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Det räcker med en myndighet och en färg

Det finns i dag 21 kollektivtrafikmyndigheter som svarar för den skattesubventionerade trafiken.
Varje myndighet har sin egen styrelse, administration, kundtjänst och biljettsystem. Myndigheterna
har sin egen logotype och sin egen design på tåg, bussar och hållplatsskyltar.
Foto: Trafikbolagen

Alla resenärer har rätt till bra
kollektivtrafik.
Standarden på den skattesubventionerade
kollektivtrafiken varierar kraftigt över landet.
Trafiken har samma huvudmän som sjukvården, dvs 21 politiskt styrda regioner.
De som bor i Karlstad och Luleå har tillgång till en mycket bra kollektivtrafik medan
den trafik som boende i Västernorrland och
Dalarna kan utnyttja är av mycket låg kvalitet. Alla borde ha rätt till bra kollektivtrafik.

De statliga tågbolagens dans!
SJ ska snart börja köra tåg i Norge och det
norska tågbolaget, Vy, tidigare NSB, ska börja
köra svenska nattåg.
Tyska staten har genom Arriva redan en tung
ställning på den svenska tågmarknaden.

Vi Resenärer Dalarna
Vi ger ut ett regionalt nyhetsbrev för Dalarna. I
år har två nummer hittills getts ut. Länk till dessa
nyheter finns på www.dalabanan.se

Jonas Friberg: Det behövs bara en kollektivtrafikmyndighet
Det är dags för en förändring – vi behöver mer av entreprenörskap, kundfokus och makt nära kunderna och
mindre av byråkrati, politisk spelplan och höga instegshinder för nya aktörer.
Innan jag nu går in vidare i detta vill jag förtydliga att
det – som i alla strukturer – finns många enskilda individer som både drivs av att utveckla kundupplevelser
och verksamhet. Uttrycket ”bad systems always kill
good people” finns även här som i så många andra
branscher.

Hur ser det ut?
Vi har 21 stora byråkratier för att administrera den
upphandlade trafiken. Tjugoen Regionala kollektivtrafikmyndigheter som ofta också har en sorts driftbolag.
Det är organisationer som planerar och bedriver planekonomi och utöver det dessutom driver varumärken
och kallar sina områden för ”affärer”.
De är starkt politiskt styrda och politiken har här en
utmärkt arena att detaljstyra men samtidigt skydda sig
från att vara ansvariga för detaljer.
Vi har en stor tjänstemannaorganisation som inte
heller behöver leva nära sina kunder utan kan peka på
trafikutövare som utför trafiken.
Ofta framförs att de regionala skillnaderna är så stora
– det är inte lika i Kalix och centrala Göteborg! Nej,
men de skillnaderna är inte större än mellan Möja och
Södermalm.
De här organisationerna styr ofta med kostnad och
hårda kvalitetskrav i det som vi uppfattar är lätt att
mäta. Det ställs stora krav på operatörerna i att utföra
turerna enligt struktur. Man kräver att bussar och tåg
skall ha en viss design och man sätter ålderskrav på fordonsparken. Alla dessa krav har man dessutom inte
lyckats harmonisera. Vi har dag olika biljettsystem,
olika max tillåten ålder på bussar och olika färgsättning
och ”varumärken”.
Organisationerna bemannas ofta av personer som
gjort karriär i allmän offentlig förvaltning eller inom
befattningsspecifika områden (t ex kommunikation)
snarare än inom kollektivtrafikens operativa verksamheter.
De två kollektivtrafiksystem
som oftast hamnar i topp i
mätningar av kundnöjdheten
KarlstadsBuss och Luleå Lokaltrafik AB, kännetecknas
Luleå Lokaltrafik
båda, enligt min uppfattning,
av stort mått av närhet till kunder och operativ verksamhet,
De företag som utför trafiken åt myndigheterna har
lite handlingsutrymme men är oftast bra mycket större
än sina kunder – myndigheterna.

Ofta är företagen statligt ägda. Det är ett spännande
perspektiv att Franska Staten utför busstrafiken (via
Keolis Sverige AB) i Stockholms innerstad åt Region
Stockholm och Norska Staten kör (via Vy Buss) bussarna i Gävle och att Tyska Staten (via Arriva Sverige
AB) kör Pågatågen åt Skånetrafiken. Mycket av makten i kollektivtrafiken ligger långt från kunderna och
den marknad man servar.
När det gäller kommersiell kollektivtrafik inte minst
på järnvägssidan är staten och statens agerande totalt
avgörande. Staten förefaller mest lyssna på sitt eget
bolag istället för att lyssna på de aktörer som vill utveckla trafiken och erbjuda oss kunder nya lösningar.
Staten har, som vi ser det, svårt att agera i sina olika
roller på ett kund/medborgarfokuserat perspektiv.
SJ levererar rekordvinster samtidigt som man inte
möter den nya efterfrågan med ny kapacitet utan snarare ökad lönsamhet. Man får
agera godtyckligt i fråga om de
aktörer som får finnas med i SJs
egna säljkanaler. Argumenten visar
på att man inte lever nära sin egen
produkt.
Att driva persontrafik på järnväg
förefaller när man ser på SJ som
något oerhört lönsamt – som
Mats Nyblom
kloka Mats Nyblom skrev;
”persontrafik på järnväg är långt lönsammare än elskotrar men ändå står inga riskkapitalister i kö?”
Det måste bli enklare att starta ny trafik för oss
kunder. Nu vidtas bara åtgärder för att skydda SJ och
deras höga lönsamhet

Hur borde det vara?
Det borde vara så att kundernas upplevelse är viktigt,
att den operativa verksamheten kan utvecklas nära och
att medarbetarna i trafiken kan påverka och besluta
mycket.
Staten tar ansvar för en fungerande och sömlös möjlighet att resa – som tar sin utgångspunkt i mina behov som resenär, kund och medborgare – inte avkastningen för det egna bolaget eller sysselsättning i de
administrativa byråkratierna och de många politiska
församlingarna.
En kanal för att söka information – för all persontrafik i hela landet oavsett huvudman, oavsett trafikslag och oavsett operatör.
Möjlighet att alltid kunna betala ombord – med
kort eller app.
Att kundupplevelse sätts i fokus. Mät enkla saker
som t ex NPS på oss kunder och värdera bra eller dålig performance för de olika aktörerna efter det.
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Som en mycket klok person sa när Posten (ja posten)
för nästan 20 år sen fick utmärkelsen ”Svensk Kvalitet”. ”Det är kvalitetsmåtten som är intressanta – om
man gör nåt bra och inte tjänar pengar är det fel på
affärs/finansieringsmodellen” – fokus måste vara den
dagliga leveransen och hur den upplevs.

Mina enkla förslag
Minska de 21 regionala kollektivtrafikmyndigheterna
till EN – på riksnivå –
Ge staten ansvar för en rikstäckande Persontrafikportal
– kan få vara sj.se. Se på Norge

Öka kommunernas inflytande på sin lokala trafik och
medfinansiering.
Ge de bolag som kör trafiken mer makt att profilera
och besluta.
Ta bort krav på maxålder och design på fordonen.
Stärk och formalisera kundinflytandet.
Harmonisera biljettsystemen.
Uppmuntra entreprenörskap. Det skall
vara lätt att etablera tåg och busstrafik
och lätt att göra snabba kundvänliga anpassningar.

Skifte bakom ratten i Flygbussarna
Nu ingår Flygbussarna i den norska Vy-koncernen
efter att ha varit en del av Transdev i mer än tolv år.
Sedan Transdev tog över Flygbussarna 2007 har omsättningen fördubblats och resandet ökat med 70%.
Varje år reser 5 miljoner personer med Flygbussarna
till och från sju flygplatser i Sverige. Idag erbjuder
Flygbussarna 11 busslinjer.
Foto: Transdev

De statliga tågoperatörernas dans
Vad kommer det sig att det inte finns fler privata eller
entreprenöriella bolag i järnvägsvärlden? Avregleringar
sker och upphandlingar genomförs. Ändå är merparten av alla tågoperatörer statliga.
När norska Jernbanedirektoratet upphandlade
Trafikpakke Nord (i praktiken all trafik norr om
Lillehammer inkl. tågen Oslo -Trondheim) tilldelade
norska staten uppgiften att utföra trafiken till svenska
statens tågbolag, SJ AB. När sedan svenska Trafikverket upphandlade trafiken med nattåg till Övre Norrland tilldelades trafikuppdraget norska statens tåg
bolag Vy Tåg AB som förlorade trafiken i Norra
Norge. Är det här verkligen vettigt?
Med rejäl affärsrisk byter två stater trafikuppdrag
med varandra? Eller hur skall man se på det? Kanske
vore läge att sälja bolagen? SJ AB har ju en vinstnivå

som överstiger det mesta
men å andra sidan är man
fortfarande rätt skyddad i
den kommersiella trafiken.
Förutom norska statens
och svenska statens tågbolag så har vi ju också tyska
statens tågbolag Arriva i Sverige.
När spanska staten avreglerar högfartstågtrafiken så
blir det förutom spanska statens tågbolag också den
franska och den italienska som kliver in på marknaden i
Spanien. Samtidigt planerar spanska statens tågbolag att
ge sig in i konkurrensen med den franska statens tågbolag på dess hemmamarknad.
Får man önska lite mer privata lösningar eller åtminstone delvis privata?
Foto: NSB

MTR Express växlar till MTRX
MTR Express lanserar nu namnet MTRX.
-Vi kollar ständigt på hur vi kan tänka nytt och utmana oss själva för att bli ännu bättre och efter fem år
i samma skrud var dags för en visuell förnyelse. Målet
med förändringen är att vårt yttre än bättre ska reflektera det varma och välkomnande bemötandet som vi är
kända för, säger Peder Osterkamp, kommersiell chef
på MTRX.
MTRX har i dagsläget 114 avgångar i veckan
Stockholm-Göteborg och vänder sig i till både affärsresenärer och fritidsresenärer. MTRX har varit punkt-

ligast av samtliga tågoch flygbolag på sträckan tre år i rad och blivit
rankat högst av samtliga tågbolag i Svensk
Kvalitetsindex årliga
mätning fyra år i rad. Sedan starten har MTRX också
introducerat ett antal nyheter till svensk järnväg såsom
sätesval, biljettlöst resande och senast automatisk förseningsersättning.

Det finns bra och det finns dålig kollektivtrafik
Kollektivtrafikens marknadsandel steg inte under fjolåret. Den ligger kvar på 31 %. Det är dock en ökning
med cirka 4 % enheter jämfört med perioden 20112017. Detta framgår av Kollektivtrafikbarometern för
2019, som Svensk Kollektivtrafik presenterade helt nyligen.
Det är många parametrar som påverkar detta genomsnitt. En sådan parameter är åldersgrupper. I åldern 15
till 19 år är andelen kollektivresenärer 61 % och i den
äldsta gruppen, 65 till 85 år, bara 21 %.
Ser vi på sysselsättningen så ligger studerande högst på
62 % och föräldralediga lägst på 18 % som åker kollektivt.
Det är stor skillnad även mellan storstäder och landsbygd. Storstäderna ligger andelen på 64 % och i landsbygd utan besöksnäring på 8 %.
SL har en marknadsandel på 56 %, följt av UL i
Uppsala 33 % samt Västtrafik och Skånetrafiken på
vardera 32 %
De allra flesta länsbolagen har en marknadsandel som
ligger i intervallet 24 % - 9 %.
En parameter som helt ligger i händerna på kollektivtrafikmyndigheterna och trafikbolagen är Nöjd Kund
Index. (NKI). Man mäter NKI dels baserat på kundernas uppfattning och dels på allmänhetens. Med kund
avses de som reser kollektivt minst en gång i veckan.
Kundernas NKI har sedan 2010 gått ned från
63 % till 60 % medan allmänhetens ligger kvar på
2010:års nivå eller 53 %.

Mest nöjda resenärer finns i Karlstad

Foto Värmlandstrafik

Det är mycket stor skillnad i NKI mellan de olika
kollektivtrafikmyndigheterna och deras upphandlade
trafik.
I topp ligger som tidigare Karlstadsbuss med 81 %
och Luleå Lokaltrafik med 79 % i NKI från resenärerna. I botten placerar sig trafiken på Gotland, i Värmland, Skåne, Västernorrland och i Dalarna.
Resenärerna i de tre storstäderna ger inte trafiken
några höga poäng.
SL redovisar index 60 från resenärerna och 57 från
allmänheten. Västtrafik hamnar på index 57 från resenärerna och index 51 från allmänheten.
Sämst till ligger Skånetrafiken med 55 % från resenärerna och 49 % från allmänheten.

Alla resenärer i landet ska ha rätt till en bra kollektivtrafik
Att det skiljer sig i den sjukvård som de olika regionerna ger har tagits upp i den politiska debatten. Att det är
samma mönster inom i kollektivtrafikens har tidigare
inte noterats.
Endast 40 % av dem som bor i Dalarna är nöjda med
Dalatrafik. I Västernorrland är 41 % nöjda med den
trafik som bedrivs under namnet Din Tur. Av de som
ändock väljer att åka kollektivt i dessa län är drygt hälften nöjda.
Det skiljer sig i regionernas förutsättningar att få
nöjda resenärer. Resenärer i stadstrafik är mer nöjda än
övriga resenärer. Det är en förklaring till att Karlstadsbuss och Luleå Lokaltrafik toppar listan.
De stora bolagen med ett dominerade inslag av stadstrafik får dock inga höga betyg. SL får 57 % av allmänheten, Västtrafik 51 % och Skånetrafiken 49 %.

En förklaring till att kollektivtrafikens marknadsandel inte stiger i den takt som branschen förutsatt, en
fördubbling till år 2030, är att många regioner inte
lyckas skapa den trafik som allmänheten vill ha. Ansvaret för detta ligger ytterst på myndigheternas styrelser
och på berörda trafikbolag.
Regionerna kanske har en tung administration? Ett
svar på den frågan kommer från Din Tur. De har sagt
upp samtliga 24 anställda på huvudkontoret med motivering att man ska gå från att vara en tung administration till större fokus på trafik. Detta rapporterar Bussmagasinet. Omorganisationen syftar vidare till att
minska antalet chefer till en chef för verksamheten och
en för trafiken.
Regioner som inte kan ge resenärerna bra kollektivtrafik måste vidta omedelbara åtgärder. Alla resenärer i
vårt land har rätt till bra kollektivtrafik.
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På resenärens sida i mer än 25 år

Res klimatsmart och tryggt

Välj tåget eller bussen framför bilen

