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ABSTRACT 

Syfte: 

Syfte är att undersöka hur dagens medieanvändares krav på hur myndigheterna informerar har 

förändrats. Detta kommer att undersökas i en fallstudie om hur Trafikverkets formella strategi 

fungerar vid en operativ störning på järnvägen.  

Frågeställningar: 

 Vid en operativ störning på järnvägen - vilka medier använder sig allmänheten av för 

att få information? 

 Hur arbetar Trafikverket strategiskt med att förmedla information till allmänheten vid 

en operativ störning på järnvägen? 

Teori: 

González-Herrero & Smiths teori om hur den internetbaserade teknologin förändrar hur 

företag hanterar kriser och Ki och Nekmats teorier kring sina forskningsresultat om 

kriskommunikation på Facebook.  

Metod:  

En kvantitativ metod genom en enkät, en kvalitativ metod genom en intervju med Viktor, 

kundtjänsthandläggare på Trafikverket och sedan en jämförelse med Trafikverkets riktlinjer 

Trafikverkets närvaro i sociala medier och Hantering av Trafikverkets sociala kanaler. 

Materialet: 

Resultatet av enkäten och intervjun samt Trafikverkets riktlinjer. 

Resultat:  

I dagens samhälle vill medelanvändarna få snabb, enkel och effektiv information. Internet 

innehåller så omfattande information att det är omöjligt att ta del av allting, därför söker 

användarna invidanpassad information. Medieutvecklingen har gjort det möjligt för 

medieanvändarna att få information utan att behöva söka upp den, exempelvis genom appar. 

En app i mobilen samlar all information som är relevant för användaren och sänder en push-

notis för att uppmärksamma vid en händelse. Vilken plattform myndigheten ska använda sig 

av är oklart, men fokus bör ligga på lättillgängligheten som mobilerna och apparna erbjuder. 

Detta för att ge medieanvändarna den typ av information som de kräver.  

 

Nyckelord: Sociala medier, Trafikverket, Facebook, app, information, myndigheter  
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BEGREPPSFÖRKLARING 

Facebook är en sida där användarna interagerar genom texter och bilder. Användarprofilen 

kan vara öppen, delvis låst eller helt låst från övriga användare än de egna vännerna. Många 

företag och myndigheter använder Facebook dagligen för att kommunicera med sin målgrupp. 

Sett till användarantalet är Facebook en utav världens tio största webbplatser.
1
 

Twitter ger användaren möjligheten att ta del av korta uppdateringar samt följa andra 

personer, myndigheter och organisationer likt en miniblogg.
2
 

Flickr är en sida där användaren kan ladda upp bilder och videofilmer för privatbruk eller i 

publika fotoalbum. Som användare har du möjligheten att kommentera andras bilder och 

videoklipp.
3
 

Instagram är en app för fotodelning och kortare filmklipp. Bilderna och filmklippen kan 

därifrån länkas vidare till andra sociala medier. Användarna kan gilla och kommentera andras 

inlägg. Många organisationer exempelvis, kommuner, använder sig utav Instagram.
4
 

YouTube är en internetsida där användarna delar med sig av och tittar på olika videoklipp 

samt kortare filmer. YouTube har över en miljard användare som varje dag informerar, 

underhåller och inspirerar varandra. Organisationer och företag använder plattformen för att 

annonsera och sprida information.
5
 

Linkedin är ett yrkesnätverk på internet där du kan du knyta kontakt med gamla och nya 

jobbkontakter, hålla dig uppdaterad om nya jobb och följa olika organisationer
6
 

Reseappar är en typ av app som resenärer gratis kan ladda ner för att bevaka sin resa. Ett 

exempel är SJ:s app “Min resa” där du får som resenär får personlig information om just din 

resa och så kallade “push-notis” vid en eventuell förändring i tågtrafiken.
7
 

Operativ händelse, Är ett uttryck som kommer förekomma i uppsatsen då det används av 

Trafikverket. Med detta menas en händelse på järnvägen, exempelvis en trasig elledning, som 

bidrar till konsekvenser för resenärens resa.  

                                                
1 http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facebook hämtad den 18/5 2015 
2
 http://ohsohightech.se/vad-ar-twitter/ hämtad den 18/5 2015 

3
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Flickr hämtad den 18/5 2015 

4
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram 

5 https://www.youtube.com/yt/about/sv/ hämtad 29/4 
6
 https://www.linkedin.com/about-us?trk=hb_ft_about, hämtad 29/4 

7
 http://www.sj.se/sv/trafikinfo/mobil.html, hämtad den 29/4 

http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/facebook%20%20hämtad%20den%2018/5
http://ohsohightech.se/vad-ar-twitter/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flickr%20hämtad%20den%2018/5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Instagram
https://www.youtube.com/yt/about/sv/
https://www.linkedin.com/about-us?trk=hb_ft_about
http://www.sj.se/sv/trafikinfo/mobil.html
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INLEDNING 

Vi lever i en digitaliserad värld där medier är en stor del av vår vardag och en självklar källa 

till inhämtning av information. Den teknologiska utvecklingen tillsammans med internets 

framväxt har gjort det möjligt för nya medier att växa fram. Dessa nya medier, exempelvis 

bloggar och communities, har vuxit explosionsartat senaste årtiondet.
8
 Ett samlingsbegrepp 

för dessa nya medier vars funktion är att koppla samman människor, är sociala medier. Dessa 

ger människor möjlighet att publicera, dela och tillsammans skapa ett innehåll. 

Gränsdragningen mellan källa, producent och konsument har delvis suddats ut. Sociala medier 

är inte bara en arena för privat personer utan har även gjort det möjligt för organisationer och 

företag att snabbt och enkelt nå ut med sina budskap. Detta utan att behöva blanda in de 

klassiska massmedierna. Dock ställer det krav på organisationerna att utveckla en plan för 

huruvida dessa medier bör användas och även utveckla ett effektivt sätt att kommunicera med 

rätt budskap i rätt kanal.
9
 

Det nya medielandskapet 

Det nya medielandskapet har förändrat människors krav på kommunikation och dialog. Den 

enskilde individen vill kunna få den senaste informationen snabbt och effektivt. Detta leder 

till att företags och myndigheters kundtjänster håller på att gradvis förflytta sig in i de sociala 

medierna, som erbjuder denna möjlighet.
10

 Det är dock inte helt självklart för 

organisationerna vart man bör lägga sitt fokus. Teknologin idag utvecklas snabbar än 

någonsin, vilket gör att sociala medier hela tiden skapar nya arenor för att tillgodose 

människors behov av att kunna kommunicera med varandra.
11

 Organisationer måste studera 

hur allmänhetens medieanvändning utvecklas för att främja och utveckla organisationens 

relation till olika målgrupper.
12

 För att göra detta måste den teknologiska utvecklingen hela 

tiden bevakas.  

Ett stort problem för framför allt myndigheter är att det byråkratiska besluten tar så lång tid att 

när de väl har formulerat sin strategi så är den tilltänkta arenan redan förbrukad.
13

  

Myndighetsinformation 

Myndigheter är en del av offentligheten och besitter information som berör hela svenska 

folket. Alla medborgare har rätt att ta del av denna information och den ligger till grund för 

                                                
8
 http://www.soi2014.se/kommunikation-och-sociala-natverk/ hämtad den 1/4 2015 

9
 Strannegård, Lars & Pallas, Josef (red.), Företag och medier, 1. uppl., Liber, Malmö, 2010, sid 58 

10
 Stakston, Brit, Politik 2.0: [konsten att använda sociala medier : bok & blogg] , Beijbom Books, Göteborg, 2010, sid 31 

11
Ibid, sid 19 

12
 Eksell, Jörgen & Thelander, Åsa (red.), Kvalitativa metoder i strategisk kommunikation, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014 sid 111 

13
 Stakston, Brit, Politik 2.0: [konsten att använda sociala medier : bok & blogg] , Beijbom Books, Göteborg, 2010Strannegård, sid 36 

http://www.soi2014.se/kommunikation-och-sociala-natverk/
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det demokratiska samhället. Det är därför kanske inte speciellt konstigt att det idag ställs krav 

på att sociala medier i allt större grad ska användas av myndigheterna.
14

 Myndigheternas 

själva har också ett intresse av sociala medier som erbjuder verktyg i 

samhällskommunikations tjänst. Dessa arenor är en möjlighet att göra sin röst hörd för att 

sedan bli kommenterade och spridas av andra användare. Ett kostnadseffektivt och uppskattat 

sätt att sprida information.
15

 Genom att undersöka hur olika målgruppen föredrar att inhämta 

information kan organisationen få en uppfattning om vad de bör koncentrerar sig på. 

  

                                                
14

 Ibid 
15

 Nilsson, Michael (red.), Sociala? Medier?: en antologi om en ny tid, Manifesto, Malmö, 2011 sid 49-51 
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TRAFIKVERKETS INFORMATIONSVERKSAMHET 

En viktig myndighet som har ett stort ansvar när det gäller väg, järnväg, och sjöfart är 

Trafikverket. Trafikverket själva beskriver sitt ansvarsområde på följande sätt: 

Vi ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 

järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Vi ansvarar för byggande, drift och 

underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vi verkar för en grundläggande 

tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland 

annat upphandling av trafik. Vi har även till uppgift att pröva frågor om 

statligt stöd till svensk sjöfart. 
16

 

Vi alla är beroende av Trafikverket för att få information om våra transporter. Transporterna 

en viktig del av vår vardag, vi förlitar oss på dem för att kunna ta oss till och från arbeten, 

skolor, möten, och så vidare. Därför är vi alla beroende av att kunna få information om det 

uppstått någon form av problem. Trafikverket arbetar idag aktivt och i stor skala med sin 

information men står ändå inför samma utmaningar som andra organisationer. Hur ska de 

anpassa sin information till dessa nya kanaler och vilka kanaler bör de välja? Det finns många 

olika kanaler att välja mellan för att nå allmänheten men den stora frågan är vilka kanaler som 

är den mest effektiva för att nå majoriteten av befolkningen.  

Myndigheten har en svår utmaning i att uppnå totalt tillgänglighet. Det förväntas av dem att 

verksamheten ska bedrivas dygnet runt och informationen på webben ska vara uppdaterad, 

sökbar och anpassad för samtliga målgrupper. Myndighetens målgrupp är oändlig. Alla är vi 

skattebetalare och har rätt till att ställa krav. Detta gör det svårt för myndigheten att 

tillfredsställa alla och finnas till för var och en på det sättet som vi själva önskar.
17

 Det kan 

finnas flera anledningar till att människor väljer bort olika kanaler, exempelvis språk. Det 

finns viss forskning som har försökt kartlägga dessa målgruppers medieanvändning. Vilken 

kultur man tillhör spelar in i var man söker information. I Sverige får man trovärdig 

information av medierna, medan det i andra länder kan vara så att medierna saknar 

trovärdighet. Man kanske i stället söker information av personer som bor i närheten. Åsikterna 

går isär kring hur man bäst informerar dessa grupper i samhället som inte tar del av den 

traditionella myndighetsinformationen. Det råder delade meningar om budskapet och 

                                                
16

 http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/ (hämtad den 16/3 2015) 
17

 Kraft, Monika & Strandberg, Pelle, Samhällskommunikation: ny strategi för informatörer i offentlig sektor, 1. uppl., Norstedts akademiska 

förlag, Stockholm, 2007, sid 156 

http://www.trafikverket.se/Om-Trafikverket/
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kanalerna överhuvudtaget ska anpassas efter målgruppen eller om dessa grupper ska betraktas 

som andra svenskar (d.v.s. få informationen på samma språk och i samma kanaler).
18

 

I sin kommunikationsstrategi lyfter Trafikverket fram värdet av att kommunicera med sin 

omgivning.  

“Trafikverkets verksamhet berör människor och företag i hela Sverige. 

Dialogen med omvärlden ställer krav på att vi är lyhörda för deras behov. 

Vi vill att omvärlden ska förstå vår verksamhet, men det är lika viktigt att 

kommunikationen bidrar till att vi förstår vår omvärld bättre; på så sätt 

stärks relationen mellan Trafikverket och omvärlden. Det gör att de beslut vi 

fattar är begripliga, relevanta och acceptabla för dem som vår verksamhet 

berör. På så sätt skapar kommunikationen värde för dem vi är till för.” 
19

 

Det kanaler som Trafikverket tillhanda håller idag för att informera resenärerna vid en 

operativ störning på järnvägen är sin hemsida, utrop i högtalare/tågtavlan på stationen samt 

tillhandahåller information till tågbolagen (som i sin tur förväntas informera resenärerna i sina 

kanaler). Trafikverket har upplevt att resenärerna önskar att informationen även skulle finnas 

på sociala medier, därför arbetar man just nu fram en strategisk kommunikationsplan specifikt 

för sociala medier. Denna plan ska tydligöra vilken information som ska finnas på vilka 

sociala plattformar och hur den bäst ska anpassas. De plattformar Trafikverket använder idag 

är Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, LinkedIn och Flickr. 

Syfte/Frågeställningar 

Syfte med denna uppsats är att undersöka hur dagens medieanvändares krav på hur 

myndigheterna informerar har förändrats. Detta kommer att undersökas i en fallstudie om hur 

Trafikverkets formella strategi fungerar vid en operativ störning på järnvägen. Genom att 

både göra en kvantitativ och en kvalitativ undersökning hoppas vi få en bredare inblick i hur 

både producent och mottagare upplever situationen i fråga. De centrala frågeställningarna är: 

 Vid en operativ störning på järnvägen - vilka medier använder sig allmänheten av för 

att få information? 

 Hur arbetar Trafikverket strategiskt med att förmedla information till allmänheten vid 

en operativ störning på järnvägen? 

                                                
18

 Wessling, Stina, Kriskommunikation: handbok för offentlighetsanställda, 1. uppl., SKL Kommentus, Stockholm, 2013, sid 92-93 
19

 Trafikverkets strategi för kommunikation (se bilaga 7) 
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TIDIGARE FORSKNING 

Internets plats i vardagen 

I dagens samhälle har internet en självklar plats i svenskarnas vardag. Internet används till allt 

från underhållning till att betala räkningarna. Internet har dock inte tagit över de traditionella 

medierna utan snarare blivit till ett komplement, till skillnad från vad forskarna trodde 

tidigare. Då svenskarna blivit vana vid att hela tiden ha internet nära till hands, är det kanske 

inte så konstigt att mobilt internet har fått ett stort genomslag. Olle Findahl menar i sin rapport 

att vi numera är inne i den “mobila fasen”, att internet har flyttat ut från de stationära 

datorerna till mobilerna och surfplattorna. Detta har bidragit till att information finns 

tillgängligt för fler människor dygnet runt. Utvecklingen är dock inte bara positiv, Findahl 

lyfter fram en del kritik mot den nya utvecklingen. Han ställer sig frågan hur det här förändrar 

internets tillgänglighet och människors användningsmönster? Genom denna utveckling menar 

Findahl att det skapas nya digitala klyftor och han ställer sig frågan hur dessa ska förhindras. 

Forskningen visar att fler och fler hela tiden får tillgång till internet, men för varje år ser 

forskarna att spridningstakten minskar. 2013 var 1,1 miljoner svenskar utan Internet.
20

 Dessa 

människor hamnar i ett utanförskap i samhället och går miste om samhällsnyttig information 

samt sociala samtalsämnen.  

Myndigheterna och sociala medier 

Numera väljer många myndigheter och organisationer att informera och kommunicera genom 

sociala nätverk.
21

 Många organisationer har funnits på sociala medier en längre tid. En 

undersökning av IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks visade att under 2010 ökade 

användandet av sociala medier bland organisationer radikalt. Sociala medier i allmänhet 

ökade med 250 procent och användandet av specifikt Facebook ökade med 192 procent bland 

det organisationer som deltog i studien.
22

 Ur ett strategiskt kommunikationsperspektiv ger 

sociala medier stora möjligheter att sprida sitt budskap, fort få återkoppling och testa olika 

budskap mot olika målgrupper. En viktig strategisk funktion med dessa medier är just att de 

erbjuder en tvåvägskommunikation och möjligheten att scanna av samt följa olika gruppers 

aktiviteter och åsikter. Heide, Johansson och Simonsson lyfter fram i sin bok Kommunikation 

i organisationer olika forskare som alla betonar vikten av att bygga och underhålla relationer 

                                                
20

 Olle Findahl, Svenskarna och Internet (2013) https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf, sid 4-5 (hämtad den 22/4 2015) 
21

 Ibid, sid 21 
22

 Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte, Kommunikation i organisationer, 2., [omarb.] uppl., Liber, Stockholm, 2012, sid 

236-238 

https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf
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när det kommer till sociala medier. Det är även ett billigare och effektivare sätt för 

organisationer och företag att ha kontakt med sin publik.
23

 

Sociala medier används i stor utsträckning för att öka människors kunskaper och söka 

information. Ett exempel på detta är när människor ställer frågor och får svar från andra i sina 

sociala nätverk. En grundsten i dessa medier är att det bygger på användarnas villkor. Genom 

dessa medier kan den som använder dem själva producera innehållet, inhämta information, ta 

del av den information som själv intresserar hen. Informationen kan sedan betygsättas, 

kommenteras samt recenseras i olika typer av användargenererat innehåll.  

Om man ser historiskt har organisationerna tidigare haft hyfsat stor kontroll över den 

informationen som funnits tillgänglig. Detta genom strategiska arbeten, med bland annat 

pressmeddelanden. Numera har användarna samma möjlighet att sprida strategiska budskap. 

Detta har i sin tur lett till förvirring hos såväl journalister som kommunikatörer, hur de ska 

hantera detta. Organisationerna har inte förlorat kontroller över informationen men det har 

blivit tydligare än innan att det inte är möjligt att kontrollera publiken. En studie av Smith där 

han studerat Twitter under jordbävningen som drabbade Haitis huvudstad Port-au-Prince i 

januari 2010 visar på användarnas förmåga att själva sprida sina budskap. Studien bekräftar 

att människors aktivitet på sociala medier bygger på intresse i ämnet. Smith menar att sociala 

medier inte endast används som ett verktyg för självförverkligande utan för att sprida 

budskap. 
24

 

De mest besökta platserna på internet är Facebook och YouTube, vilket gör det naturligt för 

organisationer att närvara på sociala plattformar. Idag är det ingen möjlighet att välja bort 

sociala medier på grund av att det saknas resurser och tid. Som myndighet måste man finnas i 

de kanaler som allmänheten använder. Området är i ständig förändring vilket betyder att det 

som gäller idag kanske inte gäller imorgon, så myndigheten måste hela tiden hålla sig 

uppdaterad om vilka medieområden som är aktuella. Det är viktigt för myndigheten att kunna 

föra en dialog med allmänheten exempelvis vid en kris. Att kunna bemöta allmänhets frågor 

och oro skapar trovärdighet och förtroende för myndigheten. Detta i sin tur medför att 

människor får en ökad förståelse och benägenhet att följa myndighetens beslut samt 

rekommendationer vid en åtgärd.
25

  Förtroendet kan också bidra till att viktig information kan 

fås från dem som är först på plats. Då det sällan är räddningstjänsten eller media utan oftast 

den vanliga medborgaren. Dessa personer kan vara myndighetens öron och ögon och bidra till 

                                                
23

 Ibid 
24

 Ibid 
25

 Wessling, Stina, Kriskommunikation: handbok för offentlighetsanställda, 1. uppl., SKL Kommentus, Stockholm, 2013, sid 26 och 84 
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krishanteringen genom att dela med sig utav viktig information. Hur väl en kris hanteras 

kommer den att diskuteras i sociala medier, det är därför viktigt att myndigheten följer med i 

samtalen och försöker ha en så god dialog med allmänheten som möjligt.
26

 

Lyhördhet ger resultat 

Att vara lyhörda för allmänhetens behov är en fråga som alla myndigheter brottas 

med, men om man lyckas är belöningen värd sitt pris. I undersökningen 

Kommunikatören från 2012 av Hammer och Hanborg blev SJ det transportföretag 

som respondenterna ansåg var bäst på att kommunicera. SJ blev hyllade för sin 

närvaro på sociala medier, framför allt på Twitter. Trots en hel del problem med 

väder och inställda tåg så upplevde resenärerna att de blev väl informerade och att 

informationen var personlig.
27

 Det finns en viktig aspekt i att vara personlig och att ge 

snabba svar. En dålig dialog från myndigheternas sida leder till att allmänhetens 

trovärdighet försvinner. Detta i sin tur leder till att allmänheten i framtiden ställer sig 

skeptisk till myndigheternas information.
28

 Detta blir ett proaktivt arbete för att 

undvika att irritation uppstår på grund av att svar uteblir som i sin tur kan leda till att 

negativ kritik sprids. Eftersom information snabbt kan spridas på sociala medier, likt 

en löpeld, kan en liten händelse snabbt utvecklas till en kris.  

Ett generellt problem för myndigheter kan vara att de inte ha tillräckligt med resurser, 

eller att byråkratin tar sådan tid, för att komma in i ett arbetssätt som bemöter 

allmänhetens krav på tillgänglighet. I en enkät som Trafikverket tillsammans med två 

studenter tidigare gjort om sin Facebooksida, framgick det att hälften av alla 

respondenterna önskade att inläggsfrekvensen skulle öka. På frågan om “hur nöjd är 

du med svarsservicen på Trafikverkets Facebooksida?” svarade majoriteten att de 

varken var nöjd eller missnöjd. Det som motiverade varför det var missnöjda uppgav 

att det upplevde responstiden för lång.
29

 I samtal med Trafikverket har det 

framkommit att de upplever att trycket har ökat på Facebooksidan. Resenärerna vill 

idag kunna få information om sin resa inte bara på exempelvis hemsidan eller 

tågtavlan, utan även genom andra kanaler.  

                                                
26

 Ibid, sid 84 
27

 http://hammerhanborg.com/globalassets/global/kommunikatoren/se/kommunikatoren_2012.pdf hämtad den 18/5 2015 
28

 Wessling, Stina, Kriskommunikation: handbok för offentlighetsanställda, 1. uppl., SKL Kommentus, Stockholm, 2013, sid 26 
29

 Utdrag ur uppsatsen ”Ett vägval för Trafikverket” av Mandela Häckner & Rosemarie Rasmusson. Skriven vårterminen 2014, Stockholms 

Universitet (se bilaga 8) 

http://hammerhanborg.com/globalassets/global/kommunikatoren/se/kommunikatoren_2012.pdf
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Medianvändarna önskar dialog 

Internet har förändrat hur vi inhämtar information och hur den ska vara formad. Tidigare 

använde sig företagen av de traditionella medierna exempelvis tv, radio och tidningar, för att 

nå sin målgrupp. Genom dessa kanaler kunde man enkelt och effektivt nå många människor, 

förutsatt att det man skrev blev publicerat. Publiken hade liten möjlighet att ge respons. 

Denna modell kallades för ”one-to-many” och syftar just på det faktum att man som företag 

enkelt nådde många personer.
30

 Idag finns det fler kommunikativa sätt för människor att 

kommunicera, genom sociala medier, bloggar och forum exempelvis. Detta leder till att 

publiken idag förväntar sig en dialog som präglas av transparens och mänsklighet, inte ett 

monotomt budskap som sänds ut på ett företagsanpassat sätt. Man vill inte längre behöva 

sortera igenom mängder av information, utan tack vare teknologin kan man enkelt komma åt 

den information som är relevant för en själv. Internetanvändarna använder också den nya 

teknologin till att göra sin röst hörd genom egna plattformar. Detta gör att ett problem på lokal 

nivå kan bli en global angelägenhet på sekunder. Massmediernas roll finns fortfarande kvar 

och man talar om en ”many-to-many” modell, men de dominerar inte samtalen på det sätt 

man gjort tidigare. Detta måste företagen anpassa sig till och försöka hitta nya strategier för 

att kunna hantera.
31

 Dagens nya publiker förväntar sig att företagen engagerar sig och lyssnar 

på dem. Det är därför viktigt att problemen upptäcks tidigt och bemöts med snabb, tydlig och 

ärlig respons. Dialogen är viktig, företag måste arbeta för att skapa en öppen och ärlig relation 

med sina intressenter.
32

  

Internet och informationssökandet  

Företaget måste utvärdera vart det är mest troligt att målgruppen kommer att vända sig för att 

få information vid en händelse. Alla är inte lika vana vid sociala medier och man måste tänka 

på vilka resurser som krävs för att kunna möta den responsen man förväntas få.  

Vad man bör tänka på är att det är oundvikligt att inte använda sig av de traditionella 

medierna. Allmänheten använder sig fortfarande i väldigt stor utsträckning av t.ex. tidningar 

för att följa stora händelser. Samtidigt är det inte bra att låta internet vara oanvänt då detta 

öppnar upp för intressenternas egna tolkningar av tystnaden.
 33

 

                                                
30

 González-Herrero A. & Smith S. (2008) . "Crisis communications management on the Web: How Internet-based technologies are changing 

the way public relations professional handle business crisis". Journal of contingencies and crisis management 16(3). Sid 151 
31

 Ibid 
32

 Ibid, sid 146 
33

 Ibid, sid 149 
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Den teknologiska utvecklingen har bidragit till att vår tillgång till information och beteende 

kring att söka upp information har ändrats. Idag litar vi inte lika blint på auktoriteter, 

exempelvis läkare. Numera efter att en patient fått en diagnos fastställd går hen hem och söker 

upp mer eller annan information än den som läkaren tillhandahållit.  

Att det idag finns så mycket information att tillgå, har också bidragit till att gränsen mellan 

bra och dålig information har suddats ut.
34

 Information inte längre kan ses som en linjär linje 

från företagen till allmänheten. Förr såg man på kommunikation på detta sätt, att företagen 

sände ut ett meddelande via en kanal till sina mottagare. Med tiden har denna syn på 

kommunikation förändrats, i takt med att teknologin utvecklats.
35

 Nilsson skriver i sin bok 

Sociala? Medier?: en antologi om en ny tid att:  

”människors möjlighet att kommunicera med varandra är numera 

oändliga och har ruckat på tidigare fasta principer i samhället som 

företag i alla högsta grad bör uppmärksamma.”  

Numera är vi vana vid att kunna hitta information dygnet runt, vi skapar vårt eget innehåll 

som vi delar på social medier och ställer oss mer kritiska till reklam.
36

 I dagens samhälle där 

internet är så pass utbrett finns det otroligt många källor till information. Eftersom det finns så 

många olika ställen att inhämta information från, ligger stort fokus på dess utformning. 

Informationen kan snabbt ändra publikens inställning från inte bekymrad till väldigt 

bekymrad. Internet ger meddelanden och budskap som inte uppmärksammas i de traditionella 

medierna möjlighet att synas ändå. Detta gör att eftersom det finns fler ställen att inhämta 

information, är det inte säkert att allmänheten väljer den som egentligen är bäst, utan istället 

den som tilltalar dem. Människor i allmänhet scrollar sällan speciellt långt när de letar 

information, detta gör att de första träffar man får upp på exempelvis Google är dem man 

läser. Vilket självklart är problematiskt då det inte är självklart att den information som dyker 

upp först är den mest korrekta. På samma sätt är det ett problem att bloggar likställs med 

tidskrifter. 
37

 

Genom den teknologiska utvecklingen krävs inte massmedierna för att organisationer och 

publik ska komma i kontakt, även om det är troligt att de används för en första kontakt 

åtminstone. De traditionella medierna har förlorat sin särställning som ”gatekeepers”. 

                                                
34

 Krimsky, S. (2007). "Risk communication in the Internet age: The rise of disorganized skepticism". Environmental hazards 7. pp. Sid 157 
35

 Ibid, sid 159 
36

 Nilsson, Michael (red.), Sociala? Medier?: en antologi om en ny tid, Manifesto, Malmö, 2011 sid 12 
37

 Krimsky, S. (2007). "Risk communication in the Internet age: The rise of disorganized skepticism". Environmental hazards 7. pp. Sid 160 
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Organisationer kan nå ut med sina budskap utan att behöva ta hänsyn till medierna.
38

 

Hastigheten har stor betydelse när de gäller allmänhetens inhämtning av information. 

Allmänheten vill kunna få information snabbt och direkt när det händer, de vill vara konstant 

uppdaterade. Risken med detta är information som är tvivelaktig sprids och att kvalitén på 

informationen försämras.
39

 

Ki och Nekmat menar i sin avhandling "Risk communication in the Internet age: The rise of 

disorganized skepticism" att hastigheten och kraven på information har ökat radikalt. Därför 

är sociala medier strategiskt viktigt för att underlätta dialogen mellan organisationen och 

intressenterna. Genom sociala medier kan en dialog föras globalt vid en händelse. En viktig 

faktor är också att det i deras undersökning visat sig att allmänheten tenderar till att ha större 

tillit till sociala medier än de traditionella medierna.
40

 Vilket är intressant att ställa mot det 

faktum att Utz, Schultz, och Glocka menar i deras studie "Crisis communication online: How 

medium, crisis type and emotions affected public reactions in the Fukushima Daiichi nuclear 

disaster" att allmänheten litade mer på de traditionella medierna när det gällde information.
41

 

Organisationen kan också hantera dialogen dåligt vilket försämrar organisationens anseende. 

Dålig dialog kan vara att inlägg raderas eller att negativa kommentarer censurerats.
42

 Detta 

återkopplar till vad Gonzalez-Herrero och Smith menade med att publiken förväntar sig en 

öppen och ärlig dialog, inte att de tystas ner. Författarna påpekar att det finns även en viktig 

faktor i att organisationen ska ha resurser och kunskap att hantera sitt medium, att ha en 

utarbetad strategisk plan och inte bara använda det för att det för sakens skull.  En 

betydelsefull aspekt till det Gonzalez-Herrero och Smith lyfte fram om risken med att låta 

vissa medier vara oanvända.  

                                                
38

 Karlsson M., Demokratiinstitutet Sundvall (2008). "Internet, den ökade publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för 

kriskommunikation". Studier i politisk kommunikation 20. Sid 8 
39

 Ibid, sid 14 
40

 Ki, E.J., & Nekmat, E. (2014). "Situational crisis communication and interactivity: Usage and effectiveness of Facebook for crisis 

management by Fortune 500 companies". Computers in Human Behavior. 35 sid 141 
41

 Utz, S., Schultz, F., & Glocka, S. (2013). "Crisis communication online: How medium, crisis type and emotions affected public reactions 

in the Fukushima Daiichi nuclear disaster". Public Relations Review. 39(1), sid 40 
42

 Ki, E.J., & Nekmat, E. (2014). "Situational crisis communication and interactivity: Usage and effectiveness of Facebook for crisis 

management by Fortune 500 companies". Computers in Human Behavior. sid 141 
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METOD 

För att få veta hur allmänheten uppfattar Trafikverkets information vid en operativ störning på 

järnvägen utfördes en enkät. Enkäten skapades i webbenkätverktyget Limesurvey och spreds 

senare i sociala medier. Den låg ut under en treveckors period. Denna har sedan jämnförts 

med Trafikverkets riktlinjer för sociala medier. Som komplement till detta utfördes även en 

intervju med en kundtjänstmedarbetare på Trafikverket. 

Enkätens variabler 

Variablerna finns att läsa i sin helhet i bilagorna, se bilaga 1. 

Våra bakgrundsvariabler (fråga nr 14) gav specifik information om respondenten som sedan 

kunde jämföras med kommunikationsplanens tilltänka målgrupp. För att sedan kunna 

undersöka var respondenterna inhämtade information vid en operativ störning och hur 

respondenterna upplevade informationen ställde vi frågorna nedan 

Fråga nr 5 ställdes för att se hos vem respondenterna i första hand sökte informationen. Detta 

för att se om resenärerna söker information från den som är ansvarig att tillhandahålla den. En 

möjlig hypotes skulle kunna vara att anledning till att respondenterna upplever att 

informationen saknas är att de söker hos fel aktör. Detta är anledningen till varför fråga nr 6 

ställdes. 

Genom att ställa fråga nr 7 ges kunskap om vilka kanaler respondenterna känner till att 

Trafikverket tillhandahåller. En anledning till att respondenterna upplever att det saknas 

information kan vara att de inte har kunskap om vilken kanal som tillhandahåller den. Denna 

fråga och andra liknande frågor hade ett begränsat antal alternativ som respondenterna fick 

välja, max tre. Detta för att dels minska materialet som analyserades samt undvika att 

respondenterna kryssade i alternativ bara på måfå. 

Fråga nr 8 ger svar på vilka kanaler som respondenterna använde sig utav. Fråga nr 9 ger svar 

på om respondenterna kände sig nöjd med hur de fick informationen eller om de upplevade att 

det skulle behövts göras förändringar. 

Fråga nr 10 ger svar på vilka kanaler som respondenterna själva skulle använda sig av och om 

detta motsvarar vilka kanaler som Trafikverket tillhandahåller. Fråga nr 11 visar hur stor roll 

informationen spelade in i respondenternas resa, är det till och med så att respondenten valde 

att avstå sin resa på grund av att informationen saknades. 
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Intervjun med Viktor, kundtjänsthandläggare på Trafikverket 

En bra strategi för att få en bättre och mer fullständig bild av vad som pågår är att kombinera 

olika metoder.
43

 Därför gjordes även en intervju för att komplettera undersökningen. Målet 

var att intervjua någon vars arbetsuppgifter är att förverkliga riktlinjerna för sociala medier. 

Detta för det kan uppstå situationer när den anställde måste avvika från planen. En plan är inte 

alltid fullständig och kan behöva kompletteras.
44

 Den personliga faktorn har en betydande roll 

för hur planen tolkas då individens erfarenheter och personlighet ter sig olika.  

Intervjun gjordes därför med Viktor som arbetar som kundtjänsthandläggare på Trafikverket. 

Viktor har gett sitt medgivande att nämnas vid förnamn i uppsatsen.  Exakt vilka frågor som 

ställdes finns att läsa i bilagorna, se bilaga 2. 

Metodernas samverkan och urval 

Genom intervjuen skapades en bild om hur Trafikverkets kundtjänst upplevde 

informationsbehovet och hur de jobbade för att bemöta detta. Vilket senare ställdes mot hur 

respondenterna själva upplevde sitt informationsbehov. Trafikverkets riktlinjer gav svar på 

hur Trafikverket ska agera och var de ska verka, vilket sedan ställdes mot både 

respondenterna och Viktors svar. En svårighet med undersökningen var att urvalsgruppen var 

väldigt stor, då hela Sveriges befolkning är Trafikverkets målgrupp. Det är omöjligt att nå alla 

dessa människor med en enkät som sprids genom Facebook. Detta betyder att undersökningen 

inte ger något definitivt svar på hur alla resenärer söker information, utan en antydan, utifrån 

vilken en diskussion kan föras. 

Material 

Matrialet för uppsatsen var Trafikverkets riktlinjer Trafikverkets närvaro i sociala medier och 

Hantering av Trafikverkets sociala kanaler, se bilaga 5 och 6. Detta tillsammans med 

resultatet av enkäten och intervjun. Vi använde oss även av en tidigare undersökning i 

uppsatsen ”Ett vägval för Trafikverket” av Mandela Häckner & Rosemarie Rasmusson som 
utfört på uppdrag av Trafikverket, se bilaga 8. I denna framkom det att informationsbehovet 

på Facebook var större än vad man tidigare trott. Vi är väl medvetna om att detta är en liten 

undersökning, men den kan ändå ge en viss inblick i hur allmänheten vill att Trafikverket ska 

använda sin Facebooksida. Trots storleken på undersökningen så bör man ha i åtanke att den 

är unik av sitt slag då den är specifikt inriktad på Trafikverkets användande av Facebook.   

                                                
43

 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, sid 10-11 
44

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats, Strategisk kommunikation: en introduktion, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014, sid 28 
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RESULTAT 

Delar utav resultatet som framkom behandlades inte. Då detta inte var relevant för uppsatsen, 

då respondenterna inte svarade på det sättet som förväntades. Exempelvis lyftes det fram 

kritik mot tågbolagen vilket inte var relevant för uppsatsen. Fokus lades på det som var 

relevant för frågeställningarna. Det går att läsa hela enkätresultatet i de medföljande bilagorna 

samt Viktor svar från intervjun. Se bilagorna 2, 3 och 4. 

Bakgrund, kön, ålder, boendeort samt resvanor 

Totalt svarade 241 personer på enkäten. Bakgrundvariablerna visade att 68,05 % av 

respondenterna var kvinnor och 31,54 % var män. En person har valde att inte svara på 

frågan. Majoriteten av respondenterna var i åldrarna 18- 30 år (30,71%). Övriga respondenter 

var i åldrarna 31-40 år (28,63%), 41-50 år (20,66%), 51-60 (13,69%), 61 + (5,81). En person 

var under 18 år och en annan valde att inte svara på frågan. 
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Figur 2 – Kön. Antal respondenter: 241 
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Figur 1 – Ålder. Antal respondenter: 241 
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Tre län var främst representerade Gävleborg (34 %), Stockholm (19 %) och Västerbotten (15 

%), i övrigt kom minst en respondent från varje län med undantag från två, Blekinge och 

Jämtland. Det flesta av respondenterna ”åker tåg någon gång per år” (38,37 %). Det var i 

övrigt jämnt fördelat i det kategorierna av resenärers resande. 

Figur 3 – Bostadslän. Antal respondenter: 241 

 

Figur 4 – Hur ofta man åker tåg. Antal respondenter: 241 
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Eventuella erfarenheter av förseningar 

För att få svar på frågeställningarna lades fokus främst på fyra huvudfrågor och på två 

följdfrågor. På frågan ”Om du tänker tillbaka på senaste gången du var med om en händelse 

på järnvägen, från vem fick du information om händelsen och dess konsekvenser?” uppgav 

majoriteten av respondenterna tågpersonalen (42,32%), sedan kom tågtavlan (22,75 %) och 

Radio/TV/tidning, (8,30 %). Det tre alternativ som resenärerna minst angav var tågbolaget, 

Trafikverket och tågvärden på stationen. På alternativet ”annat” där respondenterna själva fick 

fylla i ett alternativ uppgav de flesta att det använt sig av en app.  

Figur 5 – Vem gav informationen vid händelsen. Antal respondenter: 241 

 

 

På nästa fråga ”Vilka kanaler använder du dig av för att få information om händelser på 

järnvägen? Välj max tre alternativ” uppgav de flesta att man använde sig utav tågtavlan på 

stationen (70,12%), Trafikverkets hemsida (49,79%) och en app i din telefon (33,20%). 

Utskick i brevlådan (0 %), Trafikverkets Twitter (0,41 %) och Trafikverkets Instagram 

(0,41%) och resebolagets Twitter (0,41 %), Trafikverkets Facebook, (0,83 %) var det kanaler 

som respondenterna inte använde sig av. Det fanns möjlighet för respondenterna att själva 

skriva egna svarsalternativ, resultatet visade att “en app i min telefon” var överrepresenterat. 

Respondenterna använde sig också i stor utsträckning av tidningarnas hemsida och 

tågbolagens hemsida.  
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Figur 6 – Informationskanalerman använder idag. Antal respondenter: 241 

 

Åsikter om hur det har fungerat  

På följdfrågan “Hur nöjd var du med denna information?” var majoritet nöjd (50,42 %) 

och missnöjd var 22,08% och resterande svarsalternativ (missnöjd, mycket nöjd, vet ej, inget 

svar och annat) representerades av en jämn svarsfrekvens.  

Figur 7 – Nöjdhet med informationen som givits. Antal respondenter: 241 
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På frågan “Upplever du att informationen du hittar i 

dessa kanaler är tillräcklig? Motivera gärna ditt svar” 

svarade 40,66% av respondenterna ja och 32,37% 

svarade nej. De två övriga alternativen (vet ej och inget 

svar) valde under 20 % av respondenterna.  

Respondenterna fick även här möjligheten att fylla i 

fritext för att kunna motivera sitt svar. De som 

framgick utav detta var att; resenärerna upplevde att 

kanaler uppdateras för sällan, och detta resulterade i att 

man fick fel information. Respondenterna upplevde att 

de fick mycket information vad som orsakat 

förseningen men inte hur man skulle fortsätta sin resa.  

 

Nästa fråga var “Om du fick välja själv var skulle du då helst hämta information om en 

händelse på järnvägen? Välj max tre alternativ”.  De svarsalternativ som respondenterna 

efterfrågade var; en reseapp (48,55%), tågtavlan på stationen (46,06%) och Trafikverkets 

hemsida (37,76%). Minoriteten av respondenterna efterfrågade Trafikverkets Instagram, 

Tågbolagets Twitter som båda fick 0,41 % och text- TV/tidning som fick 1,24 %. 

Figur 9 – Var vill man hämta informationen. Antal respondenter: 241 
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Val av annat färdmedel 

Sista huvudfrågan löd “Har du någon gång valt att inte åka tåg när det varit problem på 

järnvägen pga. av att informationen har varit knapphändig? Motivera gärna ditt svar”. 

Hela 48,13% svarade nej men nästan lika 

många svarade ja, 40,66%. Procentnivån på de 

övriga svarsalternativen (vet ej och inget svar) 

var låg, under 6 %. Det som gick att utläsa 

från fritexten var att resenärerna föredrog ett 

annat resesätt om de hade en tid att passa. 

Detta på grund av dåliga erfarenheter vid 

tidigare tågförseningar. Respondenterna 

avbröt inte sin resa, den påbörjas aldrig via 

tåg.  

  

41% 

48% 

6% 
5% 

Ja

Nej

Vet ej

Inget svar

Figur 10 – Valt bort tåg pga. bristande information 

Antal respondenter 241 
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ANALYS 

I bakgrundsvariablerna framgick det att majoriteten av respondenterna var kvinnor, 68 %. 

Enkäten spreds i facebookgrupper för yrkesverksamma kommunikatörer. 

Kommunikatörsyrket är en kvinnodominerad bransch, vilket kan ses i andra större enkäter 

exempelvis Kommunikatören 2012 
45

och om man ser till Sveriges Kommunikatörers 

medlemsregister.
46

 Detta kan vara en förklaring till varför det är övervägande kvinnor som 

svarat. En annan förklaring kan vara att enkäten spreds till bekanta och vänner, och av dessa 

är majoriteten kvinnor eller så var det bara kvinnorna som tog sig tid att svara. När det gäller 

ålder så är det en jämnfördelning av respondenter i åldrarna 18-50, vilket stämmer överens 

med siffrorna om vilka som är mest aktiva på Internet
47

. 

Tre län var starkt representerade, Gävleborg (34 %), Stockholm (19 %) och Västerbotten (15 

%), vilket inte är förvånansvärt med tanke på att enkäten främst gick ut till bekanta och 

vänner som bor på dessa ställen. Även om så var fallet är det intressant att ställa dessa län mot 

varandra med tanke på hur olika tågtrafiken ser ut. Fördelen med att enkäten kunde delas 

vidare genom sociala medier var att detta resulterade i att nästan alla län förutom två fanns 

representerade. Bland respondenterna åkte majoriteten tåg ”några gånger per år”, 32 %. I 

övrigt var spridningen mellan svarsalternativen jämnt fördelade.  

Majoriten av respondenterna reste ett par gånger per år med tåg. Det finns en risk att dessa 

respondenter inte varit med om en operativ störning på järnvägen. Det hade varit idealiskt om 

majoriteten av respondenterna rest dagligen med tåg. Av det som gick att avläsa ur fritextens 

svar var att det fanns både resenärer som aldrig varit med om en operativ störning men även 

många som konstant varit med om detta. Så de tillsammans ger en helhetsbild av hur 

resenärerna upplever informationen generellt. 

Någon som starkt efterfrågades av respondenterna var en app som gör det möjligt att få 

personlig information snabbt och enkelt om det skulle uppstå någon typ av operativ störning. 

Många av respondenterna använde sig redan utav olika appar men upplevde att informationen 

hann bli inaktuell, då den inte kom från Trafikverket. Resenärerna uppskattade fortfarande de 

gamla informationskanalerna, exempelvis tågtavlan eller personal på stationen. Detta stämmer 

överens med vad som framkom i intervju med Viktor, (kundtjänsthandläggare på 

Trafikverket) att resenärerna både söker nya kanaler men även vill vid behålla de gamla.  

                                                
45

 http://hammerhanborg.com/globalassets/global/kommunikatoren/se/kommunikatoren_2012.pdf hämtad den 13/5 2015 
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 http://www.sverigeskommunikatorer.se/globalassets/dokument/lonestatistik/loneenkat-2014-sk.pdf hämtad den 13/5 2015 
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 Olle Findahl, Svenskarna och Internet (2013) https://www.iis.se/docs/SOI2013.pdf, sid 21 hämtad den 22/4 2015 
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DISKUSSION 

I denna del summeras resultatet, analysen och reflektioner görs över de slutsatser som 

framkommit. 

I frågeställningarna ställdes frågan vilka medier allmänheten använder sig av för att få 

information vid en operativ störning på järnvägen och “hur arbetar Trafikverket strategiskt 

med att förmedla information till allmänheten vid en operativ störning på järnvägen?“. För att 

få svar på detta har en enkät skickats ut till allmänheten via sociala medier samt har 

Trafikverkets riktlinjer för sociala medier gåtts igenom. Se riktlinjerna i bilagorna, bilaga 5 

och 6. Detta jämfördes sedan med vilka kanaler som Trafikverket befinner sig på. Eftersom 

frågorna överlappar så kommer svaren diskuteras i flytande text. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om resenärerna och Trafikverket befinner sig i samma 

kanaler och har samma förväntningar på hur kanalerna ska användas. I enkäten framgick de 

att respondenterna sökte sin information i första hand från tågtavlan, Trafikverkets hemsida 

och en app i mobilen. I de två dokumenten från Trafikverket och i samtalen med medarbetare 

så framgick det att Trafikverket informerar främst genom tre kanaler. Dessa är; hemsidan, 

utrop i högtalare/tågtavlan på stationen samt tillhandahåller information till tågbolagen (som i 

sin tur förväntas informera resenärerna i sina kanaler). Detta visar på att Trafikverket och 

respondenterna i stor omfattningen använder sig av samma kanaler. Men respondenterna är 

inte helt nöjda med den information som förmedlas och upplever att informationsflödet går 

för sakta. Informationen hinner bli inaktuell innan den når fram till dem. Respondenterna vill 

använda sig utav samma kanaler som Trafikverket men i en omvänd ordning. Respondenterna 

nämner att de idag använder sig utav en app. Men den funktionen ägs idag inte utav 

Trafikverket. Om så var fallet skulle det underlätta informationsflödet då det inte behöver gå 

via en tredje part. Informationen skulle troligen bli personligare, snabbare och korrekt. Detta 

bekräftar Karlsson teori, som nämndes under teorikapitlet, om att allmänheten idag vill få 

information snabbt och effektivt, men att detta också kan resultera i att fel information 

sprids.
48

  

Respondenterna lyfter också fram att de använder Trafikverkets hemsida och önskar att denna 

kanal ska fortsätta tillhandahålla information. Svaret på varför man inte är nöjd med dagens 

information på hemsidan skulle kunna vara att alla internetanvändare inte har samma vana av 

att navigera på olika plattformar. Viktor på kundtjänst betonade att ofta får Trafikverket 

                                                
48

 Karlsson M., Demokratiinstitutet Sundvall (2008). "Internet, den ökade publiceringshastigheten och de förändrade villkoren för 

kriskommunikation". Studier i politisk kommunikation 20. Sid 8 
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osammanhängande ”gillamarkeringar” och kommentarer på sin Facebooksida mot vad de 

förväntar sig.  

“Min spontana teori om varför det händer är att ganska många av de som är 

aktiva på vår Facebooksida är inte så vana användare av sociala medier, 

alltså personer som inte direkt hör till generationen som växt upp med dator 

och internet som en naturlig del i ens vardag”. 

I dagens samhälle förväntar sig också internetanvändarna dialog inte bara information. Om 

individen inte direkt hittar den information som denne söker, går denne hastigt vidare till en 

annan plattform och ställer sin fråga.
 
Internet är ett framåtlutat medium vilket innebär att 

användarna söker aktivt information och har relativt kort tålamod om denne inte hittar den 

informationen denne söker.
49

 

Dagens medieanvändare förväntar sig att organisationerna lyssnar och vill föra dialog.
 50

 I 

Trafikverkets riktlinjer för sociala medier betonas betydelsen av dialog. Men däremot saknas 

det mer specifikt vad som ska kommuniceras på de olika plattformerna. Detta kommer den 

nya strategiska planen förhoppningsvis att tillhandahålla. Det viktiga för alla myndigheter att 

komma ihåg är att fokus ska ligga på att informationen alltid är snabb, öppen och ärlig. Detta 

skapar en bra relation och ömsesidig respekt. Som i sin tur kan leda till att allmänheten får en 

positiv bild av myndigheten och negativ kritik kan undvikas.  Detta är speciellt viktigt i 

sociala medier där information sprids som ringar på vattnet. 
51

 

När det gäller sociala medier är det viktigt för myndigheterna att utvärdera var det är mest 

troligt att målgruppen kommer att vända sig för att få information, då plattformarna är 

många.
52

 Respondenterna i vår enkätundersökning önskade inte att informationen skulle 

finnas främst på Facebook, men i intervju med Viktor så upplever han att allmänheten 

efterfrågar information på just denna kanal. Kan de vara så att individen väljer den kanal som 

denne är bekant med? Att varför respondenterna valt samma alternativ på frågorna “vad de 

använder för medier” och “vad de önskar skulle finnas”, är att de inte vill ha något nytt utan 

att de som redan finns ska vidareutvecklas.  

Respondenterna vill att aktörerna ska lägga mer fokus på att informera om hur deras fortsatta 

resa ska se ut. De önskar mindre information vad som orsakat den operativa störningen på 
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järnvägen. Det respondenterna lyfte fram var en önskan om en förbättrad och nytänkande app. 

I denna app skulle alla aktörer kunna förmedla snabb, tydlig och effektiv information till den 

berörda resenären. Intervjun med Viktor på kundtjänst visade att respondenterna i den här 

enkäten inte följer den bild som kundtjänst upplever; att resenärerna efterfrågar mer 

information på Facebook. Men det som respondenterna och kundtjänst var överens om var att 

idag vill resenärerna ha information i både gamla och nya kanalerna. Detta bekräftar 

González-Herrero & Smiths teori om att allmänheten söker information i både gamla och nya 

kanaler. Ingen myndighet kan inte utesluta varken den ena eller den andra. Alla använder inte 

heller sociala medier, och en stor del av befolkningen har fortfarande inte tillgång till 

internet.
53

 Detta medför att myndigheterna fortfarande måste använda sig av massmedierna 

som informationskanal. Eftersom alla medborgare har rätt till den informationen som 

myndigheterna tillhandahåller. Det är dock svårt för en myndighet att finnas i exakt alla 

kanaler och alla kanaler är menade för information.  Trafikverket likt andra myndigheter, står 

därför inför en svår utmaning att tillgodose hela Sverige befolkningen med information. Det 

som idag är tydligt är att en majoriten av befolkningen äger en smartphone och använder den 

som sin kontakt med omvärlden. Det är genom mobiltelefonerna som myndigheterna idag i 

stor utsträckning når sin målgrupp. Detta oavsett om allmänheten ringer kundtjänst, surfar på 

hemsidan via mobilen eller använder Facebook-appen. Därför är det på apparna fokus bör 

ligga. Det har redan börjat dyka upp appar med enbart information från myndigeter, appen 

Varsko är ett exempel på detta. Genom denna app får användaren information om olyckor och 

katastrofer.
54

 Genom appar kan myndigheterna tillgodose användarnas krav på snabb, enkel 

och effektiv information. 

Den här undersökningen har inte gett svar på frågan om vilka kanaler som hela befolkningen 

använder sig av vid en operativ störning på järnvägen och om dessa överensstämmer med 

Trafikverkets kanaler. Undersökningen har bara gett svar på var enkätens respondenter söker 

sin information vid en operativ störning på järnvägen, som i sin tur kan ge en hint om hur 

dagens medieanvändare söker information. Detta är en svaghet med denna studie, då anatalet 

respondenter i enkäten är liten jämförelsevis med målgruppen. Förhoppningen med denna 

studie är dock att väcka ett intresse för hur dagens myndighetsinformation ska utvecklas för 

att möta medieanvändarnas nya krav.   

                                                
53

 Ibid, sid 149 
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SAMMANFATTNING 

Denna undersökning har visat att respondenterna och Trafikverket befinner sig i stor 

utsträckning i samma kanaler. Respondenterna lyfter dock fram en önskan om en app där alla 

aktörer inom järnvägen ska samla all information för olika geografiska områden. Det nya 

medielandskapet har förändrat hur allmänheten inhämtar och söker information. Dagens krav 

på information är att den ska vara snabb, lättillgänglig och personlig. Myndigheterna har en 

svår utmaning att försöka tillgodo se hela Sveriges befolkning, eftersom det är tydligt att alla 

söker information olika. Sociala medier har blivit viktigare i människors 

informationssökande, men detta betyder inte att de traditionella massmedierna tappat sin 

funktion som nyhetsförmedlare. Forskningen talar om den ”mobila fasen”, att mobilen har 

blivit en del av vår vardag. Mobilen tar mer och mer över rollen som vår länk till omvärlden, 

rollen som datorn tidigare haft. Vad denna undersökning har visat är att oavsett vilken 

plattform som myndigheterna väljer att använda sig utav, är det viktigt att informationen går 

att nå i mobilen.  

Förslag på fortsatt forskning: 

I framtida forskning skulle det vara intressant att se om fanns en möjlighet för alla aktörer 

inom järnvägen att samarbete. Detta samarbete skulle generera i en app som tillhanda håller 

snabb, effektiv och direkt information till resenärerna. Respondenterna i denna undersökning 

lyfte fram att de upplevde att vid en operativ störning så är informationen koncentrerad på vad 

som orsakat problemet, istället för hur de ska fortsätta sin resa. Syftet med denna app skulle 

vara att likt appen Varsko föra samma all information på ett ställe, både från aktörerna och 

resenärerna själva.  Denna app skulle kunna bli en avlastning för kundtjänst, då resenärerna 

själva enkelt skulle kunna hitta informationen, utan kundtjänstinblandning.  

För att förankra detta i verkligheten skulle en omfattande enkätundersökning till Sveriges 

befolkning göras. Där skulle frågor kring denna påhittade app vara inriktade på hur 

användarna önskade att den ska utformas och fungera. En intervju med grundarna av appen 

Varsko skulle göras som komplement till undersökningen. Detta för att få veta hur de 

upplevde responsen på appen och för att undvika samma problem som de förmodligen stötte 

på.  
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Bilaga 1 – Variabler 

1) Kön: 

Man 
Kvinna 

2) Ålder 

under 18 år 
18-30 
31-40 
41-50 
51-60 
61+ 

3) I vilket län bor du? 

Lista på samtliga 21 av Sveriges län och alternativet “vill inte svara” 

4) Hur ofta åker du tåg? 

Dagligen 
Varje vecka 
Flera gånger i månaden 
Enstaka gång i månaden 
Några gånger per år 
Mer sällan 

5) Om du tänker tillbaka till senaste gången du var med om en händelse på järnvägen, från vem 
fick du information om händelsen och dess konsekvenser? 

Tågpersonalen 
Tågbolaget 
Trafikverket 
Tågvärden på stationen 
Tågtavlan på stationen 
Radio/TV/tidning 
Annat: 
Inget svar 

6) Hur nöjd var du med den informationen du fick? 

Mycket nöjd 
Nöjd 
Missnöjd 
Väldigt missnöjd 
Vet ej 
Annat: 

7) Vilka kanaler känner du till som trafikverket använder sig av utav idag? Välj max tre 
alternativ 

Facebook 
Twitter 
Den egna hemsidan 
Youtube 
Utskick i brevlådan 
Radio/TV/tidningar 
Instagram 
Linkedin 
Flickr 
Kundtjänst 
Inget av ovanstående. 

  



Bilaga 1 – Variabler 

8) Vilka kanaler använder du dig av för att få information om händelser på järnvägen? Välj 
max tre alternativ 

Text-tv 
TV 
Tågtavlan på stationen 
Radio 
Sms 
E-post 
Utskick i brevlådan 
En app i din teleon 
Trafikverkets twitter 
Trafikverkets facebook 
Trafikverkets instagram 
Trafikverkets hemsida 
Trafikverkets kundtjänst 
Resebolaget hemsidan 
Resebolaget facebook 
Resebolaget twitter 
Annat: 

9) Upplever du att informationen du hittar i dessa kanaler är tillräcklig? Motivera gärna ditt 
svar 

Ja 
Nej 
Vet inte 
Inget svar 
Och skriv din kommentar här: 

10) Om du fick välja själv vart skulle du då helst hämta information om en händelse på 
järnvägen? Välj max tre alternativ 

Text-tv 
TV 
Tågtavlan på stationen 
Radio 
Sms 
E-post 
Tidningen 
Utskick i brevlådan 
En app i din teleon 
Trafikverkets twitter 
Trafikverkets facebook 
Trafikverkets instagram 
Trafikverkets hemsida 
Trafikverkets kundtjänst 
Personal på stationen 
Resebolaget hemsidan 
Resebolaget facebook 
Resebolaget twitter 
Annat: 

11) Har du någon gång valt att inte åka tåg när de varit problem på järnvägen på grund av att 
informationen varit knapphändig? Motivera gärna ditt svar! 

Ja  
Nej 
Vet inte 
Inget svar 
Skriver din kommentar här: 



Bilaga 2 - Mailintervju med Viktor, kundtjänsthandläggare på Trafikverket 

Hej!  
 
Först och främst – Bra ämne! Det är något som efterfrågats och som borde lyftas snabbare då 
jag ser ett behov som skapas i takt med att vi samhället tar nästa steg i utvecklingen, som mer 
eller mindre går från informationssamhälle till konversationssamhälle (kan man kalla det så?) 
 
- Upplever du att trycket på Facebook har ökat det senaste året? Om ja, i så fall har 
användningen av någon annan kanal, exempelvis telefonen minskat? 
Ja, trycket har ökat men min känsla är att ökningen inte följer samma exponentiella kurva som 
antalet ”gillare”. Utan att titta på statistik så är min känsla att ökningen av antalet inlägg 
snarare följer en rät linje med ganska lågt gradtal även om det stundtals blir ”stormar” med 
många inlägg om samma sak.  

- I trafikverkets riktlinjer står det följande: “Följ kontinuerligt upp och analysera hur 
målgruppen tar emot Trafikverkets inlägg.” Så vår fråga är: hur upplever du responsen 
på inlägg som ni gör? 
Svår fråga. Framförallt eftersom antalet kommentarer och gillamarkeringar är så 
osammanhängande till vad vi förväntar oss vid olika publiceringar. Inte allt för sällan 
inkommer dessutom kommentarer som inte hör till våra inlägg alls. Min spontana teori om 
varför det händer är att ganska många av de som är aktiva på vår Facebooksida är inte så vana 
användare av sociala medier, alltså personer som inte direkt hör till generationen som växt 
upp med dator och internet som en naturlig del i ens vardag. Vi har dessutom en utmaning i 
att få våra inlägg att bli mer intressanta, jag menar let’s face it, infrastruktur är inte 
supersexigt… 

- Finns det något speciellt ämne som folk generellt ställer mest frågor om på Facebook, 
vad i så fall? 
Fördelningen är mer jämn på Facebook än den är i våra andra kanaler. På FB är därför antalet 
inlägg som berör järnvägen förhållandevis hög om man jämför med exempelvis antalet 
telefonsamtal om samma sak.  

- Om ni på kundtjänst vet med er att det är en stor störning på järnvägen exempelvis i 
Stockholm, i vilken kanal kan ni se att resenärerna kontaktar er för information?  Är 
det övervägande i telefonen eller på Facebook, eller båda delarna? 
Övervägande på telefon men det har inkommit önskemål om att vi ska ha den typen av 
information på vår Facebooksida. Jag skulle dock vilja påstå att väldigt få störningar 
genererar särskilt mycket samtal.  

- Dyker det upp frågor som allmänheten själva hade kunnat läsa sig till på Trafikverkets 
hemsida eller är det generellt nya frågor som dyker upp? Frågor som Trafikverket inte 
själva har tagit upp på sin hemsida eller Facebooksida?   
Det är allt möjligt men i många fall kan man hitta information på vår webbplats – om man vet 
var man ska leta, vilket inte alltid är helt lätt.  
 
Hör av er om ni vill att jag ska förklara något mer utförligt!  
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Resultat

Enkät 82873

Antalet poster i denna sökning: 241
Antalet poster i denna enkät: 241
Procent av totala antalet poster: 100.00%
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Sammanfattning av fält för Fråga 1

Kön

Svar Antal Procent
Kvinna (F) 164 68.05%
Man (M) 76 31.54%
Inget svar 1 0.41%
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Sammanfattning av fält för Fråga 1

Kön
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LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 2

Ålder

Svar Antal Procent
under 18 år (1) 1 0.41%
18-30 (2) 74 30.71%
31-40 (3) 69 28.63%
41-50 (4) 49 20.33%
51-60 (5) 33 13.69%
61+ (6) 14 5.81%
Inget svar 1 0.41%
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Sammanfattning av fält för Fråga 2

Ålder
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Sammanfattning av fält för Fråga 3

I vilket län bor du?

Svar Antal Procent
Blekinge län (1) 0 0.00%
Dalarnas län (2) 7 2.90%
Gotlands län (3) 1 0.41%
Gävleborgs län (4) 83 34.44%
Hallands län (5) 2 0.83%
Jämtlands län (6) 0 0.00%
Jönköpings län (7) 2 0.83%
Kalmar län (8) 1 0.41%
Kronobergs län (9) 1 0.41%
Norrbottens län (10) 7 2.90%
Skåne län (11) 6 2.49%
Stockholms län (12) 46 19.09%
Södermanlands län (13) 8 3.32%
Uppsala län (14) 12 4.98%
Värmlands län (15) 1 0.41%
Västerbottens län (16) 35 14.52%
Västernorrlands län (17) 3 1.24%
Västmanlands län (18) 6 2.49%
Västra Götalands län (19) 7 2.90%
Örebro län (20) 5 2.07%
Östergötlands län (21) 7 2.90%
Vill inte svara (22) 0 0.00%
Inget svar 1 0.41%
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Sammanfattning av fält för Fråga 3

I vilket län bor du?
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LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 4

Hur ofta åker du tåg?

Svar Antal Procent
Dagligen (1) 28 11.62%
Varje vecka (2) 23 9.54%
Flera gånger i månaden (3) 31 12.86%
Enstaka gång i månaden (4) 41 17.01%
Några gånger per år (5) 78 32.37%
Mer sällan (6) 39 16.18%
Inget svar 1 0.41%

page 9 / 24

LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 4

Hur ofta åker du tåg?
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Sammanfattning av fält för Fråga 5

Om du tänker tillbaka till senaste gången du var med om en händelse på
järnvägen, från vem fick du information om händelsen och dess konsekvenser?

Svar Antal Procent
Tågpersonalen (1) 102 42.32%
Tågbolaget (2) 14 5.81%
Trafikverket (3) 11 4.56%
Tågvärden på tågstationen (4) 8 3.32%
Tågtavlan på stationen (5) 50 20.75%
Radio/tv/tidning (6) 20 8.30%
Annat 17 7.05%
Inget svar 19 7.88%
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Sammanfattning av fält för Fråga 5

Om du tänker tillbaka till senaste gången du var med om en händelse på
järnvägen, från vem fick du information om händelsen och dess konsekvenser?
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LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 6

Hur nöjd var du med den informationen du fick?

Svar Antal Procent
Mycket nöjd (1) 23 9.58%
Nöjd (2) 121 50.42%
Missnöjd (3) 53 22.08%
Väldigt missnöjd (4) 12 5.00%
Vet ej (5) 24 10.00%
Annat 5 2.08%
Inget svar 2 0.83%
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Sammanfattning av fält för Fråga 6

Hur nöjd var du med den informationen du fick?
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Sammanfattning av fält för Fråga 8

Vilka kanaler känner du till som Trafikverket använder sig utav idag? Välj max tre
alternativ.

Svar Antal Procent
Facebook (1) 33 13.69%
Twitter (2) 9 3.73%
Den egna hemsidan (3) 201 83.40%
Youtube (4) 2 0.83%
Utskick i brevlådan (5) 10 4.15%
Radio/tv/tidningar (6) 65 26.97%
Instagram (7) 1 0.41%
LinkedIn (8) 0 0.00%
Flickr (9) 0 0.00%
Kundtjänst (11) 104 43.15%
Inget av ovanstående (10) 21 8.71%

page 15 / 24

LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 8

Vilka kanaler känner du till som Trafikverket använder sig utav idag? Välj max tre
alternativ.
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LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 10

Vilka kanaler använder du dig av för att få information om händelser på
järnvägen? Välj max tre alternativ.

Svar Antal Procent
Text-tv (3) 9 3.73%
Tv (4) 16 6.64%
Tågtavlan på stationen (5) 169 70.12%
Radio (6) 13 5.39%
SMS (7) 15 6.22%
E-post (8) 5 2.07%
Utskick i brevlådan (12) 0 0.00%
En app i din telefon (9) 80 33.20%
Trafikverkets twitter (2) 1 0.41%
Trafikverkets facebook (1) 2 0.83%
Trafikverkets instagram (10) 1 0.41%
Trafikverkets hemsidan (11) 120 49.79%
Trafikverkets kundtjänst (16) 16 6.64%
Resebolagets hemsida (13) 78 32.37%
Resebolagets facebook (14) 6 2.49%
Resebolagets twitter (15) 1 0.41%
Annat 15 6.22%
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Sammanfattning av fält för Fråga 10

Vilka kanaler använder du dig av för att få information om händelser på
järnvägen? Välj max tre alternativ.
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Sammanfattning av fält för Fråga 11

Upplever du att informationen du hittar i dessa kanaler är tillräcklig? Motivera
gärna ditt svar.

Svar Antal Procent
Ja (1) 98 40.66%
Nej (2) 78 32.37%
Vet ej (3) 38 15.77%
Inget svar 27 11.20%
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Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 11

Upplever du att informationen du hittar i dessa kanaler är tillräcklig? Motivera
gärna ditt svar.
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LimeSurvey Översiktlig statistik
Enkät 82873 'Medieanvändarnas förändrade krav på myndigheternas kommunikation'

Sammanfattning av fält för Fråga 12

Om du fick välja själv var skulle du då helst hämta information om en händelse
på järnvägen?  Välj max tre alternativ.

Svar Antal Procent
Trafikverkets facebook (1) 22 9.13%
Trafikverkets twitter (2) 11 4.56%
Trafikverkets hemsidan (4) 91 37.76%
En egen app (3) 117 48.55%
Radio (5) 9 3.73%
Tv (6) 4 1.66%
Text-tv (7) 3 1.24%
Utskick i brevlådan (8) 0 0.00%
SMS (9) 85 35.27%
E-post (10) 14 5.81%
Tidningen (15) 3 1.24%
Tågtavlan på stationen (11) 111 46.06%
Trafikverkets instagram (12) 1 0.41%
Trafikverkets kundtjänst (14) 6 2.49%
Personal på stationen (13) 51 21.16%
Tågbolagets facebook (16) 5 2.07%
Tågbolagets twitter (17) 1 0.41%
Tågbolagets hemsida (18) 57 23.65%
Annat 9 3.73%
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Sammanfattning av fält för Fråga 12

Om du fick välja själv var skulle du då helst hämta information om en händelse
på järnvägen?  Välj max tre alternativ.
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Sammanfattning av fält för Fråga 13

Har du någon gång valt att inte åka tåg när de varit problem på järnvägen på
grund av att informationen har varit knapphändig? Motivera gärna ditt svar.

Svar Antal Procent
Ja (1) 98 40.66%
Nej (2) 116 48.13%
Vet ej (3) 14 5.81%
Inget svar 13 5.39%
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Sammanfattning av fält för Fråga 13

Har du någon gång valt att inte åka tåg när de varit problem på järnvägen på
grund av att informationen har varit knapphändig? Motivera gärna ditt svar.
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Bilaga 4 – Fritextsvar på enkäten 

Fritextsvar från fråga 5 

• Medpassagerare 
• SJ:s app 
• resenärer SJ's hemsida 
• Internet 
• Barn 
• Mobiltelefoninternet 
• Maj-britt, en kompis. 
• Resenärer trafikinfo på SJ.se 
• App: tågtavlan 
• Appen tågtavlan eller min resa 
• Hemsida 
• Appen tågtavlan 
• Tågtavlan appen 
• sl.se 

Fritextsvar från fråga 6 

• Både och  
• Eftersom det var i Tyskland och informationen var på tyska var det svårt att förstå allt. 
• Har nog aldrig riktigt varit med om att något hänt 
• Hon (Maj-Britt) gick på fultjack för stunden.  
• Informationen är oftast irrelevant för mig då jag inte kan påverka. 

Fritextsvar från fråga 8 

• Aftonbladet duktiga på att uppdatera 
• Aftonbladets webbsida 
• Appen Tågtavlan 
• eller frågar på tåget 
• Lokaltidningars hemsidor 
• Massmedia 
• Resebolagets app 
• Resebolagets app 
• SJs mobila webbsida eftersom SJ valt att inte göra en app till Windows Phone 
• SJs webbsida 
• Sl Reseapp samt en app som heter Tågtavlan om jag åker fjärrtåg.  
• stationstavlan.se 
• tidning  
• Tidningars webbsidor 
• Tjackisen Maj-britt 

  



Bilaga 4 – Fritextsvar på enkäten 

Fritextsvar från fråga 9 

• ...men bättre än informationsutrop på stationen... 
• Alternativet Ibland.Vissa gånger tycker jag att informationen är bra, andra gånger är 

det oerhört svårt att få information på hemsidor och dylikt. 
• Appen uppdateras dåligt o ganska sparsamt med information.  
• Både ja och nej. Trafikverket som äger den fysiska banan borde kunna ge mer 

information, bra information. Om det är SJ's fel (lok och vagnar) så är dessa oftast 
luddiga. En försening är dock en försening för mycket oavsett om de kan på något sätt 
informera om den. Det handlar om underhåll som är bristfälligt både med banan och 
tågen 

• den stämmer oftast inte 
• Det beror på situationen. SL kan vara väldigt långsamma ibland med att uppdatera 

störningar. SJ är oftast helt hopplösa med att informera på hemsidan.  
• Det har alltid funkat hittills ... 
• Det är sällan orsak framgår. Och nya tider visar sig "alltid" vara optimistiska. 
• Det är sällan som tågvärdarna får information och kan ge sina resenärer information. 

Dessa borde vara de första att få information eftersom de är närmast kunderna 
• Enkel och tydlig information  
• Framförallt är informationen inkonsistent.  
• För att de alltid är sparsamma med information om ex.vis förväntad väntetid. 
• För det mesta eftersom man har förståelse för att tidsangivelser och liknande kan vara 

svåra att beräkna. 
• För kortfattat och intetsägande. 
• Förseningar är svårt att få bra info om. 
• Har man lite vett och kan leta upp information själv så är det inga problem 
• Helt okej men oftast saknas det information som tydliggör när trafiken ska börja rulla 

igen.  
• Hemsidan är otydlig och svårmanövrerad. 
• Hittar det jag oftast söker 
• Hon drar mycket fultjack. 
• Ibland 
• Ibland saknas informationen jag vill ha ofta kommer informationen för sent ( exp jag 

har redan kommit till stationen och måste vänta)  
• Ibland tillräcklig. Men oftast inte. 
• Ibland uppdateras de långsamt, men jag är oftast nöjd med informationen jag får. 
• Infon i appen uppdateras ganska långsamt. 
• Information om händelser / problem brukar vara tydlig. Däremot saknas ibland 

information om lösning på problemet. 
• Informationen kommer ofta för sent. Info om försenat tåg kommer när jag redan 

befinner mig på stationen, alternativt kommer när jag redan satt mig på ett tåg, t ex att 
det finns en nedriven kontaktledning, vilket gör att jag inte kan välja ett annat 
alternativ utan redan sitter fast på tåget. 



Bilaga 4 – Fritextsvar på enkäten 

• Informationen kommer sällan upp snabbt nog och när den väl kommer är den 
knapphändig. 

• Informationen visas på olika ställen, men visa olika (olika tider, olika orsaker, fel tåg 
på fel spår, tåget går innan utsatt tid mm) 

• Informationen är ofta otydlig och kommer ut sent. 
• Informationen är ofta sen och inte gällande längre. 
• Ja oftast får man veta det man behöver. Det är ju frustrerande att man inte alla gånger 

får veta när man kommer att komma fram till slutstation men förtsår att det kan vara 
svårt att veta. 

• Jag har aldrig känt att jag skulle behövt mer information än den jag fått tag i. 
• Jag har fått svar på mina frågor via hemsidan. 
• Jag har inte varit med om så många händelser. De gånger det varit några incidenter så 

har jag fått nödvändig information av personal och informationstavlor 
• Jag kan tycka att det saknas information om hur jag som resenär kan lägga om min 

resa ifall det till exempel är långa förseningar. Jag upplever att informationen oftast 
bara består av vad problemet består i t.ex förseningar pga ned riven elledning. Men jag 
skalle önska att det fanns mer info som underlättar resan för mig, om det kanske finns 
bussar jag kan ta istället mm.  

• Jag tycker att de alltid borde ropa i högtalaren på tåget vid signalfel eller dylikt. Det 
saknas ibland. 

• Kan vara lite olika budskap från sj, trafikverket och tågpersonal.. 
• Kör Tågtavlan som har mycket komplett information. 
• När det blir förseningar och man har en resa där man byter med olika bolag är det 

ingen som kan svara på vad som gäller om vilka senare tåg man kan resa med. Allt 
beror på hur juste den aktuelle tågvärden är. 

• Oftast får man bara information om att tåget är försenat, sällan anledning till 
försening. Förseningen uppdateras också med 5 minuter åt gången vilket är 
missledande då det ofta upplevs som att bolaget är medvetet om att det i princip alltid 
gäller mer än 5 minuter.  

• Oftast händer uppdateringarna för sent och med för lite information (t.ex. utan 
prognos) eller så ligger gammal information kvar för länge. 

• Oftast nöjd, kan dock vara bristande info på tågtavlan. 
• Oftast, då allt går enligt plan. 
• ofullständig, informationen kommer för sent  
• Reser så pass lite att det har föga betydelse.  
• Saknas nästan alltid relevant information om när felet är avhjälpt. 
• Skulle behöva en app eller liknande 
• Tillsammans blir det tillräckligt. Men jag har lärt mig att lita på Trafikverkets hemsida 

och helt förkasta andra källor. Sociala medier är väl okej men det blir svårt att sortera 
aktuell information. Hemsidan kan jag lätt söka mig till det som är relevant. 

• Trovärdig prognos saknas ofta.  
• Trögt 



Bilaga 4 – Fritextsvar på enkäten 

• Tycker hemsidorna är svåra att hitta information såsom linjesträckning, tider och 
priser svåra att hitta 

• Tågtavlorna verkar inte kopplade till verkligheten alltid. Ofta kan de räkna ner 
minuter. När tåget så borde vara på plats hoppar de upp till kanske fem minuter och 
börjar räkna ner igen. Räkna inte ner om inget tåg finns på sträckan... 

• uppdateras för dåligt.  
• Vill alltid veta mer vad som händer och hur lång tid det kommer ta att åtgärda. Vill 

också att informationen inte ska förändras var 5 min. Förstår dock att det är svårt  
• Åker inte allt för ofta,oftast utan problem, lite förseningar någon gång,som 

tågpersonalen berättar om. 
• Önskar utförligare, mer beskrivning om läget och om fler ändringar kan väntas. 

Fritextsvar från fråga 10 

• Personal på tåget 
• Personal på tåget 
• personalen på tåget 
• Svårt att välja endast tre  
• Tågbolagets app 
• Tågvärdarna 
• utrop i högtalarna på tåget. 
• utrop ombord på tåget 
• You guessed it, Maj-Britt 

Fritextsvar från fråga 11 

• "Valt" är inte rätt ord - oftast har jag tvingats välja att avstå eftersom tåget inte kommit 
och jag inte fått info i tid om detta. Men problemet är inte informationen och kanaler, 
problemet är att tågen är gamla och utslitna, mer boskapsvagnar än ett fullgott 
alternativ för dagliga pendlare. Personligen har jag en restid på två timmar enkel resa, 
och att behöva stå ut med dåliga tåg, avstängda toaletter, undermåliga spår, signaler 
och växlar som hade varit mer begripliga utifrån sitt skick på en modelljärnväg är 
faktiskt inte acceptabelt i ett land som borde ha en bättre infrastruktur. Hellre än att 
Trafikverkets kommunikationsavdelning fick leka med spännande och "moderna" 
sociala medier hade jag önskat att man satsat på god komfort, en frisk 
transportstruktur och kanske rentav möjlighet till förtäring på tågen mellan 
STockholm och Göteborg (dvs inte de sk snabbtågen, utan de som pendlarna 
använder). Hellre än att Trafikverkets kommunikationsavdelning älskar Twitter och 
hurtiga meddelanden hade jag velat se att de såg sina resenärer. Informationen är alltid 
knapphändig eftersom budskapen inte bidrar till att lösa våra problem - information är 
ingen information om man inte försöker lösa att resenärerna inte kommer fram. Hellre 
än att det finns information på Facebook, Twitter, tidningar, TV och kommande 
okända sociala medier, vill jag att tågen avgår och kommer fram i RÄTT TID till 
RÄTT PLATS. Att jag inte ska behöva åka dagen innan jag börjar jobba för att vara 
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säker på att vara på jobbet i tid. Jag skulle kunna vara intresserad av Instagram om 
Trafikverket tar de bilder jag tar - stillastående, gaffatejpade lagningar på tågen, 
perronger i ösregn och iskyla. Information är bara kosmetika om den inte ger 
resenärerna alternativ - under foundation och puder syns alla defekter i alla fall.  

• Det drar. 
• Det har inte funnits något alternativ. 
• det händer sällan att det blir så försenat att jag inte kan ta höjd för det 
• Det var oklart när trafiken skulle komma igång, så efter ett par timmar blev jag hämtad 

med bil. 
• Eftersom jag haft en tid att passa och inte vetat om jag verkligen kommer hinna fram i 

tid 
• Eftersom problemen kommunicerats först när jag redan befunnit mig på tåget. 

Antingen på perongen eller en bit på väg.  
• För ett par veckor sedan, morgonen efter det stora signalfelet norr om Stockholm. Då 

var det synnerligen oklart vilka tåg som gick och hur mycket förseningarna skulle 
dröja kvar... 

• För riskabelt att missa eventuell bokad tid. 
• Har hittills inte haft en sådan situation, så jag vet egentligen inte, men mest troligt 

skulle jag välja annat ressätt. 
• Har inte tid att stå och vänta på ngt som man inte vet kommer. 
• Har sälllan funnigs andra alternativ. GLVP 
• Har valt annan tidpunkt för färden. 
• Inte på grund av bristande information, men jag reser numera helst inte med tåg efter 

alla incidenter som inträffat de senaste åren 
• Inte på grund av knapphändig info, utan tvärtom för att jag haft info om störningar o 

då valt annat färdmedel.  Nästa gång ni gör en enkät borde någon kolla er grammatik, 
ser inte så proffsigt ut med flera fel. T ex "Trafikverkets hemsidan" 

• Ja det är ofta väldigt otydlig information vid bokning av tågbiljetter att det är 
ersättningsbussar etc. När det gäller pendeltåget har jag ofta gått till t-banan istället så 
informationen om när det kan tänkas komma ett pendeltåg som är försenat av diverse 
anledningar ofta är väldigt knapphändig.  

• Ja och oftast blir det att stanna hemma.  
• Ja, många gånger. Det gäller sträckan Luleå-Umeå 
• Jag har några gånger valt att åka buss och flyg istället för att veta att jag säkert 

kommer fram i tid, då det varit mycket problem med järnväg och tågens 
framkomlighet samt om de kommer gå eller inte 

• Jag har oftast stött på problem när jag redan påbörjat resan. Men jag hade i efterhand 
kunnat hitta lösningar som varit smidigare. 

• Jag reser ofta med barn och jag har varit med om att vid flertal tillfällen fått 
knapphändig information och blivit sittande flera timmar. Det funkar inte när man åker 
med småbarn och mycket packning.  

• Jag väljer att inte åka tåg vid vinterväglag när jag har en viktig tid att passa, tex flyg 
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• Kan jobba hemifrån så om det är alltför rörigt kan jag välja att stanna hemma den 
dagen. 

• Känns säkrare att välja annat alternativ än att chansa på huruvida tåget ska gå. 
• Man kan aldrig vara säker på att komma fram i tid med järnvägen så är egen bil det 

säkraste alternativet att de facto komma fram och komma fram i tid. 
• man kan inte längre räkna med att hinna till sitt möte om man tex ska fr Sthlm t Gbg  
• Man väljer alltid ett annat alternativ om man har en tid att passa 
• Men jag väljer alltid att vara ute i god tid när jag ska åka tåg även om informationen 

på tågbolagets hemsida säger att tåget går som det ska, eftersom jag inte riktigt litar på 
att tåget faktiskt går som det ska.  

• Måste jag vara någonstans så åker jag :-) 
• När angiven ny avgångstid passerats utan att uppdatering gjorts och ingen information 

om att ett tåg i tid är på ingående och kan tas istället. Sen information om spårändring 
så att man inte hinner till ny plattform och istället missar tåget. 

• När det blir nedriven kontaktledning tar jag alltid första bästa buss istället för då vet 
man att det alltid tar många timmar att reda ut.  

• När det informeras om att det är totalstopp i trafiken är det bättre att arbeta hemifrån. 
• När jag har en viktig tid att passa. 
• När jag ska åka längre sträckor väljer jag hellre flyget, pga att det ofta är krångel på 

rälsen. 
• När jag skulle vidare med flyg från Umeå, då vågade jag inte chansa. Tog bussen 

istället. 
• När man ska med ett flyg och det har varit mycket problem med att tåg står stilla tar 

man gärna inte chansen att missa flyget då det ofta inte är bra tidsmarginaler på 
ankommande tåg till arlanda och avgående flyg t ex. 

• Osäker transport 
• Prognos för när trafiken skulle återupptas saknades och jag kunde inte vänta, därför 

blev det annat färdmedel (t.ex. taxi) istället 
• På Stockholms central har det hänt att informationen har varit så knapphändig vid 

uteblivna pendeltåg norrut att passagerare har valt att ersätta med egenbetald taxi.  
• Se tidigare motivation 
• Senast jag var i Uppsala. Jag såg att det var många förseningar på alla tåg och när mitt 

blev försenat med 30 minuter på en gång så tog jag en omväg med buss istället. 3 
timmar senare kom ett sms med att mitt tåg blivit inställt. 

• Snöoväder, då har jag valt andra sätt. 
• Svårt att lita på att tiderna stämmer    
• Tåg försenad men ingen information om när 
• Tåget gick innan den nya på tavlan utsatta tiden. vi var många som blev frustrerade 

och valde annat färdsätt ett tag framöver. 
• Tågtrafiken är så osäker så för att vara säker att nå målet används andra alternativ 
• Törs inte åka tåg till viktiga möten pga av förseningar och störningar som ofta 

återkommer  
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• under vinterkaoset för några år sedan. 
• Undvikit att åka tåg sedan en händelse då 300 resenärer lämnades på en jvstn för max 

50 st mellan 01.00 och 03.30 på natten innan nästa tåg kom och hämtade oss vidare... 
Vi trodde vi skulle få vänta i bussarna som tagit oss dit från Umeå. Information kunde 
det ha varit mera av. 

• Vad ska man göra när tåget inte går. Men får ju inte betalt för förlorad arbetstid 
• Valde nyligen buss + tunnelbana trots längre restid då det var oklart om pendeltågen 

gick som de skulle. 
• Varje gång jag har åkt tåg har jag i efterhand ångrat mig. Att jag öht ens försökte och 

inbillade mig att jag dkulle komma fram enligt tidtabell, hinna med anslutningar etc. 
• Vid banarbete på järnvägen  är informationen om när och varifrån tåg eller eventuella 

ersättningsbussar  går vanligtvis ganska dålig. 
• Vid jul vet man att det alltid är problem med tågtrafiken, försenad tåg m.m pga allt 

möjligt  
• Vintertid tycker det har varit mycket inkörningsproblem på Botniabanan  
• Vågar inte chansa. Viktigt att komma fram i tid. 
• Åker endast kortare sträckor under 2h så har aldrig haft några större problem 
• Åker ofta till Stockholm från Knivsta eller Märsta. Trots bilköer på E4 känns det 

alternativet bekvämare än tåg ffa när man ska hem på kvällen. Förra veckan skulle vi 
åka tåg från Stockholm till Knivsta 22.11. Detta tåg var inställt pga av elfel. Vi tänkte 
att vi skulle hinna med SL-pendeln till Knivsta istället. Efter att ha stått i kö 10 min 
vid biljettkassan vid spår 15. Sticker biljettkillen ut näsan ur luckan och säger att de 
endast tar kontakter och inga kort!!!!!!!! OK vi provar att ta 23.11 mot Uppsala. Tåget 
går inte och informationen från lokföraren var "Det har uppstått en brand längre fram". 
Vi väntar på besked från Trafikverket. Genom att läsa på SL:s hemsida kunde vi 
konstatera att det var rökutveckling i ett lok i Rotebro. Vilket betydde att inte heller 
några pendeltåg gick norrut. Den informationen fanns inte att hämta på Trafikverkets 
hemsida. SÅ det var tur att SL var lite snabb. 23.58 lyckades tåget tuffa iväg mot 
Uppsala och vi klev av i Knivsta 00.33. Var hemma utanför Sigtuna 00.46. Hade vi åkt 
bil hade vi varit hemma 22.30! 

• Åker sällan tåg men tycker det är svårt att hitta information om det mesta  
• Åkt ett dygn innan. 
• Är tvungen att pendla med tåg. 
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Syfte 
Denna rutin reglerar hur vi ska hantera publicering, inlägg och kommentarer på Trafikverkets sociala 
kanaler. Den syftar till att vägleda och stödja dig som arbetar med våra sociala kanaler och är ett 
komplement till riktlinjen Trafikverkets närvaro i sociala medier, TDOK 2011:156 och de 
förvaltnings- och avvecklingsplaner som finns för respektive sida. 

Omfattning 
Rutinen omfattar dig som enligt beslut har en roll där du hanterar och bevakar inlägg och 
kommentarer på någon av Trafikverkets sidor i sociala kanaler. 

Tillämpning 
 
Starta ny kanal/sida i sociala medier 
Alla initiativ till nya kanaler/sidor i sociala medier ska stämmas av med centrala funktionen 
Kommunikation och informationshantering/Nationella tjänster som förbereder beslut i samråd med 
berörd verksamhet och den av dem upprättad förvaltnings- och avvecklingsplan. Vid ny kanal ska 
informationssäkerhetsanalysen för sociala medier ställas mot aktuell kanal innan definitivt beslut om 
ny kanal kan fattas. Chef Kommunikation och informationshantering beslutar sedan skriftligen om vi 
ska starta en ny kanal/sida i sociala medier. Startade kanaler/sidor som inte är beslutade och 
godkända ska stängas inom tre veckor från det att beslut om stängning har tagits av chef 
Kommunikation och informationshantering. 

1.1 Förvaltningsstyrning 
Trafikverkets myndighetsövergripande sociala sidor förvaltas inom förvaltningsobjektet Informations- 
och kommunikationskanaler. Övriga godkända sidor förvaltas av respektive ansvarigt 
verksamhetsområde eller central funktion utifrån de regler som upprättas av Central funktion 
Kommunikation och informationshantering.  

2.1 En förvaltnings- och avvecklingsplan för varje sida 
All kommunikation på Trafikverkets sociala kanaler ska kopplas till en övergripande 
kommunikationsplan och ha en genomtänkt strategi så att aktiviteterna bidrar till våra 
verksamhetsmål. Att starta en kanal/sida innebär ett långsiktigt åtagande som ska föregås av en analys 
av resurser, målsättningar, strategi och ansvarsfördelning. En förvaltnings- och avvecklingsplan för 
sidan ska tas fram enligt beslutad mall. Första förvaltnings- och avvecklingsplanen för en kanal/sida 
godkänns av chef Kommunikation och informationshantering. De efterföljande årliga förvaltnings- och 
avvecklingsplanerna beslutas av respektive verksamhetsområde/central funktion. Alla förvaltnings- 
och avvecklingsplaner ska länkas in och finnas tillgängliga i arbetsrummet för webb/sociala medier. 

3.1 Den grafiska profilen ska följas 
Alla Trafikverkets sociala sidor ska följa den grafiska profilen utifrån respektive kanals förutsättningar. 

Bilaga 5 – Hantering av Trafikverkets sociala kanaler 
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4.1 Behörighet och lösenord 
• Lösenord för gemensamma konton ska inte vara äldre än 60 dagar och får ej återanvändas för 

samma konto.  
• Lösenord ska bestå av en kombination av stora och små bokstäver, siffror och specialtecken. 

Minst tre av dessa alternativ krävs. Antalet tecken ska vara minst åtta.  
• Lösenordsinformation ska, och får endast, sparas i avsett behörighetsstyrt arbetsrum. 
• Användarbehörigheter ska tas bort i de fall som användare slutar, får förändrade 

arbetsuppgifter eller ej längre behöver åtkomst till berörda konton. 

5.1 Diarieföring 
• Alla synliga inlägg och kommentarer på sidan, det vi själva publicerar och det som publiceras 

av andra, är att betrakta som allmänna handlingar och ska behandlas därefter.  
• Inlägg och kommentarer ska hanteras enligt Bevarande och gallring av handlingar vid 

Trafikverkets medverkan i sociala medier, TDOK 2013:0312. 

6.1 Hantering av inlägg och kommentarer 
Enligt Trafikverkets närvaro i sociala medier, TDOK 2011:156, får du som medarbetare i 
Trafikverket vara aktiv i sociala medier och föra en dialog med externa intressenter som en del i din 
tjänsteutövning via Trafikverkets it-utrustning och it-nätverk om din närmaste chef har beslutat det. 
Medarbetare ska inte använda sin privata profil när de besvarar inlägg för Trafikverkets räkning på 
exempelvis Facebook, utan ska vara inloggad på en Trafikverksprofil. 

Egna inlägg 
Följande gäller för hantering av de inlägg vi själva publicerar. 

• Ta gärna fram en publiceringsplan som stöd för publiceringen. Den kan innehålla tidsplan, 
inläggens art samt om inlägget ska samverka med publicering i andra kanaler och i så fall hur. 

• Inläggen ska publiceras regelbundet med minst ett par inlägg per vecka. 
• Inläggen ska vara målgruppsanpassade och av intresse för sidans definierade målgrupper. 
• Inläggen ska länka till www.trafikverket.se där det är möjligt och lämpligt. 
• Följ kontinuerligt upp och analysera hur målgruppen tar emot Trafikverkets inlägg. Syftet med 

uppföljningen är att säkerställa att inläggen på bästa sätt stödjer sidans mål. 
• Publicera aldrig sekretessbelagd information och arbetsmaterial.  
• Publicera aldrig information som är att betrakta som interna angelägenheter. 
• Bilder, logotyper och liknande material omfattas av upphovsrättslagen. Försäkra dig därför 

alltid om att du inte publicerar material på ett sådant sätt att det kan få upphovsrättsliga 
påföljder. Publicera heller aldrig information om människor på ett sätt som kan strida mot 
personuppgiftslagen (PUL). 

Hantering av inkommande inlägg och kommentarer  
Inkommande inlägg och kommentarer ska hanteras på följande sätt. 

• Minst en gång om dagen under kontorstid ska sidan granskas efter eventuella kommentarer – 
gäller ej Facebook  

• För Facebook ska loggen och meddelandefunktionen läsas av regelbundet, minst två gånger 
per dag under kontorstid. 

• Inkommande inlägg och kommentarer ska få svar inom tre arbetsdagar – gäller ej Facebook. 
• För Facebook ska inkommande inlägg och kommenterar få en återkoppling inom tre timmar 

under kontorstid. Har du inget svar att ge direkt, publicerar du en kommentar om att ”vi 
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återkommer strax”. Den kan till exempel formuleras: Vi har uppmärksammat din fråga och 
återkommer med svar så snart som möjligt.  

• Inlägg, kommentarer och eventuell meddelandefunktion ska regelbundet diarieföras och 
gallras enligt gallringsbeslut. 

• Våra Youtube-, Twitter-, Instagram- och Linkedinsidor är inte primära kanaler för dialog med 
Trafikverket. Vi svarar på kommentarer och inlägg, men hänvisar vidare till våra 
Facebooksidor, Trafikverkets Kundtjänst eller Trafikverkets växel om ytterligare frågor ställs 
efter det att svar har lämnats. 

• Följ kontinuerligt upp och analysera hur målgruppen tar emot Trafikverkets kommentarer och 
svar. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att inläggen på bästa sätt stödjer sidans mål. 

Så här svarar vi 
• Agera och kommunicera alltid utifrån Trafikverkets värderingar, ge god service, var tydlig, 

ärlig och snabb och ha ett öppet förhållningssätt. 
• Svara alltid på direkta frågor och inlägg och kommentarer som är felaktiga eller grundar sig på 

missuppfattningar. 
• Svara alltid på övriga inlägg eller kommentarer om du tror att det bidrar till ökad dialog och 

ger positiv feedback. 
• Svara aldrig på inlägg och kommentarer som strider mot sidans riktlinjer. Sådana ska du i 

stället omgående gallra bort enligt gallringsbeslut. Innan du tar bort det lägger du en 
kommentar om att inlägget eller kommentaren är gallrad. 

• Om du ska kommentera felaktiga påståenden eller kommentarer om Trafikverket, ta först reda 
på vad vi säger i våra myndighetsövergripande kanaler. Undvik för mycket argumenterande. 

• Om du ska kommentera något som rör Trafikverket inom något annat kunskapsområde än ditt 
eget, ansvarar du för att hämta in korrekt information från sakkunniga medarbetare. 

• Uppmuntra gärna de externa användarna att föra dialog med varandra och tacka alltid för 
hjälpen om andra svarar på frågor i ditt ställe. 

• Om en kommentar rör förfrågningar om enskilda personer, publicera inte namn och 
telefonnummer på kollegor. Skriv i stället kollegans roll och ort, och hänvisa till växeln.  

Så här skriver vi 
• Inled alla kommentarer med Hej! Signera gärna dina kommentarer med Vänligen och namn 

på dig och den del av verksamheten som är avsändare, till exempel Astrid , Kundtjänst. På så 
vis får vi en enhetlig och Trafikverksmässig form på alla våra kommentarer, oavsett kanal. 

• Skriv alltid i vi-form. 
• Att vi är en myndighet ska genomsyra sidorna på samma vis som på vår externa webbplats. 

Men lägg gärna till lite mer personliga kommentarer i dialogen då och då, och anpassa gärna 
avslutningen, t ex Trevlig helg! Glad påsk! När det är möjligt och lämpligt, länka vidare 
till www.trafikverket.se. 

Agerande på andra plattformar än våra egna 
Ibland kan det krävas att vi kommenterar Trafikverkets verksamhet på i andra sociala kanaler än våra 
egna. Följande punkter reglerar användandet för dig som kommunicerar som representant för 
Trafikverket i sociala medier på andra plattformar än våra egna. I våra egna kanaler/sidor har vi 
utpekat ansvariga med uppgift att publicera och kommentera för Trafikverkets räkning. Var tydlig med 
vem du är och att du arbetar för Trafikverket genom att alltid signera dina inlägg med för- och 
efternamn, befattning och Trafikverket. Om du har ett privat intresse i något som diskuteras, tänk över 
om någon annan från Trafikverket bör ersätta dig.  

• När du uttalar dig som företrädare för Trafikverket ska det vara i frågor som ryms inom ditt 
kunskapsområde. Avstå från att uttala dig inom områden där du inte är sakkunnig. 
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• Agera och kommunicera utifrån Trafikverkets värderingar, ge god service, var tydlig, ärlig, 
snabb samt ha ett öppet förhållningssätt.  

• Om du vill kommentera felaktiga påståenden eller kommentarer om Trafikverket, ta reda på 
vad vi säger i våra officiella kanaler. Undvik att argumentera för mycket. 

• Gör inga uttalanden i ett socialt medium som kan uppfattas som råd eller upplysningar som 
kan få ekonomiska konsekvenser. Trafikverket kan bli skadeståndsskyldigt om vi lämnar 
felaktiga upplysningar eller råd. 

• Publicera aldrig sekretessbelagd information och arbetsmaterial.  
• Publicera aldrig information som är att betrakta som interna angelägenheter. 
• Bilder, logotyper och liknande material omfattas av upphovsrättslagen. Försäkra dig därför 

alltid om att du inte publicerar material på ett sådant sätt att det kan få upphovsrättsliga 
påföljder. Publicera heller aldrig information om människor på ett sätt som kan strida mot 
personuppgiftslagen (PUL). 

• Inlägg som görs på andras forum är att betrakta som en allmän handling upprättad i 
Trafikverket och ska behandlas i enlighet med det. Följ kontinuerligt upp och analysera hur 
målgruppen tar emot Trafikverkets inlägg. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att 
inläggen på bästa sätt stödjer sidans mål. 

Relaterade dokument 
• Trafikverkets närvaro i sociala medier, TDOK 2011:156 
• Bevarande och gallring av handlingar vid Trafikverkets medverkan i sociala medier, TDOK 

2013:0312 
• Mall förvaltnings- och avvecklingsplan sociala kanaler 

Ändringslogg 
Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 
1.0 
 
 

2012-04-02 
 
 

 
 

Gunilla Andersson, 
Knw 
 

2.0 2012-09-21 Mindre justeringar för 
att även omfatta 
Youtube 

Christina Nilsson 
Nyström, Knw 
 
 

3.0 2012-11-16 Korrigeringar enligt 
anvisningar. 

Daniel Widlund 

4.0 2013-12-13 Ändring utifrån krav 
från internrevisionen. 
Namnbyte och 
överföring av 
information mellan 
detta dokument och 
TDOK 2011:156 för 
större tydlighet mellan 

Kristian Ahola 
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Chef Kommunikation och 
informationshantering 2013-01-24 4.0 
Dokumenttitel 

Trafikverkets närvaro i sociala medier 
 

Syfte med riktlinjerna 
Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra Trafikverkets förhållningssätt och agerande i sociala medier 
samt vägleda dig som arbetar strategiskt, taktiskt och operativt med Trafikverkets egna kanaler i 
sociala medier.  

Definition av begreppet sociala medier 
I denna riktlinje använder vi begreppen sociala medier eller kanaler när vi skriver om olika former av 
sociala medier ex. Facebook, Twitter, Youtube. Vi använder sidor när vi syftar på olika delar i ett 
socialt medium/kanal ex. Trafikverket har flera sidor på Youtube: Citybanan, Hallandsås, Sveriges 
Järnvägsmuseum och Don’t drink and drive. 

Omfattning 
Trafikverket ser på medarbetarnas närvaro i sociala medier utifrån två olika användarroller; 
användning i tjänsten utan ansvar för Trafikverkets egna kanaler och användning i tjänsten med 
ansvar för Trafikverkets egna kanaler.  

Trafikverkets förhållningssätt  
Trafikverket ska vara en modern myndighet som med värderingarna lyhördhet, nyskapande och 
helhetssyn är positivt inställd till att närvara i sociala medier. Det är ett sätt för oss att visa 
engagemang för våra frågor, visa att vi lyssnar och vill bygga relationer med externa målgrupper med 
hjälp av nya forum. Vi betraktar och arbetar med våra egna kanaler i sociala medier utifrån deras 
utmärkande drag, framförallt möjligheten till dialog med våra externa intressenter. I övrigt ska vi 
hantera dem på samma vis som våra traditionella kommunikationskanaler.  

Publicera och kommentera i rollen som talesperson för Trafikverket  
Som medarbetare i Trafikverket får du vara aktiv i sociala medier och föra en dialog med externa 
intressenter som en del i din tjänsteutövning via Trafikverkets it-utrustning och it-nätverk om din 
närmaste chef har beslutat det. Medarbetare ska inte använda sin privata profil när de besvarar inlägg 
för Trafikverkets räkning på exempelvis Facebook.  

Innehåll på Trafikverkets sidor 
Trafikverket ansvarar för allt innehåll på sidan, både det som vi själva publicerar och det som 
publiceras av andra. De personer som har skrivit kommentarer kan också ha ansvar för vad de själva 
har skrivit. 
 
Trafikverket kan bli skadeståndsskyldigt om innehållet strider mot lagstiftningen. Det betyder att den 
som är ansvarig för eller arbetar med sidan måste hålla god och regelbunden uppsikt över alla 
kommentarer så att inte olämpligt innehåll publiceras. 

INFORMATION SOM SKA FINNAS PÅ VÅRA SIDOR INOM SOCIALA MEDIER 
• Det ska tydligt och tidigt framgå att det är Trafikverket som är avsändare och ansvarig för 

sidan. 

Bilaga 6 – Trafikverkets närvaro i sociala medier 
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• Det ska, om möjligt, finnas information om syftet med sidan samt för vilka ändamål en 
eventuell kommentarsfunktion är tänkt att användas. 

• En kortfattad text som beskriver Trafikverket samt även projektet, om det är aktuellt. 
• Det ska finnas information om att inkomna meddelanden blir allmänna handlingar och vad 

det innebär. 
• Det ska finnas information om vilka uppgifter som inte får finnas på sidan och vad som händer 

om sådana uppgifter ändå publiceras (se punkterna nedan). 
• Det ska finnas information om hur ofta vi gallrar sidans inlägg och kommentarer. 
• Besökarna ska uppmanas att rapportera kränkande innehåll till trafikverket@trafikverket.se.  

INNEHÅLL SOM INTE SKA FINNAS PÅ TRAFIKVERKETS SIDOR I SOCIALA MEDIER 
• förtal, personliga angrepp eller förolämpningar 
• hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier 
• olovliga våldsskildringar eller pornografi 
• uppmaningar till brott  
• olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material 
• svordomar eller obscena ord 
• kommersiella budskap (med undantag för budskap om Resultatenheternas verksamhet) 
• innehåll som strider mot gällande riktlinje för sociala medier. 

Om sådant innehåll publiceras ska det skyndsamt raderas av den som ansvarar för sidan. Det ska 
också tydligt framgå på sidan att innehållet är raderat och varför.  
 

Trafikverkets officiella sidor i sociala medier 
Trafikverket är idag aktiva på Facebook, Youtube, Instagram, Twitter, Linkedin samt Flickr. På 
Facebook, Youtube och Linkedin finns Trafikverkets tre myndighetsövergripande 
sidor: www.facebook.se/trafikverket, www.youtube.se/trafikverket 
och www.linkedin.com/company/trafikverket men också andra sidor med Trafikverket som 
avsändare, till exempel Citybanans Facebooksida. Det är centrala funktionen Kommunikation och 
informationshantering/Nationella tjänster som ansvarar för de myndighetsövergripande sidorna i 
sociala medier, de förvaltningsplaner som beskriver närmare hur vi arbetar med dem samt för 
utvärderingen av Trafikverkets närvaro i sociala medier. 

Trafikverkets närvaro ska nås samlat 
Trafikverkets närvaro i sociala medier ska nås samlat från tre platser på följande sätt: 

• www.trafikverket.se 
På webbplatsen samlas information med länkar till alla kanaler i sociala medier som 
Trafikverket närvarar i. 

• www.facebook.se/Trafikverket 
På Trafikverkets myndighetsövergripande Facebooksida samlas länkar till alla andra 
Facebooksidor med Trafikverket som avsändare samt till webbplatsen och den 
myndighetsövergripande Youtubesidan. På alla andra Facebooksidor med Trafikverket som 
avsändare ska det tydligt framgå att det är Trafikverket som är avsändare. Det ska också finnas 
en länk till den myndighetsövergripande Facebooksidan, Youtubesidan och till webbplatsen. 

• www.youtube.se/Trafikverket 
På Trafikverkets myndighetsövergripande Youtubesida samlas länkar till Trafikverkets alla 
andra kanaler på Youtube samt länk till den officiella facebooksidan samt webbplatsen. På alla 
andra Youtubekanaler med Trafikverket som avsändare ska det tydligt framgå att det är 
Trafikverket som är avsändare. Det ska också finnas en länk till den myndighetsövergripande 
Youtubesidan, övriga Trafikverkets Youtubesidor, Facebooksidan och till webbplatsen. 

TDOK 2010:21_Mall Riktlinje v. 2.0 
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Det är centrala funktionen för Kommunikation och informationshantering/Nationella tjänster som 
ansvarar för att informationen på dessa tre platser hålls uppdaterad.  

Trafikverket ansvarar för allt innehåll på sidan, både det som vi själva publicerar och det som 
publiceras av andra. De personer som har skrivit kommentarer kan också ha ansvar för vad de själva 
har skrivit.  
 
Trafikverket kan bli skadeståndsskyldigt om innehållet strider mot lagstiftningen. Det betyder att du 
som är ansvarig för eller arbetar med sidan måste hålla god och regelbunden uppsikt över alla 
kommentarer så att inte olämpligt innehåll publiceras. 

Godkända sociala kanaler 
Utöver Trafikverkets officiella kanaler är följande kanaler godkända att använda för specifika ändamål, 
t.ex. i investeringsprojekt, tillfälliga kampanjer eller liknande (se Bilaga 1): 
 

• Flickr 
• Twitter 
• Instagram 

Relaterade dokument 
• Kommunikationsstrategi för Trafikverket, TDOK 2010:361  
• Användning av Internet, TDOK 2010:223 
• Hantering av Trafikverkets sociala kanaler, TDOK 2011:166 
• E-delegationens Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier, version 1.0, 

utfärdade 2010-12-30 
• Mall förvaltnings- och avvecklingsplan sociala kanaler 

 
Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 
Version 1.0 2011-03-28   

 
Version 2.0 2012-05-09 Uppdatering för att 

även omfatta Youtube 
Christina Nilsson 
Nyström 

Version 3.0 2012-11-16 Korrigeringar enligt 
anvisningar. 

Daniel Widlund 

Version 4.0 2013-11-04 Uppdatering i enlighet 
med revisionspunkter. 

Christina Nilsson 
Nyström 
Kristian Ahola 
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Bilaga: Bakgrund till beslut om sociala kanaler 
Följande bilaga beskriver Trafikverkets godkända sociala kanaler utöver de officiella. 

Twitter 
Twitter är en social webbtjänst för microbloggning och kommunikation, som via uppdateringar med 
maximalt 140 tecken låter användare dela med sig och ta del av tankar, diskussioner och tips. Kanalen 
användes från början i Sverige främst av medie-, journalist- och tekniksfären och har ett relativt lågt 
antal användare med tanke på dess representation inom medierna. Det senaste året har kanalen dock 
gått mot en bredare privat publik. 

I nuläget finns cirka en halv miljon registrerade användare i Sverige, och ungefär 220 000 av dessa 
anses vara aktiva. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Kanalen skapar möjligheten att nå specifika målgrupper för kommunikation. Genom uppdateringar 
kan avsändaren tipsa om aktuella händelser, projektstatus och skapa diskussion med användarna. 
Med hjälp av ämnesmarkeringar, så kallade hashtags, kan sökbara diskussionsområden skapas och 
”ägas” av avsändaren. Tjänsten kan även användas för att bevaka kanalens diskussionsämnen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Tjänsten bygger på ett nyhetsflöde, vilket fordrar en viss deltagarfrekvens. En bevakning och 
moderering av det egna flödet är även av stor vikt. 

BESLUT 
Twitter är en godkänd kanal och får användas i Trafikverket, i de fall som 

• en medarbetare/chef i Trafikverket utses som ansvarig för användningen av kanalen 

• en specifik definierad målgrupp finns inom kanalen 

• avsändaren har ett intresse av dialog med målgruppen inom kanalen 

• en förvaltningsorganisation finns för kanalen. 

Instagram 
Instagram är en mobil applikation och social mediekanal där användare, privatpersoner och företag, 
främst kommunicerar via bilder. Genom smarta telefoner kan bilder tas på ett enkelt sätt och sedan 
delas och diskuteras inom tjänsten. Applikationen erbjuder även enkla sätt att sprida bilder via andra 
sociala kanaler som Facebook och Twitter.  

Instagram ägs av Facebook och har i nuläget över 100 miljoner aktiva användare globalt och 
uppskattningsvis 1,2 miljoner aktiva användare i Sverige. Den svenska publiken är generellt sett ung, 
där cirka hälften av användarna i nuläget är under 25 år gamla. Kanalen är för tillfället en av de 
snabbast växande kanalerna, både lokalt och globalt. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Kanalen skapar möjligheten att förmedla en berättelse i bilder. Kommunikationen sker via bilder, 
bildtexter och så kallade ”hashtags”. Hashtags, exempelvis ”#trafikverket”, skapar möjligheten att 
samla, både egna och andra användares bilder, inom ett visst ämnesområde. Ämnesområden är 
sökbara och kan användas för att låta användarna bidra till bilden av myndigheten.  

Kanalen skapar möjligheter att på ett enkelt sätt förmedla aktuell status för avsändaren, vilket 
exempelvis kan användas för projektstatus mot målgruppen. Kanalens utformning skapar en känsla av 
att det som förmedlas händer här och nu, vilket kan bidra till att skapa en personligare relation till 
målgruppen. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Applikationen bygger på ett nyhetsflöde, vilket fordrar en viss deltagarfrekvens. En bevakning och 
moderering av det egna flödet är även av stor vikt. 

BESLUT 
Instagram är en godkänd kanal och får användas i Trafikverket, i de fall som 

• en medarbetare/chef i Trafikverket utses som ansvarig för användningen av kanalen 

• kanalens huvudsyfte är att med bilder förmedla aktuell status, exempelvis för hur ett projekt 
fortskrider 

• målgruppen har ett specifikt intresse för ett bildmässigt innehåll 

•  ett intressant bildbaserat innehåll att dela med sig av finns tillgängligt 

• en förvaltningsorganisation för kanalen finns. 

Linkedin 
LinkedIn är en webbtjänst för professionella yrkesnätverk. Tjänsten låter användare bygga upp sin 
yrkesmässiga identitet på webben, för att sedan samla och vårda professionella relationer, förmedla 
jobb och kommunicera yrkeshändelser. LinkedIn har i nuläget över 225 miljoner medlemmar globalt 
och över en miljon medlemmar i Sverige. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Kanalen skapar främst möjligheter för anställda att kunna hantera sitt professionella nätverk, där 
Trafikverket kan anges som arbetsgivare. För Trafikverket som arbetsgivare är användningsområdet 
dels att förmedla information till presumtiva medarbetare och övriga intressenter via en profilsida för 
myndigheten, men kan även användas som informationskanal till anställda, då vanligtvis inom en 
LinkedIngrupp, där endast medlemmar av gruppen kan ta del av informationen.  

Kanalen används generellt sett för att förmedla information som aktuella rekryteringar, kommande 
seminarium och events, traineeprogram och annan liknande information, till både interna och externa 
intressenter. 

FÖRUTSÄTTNINGAR 
Det finns i nuläget inga större förväntningar på företag och organisationer att ha en aktiv medverkan 
på LinkedIn. Däremot förväntas de finnas på kanalen, som en utgångspunkt för medarbetares 
kontaktytor. Vid valet av en aktiv medverkan krävs en organisation för kanalen. Profilsidans förstasida 
består av ett nyhetsflöde, vilket fordrar en relativt jämn inläggsfrekvens. En bevakning och moderering 
av det egna flödet är även av stor vikt. 

BESLUT 
LinkedIn är en godkänd kanal, men ska för närvarande endast användas som officiell sida och 
hanteras av Personal.  

Flickr 
Flickr är en webbtjänst för digitala bilder och videofilmer som låter användare skapa album för 
hantering och visning av dessa. LinkedIn har i nuläget ca 87 miljoner användare globalt. 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE 
Kanalen skapar främst möjligheter att visa hela bild- och videoalbum för allmänna intressenter och 
media. Den skapar även möjlighet till dialog och relationsskapande med målgrupperna. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
En bevakning och moderering av album och dess innehåll är av stor vikt. 

BESLUT 
Flickr är en godkänd kanal och får användas i Trafikverkets namn, i de fall som 

• en medarbetare/chef i Trafikverket utses som ansvarig för användningen av kanalen 

• målgruppen har ett specifikt intresse för ett bildmässigt innehåll 

• ett intressant bildbaserat innehåll att dela med sig av finns tillgängligt 

• en förvaltningsorganisation för kanalen finns. 
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Strategi för Trafikverkets kommunikation  
 

Inledning  
Syftet med detta dokument är att fastställa hur Trafikverkets kommunikation ska bedrivas. 
Utgångspunkten är omvärldens och den egna organisationens rätt till och behov av information och 
kommunikation. På så sätt ska vi stärka anseende och förtroende samt underlätta för Trafikverket att 
nå sina mål. 
 
Strategin ska 

- definiera vad kommunikationen ska åstadkomma 
- ge stöd att föra in kommunikationsperspektivet i beslut, för att göra dem kommunicerbara 

med berörda målgrupper 
- vara input för verksamhetsplanering och verksamhetsutveckling i allmänhet och för 

kommunikation i synnerhet 
- vara utgångspunkt för kommunikationsplaner och -aktiviteter i verksamheten 
- vara en grundläggande utgångspunkt i stödprocessen Informera och kommunicera och i 

sakområdet Kommunikation. 
 
Strategin har samma tidsperspektiv som Trafikverkets strategiska utmaningar, det vill säga till och 
med 2021. 

Krav och behov från omvärlden 
Trafikverkets verksamhet berör människor och företag i hela Sverige. Dialogen med omvärlden ställer 
krav på att vi är lyhörda för deras behov. Vi vill att omvärlden ska förstå vår verksamhet, men det är 
lika viktigt att kommunikationen bidrar till att vi förstår vår omvärld bättre; på så sätt stärks 
relationen mellan Trafikverket och omvärlden. Det gör att de beslut vi fattar är begripliga, relevanta 
och acceptabla för dem som vår verksamhet berör. På så sätt skapar kommunikationen värde för dem 
vi är till för. I sin tur skapar detta förtroende för Trafikverket vilket skapar det handlingsutrymme som 
krävs för att nå våra mål.  
 
Krav och behov från omvärlden är identifierade och analyserade utifrån Trafikverkets 
omvärldsrapportering 

Utgångspunkter från Trafikverkets strategiska utmaningar 
Trafikverkets kommunikationsstrategi har tagits fram för att tydliggöra hur kommunikationen ska 
bidra till att 

- tillgodose de transportpolitiska målen, det vill säga ”säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela 
landet.” Under det övergripande målet har regeringen också satt upp funktionsmål 
(tillgänglighet) och hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) med ett antal prioriterade 
områden. 

- nå de strategiska målen kopplade till de strategiska utmaningarna: Ett viktigt syfte med 
Trafikverkets kommunikation är att på kundernas villkor skapa tydlighet och förståelse kring 
de utmaningar vi har. När vi ökar förståelsen ökar engagemanget hos dem vi påverkar – och 
som påverkar oss. Då skapar vi förutsättningar för att lyckas i vårt uppdrag. 

Bilaga 7 – Strategi för Trafikverkets kommunikation 
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Trafikverket har ett starkt varumärke 
I utmaningen Trafikverket – en modern myndighet finns målet Trafikverket har ett starkt 
varumärke. Varumärket är måttet på omvärldens syn på Trafikverket och det vi levererar. Därför är 
varumärkesmålet en viktig utgångspunkt för kommunikationsstrategin. Varumärkesmålet, inklusive 
de strategier som är kopplade till detta, är en nyckel till att nå övriga mål för verksamheten. 
 
Vår varumärkesstrategi konkretiserar hur vi får en stark identitet och image. Här beskrivs våra 
grundläggande värderingar: lyhördhet, helhetssyn och nyskapande. Det är så vi ska agera för att skapa 
förtroende och det är så vi vill uppfattas; värderingarna ska styra vårt agerande och kommunikationen 
ska stärka bilden av vårt agerande. 
 
I varumärkesstrategin beskrivs även Trafikverkets långsiktiga löfte Ett tillgängligt Sverige: 
 

”Löftet är utgångspunkten för hur vi ska kommunicera och målgruppsanpassa våra budskap 
gentemot olika intressenter. Det är nyttan som vår verksamhet skapar som ska genomsyra all 
vår kommunikation …” 

 
Kommunikationsstrategin ska med utgångspunkt från strategiska utmaningar och från varumärkes-
strategin konkretisera hur vi använder kommunikation på ett sätt som ger oss väl fungerande intern 
och extern kommunikation med kommunikationsperspektivet integrerat i all verksamhet och i 
ledarskapet. 

Strategier 
Strategierna för Trafikverkets kommunikation är indelade i tre perspektiv: 
 

1. kommunikationsstrategiska vägval 
2. kompetens och roller 
3. styrning av kommunikation.  

Kommunikationsstrategiska vägval 
Trafikverkets kommunikation ska utgå från människors och företags behov av tillgänglighet. Därför 
ska vi i vår externa kommunikation fokusera på tillgänglighetens och transportsystemens betydelse för 
samhällsutvecklingen genom följande fokusområden: 
 

- fungerande resor och transporter 
- tåg i tid 
- framkomliga vägar 
- kapacitet 
- säkerhet 
- miljö och hälsa. 

 
Kommunikationen fyller också en viktig funktion för att få Trafikverkets verksamhet att fungera. 
Därmed är medarbetarnas behov av information och kommunikation en utgångspunkt i det interna 
arbetet. 

INTRESSENTERS BEHOV I FOKUS 
Våra intressenters rätt till och behov av information och kommunikation ska vara utgångspunkten i all 
vår kommunikation. Beslutsfattandet i Trafikverket ska därför i hög grad vara präglat av den kunskap 
vi har om våra intressenter, så att vi kan förutse reaktioner på våra beslut och anpassa vårt agerande 
utifrån intressenterna. Då skapar vi förutsättningar för att kommunikationen får en rationell innebörd 
för dem vi kommunicerar med. 
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KOMMUNICERA HELHETSBILDEN 
Vår kommunikation ska beskriva den samhällsnytta som vår verksamhet skapar. Nyttan vi påstår att vi 
gör ska gå att styrka genom fakta. Vår kommunikation ska motivera varför vi väljer den ena eller andra 
riktningen.  
 
Vi ska ta initiativ till att på ett förebyggande och nyanserat sätt beskriva vår verksamhet. Vi ska 
samarbeta med media och andra granskande instanser för att öppet redovisa eventuella brister. Detta 
skapar förtroende och ger bästa möjliga förutsättningar för en rättvisande bild av vår verksamhet. 

ETABLERA TRAFIKVERKET SOM EXPERTEN 
Vi ska identifiera ett antal frågor som är särskilt kritiska för samhällets utveckling, där vi sitter på 
kunskap och kompetens, själva eller tillsammans med andra aktörer. Vi ska ha specifikt utpekade 
talespersoner med särskilt bred och djup kunskap som systematiskt och långsiktigt ska föra en dialog 
med omvärlden och möta media för att etablera Trafikverket som expert i dessa frågor. Vi ska vara 
förberedda på att delta i det offentliga samtalet.  
 
Vi ska vara tydliga med vilka samhällsutmaningar vi hanterar; vi ska sätta ord på och beskriva och 
förklara de problem som omvärlden upplever i transportsystemet, så att de åtgärder vi presenterar får 
en rationell innebörd för mottagaren. 

SKAPA RÄTT FÖRVÄNTNINGAR 
Det vi kommunicerar skapar förväntningar hos omvärlden. Vi ska därför skapa förväntningar som vi 
kan infria. Vi ska vara tydliga med vilka utmaningar vi hanterar och vilka vi kan lösa, liksom med 
svårigheterna att uppnå stora effekter på kort tid. Först när vi kommit så långt att man kan se att vi har 
goda förutsättningar att lyckas ska vi kommunicera framstegen med omvärlden. 

KOMMUNIKATIONSPERSPEKTIVET I BESLUTSPROCESSER 
Kommunikationsperspektivet ska finnas med i beslutsprocesserna. Kommunikationskompetens bör 
finnas i ledningsgrupper, styrgrupper och liknande, för att kommunikationsbehovet ska identifieras 
tidigt i arbetsprocesser och för att vi ska kunna ta hänsyn till våra intressenter vid kritiska beslut. Detta 
är en förutsättning för att kommunikationen ska ha önskad effekt.  

ENKLA BUDSKAP 
Budskapen om Trafikverket ska vara enkla att förstå, och vi undviker fackspråk. På en övergripande 
nivå ska budskapen ta sin utgångspunkt i vårt uppdrag och våra strategiska utmaningar. Budskapen 
ska hjälpa oss att förklara vad vi gör och varför. Den samhällsnytta som vår verksamhet skapar ska 
genomsyra våra budskap, och vi ska formulera det på ett sätt som är begripligt för våra målgrupper. Vi 
ska utgå från målgruppernas perspektiv och vara lyhörda för vår omvärlds syn på oss när vi formulerar 
våra budskap. 

UNDERLÄTTA FÖR MEDIA 
Som myndighet ska vi underlätta för medier att sköta sin uppgift. Våra dagliga kontakter med dem 
skapar möjligheter att nå ut med information om Trafikverket, och som myndighet ska vi ha ett 
förhållningssätt som medger insyn. Följande punkter är grundläggande för Trafikverkets 
kommunikation med medierna: 
 

- Proaktivitet: Förutsättningarna för att få genomslag för vår ståndpunkt ökar om vi arbetar 
förebyggande och snabbt informerar om viktiga och medialt intressanta händelser. Vi 
kommunicerar därför aktivt i frågor som är såväl positiva som negativa för Trafikverket. Det 
innebär att vi bör ta eget initiativ till kontakter och inte invänta att bli tillfrågade. 
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- Öppenhet: Vi redovisar öppet våra frågor, om det inte finns juridiska eller avtalsmässiga skäl 
som hindrar detta. 

- Tillgänglighet: Vi ska vara tillgängliga när media söker oss.  
 
Medarbetare kan bli utsedda till talespersoner och de förväntas då företräda Trafikverket inom sina 
sakområden. Man ska avstå från att för Trafikverkets räkning uttala sig inom områden där man inte är 
sakkunnig, men man ska då hänvisa till närmaste chef eller pressjouren. Meddelarfriheten gäller för 
alla statligt anställda, vilket innebär att man har rätt att uttala sig om Trafikverkets verksamhet, men 
man gör det då som privatperson. 

KOMMUNIKATIONSKANALER MED TYDLIGT SYFTE 
Kanaler ska väljas med utgångspunkt från kommunikationsmål och kommunikationsstrategi, med 
hänsyn till målgrupp, budskap och tidpunkt för kommunikation. Alla kanaler ska ha ett tydligt syfte, så 
att det framgår hur de ska användas.  
 
Vi ska utvärdera befintliga och nya kanalers räckvidd och genomslagskraft för att hålla oss 
uppdaterade om möjligheterna att bli ännu effektivare i våra kanalval. Alla befintliga och nya kanaler 
ska ha en plan för förvaltning och utveckling, där ansvarsfördelningen framgår. 

INTERN KOMMUNIKATION VIA LINJEN 
Den interna kommunikationen ska ske via linjen, och varje verksamhet ska säkerställa en god intern 
kommunikation. Följande ska prägla den interna kommunikationen: 
 

- Var och en ska ta ansvar för att söka information. 

- Vi ska använda korrekta, enkla, tydliga, enhetliga och konsekventa budskap. 

- Cheferna, som äger budskapet, ska föra dialog med medarbetarna. Cheferna ska tolka 
övergripande budskap och ta ansvar för att relatera dem till den verksamhet man leder och till 
medarbetarnas förutsättningar. Den centrala funktionen Kommunikation och 
informationshantering utvecklar gemensamt stöd i form av verktyg för kommunikativt 
ledarskap.  

- Den interna kommunikationen ska underlätta för medarbetarna att dela kunskap och 
erfarenheter. 

- Trafikverkets interna kanaler ska komplettera chefernas dialog med medarbetarna. 

Kompetens och roller 

KOMMUNIKATÖREN (SAMTLIGA BEFATTNINGAR INOM KOMPETENSOMRÅDET 
KOMMUNIKATION) 
Trafikverket ska sträva efter att ha huvuddelen av den nödvändiga kommunikationskompetensen 
internt. Den strategiska kommunikationskompetensen ska finnas representerad i beslutande 
sammanhang. I taktiska och operativa situationer krävs verksamhetskunskap och förmåga att navigera 
i en komplex och dynamisk verksamhet och göra den begriplig för medarbetare och omvärld. 
 
Kommunikatörens uppgift är att  

- sätta sig in i verksamheten så att man effektivt kan bidra till att den blir kommunicerbar  
- ge råd i kommunikationsfrågor 
- verkställa och följa upp kommunikationsinsatser.  
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Detta innebär att kommunikatören ska ha kompetens för att kunna arbeta med följande tre 
inriktningar: 
 

- Beakta kommunikationsperspektivet: Kommunikatören ska driva kommunikations-
perspektivet i beslutsprocesser och i operativa situationer. Syftet är att beslut och handlingar 
ska vara kommunicerbara, det vill säga begripliga och acceptabla, och att de långsiktigt ska 
stärka förtroendet för Trafikverket. 

- Vara rådgivande: Gentemot chefer, ledare och kollegor i Trafikverket har kommunikatören 
en rådgivande roll för att stötta det kommunikativa ledarskapet. 

- Verkställa kommunikationsinsatser: Kommunikatören ska analysera och definiera 
kommunikationsbehov samt planera, genomföra och följa upp kommunikationsinsatser. 

 
Vilken kompetens som väger tyngst är beroende av befattning och roll. 

CHEFER I TRAFIKVERKET 
Vi ska arbeta aktivt med kommunikativt ledarskap. Därför är kommunikativ förmåga en av 
nyckelkompetenserna för Trafikverkets chefer och bedöms vid tillsättningar och utvärderas årligen. 

MEDARBETARE I TRAFIKVERKET 
Medarbetarna förväntas i sitt arbete ta hänsyn till Trafikverkets intressenter samt planera hur 
kommunikationen internt och med omvärlden ska genomföras. Detta för att kunna använda 
kommunikationen som hjälpmedel för att driva arbetsprocesser framåt och värna om Trafikverkets 
förtroende hos berörda. 

FORSKNING 
Trafikverket ska ta initiativ och medverka till att utveckla kunskap om kommunikation genom att 
driva egna och delta i andras forskningsprojekt.  

Styrning av kommunikation 
Varje verksamhetsområde planerar sin kommunikation, med samordning i nätverket för 
kommunikation där gemensamma mål formuleras och gemensamma aktiviteter planeras. 

CENTRAL KOMMUNIKATIONSPLAN 
I en central kommunikationsplan definieras de frågor som Trafikverket ska prioritera att 
kommunicera verksamhetsövergripande. Planen fastställs i samband med årlig verksamhetsplanering 
och revideras kontinuerligt.  

STYRKORTSMÅL 
Den funktionellt ansvarige för kommunikation för dialog med ansvariga i verksamheten för att 
identifiera kritiska framgångsfaktorer för utveckling av kommunikationsarbetet. Syftet är att definiera 
styrkortsmål och aktiviteter för respektive verksamhetsområde. 

GEMENSAMMA ARBETSSÄTT FÖR KOMMUNIKATION 
I Trafikverkets ledningssystem finns sakområdet Kommunikation och stödprocessen Informera och 
kommunicera, som reglerar hur kommunikation samverkar med övrig verksamhet och hur 
kommunikationsarbetet bedrivs. 
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KOMMUNIKATION VID OVÄNTAD HÄNDELSE 
Hanteringen av oväntade händelser inom Trafikverket följer närhets-, likhets- och ansvarsprincipen. 
Det innebär att den normala organisationen och det vanliga arbetssättet används så långt det är 
möjligt. Varje verksamhetsdel svarar för sin egen kommunikation, men har vid behov möjlighet att be 
om förstärkning hos den operativa kommunikationschefen, som agerar på mandat från chefen för 
Kommunikation och informationshantering. 

Uppföljning av strategierna 
Kommunikationsstrategins effektivitet och ändamålsenlighet bedöms utifrån huruvida vi förverkligar 
den övergripande strategin en väl fungerande intern och extern kommunikation med 
kommunikationsperspektivet integrerat i all verksamhet och i ledarskapet.”  
 
Varje verksamhetsområde ska med utgångspunkt i kommunikationsstrategin följa upp och utvärdera 
sitt kommunikativa arbete. En handlingsplan som med utgångspunkt i kommunikationsstrategin, 
tydliggör åtgärder för utveckling av verksamheten ska finnas inom varje verksamhetsområde.  
 
Uppföljning och redovisning sker i samband med uppföljning i nätverket för kommunikation inför 
verksamhetsplaneringsprocessen. Kritiska framgångsfaktorer följs efter särskilt beslut upp i 
Trafikverkets ordinarie uppföljningsprocess. 

Väl fungerande intern och extern kommunikation 
En mätning av kommunikationens kvalitet och effekt ska visa om den fungerar: 
 

- Kvalitet: hur målgruppen uppfattar själva informationen, i form av trovärdighet, tajmning, 
begriplighet, kanalval, användbarhet, tillgänglighet och om den är lätt att hitta. 

- Effekt: förändringar hos målgruppen, till exempel ökad kunskap, breddat perspektiv och 
förändrad attityd.  

INTERN KOMMUNIKATION 
Den interna kommunikationens kvalitet och effekt följs upp kontinuerligt. 

EXTERN KOMMUNIKATION 
Den externa kommunikationen följs upp genom standardiserade enkäter, riktade till olika målgrupper. 
Resultaten beräknas på en sammanslagning av de mätningar där det är möjligt att fråga målgruppen 
om deras upplevelse av kommunikationen. 

Kommunikationsperspektivet integrerat i all verksamhet 
Uppföljningen av huruvida kommunikationsperspektivet är integrerat i verksamheten utgår från dessa 
kriterier: 
 

- kommunikationens förmåga att stödja verksamheten 
- kommunikationens inflytande i verksamheten 
- verksamhetens efterfrågan av kommunikation 
- kommunikationskompetens i ledningsgrupper och hos chefer och medarbetare. 

Kommunikationsperspektivet integrerat i ledarskapet 
Det kommunikativa ledarskapet följs upp regelbundet i form av standardiserade enkätfrågor. 
 
Fastställd version Dokumentdatum Ändring Namn 
1.0 2010-11-08  Widlund, Daniel, Ks 
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2.0 2014-03-04 Större revidering av 
hela strategin, bland 
annat tydligare 
koppling till strategiska 
utmaningar, 
omformulering och 
renodling av strategier. 

Widlund, Daniel, Ks 
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Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksida

1. Kön *

Val Svar % av svarande % av total
Man 44 57.9% 57.9%

Kvinna 32 42.1% 42.1%

0 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



2. Ålder *

Val Svar % av svarande % av total
13-17 2 2.6% 2.6%

18-24 12 15.8% 15.8%

25-34 17 22.4% 22.4%

35-44 20 26.3% 26.3%

45-54 19 25.0% 25.0%

55-64 6 7.9% 7.9%

65+ 0 0.0% 0.0%

0 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



3. I vilken roll följer du främst Trafikverket på Facebook?

Val Svar % av svarande % av total
Som resenär & traf ikant 40 53.3% 52.6%

Som närboende ett bygg- eller underhållsprojekt 3 4.0% 3.9%

Som student eller arbetssökande 6 8.0% 7.9%

Annan: 26 34.7% 34.2%

1 hoppade över denna fråga

Intresserad
Körkort
Intresserad då jag jobbar på TRV
Trafikverkare sjölv
trafikverksanställd
Anställd
Entreprenör inom bygg och anläggning
Arbetar som Befälhavare trafikverket/färjerederiet
-
Anställd på Trafikverket
Statstjänsteman.
Järnvägsintreserad
Som anställd på Trafikverket
Ansrälld
Som entreprenör
anställd
Anställd
Anställd
Jobbar inom järnvägsbranschen
Anställd
Allmänt Intresserad
vägrapportör
Intresserad
Konsult på TRV
Arbetar som konsult åt Trafikverket
Medarbetare

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



4. I vilket syfte följer du Trafikverkets sida på Facebook?

Val Svar % av svarande % av total
För att hitta information 42 55.3% 55.3%

För att få svar på mina frågor 19 25.0% 25.0%

För att dela med mig av mina åsikter 5 6.6% 6.6%

För att bli uppdaterad 59 77.6% 77.6%

För att jag är intresserad av andras åsikter 17 22.4% 22.4%

Annan: 5 6.6% 6.6%

0 hoppade över denna fråga

Körkort
är vägrapportör
för att skapa en bild av vad som kommuniceras via FB
Anställd
trafik

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



5. Hur har du hittat till Trafikverkets Facebooksida?

Val Svar % av svarande % av total
Via Trafikverkets w ebbplats 12 16.0% 15.8%

Självmant sökt efter Trafikverket på Facebook 41 54.7% 53.9%

Via andra på Facebook 18 24.0% 23.7%

Annan: 4 5.3% 5.3%

1 hoppade över denna fråga

Minns inte
Vid intern kontakt med kundtjänsten
Jobbar som vägrapportör
Det kom upp som ett tipps från Facebook utan att jag sökte

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



6. Hur nöjd är du med informationen från Trafikverket på Facebook?

Val Svar % av svarande % av total
5 - Mycket nöjd 10 13.3% 13.2%

4 23 30.7% 30.3%

3 - Varken nöjd eller missnöjd 33 44.0% 43.4%

2 6 8.0% 7.9%

1 - Mycket missnöjd 3 4.0% 3.9%

1 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



7. Vilken typ av information skulle du vilja se mer av?
Antal svar 33
Mer info om projekten som vi håller på med. För att nå ut till en ny målgrupp.
Uppdateringar kring vad man arbetar med samt stora väg- och banarbeten som påverkar traf ikläget.
Aktuell information! Blir det någon stor störning på tågtrafiken tex ut med info! Felsöker ni? Hur lång tid tror ni att det tar? Mm
Nyheter av vad som händer i era projekt.
Oftare upptareringar ta bort gamla saker på informationen hemsida traf ik
Kommande vägbyggen, planer på vägar, reparationer o kommande reparationer.
Lagar o regler(lättläst, ej paragrafsvenska)
Byggen
Ingen
Vägarbeten traf ikolyckor arbeten på järnväg osv
-
Akuta hinder.
Störningar i traf iken
Information om en Trafikverkares vardag. Inlägg från olika personer som jobbar på Trafikverket. Kanske som en blogg/dagbok?
Reginal traf ikinfo, kommande projekt, större olyckor
Vägarbete
Mer information om traf ikstörningar. Men det kanske man ska få någon annan stans?
Pågående projekt
Evenemang, visningar, invigningar.
mer exempel på vad man kan jobba med hos er. "En dag med #titel#" kanske.
Krisinformation
-
Störningar. Det händer inte så mycket, jag uppfattar att de är få uppdateringar.
bygg, planer, traf ik information
-
Om det är stopp på en viss vägsträcka på grund av olycka, väderhinder eller liknande.
Färjerederiets verksamhet, i nuläget är det bara tåg, tåg och åter tåg.
Det f inns ett stort intresse i att ha en facebook sida för tex en led där man kan uppdatera färjedrif ten samt traf iken. Men detta får vi inte utan
vi får använda den redan befintliga sidan på facebool som bara handlar om för dom som åker färja, helt ointresanta saker.
Väginformation, framkomlighet osv
nyheter, ex. nya traf ikskyltar, regler osv. Vägarbeten, då gärna "läns-vis" så man lätt kan sortera efter intresse. ja, allt inom traf ik, är
intresserad privat och inom yrket.
ärlighet.
traf ikinformation samt lite fakta för de som inte har uppdaterat sina körkorts kunskaper på många år
om olyckor händer eller hinder på vägen
Trafik i innerstan
Stora projekt

43 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



8. Vad anser du om inläggsfrekvensen från Trafikverket på Facebook?

Val Svar % av svarande % av total
Jag är nöjd 36 48.6% 47.4%

Jag vill ha f ler inlägg 38 51.4% 50.0%

Jag vill ha färre inlägg 0 0.0% 0.0%

2 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



9. Hur nöjd är du med svarsservicen på Trafikverkets Facebooksida?

Val Svar % av svarande % av total
5 - Mycket nöjd 13 18.3% 17.1%

4 13 18.3% 17.1%

3 - Varken nöjd eller missnöjd 42 59.2% 55.3%

2 2 2.8% 2.6%

1 - Mycket missnöjd 1 1.4% 1.3%

5 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas



Om du inte är nöjd, varför?
Antal svar 10
Lite lång responstid
Man kan alltid bli bättre, snabbare ;)
Vet ej
Törs inte uttala mig
Nyinkommen gillare så mina svar baseras på en kort tid.
Eftersom jag upplever att svar dröjer eller inte kommer alls
Mitt svar betyder "vet ej, har inte behövt prova".
Har aldrig använt den.
har aldrig ställt en fråga så jag kan inte svara på denna råga
ärlighet + långsamt

66 hoppade över denna fråga

Bilaga 8 – Formulärsresultat - Enkät om Trafikverkets Facebooksidas
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