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Varför är  
varumärket viktigt?
Ett varumärke är så mycket mer än en logotyp. Det handlar om  
vad människor tycker och tänker kring vad vi gör. Åsikterna kan  
vara baserade på egna erfarenheter, vad man hört från vänner  
och bekanta eller läst om i medierna. Helheten skapar en bild  
med olika associationer till varumärket.

Ett starkt varumärke förmedlar en enhetlig bild och väcker många 
positiva associationer. När kunder är positivt inställda till ett  
varumärke så skapar det också en lojalitet. Det innebär också att  
kunderna kan ha överseende om de nån gång får en mer negativ 
upplevelse. 

När vi alla lever varumärket Öresundståg och förmedlar samma  
goda känsla så får vi därför både nöjdare och lojalare kunder. 
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Många medarbetare  
– samma känsla
Vi är många som samarbetar inom Öresundståg och förenas  
under samma varumärke. Därför är det extra viktigt att alla  
känner till och förstår vad Öresundstågs varumärke står för.  
Så att vi bygger och lever samma varumärke. 

Alla vi som jobbar på Öresundståg avgör hur folk ser på  
varumärket, oavsett om du jobbar ombord på tåget med  
direkta kundmöten, med underhåll ute på depån eller med  
administration.
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Varför vi finns
För att leva varumärket är det bra att veta hur allt startade och  
varför vi finns till. Det har vi sammanfattat i Öresundstågs  
varumärkessyfte:

Öresundståg öppnar upp Sydsveriges och Öresundsregionens  
möjligheter och utbud för alla.

Vår resa startade när Öresundsbron öppnade för trafik. Bron och 
Öresundståg knöt samman två länder till en gemensam region,  
inte minst för arbetspendlare. Successivt har trafiksamarbetet  
utvecklats till det som är Öresundståg idag. Idag knyter vi inte bara 
samman Skåne med Danmark – vårt tågsystem öppnar upp hela 
Sydsverige för smidiga resor inom och mellan regionerna och vidare 
över landsgränsen. Från Göteborg, Kalmar och Karlskrona och hela 
vägen till Helsingør. För cirka 5,8 miljoner människor. 

Det är var vi kommer ifrån och varför vi finns. Vi öppnar upp  
möjligheterna för arbetspendling och fritidsresor i hela Sydsverige 
och Öresundsregionen. Vi gör det enkelt för människor att resa på 
ett effektivt och hållbart sätt, på korta och långa distanser.  
Och vi är till för alla – vi är prisvärda och tillgängliga. 
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Vår vision
Öresundståg har en vision som är tänkt att fungera som en kompass  
i vardagen. Det som hjälper oss att peka ut riktningen så att vi alla  
jobbar mot samma långsiktiga mål. 

Öresundstågs vision är:
Vi vill skapa en ökad livskvalitet för alla i vår region. 

Vårt arbete är viktigt och något vi alla kan känna stolthet inför. När 
vi pratar om ökad livskvalitet så handlar det både om individen och 
gruppen. Och att vi bidrar till en hållbar värld både idag och imorgon. 
Tack vare Öresundståg kan människor bo på en plats och jobba på en 
annan. Vi gör det enkelt att pendla till jobbet eller skolan.

Bilen är inte längre det självklara transportmedlet för att upptäcka 
regionen. Utbudet av fritidsaktiviteter görs tillgängligt för fler tack 
vare Öresundståg. Våra kunder kan upptäcka nya spännande  
destinationer och använda restiden till något annat än att sitta  
bakom ratten. Att slippa ta bilen är en frihet för många. 

Vi jobbar för en ökad livskvalitet både för denna generation och 
nästa. Att välja tåget framför bilen är spara på miljön. Tänk bara  
hur många som ryms ombord på ett av våra tåg i jämförelse med 
en personbil. När fler reser med oss får vi renare luft och mindre 
trängsel på vägarna. Vi gör skillnad.
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Våra värderingar
Öresundstågs grundvärderingar är gemenskap och hållbarhet. 

Gemenskap handlar om vi erbjuder kollektiva resor där man reser 
tillsammans. Det handlar också om gemenskapen bland oss som 
jobbar på Öresundståg – att vi är ett lag som samarbetar och  
hjälper varandra för att nå samma mål. Alla arbetsinsatser är lika 
viktiga, oavsett vad man jobbar med. Om jag gjort ett bra jobb så 
skapar jag också de bästa förutsättningarna för min kollega att göra 
sitt jobb på bästa sätt. Gemenskapen är väldigt viktig för att vår 
verksamhet ska fungera.

Hållbarhet handlar om att vi ser till att bygga en mer hållbar värld. 
Vi jobbar i en framtidsbransch och kör tåg som drivs på förnybar 
energi. Ju fler som reser med oss, desto större positiva effekter på 
klimatet. Hållbarhet handlar också om våra arbetsvillkor och att alla 
medarbetare ska känna sig trygga och stolta över sitt jobb. En en-
gagerad medarbetare innebär även fler nöjda kunder. 
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Vår personlighet
Man kan säga att varumärkets personlighet beskriver hur vi är i  
vår relation till kunderna. Hur vi kan agera utifrån vårt varumärke 
och hur vi kan göra det på ett någorlunda enhetligt sätt. 

För kunder förväntar sig inte bara hög kvalitet – utan även en jämn 
kvalitet som gör att man känner igen sig. När vi lever personligheten 
syns det för kunden, oavsett om du jobbar med kundmöten  
ombord på tåget eller om du jobbar ute på depån. 

Personligheten hjälper oss att bygga ett starkare varumärke – och 
framförallt hjälper den dig i ditt dagliga arbete. På Öresundståg  
använder vi tre ord för att sammanfatta vår personlighet: 
 
Pålitlig, omtänksam och framåt.

Pålitlig
Omtänksam

Framåt
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Pålitlig
För våra kunder betyder pålitlig till exempel att tågen  
kommer i tid och att man får information ifall en störning 
skulle uppkomma. 

Här är några exempel på hur du kan vara pålitlig i jobbet – 
oavsett vilka arbetsuppgifter du har:

Jag som jobbar med 
underhåll ser till att tåget 

är i gott skick så att 
resenärerna kan känna sig 
trygga ombord och få en 

bra resa.

Jag jobbar med underhåll
och ser till att allt på tåget 

fungerar som det ska och är 
rent och fräscht.

Jag är alltid 
direkt framme och erbjuder 

hjälp om en kund ser  
förvirrad ut.



© ÖRESUNDSTÅG VARUMÄRKESPLATTFORM   

Omtänksam
Att vara omtänksam handlar om att vi ser olika kunders behov  
och bryr oss om varandra, även kollegor emellan. VI gör det där 
lilla extra när någon behöver det. Vi bemöter alla på ett trevligt sätt. 

Här är några exempel på hur du kan vara omtänksam i jobbet – 
oavsett vilka arbetsuppgifter du har:

Som tågvärd ser jag till 
att göra utrop på både 
svenska och engelska.

Som tågvärd finns jag  
alltid där och hjälper till om 
någon behöver extra hjälp 

till exempel med  
rullstolen eller stort  

bagage

Som gulväst  följer jag  
kunden hela vägen från  

tåget till ersättningsbussen.
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Framåt
Vi är framåt när vi utvecklar och förbättrar reseupplevelsen. 
Vi förekommer problem och ser möjlighet till förbättring om 
vi identifierat ett problemområde.

Här är några exempel på hur du kan vara framåt i jobbet – 
oavsett vilka arbetsuppgifter du har:

Som lokförare hjälper
jag också till och ger service 
när kunderna ber om hjälp 

på perrongen.

Som lokförare kör jag lugnt 
och behagligt utan hastiga 

inbromsningar.Ett bra samarbete är 
nödvändigt för att kunna ligga 
steget före, där kontakten med 

driftcenter är en viktig del.
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Kom ihåg
– fyra grundbultar i Öresundstågs varumärke 

Varumärkessyfte
Varför finns Öresundståg?  

Vi öppnar upp Sydsveriges  
och Öresundsregionens 
möjligheter och utbud  

för alla.

Vision  
Vad strävar vi efter? 

Vi vill skapa en ökad  
livskvalitet för alla i vår  

region.

Värderingar 
Vilka är våra viktigaste  

värderingar? 

Gemenskap och  
hållbarhet.

Personlighet 
Vad har Öresundståg  

för personlighet? 

Pålitlig, omtänksam  
och framåt.
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Sammanfattning
Vi hoppas att ni kan bära med er kunskaperna om vår gemensamma 
personlighet och varumärkets fyra grundbultar i ert dagliga arbete. 

Som medarbetare har du alla möjligheter att påverka kundens  
uppfattning om vårt erbjudande och vad vi gör. 

Genom att vara pålitlig, omtänksam och framåt i jobbet så bidrar  
du till att vi får ett starkare varumärke och fler nöjda kunder.  

I förlängningen bidrar du även till att bygga en mer hållbar värld,  
både för denna generation och nästa. Utan dig och dina kollegor  

– inget Öresundståg.




