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Mål: Resultat ska ej vara sämre än budget 

Sammanfattande analys av utveckling 

 

Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet 

Resor 

 
Antal resor 2021 jämfört med 2019 är -45,6 %. Kalendereffekt 2021 en vardag mindre jmf med 2019. Vi har en positiv 
kalendereffekt då höstlovet inföll sista veckan i oktober 2019, medan det infaller i november i år. 

Med anledning av covid-19 har vi ett fortsatt lågt resande i förhållande till 2019. Dock ser vi en successiv ökning av resandet för 
samtliga trafikslag. 

För oktober månad har vi ca 26 % minskat resande på tåg jämfört med oktober 2019. Pågatågen har i oktober minskat med ca 19 
% och Öresundståg med ca 32 %. 

Regionbuss ligger -33% mot oktober 2019, ack. -47%. Stadsbuss ligger -31% mot 2019, ack. -45%. Mot 2020 ligger stadsbuss 
+16% och regionbuss +20%. Mellan visionsstäderna ser vi att Lund endast ligger -24% mot 2019, Helsingborg -28%,  
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Kristianstad -30% och Malmö -33%, mot oktober 2019. Malmö stad har ett resandebortfall under oktober till följd av 
förintelsekonferensen under vecka 41. 

För Serviceresor fortsätter sjukresorna att öka, medan färdtjänstresorna går ner något i oktober. Antalet resor ackumulerat, är på 
en högre nivå jämfört med 2019. 

Punktlighet 

Punktligheten för Öresundståg är i stort sätt oförändrat jämfört med föregående månad, banarbeten på både södra stambanan och 
västkustbanan leder till låg punktlighet. Vi kan också se att med ökat resande på bron så ökar även gränskontrollens negativa 
inverkan på punktligheten. 

Trenden med en allt sämre punktlighet för Pågatågen fortsätter, under oktober månad så går puktligheten ned med två procent 
och landar på en punktlighet på 84 %. Nästan alla banor (förutom Markaryd – Hässleholm, och Åstorp - Helsingborg) tappar under 
månaden, sträckan Malmö – Ystad sticker ut med ett tapp på hela 6 procent. Huvuddelen av månadens avvikelser kan tillskrivas 
till ett antal stora störningar, dessa störningar har främst bestått av olyckor, obehöriga på spåren, kopparstöld och problem med 
infrastrukturen.  

Punktligheten för Stadsbuss är 85 % i oktober och för Regionbuss 84 %. Spårvägen i Lund fortsätter upprätthålla sin goda 
punktlighet på 99%. Ackumulerat är punktligheten Stadsbuss 90 % medan den är 88 % för Regionbuss. Punktligheten för 
stadsbuss påverkas mycket av Malmö stad som har stora vägomläggningar just nu samt förintelsekonferensen under oktober. 
Förintelsekonferensen påverkade även regionlinjerna till och från Malmö.  

För Serviceresor fortsällter punktligheten att hålla en hög nivå 93 % i oktober.  Direktupphandlingen av fordon för att möta 
resandebehovet har gett resultat. Inga restriktioner när det gäller samording, påverkar också punktligheten. 

NKI – Nöjd Kund 

För årets tio första månader är det 60 % av kunderna som är nöjda med Skånetrafiken vilket är på målnivån för 2021. Upplevd 
punktlighet, d.v.s. att lita på att komma fram i tid, är det som Skånetrafikens kunder tycker är det viktigaste för den totala 
reseupplevelsen. 

NKI – Serviceresor – Senaste resa 

 
Kundnöjdheten för Serviceresor sjunker, troligen på grund av minskad servicegrad. 80% ökning av samtal påverkar NKI negativt. 
Vi jobbar aktivt för att förbättra NKI och nå utsatt mål. Fordonsbrist och telefonköer påverkar troligen resultatet. Resultatet 
ackumulerat är 90 % och målet för året är 95%. 

Självbetjäning 

Andelen som köper biljett i våra självbetjäningskalaner fortsätter att öka. I oktober valde 91,8 % någon av våra självservicekanaler. 
Försäljningsökning främst i biljettautomaterna samt appen. Att allt mindre del av försäljningen går via våra egna Kundcenter 
till  förmån för våra digitala kanaler påverkar också. Den nya biljetten "10 enkla" har fått en ganska blygsam start, med knappt 
3000 sålda biljetter i oktober - 95 % av dem såldes i appen. Ackumulerat för 2021 ligger självservicegraden på 89,8 % - alltså långt 
över målet på 85 %. 
 

Attraktiv arbetsgivare 

Anställningsvolym  

Antal anställda för oktober 2021 är 10 fler än oktober 2020 och 9 fler än budget. Det ekonomiska utfallet ligger dock under budget. 
Ökningen av antalet anställda kan bero på flera olika faktorer. Pandemin kan under 2020 ha inneburit att verksamheterna inte 
direkt återrekryterat till vakanser efter att en medarbetare slutat, affärsområde serviceresor har ett utökat uppdrag och att det 
under året skett konsultväxlingar som inneburit en anställning istället för en inhyrd konsult.  
Anställningsvolymen i perioden 2101-2109 ligger enligt statistiken ibland över och ibland under det budgeterade. Differensen kan 
bero på olika sätt att beräkna anställningsvolymen, vilket HR-enheten på Skånetrafiken nu analyserar. 

Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid   

Sjukfrånvaron till och med september 2021 är 0,72% lägre än 2020.  
(Procentsatsen skiljer sig från Skånetrafikens egen månadsrapport (0,76%) beroende på att uttag ur QVP-databasen sker vid olika 
tidpunkter, men differensen är endast 0,04%.) 
 
Den totala sjukfrånvaron har gått ner i jämförelse med samma period förra året vilket beror på en tydlig nedgång för kvinnor. 
Männens sjukfrånvaro har ökat. Möjligen beror detta på att kvinnornas sjukfrånvaro påverkats av distansarbete, och andra 
åtgärder kopplat till pandemin, som lett till minskad smittspridning av andra sjukdomar. Däremot har männen i större utsträckning 
blivit långtidssjuka jämfört med föregående år. Detta kan eventuellt bero på covid-19 eftersom män löper större risk att bli mer 
sjuka i covid-19. 
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Använda timmar  

Ökningstakten avseende anställda timmar har under jämförelseperioderna vänt till en minskning, men Skånetrafiken har under 
jämförelseperioderna ökat använda timmar årsvis. Att frånvaron minskat beror troligen på pandemin och rådande 
rekommendationer som minskar uttag av kompledighet, semesterledighet, fyllnad/övertid och nyttjande av anställda på timtid. 

 

 
 
Åtgärder som vidtagits för medarbetarnas återhämtning  

Skånetrafiken har följande rutin för att säkerställa så att alla medarbetare får semester och tar ut sin semester: 

Listor skickas/mailas ut till respektive chef på Skånetrafiken i februari månad så att medarbetarna kan lägga ut önskad 
semesterperiod och att verksamheterna kan göra semesterplanering. 
Underlagen skickas till HR senast vecka 12, som säkerställer att samtliga verksamheter har inkommit med planering och att 
medarbetarna har lagt ut semester enligt avtal. Dessa underlag samverkas med de fackliga organisationerna vid samverkansmöte 
i mars månad.   
I september månad tar HR ut en semesteruttagslista och kontrollerar att semester enligt avtal är uttaget. Vid avvikelser kontaktas 
berörd chef som ansvarar för att rätt antal semesterdagar blir uttagna innan årets slut. 
 

En långsiktigt stark ekonomi 

Resultat 

Skånetrafikens resultat efter oktober är 226 Mkr lägre än budget. 

Ackumulerade intäkter (exklusive vidarefakturering) är 576 Mkr (-11%) lägre än budget och uppgår till 4 752 Mkr. 

Totala biljettintäkter uppgår till 1 351 Mkr vilket är 478 Mkr lägre än justerad budget (-26%), och 186 Mkr lägre (-12%) än 2020, 
samt 1 058 Mkr (-44%) lägre än 2019. 
Budget för biljettintäkter 2021 är totalt 15% lägre än 2019 och inkluderade inte antaganden om den andra våg av Covid-19 som 
drabbade Sverige under hösten 2020. I oktober 2021 justerades budget ned med 200 Mkr som en följd av tilläggsbudgeten. 
Biljettintäkterna över Öresund ackumulerat oktober uppgår till 201 Mkr vilket är 44% lägre än budget och 4% lägre än samma 
period 2020. Biljettintäkterna i Skåne uppgår till 1 150 Mkr, vilket är 22% lägre än budget och 13% lägre än samma period 2020. 

Sedan augusti har antalet resor i såväl den allmänna- som särskilda kollektivtrafiken ökat, vilket antas vara en följd av 
vaccinationerna för Covid-19. Under hösten har biljettintäkterna stadigt ökat och utfallet ligger över de prognoser som gjorts. 
Ökningen sker på alla biljettyper, såväl inom Skåne som till Danmark. 

Intäkterna från serviceresor är 19 Mkr (-9%) lägre än budget, vilket till största delen beror på ett ackumulerat lägre resande än 
budgeterat i färdtjänsten, vilket ger lägre kostnader och därmed lägre intäkter från avtalet om färdtjänst med kommunerna, där 
självkostnad tillämpas.  
Övriga intäkter uppgår till 169 Mkr vilket är 0,5 Mkr lägre än budget. Övriga bidrag uppgår till 209 Mkr vilket är 112 Mkr (-35%) 
lägre än budget. Under övriga bidrag finns budget på 300 Mkr avseende statligt bidrag för minskade biljettintäkter vilket ännu ej 
fallit ut. Skånetrafikens ansökan uppgår till 756 Mkr och nu avvaktas beslut från Trafikverket om storlek på bidraget. 
Under september togs beslut i Regionfullmäktige om tilläggsbudget, där Skånetrafiken tilldelades 200 Mkr i extra Regionbidrag och 
150 Mkr i tillskott från Regionstyrelsen. Skånetrafiken har också under september fått bidrag från Region Skåne för merkostnader 
kopplade till Covid-19 för första halvåret kopplat till sjukresor uppgående till 29,7 Mkr. Dessa tillskott gör att Skånetrafikens intäkter 
förbättrats väsentligt, totalt sett med nästan 380 Mkr. 

Ackumulerade kostnader (inklusive vidarefakturering) är 349 Mkr (7%) lägre än budget och uppgår till 4 932 Mkr. 

De lägre kostnaderna beror (med 254 Mkr) på lägre kostnader för trafiken. Ackumulerat lågt utfall på kostnader för 
förstärkningstrafik, resandeincitament och index för busstrafiken samt transportkostnader på serviceresor är bland de största 
anledningarna.  
Antalet resor i både färdtjänst och sjukresor ökar, men samordningen har försiktigt kommit igång igen under september vilket syns 
något i form av något sänkta transportkostnader. 
Resterande del av de lägre kostnaderna beror på lägre kostnader för försäljning och marknadsföring, förseningsersättning samt 
personalkostnader. 

År Anst timmar
Sjukledighet Tjl med lön Tjl u lön Kompled Semesterled Timlön Fyll/övertid Arb jour/bered Anv timmar

2019 626 554,3 -27 129,1 -2 276,2 -53 214,8 -701,5 -71 719,1 44 407,9 2 844,9 0,0 518 766,4

2020 663 081,1 -35 411,8 -2 735,1 -59 576,8 -650,8 -70 579,5 35 992,2 2 269,9 0,0 532 389,0

2021 660 555,6 -29 941,1 -2 517,3 -53 802,4 -521,5 -70 638,5 35 648,5 1 713,7 0,0 540 496,8

Differens 2019-2021 5,43% 10,37% 10,59% 1,10% -25,66% -1,51% 19,72% 39,76% 0,00% 1,56%

Differens 2020-2021 -0,38% -15,45% -7,96% -9,69% -19,87% 0,08% -0,95% -24,51% 0,00% 1,52%
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Prognos efter oktober är ett resultat på helår som är 50 Mkr lägre än budget.  
Prognos efter augusti var ett resultat på 540 Mkr lägre än budget och förändringen beror framförallt på den tilläggsbudget samt 
bidrag som beslutades i september (se ovan). 
En förbättrad prognos på biljettintäkter med 60 Mkr, samt ökade övriga intäkter med 10 Mkr gör att prognosen på intäkterna blir 
360 Mkr lägre än budget. 
Lägre kostnader för trafik, konsulter och ett antal mindre konton ger en förändring mot tidigare lagd budget med 50 Mkr. Det i sin 
tur gör att prognosen på kostnaderna blir 310 Mkr lägre än budget. 

Prognosen efter oktober baseras vidare på att bidraget för minskade biljettintäkter från Trafikverket uppgår till 300 Mkr. I det fall 
bidraget blir högre, kommer prognosen påverkas positivt. 
 

Åtgärder som vidtagits för att få ett resultat i balans 

Skånetrafiken har på grund av Covid-19 haft betydligt lägre biljettintäkter än budgeterat under 2021 då budget togs fram innan den 
andra vågen av Covid-19 som drabbade Sverige var ett faktum. Skånetrafiken har fokuserat på åtgärder för att kunderna ska 
kunna resa efter sina behov, utan att öka kostnaderna för trafiken. Anpassningar av biljettutbudet och beläggningsprognoser har 
varit högt prioriterade. 

För att anpassa biljettutbudet till kundernas behov och samtidigt bibehålla biljettintäkter har två nya flexibla biljettyper lanserats 
under året, ”Flex 10/30” och ”10 Enkla”. I början av 2021 fanns även 7-dagarsbiljetten som ersattes av Flex 10/30 i mars 2021. 
En funktion i appen som visar prognos på beläggningen i bussar och tåg togs fram för att möjliggöra för kunderna att planera sin 
resa under pandemin genom att kunna välja en avgång med lägre beläggning. 
För att säkra biljettintäkter efter att arbetsmiljöverket stängde framdörrarna på bussarna har arbete med att flytta validatorer till de 
bakre dörrarna fortsatt under året. Åtgärden har medfört extra kostnader, men det är svårt att uppskatta effekten på 
biljettintäkterna. 
 
Marknadsföringsinsatser som planerats har anpassats efter rådande situation och därmed hållit nere nivån på kostnaderna. 
Medarbetare på kundtjänst och kundcenter har stöttat övrig verksamhet med personella resurser så att tillfällig personal inte 
behövt anställas för att lösa behoven i verksamheten. 

Till följd av att resandet inte ökat enligt de antaganden som gjordes i budget 2021 har inte heller kostnader för försäljning fallit ut 
enligt budget, det är till exempel kostnader för färdbevis, provisioner, kontrollantkostnader och bankkostnader. 

Återsökning av merkostnader på grund av Covid-19 avseende sjukreserelaterade kostnader har varit möjlig via Region Skåne och 
ansökningarna har medfört bidrag på totalt cirka 37 Mkr, varav 7 Mkr avser november och december 2020 och 30 Mkr avser 
januari till och med juni 2021. 
Återsökning av minskade biljettintäkter för januari till och med juni 2021 från Trafikverket har gjorts med 756 Mkr (varav 300 Mkr 
finns i budget och prognos 2021). Beslut om tilldelning är inte meddelat, men ska enligt Trafikverket ske under mitten av november 
2021 och utbetalning ska göras under 2021 av beslutade bidrag. Bidrag över 300 Mkr kommer att påverka Skånetrafikens utfall 
positivt och ge ett resultat närmre balans. 

 

 


