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Kalmar länstrafik
Kundnöjdhet tertial 1 2022
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Resvanor Kalmar län tertial 1 2022, 2021 och 2019

2022 

n = 1206

n= antal respondenter

2021

n= 794
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n= 780
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Prisvärdhet tertial 1 2022 (invånare) 

65-85 år

15-64 år
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Bilister

De som åker bil minst 1-3 ggr per månad och 

INTE åker kollektivt 1-3 ggr per månad eller oftare.  

kalmarlanstrafik.se
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Bilisters svar på varför de inte åker med Kalmar länstrafik (tertial 1 2022)

n= 161
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Har du övervägt att nyttja kollektivtrafiken mer? (bilister tertial 1 2022)

n= 153
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Vilket ärende med din senaste resa? (bilister tertial 1 2022)

n= 546
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Förutsättningen att resa med oss enligt bilister (tertial 1 2022)
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Serviceresor och handläggning  



kalmarlanstrafik.se

Nöjdhet färdtjänst, sjukresor och handläggning tertial 1 2022, 2021, 2019

Målsättning 90 %
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Rimlig väntetid? Färdtjänstresor och sjukresor tertial 1 2022
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Mängden avslag påverkar sammanfattande nöjdheten
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Skydd för miljön – mål i TFP
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Biogas ska dominera som drivmedelKollektivtrafiken ska drivas på 
grön el eller fossilfria drivmedel
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Energiförbrukningen i stadstrafikens 
bussar är idag 3,7 kWh/km

För att sänka energiförbrukningen i 
stadstrafikens bussar behöver de 
elektrifieras. 

Stadstrafiken drivs idag på biogas.

Energiförbrukning buss i regiontrafik 
högst 3,2 kWh/km år 2029

Energiförbrukning buss i stads-
trafik högst 1,6 kWh/km år 2029

Energiförbrukningen i regiontrafikens 
bussar är 3,2 kWh/km

Regiontrafikens bussar drivs idag på 
biogas och HVO100. Biogasbussarna 
har en högre energianvändning än 
fordon som drivs på HVO100. 

Om andelen biogasfordon ökar stiger 
energianvändningen. Samtidigt blir 
nya fordonsgenerationer generellt 
mer energieffektiva.
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Tillgänglighet – mål i TFP
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*Listas i bilaga 2 i trafikförsörjningsprogrammet 2021-2029 och i Hållplatshandboken på webben.

Samtliga hållplatser med fler än 20 påstigande per vardag och utpekade 
viktiga bytespunkter* är fullt tillgängliga för alla resenärer år 2029
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Av de hållplatslägen som trafikeras av stadstrafikens busslinjer är 13 % fullt 
tillgängliga
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I Kalmar län finns närmare 1 700 hållplatser eller drygt 3 300 hållplatslägen

Så här vill vi att en 
B-hållplats ska se 

ut
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Uppföljning av mål i TFP år 2021
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Måluppfyllelse 2021 och framtid

Resande

Marknadsandel

Kundnöjdhet

Skydd för miljön
Tillgänglighet

Nåbarhet

Ekonomi
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Resande

…men under 2022 börjar de komma tillbaka!

Det som främst driver resandeutvecklingen är befolkningsutvecklingen.

Måluppfyllelse 2021 och framtid

Mål i TFP +3,5 %
Under pandemin försvann ungefär 4 av 10 resenärer…
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Marknadsandel

Under pandemin har Kalmar länstrafik kört all trafik utan inskränkningar.

Resenärerna har varit färre och marknadsandelen har sjunkit. Resandet återhämtar 
sig bra i stadstrafiken och i de storregionala stråken. På andra håll går det trögare…

Måluppfyllelse 2021 och framtid

14%

7%

År   2019 2021 2022

?

Mål i TFP 15 %
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Kundnöjdhet

Pandemin har haft minimal påverkan på kundnöjdheten

Måluppfyllelse 2021 och framtid

Flera mått i TFP

• Senaste resan 82% (mål 90%)

• Kundernas nöjdhet med Kalmar 
länstrafik 66% (mål 65%)

• Senaste resan färdtjänstresenärer 
93% (mål 90%)

• Senaste resan sjukresenärer 90% 
(mål 90%)
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Skydd för miljön

Kollektivtrafiken i Kalmar län drivs till 86 procent på fossilfria drivmedel (biogas och 
HVO100) och till 14 procent på fossil diesel (mk1). 59 procent biogas.

Måluppfyllelse 2021 och framtid

14%

6%

69%

11%

DRIVMEDELSFÖRDELNING (MWH)

tåg diesel tåg el buss bil

Mål i TFP 100% 
fossilbränslefritt. Biogas 
ska dominera. Använda 

mindre energi.
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Tillgänglighet

Måluppfyllelse 2021 och framtid

Mål i TFP 100% av A-, B-
och C-hållplatserna ska 
vara fullt tillgängliga år 

2029.
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Fullt fysiskt tillgänglig handlar om plattformars 
höjd, längd och bredd. Det ska också finnas en vit 
kantlinje, ett ledstråk och en anslutning till 
hållplatsen.
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Nåbarhet

Kalmar län är geografiskt stort och glest 
befolkat.

Idag når vi ca 60 % av hela befolkningen 
med trafik som går minst en gång i 
halvtimman och med mindre än 1 km till 
hållplats (75 % av tätortsborna).

Cirka 10 % av befolkningen har ingen 
linjetrafik (hållplats inom 1,5 km)

Måluppfyllelse 2021 och framtid

Målet för nåbarhet 
ska revideras
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Ekonomi – två år med kraftiga underskott!

Transporternas självfinansieringsgrad                                       typ av trafik syfte

50 %

Måluppfyllelse 2021 och framtid

Kommersiell trafik

Stark trafik

Stark trafik

Medelstark trafik

Svag trafik

Särskilda persontransporter

SJ, Silverlinjen, Flixbuss

Kust-till-kustbanan, viss stadstrafik, 
vissa storregional stråk

Storregionala stråk, annan 
stadstrafik
Landsbygdstrafik, matartrafik
Färdtjänst, sjukresa
Närtrafik, skoltrafik

Masstransport:
- trängsel
- klimat
- folkhälsa

- regionsamman-
bindande, 
- vidgade arbets-
marknader

Övriga transporter

Målet för ekonomi ska 
revideras – inte förenligt 

med 50%
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WORKSHOP FÖR TIR 1 JUNI

Hur får vi fler betalande resenärer? För det är de som får 
kollektivtrafikens budget att växa!

I regionens budget finns 671 300 000 kr avsatta för Kollektivtrafiken år 2022. För 2023 
och 2024 är summan 650 400 000 kr/år.

De särskilda persontransporterna är lagstyrda. Omfattningen av den allmänna kollektivtrafiken bestämmer 
regionen själv över, dvs. vi till:sammans! 

Särskilda persontransporter                              Allmän kollektivtrafik
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E22 förbi Bergkvara
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Kalmar länstrafik
Verksamhetsberättelse 2022-04
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Vision och värdegrund för Kalmar länstrafik

”Kollektivtrafiken ska erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv. Den ska 

vara ett attraktivt och naturligt alternativ och kunden ska känna trygghet under hela 

resan, från dörr till dörr. 

Visionen är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik.”
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

”Invånare ska uppleva god hälsa, livskvalitet samt bra bemötande och god tillgänglighet. 

Människor, organisationer och näringsliv ska ges möjlighet till delaktighet och medverkan i både 

utvecklingen av länet och i utvecklingen av Region Kalmar läns verksamhet.”
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

Resandet med kollektivtrafiken ska öka

• Fokusområden

• Pålitlighet

• Biljett- och betalsystem

• Bokningssystem

• Resenärsinformation

• Bytespunkter

• Mått & målvärden

• Årlig resandeökning: Beräknas 1 gg/år (-20,2%) Mål +3 %

• Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet i Kalmar län (ack snitt de senaste 

12 månaderna): 

Utfall 8% (7%) Mål 15%
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

Resandet med kollektivtrafiken ska öka

Huvudfokus för Kalmar länstrafik post covid är att locka tillbaka resenärer till det kollektiva resandet; att så 

snabbt som möjligt komma tillbaka till samma nivå för resande och marknadsandel som under rekordåret 

2019. 

Mot den bakgrunden, och att Kalmar län inte såg samma återhämtning som i många andra län runt om 

oss, planerades en bred rabattkampanj på hela biljettsortimentet och i samtliga försäljningskanaler. 

Kampanjen pågick under en månads tid fram till 3 maj och har ännu inte analyserats klart.

April visar mycket glädjande på ett positivt trendbrott när det gäller marknadsandelen. 14 procent är exakt 

samma siffra som för april under rekordåret 2019.
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

Nöjdheten hos allmänhet och kunder ska öka

Mått & målvärden

• Invånarnas nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar): Utfall 48% (50%) Mål 55%

• Kundens nöjdhet med Kalmar länstrafik (Kolbar): Utfall 64% (66%) Mål 65%

• Andel resenärer som är nöjda med senaste resan med Kalmar länstrafik: 

Utfall 82% (82%) Mål 85%
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

Mått & målvärden, fortsättning

• Den sammanfattande nöjdheten med senaste färdtjänstresan: Utfall 90% (93%) Mål 90%

• Den sammanfattande nöjdheten med senaste sjukresan: Utfall 88% (89%) Mål 90%

• Sammanfattande nöjdhet avseende myndighetsutövning för tillstånd till färdtjänst/riksfärdtjänst: 

Utfall 80% (93%) Mål 90%
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Invånare och kund - Nöjda invånare och samarbetspartners (Region Kalmar läns mål)

Aktiviteter

• Ökad extern information vid trafikförändringar

• För att informera kunderna används Tims-meddelanden, hemsidan och vid vissa förändringar 

anslag i busskurer.

Utförd
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Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet - Hållbar utveckling i hela länet (Region Kalmar läns mål)

”Region Kalmar län ska vara en pådrivande och samlande kraft för länets utveckling. 

Innovationsförmåga och konkurrenskraft ska bidra till tillväxt och hållbar utveckling både i länet och i den 

egna verksamheten.”
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Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet - En kollektivtrafik för alla

Mått & målvärden

• Allmänna kollektivtrafikens självfinansieringsgrad: Utfall 44,2% (40%) Mål 45% (2022)

• Befintlig prognos 42,1%

• Busstrafiken ska hålla tidtabellen med maximalt 3 minuters avvikelse:

Utfall 84% (86%) Mål 80%

• Tågtrafiken ska ha maximalt 5 minuters försening vid tidtabellens slutstation: 

Utfall 94% (92%) Mål 95%
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Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

”En kollektivtrafik för alla”

Aktiviteter

• Införande av biljett- o betalsystem tillsammans med Skånetrafiken

• Planering av arbete avseende kommande trafikupphandlingar

• Fortsatt utveckling och implementering av Winhast 2.0

• Upphandling av regionalt tågsystem, Krösatågen

• Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken

• Infrastruktur på Stångådalsbanan och Tjustbanan

Pågår

Pågår

Pågår

Pågår

Ej påbörjad

Avslutad enligt plan



kalmarlanstrafik.se

Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Aktiviteter

• Utreda möjligheterna att stärka och utveckla skärgårdslivet  genom service o tillgänglighet 

Fossilbränslefritt och energieffektivt

• Upphandling av fordon för regionaltågstrafiken

• Påbörja ett arbete kring förutsättningarna för elektrifiering av fordon, i främst stadstrafik, som underlag 

inför nästkommande trafikupphandling

• Inköp av fordon för regionaltågstrafiken

Pågår

Avslutad

Pågår

Pågår
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Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet

Effektiva processer

Mått och målvärden

• Antal genomförda förbättringsförslag ska, på förvaltningsnivå, i genomsnitt vara minst 1 per 

medarbetare och år Utfall 0% (0%) Mål 30%

• Genomförda förbättringar ska på förvaltningsnivå generera en ekonomisk effekt eller väsentliga 

förbättringar inom arbetsmiljö eller kvalitet Utfall 0 mnkr (0 mnkr) Mål 0,5 mnkr
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Verksamhet – Hållbar utveckling i hela länet

Verksamhet - Hållbar utveckling i hela länet (Region Kalmar läns mål)

Aktiviteter

• Utveckla arbetsformerna för underhåll av förvaltningens ledningssystem

• Starta upp och utbilda förvaltningens medarbetare i systematiskt förbättringsarbete

Pågående

Pågående
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Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

”Kalmar länstrafik ska vara en attraktiv arbetsplats som präglas av omtanke och engagemang genom en öppen 

och ärlig kommunikation. Arbetsklimatet bidrar till motivation och en vilja att utveckla verksamheten.”
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Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

Mått & målvärden

• Sjukfrånvaron inom Region Kalmar läns alla verksamheter (ska vara lågt): 

Utfall 6,31% (3,88%) Mål 5%

• Andel medarbetare som i medarbetarenkäten uttrycker stolthet över att arbeta i Region Kalmar län: 

Utfall N/A (69) Mål 71%

• Hållbart medarbetarengagemang (HME) - motivation, ledarskap och styrning: 

Utfall N/A (74) Mål 75

• Andel medarbetare som upplever kränkande särbehandling/mobbing av chef/arbetskamrater:

Utfall N/A (3%) Mål 0%
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Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

Medarbetare - En av Sveriges bästa arbetsplatser (Region Kalmar läns mål)

Aktiviteter

• Uppstart av medarbetarutbildning

• Att arbeta för en ökad stolthet

• Systematiskt arbetsmiljöarbete

Pågår

Pågår

Pågår
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Ekonomi – God ekonomisk hushållning – (Region Kalmar läns mål)

”Region Kalmar län ska genom ständiga förbättringar och kostnadseffektiva lösningar hushålla med 

tillgängliga resurser för att skapa och behålla en stark ekonomi som ger handlingsfrihet.”
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Ekonomi – God ekonomisk hushållning Intäkter

• Intäkter i allmän kollektivtrafik ca 19 mnkr lägre än budget april ack

• Intäktsprognos för året minus 38 mnkr (82% av budget biljettintäkter)

• Bränslekostnadernas ökning gör att trafikkostnaderna (entreprenader) stiger

• Kostnadsökning, prognos – minus 41 mnkr

• Avser befintliga indexökningar t o m igår – beräknas året ut

• Vissa övriga mindre justeringar också gjorda i prognosen

• Ack självfinansieringsgrad ack april - 44,2%

• Prognos självfinansieringsgrad ack 2022 – 42,1%

Resultat

• Prognos ca 78 MSEK lägre än budget
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Prognos vs budget 2022
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet

• Ett projekt är påbörjat för att införa ett ledningssystem, för att skapa struktur, långsiktighet och minskat 

personberoende inom alla delar av verksamheten.

• Kalmar länstrafik påbörjar under 2022 ekonomisk uppföljning och månadsrapportering per basenhet, 

något som kommer att innebära en ökad insikt på detaljnivå i verksamheten. Målet är att varje 

basenhet ska få stöd av en controller för löpande sammanställning, analys av ekonomin. Detta kommer 

att ge möjligheter till löpande åtgärdsprogram och förbättringar/effektiviseringar.

• Vidare kommer man att starta upp arbetet med att löpande följa intäkter/kostnader på produkt-

/tjänstenivå, för att kunna ta långsiktiga, välgrundade beslut om produkt-/tjänsteutbud och priser. 

Konkret innebär det att man påbörjar att ta fram en produktuppföljning, inom ramen för de IT-verktyg 

som redan finns inom regionen.
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Handlingsplan för en kostnadseffektiv verksamhet

• Ett arbete med en ny zonmodell är också inlett, något som kommer att ge en förenklad upplevelse för 

kunden, likväl som en minskad administration.

• På IT-sidan pågår flera förändringsarbeten;   

o Utbyte av biljett- och betalsystem Lynx, vilket på sikt kommer att ge minskade årliga kostnader

o Utveckling av IT-stöd och arbetssätt av hantering av servicetrafiken - både produktion och 

ekonomihantering. Detta arbete har potential att skapa effektiviseringar inom både produktion och 

ekonomi.

• Översyn och analys av den så kallade omvända faktureringen.
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Investeringar 2022

Kalmar länstrafiks prognos för investeringar 2022 är 5,5 mnkr:

• Allt avser för utrustning vid busskurer etc (realtidsmonitorer, informationsskärmar på stationer, 

skärmtak, solceller, etc)
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Ekonomi – God ekonomisk hushållning

Kalmar länstrafik ska ha en god ekonomisk hushållning

Aktiviteter

• Förtydliga och uppdatera finansieringsformerna avseende kollektivtrafik gentemot kommunerna

• Periodisk budgetuppföljning och analys av ekonomi per basenhet

• Starta arbete med produktuppföljningssystem-/produktkalkyleringssystem

• Genomlysning av Kalmar länstrafik avseende befintliga och kommande leverantörsavtal och 

upphandlingar

Pågående

Pågående

Ej påbörjat

Pågående
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Pris skolbiljetter för kommunerna läsår 2022-2023

kalmarlanstrafik.se
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Pris skolbiljett 

Priser för skolbiljett för skolåret hösttermin 2022-

vårtermin 2023:

• Skolbiljett med giltighet kommun 2 resor/dag för 

läsår höjs med 120 kr  till 6520 kronor ex. moms.

• Skolbiljett med giltighet län 2 resor/dag för läsår 

höjs med 250 kr till 10 150 kr ex. moms.

Priset styrs av två parametrar:

• Antal elever: från 2010 till 2022 har elevantalet 

stigit med 7 procent för åldrarna 6–18 år.

• Trafikindex: har sedan skatteväxlingen följt en 

schablon på 2,5%. 
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Modellen för prisjustering behöver ses över 

Modellen för prisjustering behöver ses över i 

dialog med länets kommuner.

Med anledning av höjt trafikindex, till följd av bland 

annat ökade drivmedelspriser och i syfte att 

balansera kostnaderna för kollektivtrafiken och 

intäkter för skolbiljetter, behöver den avtalade 

schablonen och modellen för prisjustering ses över.

Beslut om pris skolbiljett behöver tas tidigare för att 

kunna hanteras i budget. 
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Jämförelse mellan RKM läsår 2022-2023

RKM Pris skolbiljett läsår 

22/23

Kommentar Ska täcka kostnaden för 

skolskjuts.
Kalmar Kommun  6 520 kr 

Län 10 150 kr

2 resor/dag Ja

Kronoberg Stad 3 885

Kommun 5 985 kr

Län 8 280 kr

2 resor/dag -

Jönköping En zon 8 400 kr

Flerzon 10 900 kr

2 resor/dag Ja

Halland Grundskola 5 289

Gymnasieskola 6 076 kr

- Ja

Östergötland Län 5 300 kr Obegränsat antal resor -
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