
Öppna jämförelser 
kollektivtrafik 

En av SKL:s prioriteringar 2013 
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Syfte och bakgrund 
 
Ny lagstiftning 2012 med två huvudsyften: 

 Stärka den politiska styrningen. 

 Skapa förutsättningar för lokal och regional kollektivtrafik på 
kommersiell basis. 

 

Reformen skapar behov hos SKL att öka sitt medlemsstöd 

 Nettokostnaden per resa ökar. 

 Vad får vi för pengarna? 

 Samlande indikatorer behövs med uttalat syfte att 

Stärka möjligheterna till 
budgetstyrning 

Öka kunskaperna om 
kollektivtrafikens samhällsnytta 
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SKL:s priofråga 2013 ”Infrastruktur för 
hållbar tillväxt och konkurrenskraft” 

 ”Effektivisering av kollektivtrafiken och nya former av 
finansiering av såväl infrastruktur som drift för ett ökat 
kollektivtrafikresande kommer att vara avgörande frågor för hur 
långt man kan gå när det gäller att öka kollektivtrafikandelen” 

 Indikator 2013: 

 

SKL har publicerat länsvisa indikatorer för jämförelse av 
kollektivtrafik och påbörjat ett arbete med att ta fram öppna 
jämförelser för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.  
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Arbetets upplägg 
 
 Utgångspunkt i befintlig statistik. 

 

 Avgränsning till allmän kollektivtrafik. 

 

 Styrgruppen har beslutat om områden för nyckeltal och nyckeltalen. 

 

 Rapport 2011 på remiss 

 

 Synpunkter arbetas in i rapport för 2012 och siffrorna uppdateras 

 

 Information löpande till beredningar, presidierna för RKM och bolagen, 
förvaltningscheferna (referensgrupp) m.fl. i samarbete  med Svensk 
Kollektivtrafik. 

 

 Beslut vid årsskiftet om publicering. 
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Utvalda ämnesområden  

 Utbud och resande – fyra plus fyra indikatorer 

 

 Miljöpåverkan – två indikatorer 

 

 Tillgänglighet (för funktionshindrade) – en indikator 

 

 Kundnöjdhet – två indikatorer  

 

 Ekonomi – tre indikatorer  

 

 Regionförstoring och tillväxt – utvecklingsområde  
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Indikatorer 

1. Antal utbudskilometer per invånare (totalt+buss respektive tåg) 

2. Beläggning    (totalt+buss respektive tåg) 

3. Kollektivtrafikens marknadsandel 

4. Antal resor per invånare och år 

5. Andel fordonskilometer med buss som körs med förnybara drivmedel 

6. Energianvändning (KWh) per fordonskilometer med buss 

7. Andel tillgänglighetsanpassade bussar 

8. Andel nöjda bland allmänheten 

9. Andel nöjda bland resenärer 

10. Nettokostnad per invånare och år 

11. Nettokostnad per utbudskilometer 

12. Subventionsgrad 
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Utgångspunkter - styrkor 

 Förståelse för indikatorernas syfte:  

- Varför har vi valt dessa? 

- Vad kan de användas till? 

 

 De transportpolitiska målen 

 Fördubblingsmålet 

 Lagen om kollektivtrafik, krav på trafikförsörjningsprogrammens 
innehåll 

 

 Områden som stimulerar till förbättring, benchmarking 

 Medvetenhet om statistikens kvalitetsbrister, kontra indikatorns värde i 
sig 

 Rangordningen – jämföra sig med den mest jämförbara 
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Svårigheter  
 

 

 Osäkerhet runt kvaliteten och jämförbarheten.  

 En del viktiga och önskvärda nyckeltal bygger på osäkra 
antaganden.  

 Det samlas in väldigt mycket statistik till flera olika databaser 
vilket riskerar att leda till att insamlingen inte prioriteras.  

 Det är lätt att mäta produktion men svårt att mäta effekt …  

 

 Många som är verksamma i de nya myndigheterna kommer från 
länstrafikbolagsvärlden 
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Nettokostnad per invånare 2012 
kronor, allmän kollektivtrafik 
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