
Klas Bringert – 12 år på SJ

En resa i många dimensioner…
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DRIVKRAFTER

‒ Behov hos kunder/medborgare/partners.

‒ Designad kommunikation gör kluriga saker lättare att förstå!

STYRKOR

‒ Kort startsträcka

‒ Lojal, påhittig och positiv

‒ Allmänbildad

‒ Social, gillar att nätverka

SVAGHETER: Ivrig och noggrann
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KUL ATT VETA!

• Bott i 8 olika län.

• Pluggat på Mälardalens Högskola, 

jobbat på Mälardalens Studentkår, 

Mälardalsrådet och Trafik i Mälardalen.

• Egen korsordsfirma 2005-2015.

• Konditionsidrottar med familjen i 

skogen, på fjället och skärgården.

• Nybliven stugägare i Lofsdalen.

Hur funkar jag på 2 minuter?Klas
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Formell bakgrund på 1 minut

UTBILDNING

‒ Natur/idrott på gymnasiet 1997-2000

‒ Informationsdesign på högskolan 2001-2004

‒ Entreprenörsskola 2004

‒ UGL 2014

‒ Certifierad Produktägare 2020

JOBB

‒ Mälardalens Studentkår 2005-2007

‒ Mälardalsrådet 2008

‒ SJ 2008-
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Löpande arbetsuppgifter 2008-2017

Kommunikationsarbete:

⚫ Beställare av kampanjer för kombibiljetter, TiM-tidningen, TiM.se, nyhetsbrev etc.

⚫ Intern beställare av marknadsföringsaktiviteter för SJs regionaltrafik.

⚫ Stöd till Kommunikationsstaben i frågor kring Mälardalen + egna mediakontakter.

Dialog med externa intressenter:

⚫ Planering och deltagande vid trafikplaneringsmöten med kommuner/regioner och näringsliv.

⚫ Löpande dialog med regionala kollektivtrafikmyndigheter kring biljetter, trafikförändringar etc.

Löpande arbete inom TiM AB:

⚫ Ta fram förslag till budget (som mest 7 MSEK/år), hantera leverantörer, fakturering, administration 
och myndighetskontakter. Kalla till styrelsemöten och årsstämma, rapportering av försäljnings- och 
kvalitetsutfall, ekonomiuppföljning etc. Sammankalla och projektleda arbetsgrupper med mera.
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Nya arbetsuppgifter 2018-2021

Business owner:

⚫ Efter 8 månaders föräldraledighet började jag hösten 2018
på SJs försäljningsavdelning med affärsansvar för kombinerat
resande i form av Resplus, Anslutningsguiden och Movingo.

Exempel på utvecklingsaktiviteter som jag lett:

⚫ SL-spärröppning och flytt mellan olika smartphones för Movingo i SJs app.

⚫ Nya avtal med expressbussoperatörer för kombinerade resor tåg+buss.

⚫ Automatisk markering av avgångar med högre beläggning i SJs digitala kanaler.

Övriga uppdrag: Pressjour, beställning/ritning av linjekartor, produktägare m.m.
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Större projekt inom SJ
Klas Bringert, 2008 - 2017
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Politiker på plattform

BAKGRUND

‒ Politikerna inom Mälardalsrådet hade enats om att 

medfinansiera Citybanan.

‒ För att manifestera detta ville man möta resenärer 

på plattformarna i respektive kommun.

MIN ROLL (på Mälardalsrådet)

‒ Koordinera bemanning och utdelning av frukost.

‒ Ta fram material för korsordstävling.

‒ Verka för god publicitet.
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TiM-tidningen 3/2008
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Eskilstuna 350 år

BAKGRUND

‒ Eskilstuna ville positionera sig som en hållbar kommun 

i samband med stadens 350-årsjubileum.

‒ För att manifestera detta villa man bland annat möta 

resenärer i kollektivtrafiken och bjuda på frukost.

MIN ROLL (på SJ)

‒ Koordinera TiMs marknadsaktiviteter under jubiléet.

‒ Samverkan med Sörmlandstrafiken kring ”guldbuss”.

‒ Utnämning av Fredrik Lindström till Årets Mälardarling.
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Lansering av TiM komplett

BAKGRUND

‒ Länen i Mälardalen ondgjorde sig över att det inte fanns 

något ”Mälardalskort” för obegränsat resande.

‒ SJ och övriga TiM-parter enades om att lansera TiM

komplett samt TiM student sommaren 2010.

MIN ROLL

‒ Projektleda TiMs utvidgning till Linköping och Gävle.

‒ Koordinera lanseringskampanj för nya biljetter med bland 

annat stationsevents och Fredrik Lindströms frågequiz.

‒ Utbilda sälj-, kundtjänst- och ombordpersonal.
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Nya biljettautomater

BAKGRUND

‒ Efter 10 år med de blåa ”pendlarautomaterna” behövde 

SJ investera i ny hårdvara för regional biljettförsäljning.

‒ I samband med detta blev det möjligt att köpa TiM-

biljetter via självbetjäning.

MIN ROLL

‒ Koordinera lanseringskampanj för nya automater.

‒ Projektleda digitaliseringen av TiMs kombinationsbiljetter.

‒ Utbilda sälj-, kundtjänst- och ombordpersonal.
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Nya TiM.se

BAKGRUND

‒ I och med att TiM-biljetterna digitaliserades öppnades nya 

tekniska möjligheter att presentera interaktiv biljett- och 

prisinfo på webben.

‒ Befintlig TiM-sajt var inte anpassad för smartphones.

MIN ROLL

‒ Koordinera arbetet med att bygga den nya, responsivasajten.

‒ Starta upp TiMs Facebooksida samt kundforum (Kundo).

‒ Ta fram supportsida för sälj-, kundtjänst- och ombordpersonal.
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Produktutveckling

BAKGRUND

‒ TiMs pappersbiljetter höll inte en hel månad pga att kunderna 

inte förvarade dem på ett bra sätt. 

‒ RKM i Mälardalen hade problem med att få sina kunder att 

använda de reflexer de delade ut.

MIN ROLL

‒ I samverkan med en industridesigner ta fram en ny typ av 

kortfodral för TiM-biljetter, samt en reflex för vuxna.

‒ Skriva pressinfo, beställa reklamfilm, designa förpackning, 

bygga webbshop, fixa events på universitet och högskolor.
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Marknadsföring av utökad trafik

BAKGRUND

‒ Inför tidtabellsåret 2015 köpte MÄLAB till fler avgångar av 

SJ på sträckan Örebro – Arboga – Eskilstuna.

‒ Jag fick uppdraget att med TiM som avsändare berätta för 

omvärlden om den utökade trafiken.

MIN ROLL

‒ Ta fram och förverkliga en integrerad kommunikationsplan.

‒ Skriva pressmeddelanden, beställa bio- och radioreklam, 

ta fram banners, föra dialog med kommuner etc.
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Frukostmöten och videoproduktion

BAKGRUND

‒ Inom regionaltrafiken görs ca 50 % av resorna av sällanresenärer 

och 50 % av pendelresenärer.

‒ För att stimulera ökat tjänsteresande initierade SJ ett projekt med 

fokus på aktiviteter i Örebro, Västerås och Eskilstuna.

MIN ROLL

‒ Ta fram inspirationsfilm för SJ Fakturakort och paketera nya SJ Biz.

‒ Koordinera kampanjaktiviteter i samverkan med SJ Biz-gänget.

‒ Boka in SJ och medverka på företagsfrukostar, näringslivsdagar etc.
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Etablering Kinnekulle + MÄLAB

BAKGRUND

‒ 2015-2016 vann SJ tre upphandlingar:

▪ 4 linjer i Mälardalen (MÄLAB)

▪ Kinnekulle (Västtågen)

▪ Tåg i Bergslagen

MIN ROLL

‒ Halvtidsarbete våren 2016 som biträdande projektledare för Etablering Kinnekulle. Jag var även redaktör 

för anbudsmaterialet under sommaren 2015. En lärorik period där det blev väldigt tydligt att strategisk 

kommunikation och dialog med beställaren är avgörande framgångsfaktorer inom upphandlad trafik.

‒ Skriva kundorienterade texter, köpa reklamytor, föra dialog med kommuner etc. i samband med utökningen 

av tågtrafiken på de 4 upphandlade linjerna i Mälardalen inför T17. Beställa tidtabeller för Tåg i Bergslagen.
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Lansering av Movingo

BAKGRUND

‒ SJ och MÄLAB enades om att avveckla varumärket TiM.

‒ Den 1 oktober 2017 lanserades den nya pendlarbiljetten 

Movingo, som ersättare till TiM-biljetterna.

MIN ROLL

‒ Ta fram en jubileumsbok och arrangera en mingelfest när 

TiM AB firade 20 år, för att sedan lägga ned bolaget.

‒ Säkerställa att SJs lansering av Movingobiljetterna skedde

på ett smidigt sätt med kunderna i fokus.
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Klipp ur Kupé och SJ Nytt
Klas Bringert
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KUPÉ
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SJ NYTT
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Inlägg från Linkedin
Klas Bringert
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