19 Trafikanalys: ”Resmönster under coronapandemins första halvår”, rapport 2020:13
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tryggt pålitligt
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7.
UTMANINGAR FÖR
KOLLEKTIVTRAFIKENS
UTVECKLING
När regeringen och Folkhälsomyndigheten tagit bort coronarestriktionerna blir länstrafikens
fokus att återhämta resandet och intäkterna. Post corona finns det utmaningar som har stor
påverkan på återhämtningen:

•

Ytterligare ansträngd ekonomi

•

Stärka varumärket och återskapa förtroendet och tryggheten

•

Locka tillbaka resenärerna som etablerat nya resvanor

•

Förändrade resvanor p g a ändrade arbetssätt och fler som arbetar hemifrån

•

Ingen återgång till det gamla, anpassa verksamheten till ett nytt normalläge

•

Ökade krav från resenärerna – erbjuda mer flexibla tjänster

För att fortsatt kunna utveckla trafiken är det viktigt att öka intäkterna och framförallt
att säkra intäkterna från de som reser. Även före pandemin ökade kostnaderna mer
än intäkterna och här gäller det att även se över kostnadsläget och optimera resursutnyttjandet.
Många kommer känna obehag och otrygghet av att resa tillsammans med andra även
efter pandemin. Hur långt efter är svårt att veta idag. Utmaningen är att förutse resenärernas så kallat ”Fear factor” och påverkan på varumärket.
Minskat kollektivtrafikresande har i många fall ersatts av bilresor för de som har behövt
resa. Det krävs att verksamheten ökar insikten om vad resenärerna önskar och behöver
utifrån hela-resan-perspektivet för att återigen välja kollektivtrafiken. Finna de viktigaste
drivkrafterna för såväl nöjdhet som resandet är en utmaning.
Fler studier pekar på att många fortsätter att arbeta en eller flera dagar i veckan på distans. Fler bosätter sig längre från arbetsplatser och kollektivtrafiknoder då arbetspendling minskar. Utmaningen blir att ersätta arbetspendlingen med nya typer av resor och
resenärer samt att hitta rätt erbjudande.
Efter corona kommer saker och ting inte att vara som det var före pandemin. Det blir
ingen återgång utan snarare att omvärlden kommer komma till ett nytt normalläge. Utmaningen ligger i att förstå det nya normalläget och anpassa verksamheten utifrån det.
För att resenärerna framåt ska se kollektivtrafiken som attraktiv krävs nya typer av
tjänster som är anpassade till det nya normalläget. Utmaningen ligger i att förstå vilka
tjänster som blir avgörande för att få tillbaka resenärerna.
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•

Hänga med i den snabbare digitaliseringen

•

Samverkan en förutsättning för att lyckas!

•

Se och förstå nytt ”möjlighetsfönster”

Pandemin har generellt påskyndat digitaliseringen. Den allt snabbare digitaliseringen
medför bland annat helt nya möjligheter att ge information till resenärerna och nya
mobilitetstjänster. En stor utmaning är att säkerställa att verksamheten har rätt
kompetens för att möta digitaliseringen och förstå vad som bör prioriteras.
Behovet av samverkan kommer bli än större, såväl inom branschen som utanför.
Många aktörer har en viktig roll för att återhämtningen ska nå de satta målen.
Utmaningen blir att samla de olika aktörerna kring en gemensam målbild och att de
olika aktörerna förstår sin roll i omstarten.
Coronapandemin har skapat ett ”möjlighetsfönster” för förändring vilket möjliggör ett
genomslag för innovativa åtgärder och förändrade beteenden. En utmaning är att se
möjligheterna och att välja rätt möjligheter vid rätt tidpunkt.
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Ur kris kommer kreativitet. Förhoppningen är att kreativiteten
kommer att bidra till en snabb återhämtning av resandet,
självfinansieringsgraden samt kundnöjdheten så att länstrafiken
fortsatt kan erbjuda invånaren i länet en attraktiv kollektivtrafik.
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8.
ÖVERGRIPANDE STRATEGIER
FÖR ÅTERHÄMTNING
För att nå de uppsatta målen post corona och återvinna resenärerna kommer länstrafiken
att genomföra en rad olika åtgärder och arbeta utifrån sex övergripande strategier.
1. Stärka varumärket och återskapa förtroendet: det är viktigt att arbeta aktivt med
att återfå förtroendet för varumärket och kollektivtrafiken. Kunderna ska uppleva att
det är tryggt att resa med länstrafiken. Detta uppnås genom att aktivt arbeta med att
stärka varumärket med fokus på tidigare nämnda drivkrafter för att öka resandet samt
kundnöjdheten.
2. Skapa mervärde för kunden utifrån kunddrivna behov: vi behöver ta reda på vad våra
kunder behöver och vill ha när det kommer till kollektivtrafiken efter pandemin och
utifrån dessa behov utveckla samt förbättra våra tjänster och vår verksamhet.
3. Forsatt erbjuda dagens trafikvolym: det är viktigt att sträva efter att bibehålla dagens
trafikvolym för att bevara kollektivtrafikens samhällsnytta och individnytta samt
återvinna resenärerna.
4. Öka kunskapen om kollektivtrafiken hos resenärerna och allmänheten: kunderna
och allmänheten måste veta hur utbudet ser ut och förstå hur man använder
kollektivtrafiken för att det ska betraktas som ett attraktivt resealternativ.
5. Säkra och öka biljettintäkterna: intäkterna utgör en viktig grund för länstrafikens
verksamhet och att säkra och öka biljettintäkterna blir ett viktigt område att arbeta
aktivt med framöver.
6. Vidareutveckla samverkan med intressenter och ägare: det är många aktörer som står
inför liknande utmaningar framöver och för att lyckas nå uppsatta mål post corona är
det därför viktigt att vidareutveckla samverkan med olika parter.
Med ovannämnda strategier som grund kommer länstrafiken att använda sig av såväl breda
som målgruppsanpassade åtgärder. Dessa aktiviteter presenteras i en återhämtningsplan
som kommer ligga till grund för det kommande arbetet post corona.
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9.
ÅTERHÄMTNINGSPLAN
Återhämtningsplanen Hållbar omstart baseras på forskning, studier, konsultutredningar
samt samverkan med andra aktörer i branschen som Svensk kollektivtrafik. I återhämtningsplanen beskrivs de åtgärder som kommer att genomföras post corona i syfte att
återvinna resenärerna samt återgå till 2019 års resultat gällande resandeutveckling,
självfinansieringsgrad samt Nöjd kundindex.
I återhämtningsplanen finns fyra fokusområden som länstrafiken anses ha störst påverkan
på och som är en rimlig avgränsning. Den möjliggör för länstrafiken att fokusera på de
områden som man anser kommer att bidra till att nå uppsatta mål. Dessa fyra områden
har även en direkt koppling till de övergripande strategierna och illustreras i modellen
”Åtgärdshjulet” som innefattar; marknad, försäljning, trafik och samverkan.

Samverkan

Marknad

Resande
Intäkter
NKI

Trafik

Försäljning

Modell: Åtgärdshjulet – modell för återhämtningen.

De nödvändiga åtgärderna, som kommer att genomföras inom respektive fokusområde och
vars syfte är att nå de uppsatta målen post corona, kommer att presenteras för kort respektive lång sikt. De åtgärder som presenteras under kort sikt avses att genomföras inom ett år
och de som presenteras under lång sikt planeras att genomföras inom 2–3 år.
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9.1 MARKNAD
Genom att arbeta aktivt med marknadsinsatser kan kunskapen om kollektivtrafiken öka
hos resenärerna och allmänheten. Marknadsinsatserna hjälper länstrafiken att stärka
varumärket och återskapa förtroendet. De åtgärder som kommer att implementeras
inom området rör främst kommunikations- och informationsinsatser, kundinsikter samt
varumärkesstärkande åtgärder.
Kort sikt (1 år)
•

Informationsinsatser vid borttagandet av
coronarestriktionerna.

•

Förbättrad information vid trafikstörningar.

•

Tydligare informera om utbud och erbjudanden.

•

Öka kundinsikter genom marknads- och
kundundersökningar.

•

Riktade och målgruppsanpassade kampanjer
t ex testresenärskampanjer.

•

Stärka varumärket utifrån aktuella USP:ar.

•

Införa ett arbetssätt som bygger på tjänstedesign,
d v s utveckla tjänster och kundupplevelser utifrån
kundens behov.

Lång sikt (2-3 år)
•

Fortsatt arbeta med påbörjade insatser.

•

Implementera åtgärder kring digitalisering
utifrån kundresan.

•

Vidareutveckla våra digitala kanaler.

•

Öka interaktionen med våra målgrupper.

9.2 FÖRSÄLJNING
Som tidigare beskrivet så har pandemin påverkat människors resmönster och resebeteende
i hög grad, så att fokusera på frågor som rör försäljning det vill säga utbud och efterfrågan
känns högst relevant. Insatser inom detta område hjälper länstrafiken att säkra och
öka biljettintäkterna samt skapa ett mervärde för kunderna utifrån deras behov.
Fokusområdet innefattar de åtgärder som rör produktsortiment, försäljningsstrategier samt
försäljningskanaler.
Kort sikt (1 år)
•

Översyn av pris- och taxemodell för att möta nya
kundbehov t ex flexbiljett.

•

Vidareutveckla försäljningskanalerna,
t ex reseappen.

•

Genomföra säljdrivande aktiviteter,
t ex prova-på-biljett.

•

Lång sikt (2-3 år)
•

Fortsatt arbeta med påbörjade insatser.

•

Utvärdera/uppdatera försäljningskanalstrategin.

•

Införa lojalitetsprogram.

Säkra intäkter: öka betalningsviljan och utöka
färdbeviskontrollerna.

•

Se över möjligheten att införa
tredjepartsförsäljning.

•

Återuppta en aktiv företagsbearbetning.

•

•

Se över koncept tll nyinflyttade.

Se över köpprocess med syfte att minska
tidsåtgången ombord på bussen.

•

Utveckla strategi för merförsäljning i olika
kanaler.
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9.3 TRAFIK
Fokusområdet ”trafik” har en direkt koppling till utbudet och är därmed lika viktig att arbeta
aktivt med. Inom detta fokusområde presenteras de åtgärder som rör trafikplanering,
trafikutbud samt de delar som har en direkt koppling till trafiken.
Kort sikt (1 år)
•

Översyn av hur resandemönstrena ändrats så
snart vi har tillförlitlig statistik.

•

Behålla dagens trafikvolym med nödvändiga
justeringar utifrån nya resmönster.

Lång sikt (2-3 år)
•

Fortsatt arbeta med påbörjade insatser.

•

Trafiksatsningar i stadsbuss-, regionbussoch tågtrafiken.

•

Utbyte av bussflottan.

•

Införande av nya Krösatågen.

•

Renovering av Öresundstågen.

•

Närtrafiken: Införa nytt koncept för närtrafik.

•

•

Vidareutveckla digitala tjänster för
trängselinformation.

Förstärka trygghetsfokus i den nya planeringen
t ex på hållplatserna.

•

Säkra kvalitén under sista tiden av befintliga
bussavtalet och början av det nya.

•

Se över hygienlösningar ombord på bussarna.

9.4 SAMVERKAN
I det fjärde fokusområdet ingår arbetet med att vidareutveckla den interna och externa
samverkan med berörda parter för att ta tillvara på den gemensamma kraften inför de
utmaningar som väntar.
Kort sikt (1 år)

Lång sikt (2-3 år)

•

Samverka med entreprenörer inför öppnandet av
framdörrarna.

•

Fortsatt arbeta med påbörjade insatser.

•

Se över organisationen för att möta kommande
samverkansintiativ.

•

Utöka samverkan kring trygghets- och
säkerhetsfrågor med berörda parter.

•

Samverka med kommunerna.

•

Översyn av mötesforum med entreprenörerna.

•

Samverka med entreprenörerna - stärka
förarkåren.

•

Se över möjligheten att utveckla tjänster inom
kombinerad mobilitet.

•

Samverka inom branchen genom t ex
Svensk kollektivtrafik.

•

Samverka med grannlänen.
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10.
TIDPLAN
Just nu befinner sig länstrafiken i planerings- och förberedelsestadiet och räknar med att
kunna påbörja en del av åtgärderna med start i oktober 2021.
I vilken ordning åtgärderna väljs ut och när de påbörjas kommer att baseras på rådande
situation och aktuella restriktioner som finns vid tillfället. Det är väldigt viktigt att insatserna
kommer i rätt tid och rätt läge för bästa möjliga effekt. Planen är ett levande dokument, som
kan behöva revideras om utvecklingen blir annorlunda än det förväntade.

START
ÅTGÄRDSPAKET

FÖRBEREDELSE/
PLANERING
OMSTART
JUN

2021

JULI

AUG

UPPFÖLJNING
UTVÄRDERING

SEPT

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

2022

MARS

APR

MAJ

JUN

JULI

10.1 UPPFÖLJNING
Uppföljning kommer att ske löpande både i trafiknämndens sammanträden samt i
regionens system för verksamhetsplanering, Stratsys.
En mer omfattande uppföljning planeras att genomföras i början av andra kvartalet 2022.
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Tillsammans.
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