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BASEL VS SVERIGE

INTRODUKTION

• Jonas Medin
• Flytt till Basel
• Min vardag
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Jonas Medin
fd marknadsanalytiker på Västtrafik
Sedan drygt 2 år boende i Basel (Schweiz)
Jag har gått och blivit lite ovan vid att prata inför så här mycket folk - nervös
Flytt till Basel
Tidigare: marknadsanalytiker på Västtrafik
2,5 år sedan, andra barn, fick min fru Jennie ett erbjudande om att jobba på ett av världens största företag i Basel.
Vi hade en tid strävat efter att komma utomlands
… och efter ett besök i Basel och viss vånda bestämde vi oss.
{intro BVB}
Sa upp oss, sålde Gula huset, fick temp boende i Basel och tidigarelade flytten (2 mån)
Avskedsmail till kollegorna lovade jag att gräva i BVBs goda varumärke (Västtrafik VS BVB —> SWE VS CH)
Min vardag
Bloggen Baselpappa,
Hemmaman (handlar, hämtar på dagis, lagar mat etc)
Frilansar i eget bolag: marknads- och omvärldsanalys.

överblivet:

Jag är väldigt förtjust i kartor, så här tar jag chansen att…
- också lite pedagogik för att förstå var jag bor…
- … och de lite unika förutsättningarna som gäller där.

Basel ligger i norra Schweiz
Tyskspråkigt (Baseltyska)
gränsar till Frankrike, Tyskland och kantonen Basel Landshaft

- Längst Rhen
- Schweiz tredje största stad
- Kantonen har ca 200 000 invånare, stadsområdet är större.
Peka ut:
Frankrike
Tyskland
Gross-basel
Klein-basel

Denna satellitbild ger kanske en bättre bild av hur och var vi bor.

M I N R E S A PÅ V Ä S T T R A F I K

När jag anställdes
- inte speciellt intresserad av koll-trf
- intresserad av bra analys.
5 år:
- Ökade intresset för hållbart resande
- Mot min vilja lärt mej begrepp som spetsvändning, tidtabellskilometer, höjd över räl etc
- Tror mej kunnat behålla mitt primära fokus: kundernas preferenser/åsikter, drivkrafter, kundorientering.
En av dom saker som ständigt störde mej var varumärkets status
Barometern (nöjdhet—>VM; ny: senaste resan)

B A S E L VA R A N N O R L U N D A
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I Basel var det annorlunda:
- hälsa-på-resan - ingick i hotellpriset
- min frus arbetsgivare använda parkeringsplatser i mån av plats, men inte om man kommer från Kantonen Basel Stadt.
- alla pratar positivt (behöver ej bil om man bor inne i stan, goto-lösningen för stads och stadsnära förflyttning, istället för taxi)
Återgå till det där löftet i mitt avskedsmail
- Det var den där typen av löfte man avger under den tysta överenskommelsen att man skall strunta i.
- Varumärkesjämförelse mellan Västtrafik och BVB (gäller ”all” koll-trf Sverige VS Schweiz)
- Samt reflektioner om vad man kan lära sej

S V Å R T AT T J Ä M F Ö R A

Förutsättningarna är alltid unika, därför är det svårt att jämföra.
Jag tror att man kan lära något av alla!

BASLER VERKEHRSBETRIEBE (BVB)

VÄ S T T R A F I K

• 200 000 pers på 37 km²

• 1,6 miljoner pers på 25 000 km²

• 400 000 resor/dag

• 1 miljon resor/dag

• 1 400 anställda

• 300 anställda (9 000)

• 320 fordon (buss/spv)

• 25 fordon (2 700)

• omsätter 2,1 mdr SEK

• omsätter 8 mdr SEK

• 300 hpl

• 20 000 hpl

• 30% subventioneringsgrad

• Subventioneringsgrad: 50%

• 9 linjer spårvagn på 68 km bana

• 12 linjer spårvagn på 95 km bana

med 93 milj påstigningar per år

med 150 milj påstigningar per år

LIKHETER

• Ansvarar för kollektivtrafik på

uppdrag av region/kanton
• Näst intill monopolsituation

på sin marknad

• Starkt associerad med

regionen/staden
• Utmaningar vid gränser
• Försöker hitta ett modernare

förhållningssätt till sina kunder

SKILLNADER

• Västsverige är större & mer

varierat.
• Göteborg är en större stad

än Basel.

• BVB har i nästan bara

stadstrafik.

• Västtrafik upphandlar vem

som skall utföra trafik medan
BVB sköter detta i egen regi.

FLER
SKILLNADER

• Kunderna är mer nöjda med

BVB än med Västtrafik (mäts
på olika sätt)

• BVB har mer resor per capita

och marknadsandel (gäller
även Göteborg VS Basel)

”Ett starkt varumärke är känt och omtyckt för rätt saker”
–MICCO GRÖNHOLM

Två viktiga perspektiv på varumärke:
- Styrka - Hur känd är du? Hur kan du omsätta detta till större intäkter (pris & volym)
- Image/position - Vad är man associerad med?
Exemplet SAAB, Ryanair, ÖoB

HISTORISK
BETYDELSE
• Tågtrafiken har varit ett

viktigt sätt att binda ihop
landet.
• (Spårbunden)

kollektivtrafik har historisk
hög status i Schweiz

• Tågtrafiken har varit

punktligt och pålitligt.

Historisk betydelse:
- Tågtrafiken har varit ett viktigt sätt att binda ihop landet, bland annat med hjälp av tågtunnlar.
- (Spårbunden) kollektivtrafik har historisk hög status i Schweiz
- Tågtrafiken har varit punktligt och pålitligt.

PÅ L I T L I G H E T
• Punktligare
• Hälften så många

förseningar som Västtrafik.

• Lite generösare, tillika

långsammare, lagda
tidtabeller.

• Tätare trafik även utanför

rusningstid.

• Behöver inte titta i tidtabeller

(spv/buss).

Pålitlighet:
Punktligare
Hälften så många förseningar som Västtrafik (trots aningen strängare definitioner).
Lite generösare, tillika långsammare, lagda tidtabeller. Det gör att man mer sällan får med sej förseningar som hänger med längre tid. Men också att man kan vara lite mer
generös med sin egen tid som chauﬀör.
Tätare trafik även utanför rusningstid.
Behöver inte kolla tidtabeller bara att gå till en hållplats så kommer det en vagn/buss.

MEDB E S TÄ M M A N D E
• Del av den Schweiziska

kulturen.
• Världsmästare i

folkomröstningar

• Involverade medborgarna i

processen när nya
spårvagnar köptes in.

• Däremot finns det ett

tydligare kundfokus i
företagskulturen på Västtrafik.

Medbestämmande ger legitimitet
Del av den Schweiziska kulturen.
Genom åren har man folkomröstat om Basels kollektivtrafik flera gånger, bland annat om att man skulle ha den kvar i samband med biltrafikens starka framväxt på 50talet och om att man fortsatt skall betala sin resa.
Involverade i processen med till exempel de nya spårvagnarna där man fick bidra med val av säten och med färgval.
Däremot uppfattar jag att finns det ett tydligare kundfokus i företagskulturen och företagsledningen på Västtrafik.

FÖRETRÄDARNA
LEVER VM
• Chaufförerna i Basel har

mer tid och överseende
med strul och kunder.

• Mer hjälpsamma när det

kommer till exempelvis att
hjälpa kunder i rullstol
med ramper etc.

• Enhetliga kläder.

Företrädarna lever VM
- Chauﬀörerna i Basel har mer tid och överseende med strul och kunder.
- Mer hjälpsamma när det kommer till exempelvis att hjälpa kunder i rullstol med ramper etc.
- Enhetliga kläder.

L ÄT T AT T
B E TA L A
• Större andel månadskort.
• Färre olika produkter
• Automater på hållplats/

stationer.

• Enkla regler (lokal &

nationell kollektivtrafik
sitter ihop).

Lätt att betala:
- Större andel månadskort (varför detta är lite mindre viktigt)
- Färre olika produkter gör att det är enkelt och överskådligt.
- Automater på hållplats/stationer.
- Enkla regler (lokal & nationell kollektivtrafik sitter ihop).

LÄXA TILL
SVERIGE
• Värdera leveranskvalitet

högt.

• Se till att alla företrädare

lever varumärket.

• Medbestämmande ger

engagemang.
• Förenkla betalning för alla.

Värdera leveranskvalitet högt.
-Ständigt pågående arbete
-Produktutveckling (planering, avtal, upphandling etc)
Se till att alla företrädare lever varumärket.
- Formulera avtal för att minska skillnad i drivkraft mellan uppdragsgivare och utförare
- Hitta en samarbetsform som minskar avstånd mellan uppdragsgivare och kund på alla nivåer.
Medbestämmande ger engagemang.
- Öka engagemang genom att inkludera kunderna i smått och stort (finns flera fina ex)
- Produktutveckla med hjälp av äkta transparens och inkludering.
Förenkla betalning för alla.
- Minska tröskeln för alla målgrupper.
- Inte minst för dom utan befintlig erfarenhet/relation

D E T V A R A L LT !

• Jonas Medin
• medinjonas@gmail.com
• @medinjonas

