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Rapporter 

 2014 första rapporten, med statistik för 2012

 2015 en fördjupningsrapport om hur jämförelserna blir bättre. 
Samtidigt siffror i diagram och i kommun- och 
landstingsdatabasen Kolada.

 December 2015: den andra rapporten kommer



Därför jämför vi kollektivtrafiken

 Jämförelser sporrar till förbättring

 Stödja den politiska styrningen 

 Bättre kunskap om samhällsnyttan



Vad är det vi jämför?

1. Utbud och resande

2. Miljöpåverkan

3. Tillgänglighet för 

funktionshindrade

4. Nöjdhet

5. Ekonomi



Förutsättningarna skiljer sig åt

 84 procent av landets resor sker 

inom orangemarkerade områden
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Källor som används

 SCB räkenskapssammandrag

 SCB befolkningsstatistik

 Svensk Kollektivtrafiks undersökning Kollektivtrafikbarometern 
och miljö- och fordonsdatabasen Frida

 Trafikanalys undersökning Lokal och regional kollektivtrafik



Utmaningar 

 Insamlingsprocessen 

 Flera saker mäts inte idag

 Många mätningar görs – men i olika syften

 Regionala analyser driver utveckling 



Iakttagelser

 Samma problem i statistikens kvalitet kvarstår.

 Resandet ökar inte i den takt som behövs för att 
fördubblingsmålet ska kunna uppnås.

 Kostnaderna fortsätter att öka.

 Kollektivtrafiken ett medel för att uppnå andra mål i samhället. 
Miljö och tillgänglighet för funktionshindrade – här kan vi se att 
kollektivtrafiken bidrar i form av bussfordon av allt högre 
kvalitet. 

 Statistik för regional tågtrafik saknas från flera län 

- Bilden av trafikens totala omfattning blir felaktig. 

- Den regionala tågtrafikens stora betydelse för regionförstoring 
och tillväxt inte blir rättvisande.
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Vad SKL jobbar med framåt

 En diskussion om statistiken – vad ska mätas och varför

 En djupare förståelse för de olika rollerna och att ansvaret är 
olika

 Kvalitet i statistik måste förbättras från dem som levererar 
statistiken – våra medlemmar

 För att kunna jämföra måste statistiken vara relevant

 Sprida kännedomen om vad som brister idag för att ha en 
framåtriktad diskussion

 Förankring 



Att diskutera

 Hur använder du fakta och vilken fakta använder du i ditt län?

 Vad är viktigast att ta hänsyn till i omvärldsförändringarna 
framöver?

 Vilket är viktigast att ta itu med? I stort och i ditt län.

 Vilket mål är viktigast att styra mot? 


