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Verksamhetsplan SWEDTRAIN 2018 

Syfte med verksamheten 
SWEDTRAIN är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges 

järnvägsindustrier.  

SWEDTRAIN arbetar för att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft samt 

för att förbättra järnvägens och järnvägssektorns funktion.  För att nå detta mål vill vi övergripande 

skapa goda förutsättningar för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra 

myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i den omreglerade järnvägssektorn. 

SWEDTRAIN ska vara ett nätverk för och representera vår del av järnvägsbranschen gentemot 

myndigheter och politiken. SWEDTRAIN ska också informera enskilda medlemsföretag om 

nyckelfrågor för industrins utveckling.  

SWEDTRAINs budskap 
• Lönsamhet är en förutsättning för en framgångsrik bransch  

- Järnvägsindustrin bidrar till svenskt välstånd och exporten kan öka under rätt 

förutsättningar  

- Järnvägssektorn är effektiv under konkurrens 

• Hög kapacitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet är nödvändigt 

- Uppgradera signalsystemet med ERTMS 

- Kör moderna fordon och utnyttja systemet effektivare bl.a. genom optimerad 

trafikledning 

- Bygg höghastighetsbanor och utveckla underhållet av befintlig infrastruktur 

• Järnvägen är en framtidsbransch 

- Forskning, Innovation och Utbildning är nyckelfaktorer för järnvägssektorns och 

industrins attraktivitet och framgång 

- Järnvägssektorn är en förutsättning för att nå klimatmålet 

 

Verksamhetsområden 
Swedtrains aktiviteter har grupperats inom ett antal verksamhetsområden, dock kan 

omprioriteringar behöva göras under året bland annat utifrån vad som tillkommer i form av ”ej 

planerade” ärenden från myndigheter eller järnvägssektorn i övrigt. SWEDTRAINs 

verksamhetsmodell bygger på ett starkt engagemang från medlemsföretagen och att de utför en stor 

del av arbetet som krävs för framgång. 
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1. Lönsamhet är en förutsättning för en framgångsrik bransch 

Lönsamheten inom järnvägsbranschen behöver bli bättre och järnvägssektorns funktion behöver 

förbättras. Detta är viktigt för samhället och för SWEDTRAINs medlemsföretag. Syftet är att 

identifiera och påtala förbättringsmöjligheter i järnvägens organisation, styrmedel, arbetssätt och 

regelverk som kan genomföras av sektorn själv eller av myndigheter/politiker. Det kan handla om hur 

upphandling genomförs, regelförenkling för underhållsarbete eller åtgärder för bättre punktlighet. 

SWEDTRAIN ska därför  

a. Aktivt medverka i branschens process för systematiskt punktlighetsarbete - TTT 

b. Utarbeta remissvar och ha löpande dialog med myndighet och politik i de frågor som uppkommer 

c. Verka för att en enhet, t.ex. Trafikverket får ett tydligt ansvar för järnvägens funktion (tidigare kallat 

sektorsansvar) 

d. Samla in och kommunicera goda exempel från medlemsföretag på genomförda förbättringar, t.ex. 

med avseende på punktlighet  

e. Verka för mer fokus på upphandlingsvillkor i branschen 

2. Hög kapacitet och tillförlitlighet i järnvägssystemet är nödvändigt  

Swedtrain ska verka för ökat underhåll av befintlig infrastruktur samt kapacitetsförstärkande 

åtgärder genom att bygga nya stambanor, optimera trafikledning och verka för uppgradering av 

signalsystemen med ERTMS. Detta är nödvändigt för landets konkurrenskraft och viktigt för 

SWEDTRAINs företag. SWEDTRAIN ska därför bland annat 

 

a. Stödja den politiska processen i Riksdag och Departement genom en kontinuerlig dialog med riks –, 

region- och lokalpolitiker  

b. Verka för att större strategiska infrastrukturprojekt såsom höghastighetsbanor realiseras  

c. Vara supportfunktion för Riksdagens Järnvägsgrupp 

d. Arrangera Järnvägsdagen 2018 - tillsammans med övriga branschorganisationer   

e. Vara aktiva under Almedalsveckan 

f. Kommunicera gemensamt budskap genom sociala medier, debattartiklar etc. 

 

3. Järnvägen är en framtidsbransch 

Järnvägsindustrin är en viktig framtidsbransch för Sverige. Målet med detta verksamhetsområde är 

att sprida kunskap om järnvägsindustrins betydelse och potential (export, sysselsättning, innovation) 

samt göra den mer känd. Detta är viktigt, t ex för att medel ska tillföras FoU och utbildning. 

Aktiviteter är därför exempelvis: 

a. Marknadsföra järnvägsindustrin genom Swedtrains hemsida, Twitter och LinkedIn 

b. Aktivt delta i olika forum och samarbeten inom hela transportsektorn 

c. Dialog med politiker & myndigheter  

4. Forskning, Innovation och Kompetensförsörjning  

Syftet med detta verksamhetsområde är att, som komplement till medlemsföretagens eget arbete 

med detta, verka för att företagen kan få rätt kompetens och att forskningsmedel tillförs vår sektor. 
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Detta är viktigt för medlemsföretagen och med anledning av den utbyggnad och reinvestering i 

järnvägen som samhället står inför. Arbetet leds av FoU-gruppen och består bland annat av att: 

a. Följa arbetet inom Shift2Rail och andra relevanta forskningsinsatser. 

b. Delta i relevanta forsknings– och innovationsprojekts ”styrgrupper”, exempelvis Referensgrupp inom 

Horizon 2020 Transport, Rådsmöten för Shift2Rail och Forum för Transportinnovation  

c. Verka för en ökad satsning på järnvägsforskning och bättre samordning av branschens arbete med 

forskning och kompetensförsörjning 

d. Dela ut SWEDTRAINs pris ”Årets examensarbete” 

 

5. Ökad branschsamverkan 

Det är angeläget att organisationerna i branschen så långt som möjligt agerar samordnat och med 

gemensam röst. Vi blir starkare och mer trovärdiga både mot politiker och mot myndigheter. 

SWEDTRAIN skall därför bland annat: 

a. Medverka i Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS)  

b. Vidareutveckla samarbetet med övriga branschorganisationer och trafikverket. 

c. Gemensamt agera för att påverka t.ex Näringsdepartementet, Riksdagen, Trafikverket och andra 

myndigheter samt i EU-frågor 

d. Löpande kontakter och samordning mellan branschorganisationernas kanslier 

 

6. Nätverkande och direkt service till medlemsföretagen 

SWEDTRAIN ska stötta medlemsföretagen direkt genom bland annat: 

a. Bjuda in till 2 medlemsmöten per år  

b. Publicera kvartalsvisa nyhetsbrev och löpande skicka ut aktuell information från myndigheter med 

mera 

c. Stödja medlemskap med kunskap i relevanta frågor  

d. Nätverka och utbyta erfarenheter med andra branschorganisationer inom järnvägsindustrin 

internationellt.    

 

7. UNIFE 

UNIFE är den Europeiska branschorganisationen för järnvägsindustrin, detta är en viktig 

samarbetspartner. Swedtrain ska:  

a. Vara associerade medlemmar i UNIFE med syfte att arbeta med och påverka, politiska, tekniska och 

handelsregelfrågor på Europanivå  

b. Delta i UNIFEs arbete via deras ”National Committee”  
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8. Utveckling av SWEDTRAIN 

Stärka Swedtrains varumärke som organisation och bransch samt fortsätta etablera Swedtrain som 

en självklar partner och expertorganisation i frågor som berör järnvägsbranschen i Sverige, i 

synnerhet järnvägsindustrin genom:  

a. Medlemsvärvning och ökad dialog med medlemsföretagen för att utveckla verksamheten 

b. Utveckla vår kommunikationsplattform och arbete med sociala medier 
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Organisation 

 

- FoU- och kompetensförsörjningsgrupp: Gruppen formulerar behov och kommunicerar dessa till 

relevanta instanser. Gruppen deltar också i konkreta forskningsprojekts ”styrgrupper”. 

Årsmöte & 
medlemsmöte

Styrelse

Kansli

Pia Lagerlöf

Teresia Holmqvist Konsulter

FoU- och 
komptensförsörjnings

grupp

Staffan Håkanson


