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Abstract

Trafikinformation som når ut - en studie om nya kanaler för
störningsinformation i trafiken
Traffic Information - a Study of New Communications
Channels for Information about Interference in the
Traffic
Christine Zetterberg

The Swedish traffic system is congested, especially in the urban areas; travellers face
daily growing traffic jams and delays in public transport. In a congested traffic system,
travellers need support to make smart and sustainable decisions and one such tool is
traffic information. 

One issue today is that too few travellers use traffic information in support of their
travel. Research shows that travellers would see great value in receiving the
information; however current systems do not meet their requirements. This is a
problem since the society would benefit greatly from a well functioning traffic
information system. 

In this report, a number of channels that can be applicable for providing traffic
information will be explored, with particular emphasis on interference information.
The information channels are analyzed based upon the needs and requirements of the
society and the traveller. The thesis of the report is: the more of these needs and
requirements are met in a channel; the better is the channel to use for traffic
information. The channels explored are: SMS, e-mail, RSS, the social medias: Facebook
and Twitter but also mobile applications.

This report will demonstrate that SMS best meet the requirements of the society and
the traveller. However, e-mail and RSS are two good complements or alternatives.
When using social media, a two-way communication must be established between the
sender and the receiver. Mobile applications are a good option for reaching travellers
along their way and can be developed to meet the requirements of the society and
travellers.
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Sammanfattning 
Trafiksystemet är idag överbelastat, särskilt i storstadsområden: resenärer drabbas 

dagligen av inställda tåg, växande bilköer och förseningar inom kollektivtrafiken. Ett 

överbelastat system bidrar till missnöjda resenärer samt ökade samhälls- och 

miljöekonomiska kostnader. För att optimera dagens system krävs det hjälpmedel för att 

understödja smarta och hållbara beslut i trafiksystemet och ett sådant hjälpmedel är 

trafikinformation. 

Problemet idag är att alldeles för få resenärer använder sig av trafikinformation i 

anslutning till deras resande. Forskning visar på att resenärer ser ett stort värde i 

trafikinformation men att de drar sig för att söka upp denna. Resenärer anser bland 

annat att informationen inte är tillräckligt individanpassad, vilket konkret innebär att de 

får för mycket information som inte berör deras resa. Det har även framkommit att 

resenärer inte aktivt vill söka efter trafikinformation.   

Ur samhällets perspektiv är det viktigt att nå ut med trafikinformation till en stor del av 

resenärerna för att åstadkomma en skillnad i trafiksystemet. Samhället har även ett 

behov av att kunna trycka ut information vid större störningar. 

I detta examensarbete kommer ett antal kanaler undersökas som kan vara aktuella att 

använda vid förmedling av trafikinformation, med inriktning mot störningsinformation. 

Kanalerna kommer att utvärderas utifrån de behov och krav som samhället och 

resenärerna har på densamma. Utgångspunkten i rapporten är att desto fler av dessa 

faktorer som uppfylls desto bättre är kanalerna att använda för att förmedla 

trafikinformation. 

De kanaler som utvärderas i rapporten är SMS, e-post, de sociala medierna: Facebook 

och Twitter, RSS och mobilapplikationer, samt hur dessa kan användas vid förmedling 

av störningsinformation till resenärer.  

Analysmodellen som utvärderingen är baserad på är skapad utifrån de behov och krav 

som samhället och resenärer har på förmedlingen av störningsinformation samt från 

teorier inom marknadsföring. 

Utöver kanalerna kommer resterande delar i kommunikationsprocessen: insamling av 

data, sändaren, mottagaren och återföringen mellan parterna att diskuteras. Detta för att 

lättare förstå i vilket sammanhang en kanal verkar och hur kanalvalet påverkar 

resterande delar i processen. 

Rapporten har visat att SMS är den kanal som uppfyller flest av samhällets och 

resenärens krav på förmedlingen av störningsinformation, men även att e-post och RSS 

uppfyller många av kraven. Om de sociala medierna används vid förmedling av 

störningsinformation är det viktigt att sändaren av informationen möjliggör en 

tvåvägskommunikation. Vidare har det konstaterats att mobilapplikationer har alla 

tekniska förutsättningar för att uppfylla samhällets och resenärens krav på förmedling 

av störningsinformation.  I rapportern har det också framkommit att det idag saknas en 

del data för att kunna tillfredställa alla de behov och krav samhället och resenärerna har 

på störningsinformation. En lösning på detta problem skulle kunna vara att använda den 

så kallade crowdsourcingmetoden, vilket bland annat innebär att resenären används som 

informationskälla.  
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1.Inledning 
Trafiksystemet är idag överbelastat, särskilt i storstadsområdena; resenärer drabbas 

dagligen av inställda tåg, växande bilköer och förseningar inom kollektivtrafiken. Ett 

överbelastat system bidrar till missnöjda resenärer samt ökade samhälls- och 

miljöekonomiska kostnader. För att optimera dagens system krävs det hjälpmedel för att 

understödja smarta och hållbara val i trafiksystemet.  

Det krävs flera åtgärder för att få ett mer effektivt, klimatvänligt och säkert 

transportsystem. Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) är en viktig del för att 

bättre utnyttja befintliga resurser och kapacitet i systemet.  Genom att använda ITS- 

lösningar kan, enligt uppskattningar som har gjorts för vägtransporter i Europa, 

koldioxidemissionerna minska med 10-10%, olyckor med 5-15 % och trängseln med 5-

15%. (Jenstav & Mari-Louise, 2010) 

ITS innebär insamling, bearbetning och distribution av information som sedan kan 

användas för effektiva IT-lösningar i transportsystemet. (Sirland, 2009) Exempel på 

ITS- lösningar är variabla hastighetsskyltar, positionerings- och navigationssystem, 

telekommunikation samt att via Internet förse resenärer och få resenärer att förse 

varandra, med ständig aktuell information om trafiksituationen. 

Detta examensarbete handlar om förmedling av trafikinformation till resenärer. Genom 

att förbättra informationen till resenärer är förhoppningen att skapa möjlighet att 

påverka deras val av transportmedel, resväg och tidpunkt för resa och på så sätt skapa 

ett mer effektivt transportsystem. (Vägverket, 2009) Det finns flera situationer när 

trafikinformation är viktigt, det kan handla om att resenärer ska planera sin resa, eller att 

varna om långvariga vägarbeten. En situation när det är särskilt viktigt är dock när det 

uppkommer tillfälliga störningar i transportsystemet, till exempel vid bilolyckor som 

skapar stora köbildningar eller signalfel i tågsystemet vilket bidrar till stora förseningar 

i kollektivtrafiken.  

1.1 Bakgrund 
Trafikstörningar är ett stort problem i vårt samhälle och det kostar samhället stora 

summor pengar. Det är svårt att sätta en siffra på vad trafikstörningar kostar; då det inte 

finns någon objektiv bild över vilka störningar som ska räknas in eller hur dessa ska 

värderas. Det har i alla fall fastslagits att det handlar om stora summor, och vilka 

drastiskt ökar ju längre tid en störning ligger kvar. Om det går att minska insatstiderna 

samt informera resenärerna om alternativa resvägar finns det stora vinster att göra.  

(Hammarström, Modig, & Ahlström, 2004)  

1.1.1 Samhällets behov av att nå ut med störningsinformation 
Samhället har således ett stor behov att nå ut med trafikinformation till resenärer men 

problemet idag är att det är alldeles för få resenärer som använder sig av 

trafikinformation vid sitt resande. Om information om störningar nådde ut till resenärer 

skulle utnyttjandet av dagens transportsystem förbättras och de samhällsekonomiska 

och miljöekonomiska effekterna av ett överbelastat system skulle minska.  

Trafikinformation är även viktigt att nå ut med ur ett säkerhetsperspektiv framförallt när 

det kommer till biltrafiken; en informerad resenär är mindre frustrerad och kör därmed 

lugnare och mer säkert på vägarna. För att få önskad effekt i transportsystemet och 
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kunna påverka resenärens val av transportslag, resväg och tidpunkt för resa krävs det att 

informationen når ut till resenärerna innan de har påbörjat sin resa. Det är även viktigt 

att nå ut med information under resans gång för att ha möjlighet att minska frustrationen 

vid tillfälliga störningar samt kunna påverka resenärens fortsatta resa. För att få önskad 

effekt, det vill säga minska påfrestningarna i transportsystemet, krävs det att 

informationen om trafiksituationen når ut till maximalt antal resenärer. (Roberg, 2010) 

Vid större störningar i trafiken är det ur ett samhällsperspektiv viktigt att kunna trycka 

ut information till resenärer vid större störningar och att kanalerna som används är 

tillförlitliga; trafikhuvudmännen måste kunna lita på att informationen når fram till 

resenärerna. (Roberg, 2010) 

1.1.2 Resenärernas krav för att använda störningsinformation 
Det finns forskning som visar att även resenärerna ser ett stort värde med 

trafikinformation; att det ökar tryggheten och att den upplevda väntetiden minskar, 

vilket i sin tur leder till en minskad frustration hos resenärerna.  (Dziekan, 2008) Trots 

detta, används inte trafikinformationen i den utsträckning som behövs ur ett 

samhällsperspektiv.  

 

Det finns flera anledningar till att resenärer drar sig för att söka upp trafikinformation; 

bland annat anser de att informationen inte är tillräckligt individanpassad vilket rent 

konkret innebär att de får för mycket information som inte berör deras resa och söker 

därmed ingen information alls angående störningar. Vidare har det genom rapporter
1
 

framkommit att resenärer inte aktivt vill söka efter trafikinformation, det tar alldeles för 

mycket tid. Resenärerna önskar också få information innan de har påbörjat resan för att 

på så sätt kunna effektivisera deras resa. (Gisow, 2007) 

1.2 Syfte 
Att nå ut med störningsinformation är alltså både av intresse ur samhällets men även ur 

resenärens perspektiv. Det är en vinst för samhället om störningsinformation når ut till 

fler resenärer och resenärerna skulle uppleva en minskad frustration. Men för att nå ut 

till fler resenärer krävs det vissa förändringar i den nuvarande förmedlingen av 

störningsinformation. 

 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ett antal kanaler som kan vara aktuella 

att använda vid förmedling av trafikinformation. Kanalerna ska utvärderas utifrån de 

behov och krav som samhället och resenäerna har på densamma. Utgångspunkten i 

rapporten är att desto fler av dessa faktorer som uppfylls desto bättre är kanalerna att 

använda för att förmedla trafikinformation. 

1.3 Frågeställning 
Utifrån syftet bryts arbetet ner i följande frågeställningar:  

 Vilka behov och krav har samhället på kanaler för trafikinformation? 

 Vilka behov och krav har resenären på kanaler för trafikinformation? 

 Vilka kanaler uppfyller vilka behov och krav från samhället respektive resenären? 

                                                 
1
 Exempel på rapport är Trafikantuppoffringar och nytta av trafikinformation. (Gisow, 2007)  
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1.4 Avgränsning 
Trafikinformation kan delas in i statisk respektive dynamisk information, där statisk 

information inte ändrar sig efter att trafikförhållandena ändras. Exempel på statisk 

trafikinformation är den fasta vägvisningen som finns längs vägarna. Dynamisk 

information är således information som ändrar sig i takt med trafiksituationen. 

(Hammarström, Modig, & Ahlström, 2004)  

Den dynamiska informationen kan antingen vara icke-mobil eller mobil. Exempel på 

icke-mobil dynamisk information är variable hastighetsskyltar längs vägarna eller 

realtidsskyltar vid hållplatser. Att informationen är mobil innebär att mottagaren som tar 

emot informationen är flyttbar, exempel på en mobil mottagare är mobiltelefonen. 

(Hammarström, Modig, & Ahlström, 2004)  

Denna rapport avgränsas till att behandla dynamisk trafikinformation som förmedlas via 

mobila mottagare, med fokus på mobiltelefonen och persondatorer, för att kunna 

undersöka kanaler som både når resenärer innan men även deras pågående resa. Ett 

annat namn för dynamisk trafikinformation är störningsinformation, vilket är det 

begrepp som kommer användas i rapporten. Där det i rapporten står trafikinformation 

menas störningsinformation. 

Rapporten kommer därutöver avgränsas till den störningsinformation som finns att 

tillgå för resenärer i Stockholmsområdet. Tillgången till störningsinformation varierar 

beroende på vilket geografiskt område en person befinner sig i. Runt landsbygden är 

tillgången på störningsinformation mindre än i storstadsområdena. I storstadsområden 

är behovet av störningsinformation större då transportsystemet är mer belastat inom 

dessa områden. I rapporten presenteras enbart störningsinformation som berör vägnätet 

och kollektivtrafiken i Stockholmsområdet, den regionala tågtrafiken faller således 

utanför denna rapport. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppbyggd av sju kapitel, som i sin tur är uppdelade i mindre avsnitt. 

Kapitel två behandlar grundläggande kommunikations- och marknadsföringsteorier för 

att skapa en bra grund inför kommande kapitel. Kapitel tre behandlar hur 

arbetsprocessen sett ut, val av kanaler och uppbyggnaden av analysmodellen. Kapitel 

fyra är en genomgång av hur förmedlingen av störningsinformation går till idag. 

Avsnitten här är uppdelade efter den kommunikationsmodell som presenterats i 

teorikapitlet. Kapitel fem innehåller en genomgång av förmedlingen av 

störningsinformation utifrån ett framtidsperspektiv och utvecklingspotential. 

Huvuddelen av kapitlet presenterar de kanaler som sedan ska utvärderas, utifrån den 

framtagna analysmodellen, i kapitel sex. I rapportens sista kapitel, kapitel sju, sker en 

diskussion kring de kanaler som utvärderades i kapitel sex samt hur valen av kanal 

påverkar resterande delar av kommunikationsprocessen. Därutöver sammanfattas 

rapportens slutsatser samt ges förslag på fortsatta studier inom området. 
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2. Grundläggande teori - Att nå ut med information 
Denna rapport syftar till att titta på mobila kanaler som kan ta emot dynamisk 

störningsinformation. För att hitta lämpliga kanaler att använda vid förmedling av 

information är det viktigt att förstå vilken roll kanalen har i informations- och 

kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare, i detta fall mellan 

trafikhuvudmännen och resenärerna. Detta kapitel tittar på informationsöverföring och 

kanalval utifrån ett vetenskapligt perspektiv och ligger till grund för rapportens analys.   

2.1 Kommunikationsmodell 
Ordet kommunikation härstammar från latinets communis och betyder gemensam. Ordet 

innebär att olika budskap skickas mellan parter via en viss kanal. Buskapet kan ha olika 

funktioner, till exempel att varna, övertala eller informera. (Dimbleby & Burton, 1999) 

Budskapets väg mellan parterna kan beskrivas genom den så kallade 

kommunikationsprocessen. Idag finns det många olika modeller över 

kommunikationsprocessen att tillgå, de flesta har emellertid sin grund i Shannon och 

Weavers matematiska kommunikationsteori från 1949, se figur 1. Att presentera denna 

modell tydliggör inte bara hur kommunikation går till utan skapar ett redskap för att 

analysera kommunikations- och informationskanaler. 

 

Figur 1: Kommunikationsmodell. (Nationalencyklopedin, 2010) 

Modellen går ut på att källan skickar information i form av ett meddelande via en kanal 

till mottagaren, mottagaren gör en tolkning av meddelandet vilket sedan utgör det 

slutgiltiga meddelandet. Svårigheten ligger i att få signalen att inte ändra betydelse på 

vägen från källan till destinationen, det uppkommer nämligen brus mellan parterna. 

Brus är ”allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte 

avsetts från källan”. (Fiske, 1990 s.19). För att minimera risken att budskapet ändrar 

betydelse krävs det att bruset minimeras och att sändaren och mottagaren delar samma 

kulturella koder. (Andersson & Kotler, 2008)  

Hur mottagaren tolkar meddelandet finns det mycket forskning på. Forskningen kan 

sägas vara uppdelad i två läger: den ena menar att det framförallt beror på hur 

meddelandet formuleras av sändaren, medan det andra lägret menar att det är 

mottagarens behov och val som avgör hur meddelandet tolkas. (Falkheimer, 2001) 

För att ta reda på om mottagaren har tagit emot budskapet på det sätt som sändaren 

önskade är återföring eller feedback som det kallas i dagligt tal, en viktig del i 
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kommunikationsprocessen. Genom denna reaktion får sändaren reda på om budskapet 

tagits emot av mottagaren på rätt sätt. Återföringen kan antingen ske verbalt eller icke-

verbalt. (Fiske, 1990) 

Ett annat begrepp som är viktigt att behandla i kommunikationsprocessen och som 

ligger nära feedback är interaktivitet: finns det möjlighet till tvåvägskommunikation 

eller fungerar kommunikationen enbart som information. Både feedback och 

interaktivitet handlar om möjligheten för sändaren att ha kontakt med mottagaren och 

anpassa meddelandet efter mottagarens behov. (Svärd, 2006) 

2.1.1 Kommunikationskanaler 
Ett av de mest centrala besluten att ta under kommunikationsprocessen är att välja kanal 

att förmedla budskapet genom, även kallad medie. Valet av kanal kan få en stor 

betydelse vid tolkning av budskapet. Även om samma budskap skickas via två olika 

kanaler är det inte säkert att innebörden blir densamma för mottagaren. Hur mottagaren 

tolkar budskapet beror mycket på dess relation och associationer till kanalen. 

(Andersson & Kotler, 2008) 

Det finns olika slags kommunikationskanaler: muntliga, skriftliga och elektroniska. De 

muntliga kanalerna består bland annat av planerade eller informella möten, konferenser, 

utbildningar med mera. Skriftliga kanaler avser tryckt information på olika typer av 

papper. I detta examensarbete ligger fokus på de elektroniska kanalerna. De 

elektroniska kanaler består av bland annat e-post, bloggar, radio och andra elektroniska 

meddelandesystem. Flera av de elektroniska kanalerna möjliggör till en direkt dialog 

mellan sändare och mottagare, dessa kanaler kallas interaktiva medier. Fördelen med 

flera av de elektroniska kanalerna är att de kan användas för att sända information till en 

specifik mottagare. (Erikson, 2007) 

Vid val av kommunikationskanal är det viktigt att beakta nedanstående aspekter:  

1. Målgruppens medievanor. Beroende på vilken målgrupp budskapet ska nå fram 

till kan olika kanaler vara aktuella.  

2. Meddelande. Beroende på meddelande finns det vissa kanaler som är mer 

effektiva än andra. För att förmedla samhällsviktig information behövs till 

exempel att flera olika kanaler används för att nå ut till ett stort antal. 

Meddelanden som är av en mer teknisk karaktär kan behöva mer specificerade 

kanaler där sändaren vet att mottagaren kan tolka meddelandet.  

3. Kostnad. Att exempelvis sända ett meddelande via TV är väldigt dyrt medan att 

använda Internet är relativt billigt. Det viktigaste är dock att titta på kostnaden per 

tusen exponeringar och inte den totala kostnaden. (Andersson & Kotler, 2008) 

I början av 1990-talet var det vanligt att tala om massmedier och masskommunikation, 

medan idag är det vanligare att prata om bara ”medier”. Tidigare var det viktigt att 

särskilja mellan kommunikation mellan två människor och kommunikation mellan ett 

medium och många människor – interpersonell kommunikation gentemot 

masskommunikation. Idag finns det, inte minst med Internets hjälp, många 

mellanformer av kommunikation med dess e-postlistor och användardrivna egenskaper.  

(Jensen, 2009)   

Inom forskningen har det funnit svårigheter att utveckla ett tvärvetenskapligt 

mediebegrepp. Vanligtvis har media antingen inneburit en konkret kanal eller 
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konstnärligt uttrycksmedel och kommunikation har antingen sett som en överföring 

eller en kulturell ritual. (Jensen, 2009) I detta examensarbete används 

kommunikationskanal och medier likvärdigt. I och med att dagens medier är 

sammanvävda och inlagrade i varandra, går det inte längre att tala om typer av medier 

utan det handlar istället om grader. 

I boken medier och samhället delar Jensen (2009) upp dagens medier i tre grader. I den 

första graden är kommunikationen beroende av mediets fysiska närvaro lokalt i tid och 

rum. Medier av den andra graden är det som tills nyligen kallas (mass)medier: det vill 

säga tekniskt reproducerande och understödda av kommunikationsformer som är 

oberoende av ifall mottagaren är fysiskt närvarande eller inte. Kommunikationen kan 

både ske mellan få men även mellan många personer. Ett exempel på medier av andra 

graden är radion. Medier av tredje graden är de digitala medierna vilka dels samlar och 

kombinerar tidigare medier i en och samma teknologi, dels bidrar med nya former av 

verklighetsframställning och social interaktion. Exempel på medier av den tredje graden 

är persondatorer och mobila medier som är sammankopplade med varandra via bland 

annat Internet. Gränssnitten som utgör dagens medier kommer säkerligen att förändras 

med tiden. Det är medier av tredje graden som behandlas i detta examensarbete.  

2.2 Att skapa kontakt med mottagaren 
För att kommunikationen mellan sändaren och mottagaren ska ske på ett effektivt och 

brusfritt sätt måste en kontakt etableras mellan parterna. En sådan kontakt kan etableras 

på flera sätt, bland annat genom social media och personlig marknadsföring vilka 

beskrivs närmare nedan.   

2.2.1 Social media  
Ett av de mest effektiva sätt att få ut information idag via de elektroniska kanalerna är 

att använda social media. Begreppet social media används relativt friskt idag utan någon 

klar definition. Definitionen som används i denna rapport är hämtad ur boken The social 

media bible skriven av Brake och Safko. Social media definieras här som aktiviteter, 

metoder och beteenden bland människor som samlas på nätet för att utbyta information, 

kunskap och åsikter med hjälp av kommunikationsmedia. Kommunikationsmedia är 

webbaserade applikationer som gör det möjligt att skapa och enkelt överföra innehåll i 

form av ord, bilder, videor och ljud. Exempel på social media är sociala nätverk, 

bloggar etcetera.  

När ett företag använder social media som ett verktyg för informationsspridning eller 

marknadsföring finns det två aspekter som är viktiga att förstå: social media är 

möjliggör en tvåvägskommunikation och det går inte att kontrollera konversationerna 

men det går att influera dem. (Brake & Safko, 2009) Inom social media finns det även 

en möjlighet till viral spridning, vilket beskrivs närmare i nästa avsnitt.  

2.2.1.1 Viral spridning 
Det bästa sättet att nå ut med information via Internet är att åstadkomma ett budskap 

som får viral spridning. Med detta menas att människor tipsar varandra, så att budskapet 

sprids som ringar på vattnet.  Att få stånd en viral spridning är inte en självklarhet utan 

kräver ett visst arbete. Det som är viktigt att förstå i sammanhanget är att det sällan är 

ekonomiska resurser som står bakom att en viss tjänst eller blogg sprider sig.  Ström 
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(2010) tar upp sju viktiga punkter i boken sociala medier - Gratis marknadsföring och 

opinionsbildning, för att öka chanserna för viral spridning.(Ström, 2010) 

 Bygg på känsla (få människor att bli arga, glada eller upprörda) 

 Gör något oväntat 

 Fokusera på en story inte på produkten - traditionellt reklamtänk fungerar inte 

 Gör en uppföljare 

 Det ska vara enkelt att sprida  

 Skapa möjligheter att kommentera 

 Begränsa aldrig tillgången (det ska inte krävas registrering, nedladdning av en 

programvara eller koder) (Ström, 2010) 

Förutom att använda de sociala medierna för att skapa kontakt med användare och 

kunder kan personlig marknadsföring och prenumerationstjänster användas, vilka 

beskrivs i nästa avsnitt.  

2.2.2 Personlig marknadsföring och prenumerationstjänster 
Personlig marknadsföring syftar till att skapa en personlig relation mellan företag och 

dess kund. Detta görs genom att en direkt kommunikation etableras mellan de båda 

parterna. Genom att en direkt kommunikation skapas kan företaget lättare anpassa deras 

tjänster och information efter kundernas intressen och behov. En personlig kontakt kan 

skapas på flera sätt, men det börjar bli allt mer vanligt att kommunikationen sker via 

Internet och genom olika prenumerationstjänster. Genom att skapa en 

prenumerationstjänst där kunderna kan specificera vilken information de är intresserade 

av får företagen en ökad insikt i vad kunderna eftersöker. (Henriksson, 2010) 

För att få prenumeranter är det viktigt att det är lätt för användaren att påbörja en 

prenumeration. Överst på alla sajter som företaget, organisationer eller medborgare har 

bör en iögonfallande anmälningsruta finnas. Det ska vara väldigt lätt och gå väldigt 

snabbt att fylla i. I princip bör enbart en rad för e-postadressen och rutan abonnera 

finnas med. På bloggar som använder sig av information från företaget eller där 

företaget har en fysisk kontakt med användare bör det även finnas möjlighet att anmäla 

sig till prenumerationstjänsten. (Ström, 2010)  

Detta kapitel har presenterat en teoretisk grund för rapporten, där 

kommunikationsprocessen, val av kanaler och olika metoder att få kontakt med 

mottagaren har tagits upp. I nästa avsnitt presenteras studiens utförande.  
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3.Studiens utförande 
Samhället har ett stort behov av att nå ut med trafikinformation, svårigheten är att 

alldeles för få resenärer använder den information som finns tillgänglig idag. Syftet med 

denna rapport är att ta reda på vilka mobila kanaler som kan användas för att förmedla 

störningsinformation. Detta kapitel beskriver hur utredningen genomförts för att komma 

till insikt vilka kanaler lämpliga att utvärdera för förmedling av störningsinformation. 

En kort sammanfattning beskrivs nedan.  

I första delen av studien genomfördes en litteraturstudie av informations- och 

kommunikationsteorier, detta för att få en ökad förståelse för vilken roll en kanal har i 

ett informationsutbyte. Kunskapen från denna studie har sedan genomsyrat hela 

rapporten och dispositionen av rapporten. Hur denna teoretiska referensram arbetades 

fram beskrivs närmare under avsnitt 3.1. Nästa del var att genomföra en empirisk studie 

över hur situationen ser ut idag. Informationen som eftersöktes grundades på den 

teoretiska modell som arbetats fram under litteraturstudien. Syftet med studien var att ta 

reda på hur insamlingen av störningsinformation går till, vilka kanaler som används, 

vilken roll resenären har i informationsflödet samt hur feedbackprocessen ser ut idag. 

Hur insamlingen av empiriskt material gått till och hur intervjuobjekt valdes ut beskrivs 

närmare under avsnitt. 3.2 och avsnitt 3.3. Efter färdigställandet av nutidsanalysen var 

nästa steg att titta på utvecklingspotentialen i processen, med fokus på vilka framtida 

kanaler som kan vara aktuella att använda vid förmedling av störningsinformation. Hur 

dessa kanaler valdes ut framgår av avsnitt 3.4. Kunskaper från litteraturstudien och den 

empiriska insamlingen användes sedan för att arbeta fram den analysmodell som ligger 

till grund för utvärdering av kanalerna, mer information finns under avsnitt 3.5.  

Rapporten är skriven på direkt uppdrag av Sweco men detta har inte påverkat studiens 

utförande. Huvuddelen av arbetet har genomförts fristående från företaget och den 

vägledning som getts har främst handlat om vilka personer inom Trafikverket och andra 

organisationer som har varit aktuella att intervjua. 

3.1 Val av teoretisk referensram 
I första delen av studien genomfördes en litteraturstudie av informations- och 

kommunikationsteorier, detta för att få en ökad förståelse för vilken roll en kanal har i 

informationsflödet. Genom att få en insikt i hur informationsflödet går från en sändare 

till en mottagare skapas en förståelse för hur kanalvalet påverkar denna kommunikation. 

Modellen som används i rapporten bygger på Shannon och Weavers klassiska 

kommunikationsmodell. Denna modell utgör en bas i rapporten och genomsyrar varje 

enskilt kapitel. Shannon och Weavers modell förklaras på en relativt grundläggande 

nivå, detta för att den enbart fungerar som en bas i rapporten och inte utgöra själva 

studien.  

Rapporten bygger även på teorier inom marknadsföring. Dessa teorier har använts för 

att skapa en förståelse kring hur bland annat de sociala medierna kan nyttjas vid ett 

informationsutbyte mellan två parter samt att öka förståelsen hur människans sätt att ta 

till sig information har förändrats sedan de sociala mediernas intåg i vårt samhälle.  

Kunskapen vunnen från litteraturstudien inom marknadsföring har även, tillsammans 

med det empiriska materialet, legat till grund för den analysmodell som används för att 
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utvärdera kanalerna. Hur insamlingen av det empiriska materialet gått till beskrivs i 

nästa avsnitt.  

3.2 Insamling av empiriskt material 
Det empiriska materialet kan delas upp i två delar där det första målet var dels att öka 

förståelse kring de behov och krav som finns på störningsinformation idag både från 

samhället men även från resenärens perspektiv, dels att få en fördjupad förståelse för 

hur förmedlingen av störningsinformation går till idag. Det andra målet var att samla in 

kunskap om de utvalda kanalerna. 

För att måla upp en utförlig bild av situationen idag tedde sig intervjuer som den mest 

lämpade formen av insamlingsmetod. Genom detta val kunde en dialog föras mellan 

utredare och informant. Intervjuerna med Trafikverket skedde på deras kontor i 

Borlänge medan resterande intervjuer genomfördes via telefon då informanterna hade 

knappt med tid. Intervjuer via telefon kan medföra vissa försvårande omständigheter då 

utredaren inte kan uppfatta exempelvis informanternas kroppsspråk. Då rapporten inte 

är ute efter subjektiva bedömningar eller att mäta attityder gav detta ingen effekt på det 

slutgiltiga resultatet.  

3.3 Informantintervjuer 
Informanterna valdes strategiskt ut för att komma åt den efterfrågade kunskapen; hur 

förmedlingen av störningsinformation går till idag, vilka behov och krav samhället och 

resenären har på störningsinformation samt information om de utvalda kanalerna. En 

informant är en person som själv står utanför företeelsen som studeras men som har 

mycket att säga till om, en så kallad ersättningsobservatör. (Holme & Solvang, 1997) 

För att komma i kontakt med dessa personer användes  en så kallad snöbollsmetod, 

vilket är ett slags bekvämlighetsurval.  (Sirland, 2009) Metoden går ut på att utredaren 

frågar nyckelpersoner inom området om vilka personer som kan vara aktuella att 

intervjua. Tips om de första informanterna kom från Stefan Myhrberg, handledare för 

rapporten på Sweco.  De mest omfattande intervjuerna genomfördes med två personer 

på Trafikverket och en person som har lång erfarenhet inom SL. Trafikverket och SL är 

två av de största aktörerna inom Stockholmsområdet som är ansvariga för att förmedla 

trafikinformation till resenärer. Dessa två kommer att omnämnas som trafikhuvudmän i 

rapporten.   

Intervjufrågorna anpassades efter respektive informant och deras expertisområde. 

Frågor rörande trafikinformation handlade om att förstå hur situationen ser ut idag, vilka 

behov och krav som ställs på framtidens trafikinformationsförmedling samt vilka 

kanaler informanterna anser lämpliga för trafikinformation. Informanterna fick även 

berätta om vilka kanaler som tidigare hade testats för trafikinformation och hur utfallen 

hade blivit. Genom intervjuerna framkom även information om vilka länder som ligger i 

framkant när det kommer till förmedling av trafikinformation.  

Intervjufrågorna rörande de enskilda kanalerna handlade om att skapa en förståelse 

kring vilka möjligheter och brister som finns; vad kanalerna är ämnade för och hur de 

skulle kunna användas för trafikinformation.  Intervjuerna skedde genom ett relativt 

informellt samtal där utredaren utgick från ett frågeformulär men där informanterna 

hade stor möjlighet att komma med egna idéer och synpunkter.  Denna informella form 

av intervju valdes då en stel rollfördelning (ställa frågor, anteckna) kunde hindra utbytet 

mellan utredare och informant. Intervjuerna spelades in efter medgivande från 
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informant och transkriberades sedan. I de fall frågor uppkom efter att intervjutillfället 

var över sändes följdfrågor till informanten via e-post.  

3.4 Kommunikationsmodellen i rapporten 
Syftet med denna rapport är att undersöka kanaler lämliga att använda vid förmedling 

av störningsinformation.  Begreppet kanal i kommunikationsprocessen kan betyda flera 

olika saker beroende på vilken litteratur som studeras och på vilken nivå som diskuteras. 

En kanal kan ses som den tekniska överföringen av information men även avse själva 

informationsöverförandet i ett mer kommunikationsvetenskapligt och kulturellt 

perspektiv. Detta avsnitt ger en fördjupad insikt över hur kommunikationsprocessen 

med inriktning mot kanalvalet behandlas i denna rapport.  

Första steget (1) i kommunikationsprocessen (se figur 1) efter att sändaren har 

formulerat ett meddelande handlar om att välja vilken teknisk lösning informationen ska 

sändas genom; hur signalen ska nå fram till mottagaren. För att få en uppfattning över 

vilka tekniska lösningar som kan vara aktuella att behandla i rapporten granskades Post 

och Telestyrelsens rapport Svensk Telemarknad 2009. Inom ramen för denna rapport 

diskuteras enbart två tekniska lösningar: mobiltelefonen och Internet, då dessa kan 

hantera dynamisk information, som beskrivet under avsnitt 1.4 och gör det möjligt att nå 

resenären både innan och under resans gång.   

Andra steget (2) i kommunikationsprocessen handlar om hur meddelandet når fram till 

mottagaren, vilken elektronisk kanal som ska användas. Definitionen av elektronisk 

kanal kan variera, men i denna rapport ses det som applikationen som gör det möjligt att 

nå fram till mottagaren. I rapporten diskuteras framförallt fyra olika tekniska kanaler: 

webbsida, e-post, RSS- läsare och SMS.  

Även om andra steget, som nämndes under avsnitt 2.1.1 är bland det viktigaste i 

kommunikationsprocessen krävs det ytterligare ett steg (3), för att kunna individanpassa 

informationen till mottagarens behov och krav; det krävs en länk mellan sändare och 

mottagare och att informationen är strukturerad på ett organiserat sätt.  En länk mellan 

sändaren och mottagaren kan skapas på flera sätt, dels genom en ren 

prenumerationstjänst där mottagaren specificerar vilken information den är intresserad 

av samt vilken kanal den vill få informationen genom, dels kan de sociala medierna 

användas.  I denna rapport kommer rena prenumerationstjänster att diskuteras men även 

de sociala medierna Facebook och Twitter . 

På nästa sida följer en schematisk figur över de tre stegen som presenterades ovan.  
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Figur 2: Specificerad bild över kommunikationsprocessen så som behandlad i 

rapporten. 

I rapporten kommer en kanal ses som en kombination av steg två och tre. Det vill säga 

det inkluderar dels frågor hur informationen ska nå mottagaren men även hur sändaren 

ska få kontakt med mottagaren för att kunna skicka riktad information. För att hitta 

lämpliga kanaler och lösningar att utvärdera i rapporten, identifierades, genom 

marknadsföringslitteratur, mobila kanaler och lösningar som idag används för riktad 

information. De kanaler som kommer att diskuteras i rapporten är  

 Prenumerationstjänst av SMS 

 Prenumerationstjänst av E-post  

 Facebook via en webbsida 

 Twitter via en webbsida 

 Prenumerationstjänst av RSS  

I rapporten kommer inte webbplats som fenomen att diskuteras då det inte är rapportens 

fokus, utan diskussionen kommer ligga på de sociala mediernas möjlighet att nå ut till 

resenärer med information.  

Förutom dessa fem kanaler kommer mobilapplikationer att utvärderas. 

Mobilapplikationer kan både falla inom steg två och tre i figur 2 beroende på hur den är 

utvecklad. Vissa applikationer fungerar enbart som en plattform för andra tjänster, men 

kan även vara utvecklade för mer specifika syften. Detta kommer att beskrivas mer 

djupgående under avsnitt 5.3.6. Att diskutera mobilapplikationer i samband med kanaler 

är idag oerhört viktigt eftersom det är en stor växande marknad inom mobiltelefonin. 

Dagens mobilapplikationer gör det möjligt att nå ut till mobiltelefonanvändare med 

information på ett sätt som tidigare inte var möjligt.  
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Grundläggande information om kanalernas uppbyggnad och funktion är hämtade från 

böcker inom marknadsföring och litteratur inriktad på social media samt Facebooks och 

Twitters hemsidor. Denna information har sedan kompletteras genom intervjuer med 

personer som arbetar med de olika kanalerna. Vid intervjuerna har fokus framförallt 

legat på tekniska möjligheter och svårigheter i att förmedla information genom 

kanalerna samt hur dessa skulle kunna anpassas för trafikinformation.  

Efter en beskrivning om kanalernas grundläggande funktionalitet kommer även tidigare 

försök och pågående försök i Sverige med störningsinformation via de olika kanalerna 

att presenteras. Utöver detta kommer det även finnas exempel från andra länder hur de 

använder kanalerna. Urvalet av de försök som presenteras från Sverige och från ulandet 

har skett genom snöbollsmetoden. 

För att utvärdera hur väl lämpade de utvalda kanalerna är för störningsinformation 

utformades en analysmodell. Hur denna analysmodell ser ut beskrivs i nästa avsnitt.   

3.5 Utformning av analysmodell 
Analysmodellen som används för att utvärdera kanalerna baseras bland annat på 

marknadsföringsteorier som behandlar hur ett företag ska välja ut lämpliga kanaler för 

att förmedla information till sina kunder. Aspekter som är viktiga att tänka på vid val av 

kanal är bland annat målgruppens medievanor, meddelandet utformning samt kostnaden 

för kanalen. Dessa aspekter går att läsa mer ingående om under avsnitt 2.1.1. 

Därutöver har även de behov och krav som samhället och resenären har på förmedling 

av störningsinformation tagits i beaktning vid utarbetningen av analysmodellen. En tes i 

rapporten är att desto fler av de krav och behov, som samhället och resenären har, som 

kanalen kan uppfylla ju bättre är kanalen att använda vid förmedling av 

störningsinformation.  

Detta angreppssätt arbetades fram efter att ha läst flera rapporter skrivna mellan åren 

2003-2009 av eller på uppdrag av Trafikverket. Rapporterna
2

 behandlade 

trafikinformation ur flera aspekter dock inte i samma rapport; de flesta rapporterna 

tittade på trafikinformation ur ett samhällsperspektiv medan enbart ett fåtal behandlade 

trafikinformation ur ett resenärsperspektiv. Tillsammans skapade de dock en samlad 

bild över hur samhället och resenären ser på trafikinformation och förmedlingen av 

densamma.   

Rapporterna gav också en insikt i vikten av trafikinformation och vilka behov som 

behöver tillfredställas ur ett samhällsperspektiv samt en bild över varför så få resenärer 

använder sig av den information som finns tillhanda idag. Merparten av rapporterna är 

utfärdade av en myndighet vilken minskar risken för subjektiv bedömning utifrån ett 

egenintresse vilken är en risk vid användning av rapporter från privata aktörer.  

Kunskapen från dessa rapporter kompletterades sedan med intervjuer med 

nyckelpersoner från framförallt Trafikverket, men även från SL, Samtrafiken och SJ, för 

att få en djupare förståelse över vilka behov samhället har och vilka krav resenären har 

för att börja använda sig av trafikinformation vid sitt resande.  

                                                 
2
 Exempel på rapport är Verifiering av nyttan med bättre trafikinformation.  (Vägverket, 2009) 
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Utifrån dessa rapporter och intervjuer målades en behovs- och kravbild upp, vilken 

tillsammans med kunskapen från marknadsföringsteorierna skapade den fullständiga 

analysmodell som ligger till grund för denna rapport och vilken används för att 

utvärdera kanalerna. I nästkommande avsnitt beskrivs analysmodellen mer ingående.  

3.5.1 Analysmodell  
Rapportens analysmodell används för att utvärdera ett antal kanaler. Syftet med detta är 

att ta reda på hur väl lämpade de olika kanalerna är att använda vid förmedling av 

störningsinformation samt göra en jämförelse mellan kanalerna. Som nämndes under 

föregående avsnitt baseras kriterierna för utvärderingen dels på aspekter som kommit 

fram vid granskning av marknadsföringslitteratur, dels på de krav och behov som 

samhället och resenären har på kanaler för störningsinformation.  

De första kriterierna baseras på marknadsföringsteorier och behandlar målgruppens 

medievanor, meddelandets utformning samt kostnaden för kanalen. Dessutom kommer 

möjligheten till tvåvägskommunikation att utredas, då det är en väldig viktig del i 

dagens informationsflöde.  

I rapporten används målgruppens medievanor för att ta reda på hur många som går att 

nå via de olika kanalerna och hur fördelningen mellan olika åldrar ser ut. I flera av 

figurerna som visas i rapporten kommer även fördelningen mellan könen att presenteras, 

men detta är inget som diskuteras djupare i rapporten. Detta kriterium omnämns i 

analysmodellen som kanalens utbredning.   

Meddelandet, handlar om vilka begräsningar och möjligheter det finns i utformningen 

av det. Är kanalerna anpassade efter korta eller långa meddelanden. Ett kort 

meddelande är under 170 tecken och långa över det. Inom detta område behandlas också 

möjligheten att bifoga bilder.   

Kostnaden för kanalen diskuteras på ett väldigt generellt plan. Denna faktor används 

mest för att skapa en uppfattning kring vilka åtgärder som krävs för att använda de olika 

kanalerna. (Till exempel om största delen av kostnaden innefattar installation av teknisk 

utrustning eller kan härledas till driften av kanalerna.)  

Sista kriteriet hämtat från marknadsföringsteorier är möjligheten till 

tvåvägskommunikation. Idag är det, vilket beskrevs tidigare under avsnitt 2.2.1 viktigt 

med en tvåvägskommunikation även om det grundläggande syftet för sändaren är att 

informera. Därför kommer även möjligheten till tvåvägskommunikation i kanalerna att 

utvärderas.  

Den andra gruppen av kriterier baseras, som ovan nämnt, på samhället och resenärens 

behov och krav på förmedlingen av störningsinformation. Ur samhällets synvinkel är 

det förutom att möjligheten att nå ut till en stor massa, vilket diskuteras under kanalens 

utbredning, viktigt att det finns möjlighet att trycka ut information vid stora störningar 

samt att kanalerna är tillförlitliga.  

Möjligheten att trycka ut information, handlar om möjligheten för sändaren att förmedla 

information utan att mottagaren behöver involveras på ett mer aktivt plan.   

Tillförlitlighet hos kanalen handlar om hur den klarar av att hantera stora 

utskicksmängder till flera olika mottagare.  



16 

 

Ur resenärens perspektiv finns det andra kriterier som är viktiga att beakta vid 

förmedling av störningsinformation. Rapporter visar på att resenärer framförallt 

efterfrågar individanpassad information och att de inte aktivt ska behöva söka efter 

informationen.  

Med individanpassad information menas att resenären enbart ska få information 

gällande sin resa. Graden av individanpassad information kan variera mycket, det kan 

vara allt från en viss tunnelbanelinje, eller bussnummer, till att gälla två specifika 

stationer där flera olika trafikslag kan vara inkluderade. I analysen framgår det hur de 

olika kanalerna kan individanpassas.   

Resenärer vill inte heller aktivt söka efter störningsinformation, då detta är alldeles för 

tidskrävande. De ska inte behöva gå in på flera hemsidor för att få reda på information 

som gäller deras resa, utan informationen ska finnas samlad på en plats och gärna 

sändas ut till dem. Detta kriterium är nära relaterat till samhällets krav på att kunna 

trycka ut information, men ställt ur resenärens perspektiv.   

Förutom dessa kriterier kommer det föras en diskussion om vilka tekniska möjligheter 

och svårigheter som finns i de olika kanalerna. Nedan finns en tabell över den 

analysmodell som används i rapporten.  

Tabell 1: Analysmodell 

 

Tabellen kommer att fyllas i allt eftersom att kanalerna diskuteras i analysen, för att 

sedan i slutet av rapporten användas för att dra slutsatser kring kanalernas lämplighet 

vid förmedling av störningsinformation. Innan en djupare presentation av kanalernas 

potential, beskrivs det i nästa kapitel hur förmedlingen av störningsinformation går till 

idag.  
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4. Förmedling av störningsinformation - nutid 
Trafikstörningar är, som inledningsvis nämndes i rapporten, ett stort problem i dagens 

transportsystem. För att minimera effekten av trafikstörningarna och för att ha möjlighet 

att göra smarta och hållbara val i transportsystemet är det viktigt att resenärerna får rätt 

information, i rätt tid och genom rätt kanaler. För att lyckas förse resenärer med sådan 

information krävs det dels att insamlingen av data som rör störningarna sker på ett 

effektivt sätt; dels att rätt kanaler används, men även att meddelandena förmedlas på ett 

sådant sätt att resenärerna kan göra en korrekt tolkning av den förmedlade 

informationen. 

I detta kapitel beskrivs dagens förmedling av störningsinformation utifrån den 

kommunikationsmodell som presenterades under avsnitt 2.1. Första delen av kapitlet 

beskriver vilken roll Trafikverket och SL har vid insamlingen av störningsinformation. 

Därefter beskrivs de elektroniska kanaler som idag används för att förmedla 

störningsinformation för att slutligen beskriva resenärens roll som mottagare av 

informationen och återkopplingen mellan sändare och mottagare. 

4.1 Källa och sändare 
Första delen i kommunikationsprocessen handlar om källan till informationen, det vill 

säga den person eller teknik som bestämmer vilket meddelande som ska skickas till 

mottagaren, eller rättare sagt väljer ut ett ur en uppsättning möjliga meddelanden. (Fiske, 

1990) För att få en djupare förståelse för vilka meddelanden som Trafikverket och SL 

har till sitt förfogande kommer även insamlingsmetoderna av störningsinformation att 

presentes i detta avsnitt.  

4.1.1 Trafikverket 
Trafikverket ansvarar för insamling av data gällande Sveriges regionala vägnät. 

Insamlingen handlar dels om att hantera förväntade händelser, så som vägarbeten, större 

evenemang eller köer i rusningstrafik, dels hantera oväntade händelser som uppkommer 

genom exempelvis olyckor. Då denna rapport är avgränsad till att behandla kanaler för 

störningsinformation kommer enbart insamlingen av information gällande oväntade 

händelser att beskrivas närmare.  

Insamling av data rådande det regionala vägnätet sker via en av de sju 

trafikinformationscentraler (TIC) som finns i Sverige. Händelser som berör vägtrafiken 

runt Stockholmsområdet rapporteras till Trafik Stockholm, detta sker antingen via 

telefon, eller fax men upptäcks även genom att operatörerna medlyssnar på radiokanaler 

som samlar in trafikinformation, övervakar monitorer eller får information från SOS 

(Lindkvist, Kronborg, & Lind, 2006) En viktig insamlingsmetod är även användningen 

av utvalda vägrapportörer
3
 som har till uppgift att meddela så fort det blir problem längs 

vägarna.  

Denna information registreras sedan i ledningscentralens centrala tekniska system, CTS, 

som är ett integrerat datorsystem som används för att leda, styra och informera om 

                                                 
3
 Vägrapportör är yrkesförare som frivilligt rapporterar hinder på vägen, hur långa köerna är vid en 

olycka eller något annat som har betydelse för resenärerna. (Sveriges åkeriföretag, 

http://www.akeri.se/akeriforeningarna/smalandslanen/vagrapportor)  

http://www.akeri.se/akeriforeningarna/smalandslanen/vagrapportor
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trafiken i bland annat i Stockholmsområdet. Genom ett trafikinformationsstödsystem, 

TRISS, kan Trafikverkets samarbetspartners ta del av informationen i CTS. Detta gör 

det möjligt för fler aktörer än Trafikverket att förmedla trafikinformation.  (Trafik 

Stockholm, 2010)  

Trafikverket har ett stort intresse av att förmedla information till resenärer då en 

informerad resenär kör säkrare och lugnare längs vägarna. För att kunna möta de behov 

som resenärerna har på informationen krävs det dock mer och bättre data än vad 

Trafikverket har att tillgå idag. Trafikverket har ansvar för ca 30 procent av landets 

vägnät och utav dessa finns det data för ungefär hälften av vägarna. Gisow (2010), ITS 

expert på Trafikverket, påpekar dessutom att datan är till 20 procent felaktig och att det 

därmed inte finns så mycket relevant data att förmedla till resenärerna. Att komma till 

rätta med detta problem samt att skapa möjligheter att samla in mer data, är en av de 

största utmaningen som myndigheten står inför. Trafikverkets system är inte heller 

sammankopplade med de kommunala informationskällorna, vilket gör det svårt att 

förmedla all den information som resenärerna efterfrågar. (Gisow, 2010) 

När datan har samlats in återstår det för operatören att tolka datan samt att verfiera att 

den stämmer. Först när detta har gjorts kan ett meddelande formuleras vilket kan 

komma resenären till nytta . Det finns hjälpmedel för operatören att tillgå vid 

formulering av meddelanden, dock krävs det alltid att operatören gör någon slag 

subjektiv bedömning av datan som kommer in via de olika systemen. (Lindkvist, 

Kronborg, & Lind, 2006) 

4.1.2 Storstockholms Lokaltrafik, SL 
Storstockholms Lokaltrafik har det övergripande ansvaret för att alla som bor i eller 

besöker Stockholm har tillgång till kollektivtrafik. All trafik körs av trafikentreprenörer 

med vilka SL har genomfört en upphandling. (SL, 2010) Det bolag som har ansvar för 

rapportering och informationssystemen inom kollektivtrafiken heter SL Kundtjänst och 

ägs till 51 procent av SL och 49 procent av trafikentreprenörerna. SL:s Kundtjänsts 

huvudansvar är att bistå trafikentreprenörerna med ströningsinformation och att lägga ut 

störningsinformation på SL:s webbsida.  (Landstingsrevisorerna, 2010) 

Insamling och förmedling av störningsinformation inom kollektivtrafiken är en komplex 

företeelse som involverar många aktörer. Under 2003 påbörjades projektet JustNu, 

vilket levererade ett gemensamt trafikinformationsystem för samtliga trafikslag som SL 

ansvarar för. Kärnan i systemet utgörs av Pubtrans, vilket är en integrationsplattform för 

information inom kollektivtrafiken. I Pubtrans samlas data från olika källor: information 

angående planerad trafik, störningsinformation, trafikledaråtgärder och realtidsdata. 

Denna data används sedan för skapa information som kan tillfredställa olika resenärers 

behov av information. (Landstingsrevisorerna, 2010) En stor del av den data som finns 

samlad i Pubtrans kommer automatiskt in från de olika trafikslagen via 

planeringsverktyget CAD AVL, men en del information kommer även från 

trafikentreprenörerna som lägger in data i ett system som kallas störningshanteraren. 

Utifrån den samlade datan i Pubtrans kan sedan operatörer på trafikledningscentralen 

bestämma vilken information som ska förmedlas via vilka kanaler och hur meddelanden 

ska utformas. (Arnestrand, 2010)  

SL ser precis som Trafikverket en stor nytta med trafikinformation och de arbetar aktivt 

med att förbättre informationen och söka nya kanaler för att nå ut till resenäerna.  
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4.2 Kanaler 
Efter att data har samlats in och ett meddelande formulerats är nästa steg att välja 

genom vilken kanal informationen ska förmedlas. För att kunna formulera ett 

fullständigt meddelande krävs det oftast att även kanalvalet är gjort, då det i de enskilda 

kanalerna finns vissa begränsningar hur ett meddelande kan formuleras; antalet tecken 

och så vidare. I nästkommande avsnitt följer en beskrivning över vilka kanaler som 

Trafikverket och SL använder för att förmedla störningsinformation idag. 

4.2.1 Trafikverket 
Trafikverket har flera elektroniska kanaler för trafikinformation: läget på vägarna, vilket 

är en webbsida som både går att nå via Internet och mobiltelefonen, text-tv, vägsvar via 

telefonen och trafikinformation via RDS-TMC. (Vägverket, 2009) RDS-TMC är en 

tjänst som bland annat kan förmedlas genom bilens radiomottagare och 

navigationssystem samt via andra utrustningar som har RDS-TMC mottagare 

installerade. RDS-TMC-tjänsten använder delar av den information som är lagrad i 

TRISS. (Hammarström, Modig, & Ahlström, 2004) Trafikverket samarbetar även med 

flera radiostationer för att kunna förmedla trafikinformation till resenärer via radio. 

(Vägverket, 2010) Trafikinformation via radio är den kanal som är mest använd av 

resenärer, det vill säga en kanal där resenären inte aktivt behöver söka efter 

trafikinformation. (Vägverket, 2009) .   

Trafikverket ser möjligheten att använda andra kanaler för trafikinformation, men 

vidhåller att det framförallt är externa aktörer som ska uveckla dessa tjänster. Roberg 

(2010), projektledare inom ITS på Trafikverket, menar att Trafikverket inte har 

möjlighet att finnas med i alla nya kanalar utan måste fokusera på att nå en sådan stor 

massa som möjligt utifrån olika resenärers behov.  

Utöver Trafikverkets egna tjänster utvecklar externa aktörer tjänster för information 

kring situationen på vägnätet. Till exempel finns det navigationssystem som förutom att 

inhämta information från RDS-TMC samlar in information från andra 

navigationssystemetsanvändares pågående rutter. När exemepelvis flera bilar håller en 

låg genomsnittshastighet antar systemet att trafiken på den aktuella vägsträckan ökat.  

(Blom, 2009) Information kring störningar i kollektivtrafiken kan inhämtas från 

webbsidan trafiken.nu som är ett samarbeta mellan SL, Stockholm stad och Trafikverket 

i Stockholm. Genom undersökningar har det dock framkommit att resenärer väldigt 

sällan använder denna kanal för att söka trafikinformation. (WSP, 2010) 

4.2.2 Storstockholms Lokaltrafik, SL 
SL förmedlar störningsinformation framförallt via företagets webbsida sl.se, som både 

går att nå via en dator eller via en specialanpassad webbsida för mobiltelefoner.  

(Arnestrand, 2010) SL håller även på att utföra tester, tillsammans med företaget Intime, 

för att kunna förmedla störningsinformation via e-post och SMS. Tjänsten ska vara 

prenumerationsbaserad där resenärer kan välja vilken trafikslag och under vilken tid de 

vill ha information om störningar i kollektivtrafiken. (Nordström, 2010)   Inom SL har 

det sedan länge funnits ett intresse att nå ut med störningsinformation till resenärer, 

deras största utmaning och fokus har dock varit att skapa ett bakomliggande 

infrastruktur som klarar av att hantera tillräckligt med belastning och därmed kan 

anropas externt. (Arnestrand, 2010)  
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Det har blivit allt vanligare att externa aktörer, framförallt ideella utvecklare, har börjat 

ta fram tjänster för att förmedla trafikinformation gällande kollektivtrafiken i Stockholm. 

Informationen förmedlas i synnerhet genom mobilapplikationer för så kallade smarta 

telefoner och används i första hand som reseplanerare även om det många gånger även 

kan användas som kanal för störningsinformation. Dessa mobilapplikationer kommer att 

kommer diskuteras närmare under avsnitt 5.3.6. 

4.3 Mottagare och destination 
Sista delen i kommunikationsprocessen handlar om mottagaren och destinationen för 

meddelandet, vilket är den mest komplicerade delen av processen. Den handlar om hur 

vi människor tar emot, bearbetar information och hur informationen påverkar 

mottagaren. Mottagaren kan antingen ses som en person som tar emot information, men 

den kan också ses som en person som skapar mening och har makt över vilken kanal 

den använder för att få information. (Falkheimer, 2001) 

I fallet med störningsinformation är resenären mottagaren och destinationen för 

informationen. Beroende på vilket perspektiv att utgå ifrån kan resenären antingen ses 

som en passiv mottagare där det är trafikhuvudmännen som har makten och önskan att 

förmedla information eller så kan resenären vara en aktiv del i processen, genom att 

välja från vilken kanal den vill få information samt hur den ska hantera informationen. 

(Falkheimer, 2001) Idag har trafikhuvudmännen framförallt makt över vilken 

information som ska sändas ut, men resenären kan till stor del bestämma om den vill ta 

del av informationen och genom vilka kanaler.   

Resenärer delas idag ofta in i olika marknadssegment och behovet av informationen kan 

variera kraftigt mellan dessa. Beroende på vilket marknadssegment resenärer tillhör är 

de mer eller mindre mottagliga för den information som sänds ut. (Högström, 1997)   

En resenär kan definieras som en person som reser eller på ett eller annat sätt utnyttjar 

transportsystemet. En resenär kan vara en person som åker bil, cyklar, går eller åker 

kollektivt. Resans avsikt kan variera, det kan röra sig om transport till och från arbetet, 

arbetsrelaterat eller en resa som har ett privat syfte. Transporter som sker till och från 

arbetet är ofta tidskrävande och känsliga för olika former av störningar. För dessa 

personer är korrekt trafikinformation särskilt relevant.  (Högström, 1997)  

Vilken effekt information får beror till viss del på vilket marknadssegment resenären 

tillhör men även hur denna tolkar meddelandet utifrån egna erfarenheter. Något som 

dock har konstateras, är att resenärer som får information om störningar upplever 

väntetiden kortare och på så sätt minskas deras frustration över den uppkomna 

situationen. Det finns rapporter som visar på att den upplevda väntetiden minskar med 

20 procent om resenärerna blir informerade om vad som orsakat störningen och om de 

får en indikation på hur länge störningen kommer att pågå. (Vägverket, 2009) 

Informerade resenärer känner dessutom en högre grad av trygghet och därmed minskad 

osäkerhet samt har större möjlighet att använda väntetiden på ett mer effektivt sätt. 

Antingen genom att välja ett annat transportmedel eller utnyttja väntetiden på ett mer 

relevant vis. I rapporter har det även konstaterats att en informerad resenär leder till 

högre kundnöjdhet och företagen som förknippas med den uppkomna situationen får ett 

bättre anseende.  (Dziekan, 2008)  

Det stora problemet idag är dock att alldeles för få resenärer använder sig av 

trafikinformation vid sitt resande. Det har visat sig att resenärer tycker att informationen 
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är alldeles för krånglig att komma åt och att den inte är tillräckligt individanpassad. De 

kanalerna som finns att tillgå är inte utvecklade ur ett mottagarperspektiv utan snarare 

ur ett sändarperspektiv, där den senare utgår från de tekniska förutsättningarna istället 

för att utgå från vilken information som resenärer efterfrågar. (Gisow, 2007) För att 

förstå vad resenärerna vill ha är återkoppling en viktig del i kommunikationsprocessen. 

Hur återkopplingen sker idag beskrivs närmare i nästa avsnitt.  

4.4 Återkoppling 
En viktig del i kommunikationsprocessen är återkopplingen mellan sändare och 

mottagare. Genom de kanaler som finns att tillgå idag för 

störningsinformationsöverföring sker ingen automatiskt återkoppling via kanalerna. 

Återkopplingen sker främst genom att undersökningar genomförs antingen utav 

Trafikverket, SL eller någon av deras samarbetspartners. I undersökningarna vill 

huvudmännen dels ta reda på hur resenärerna uppfattar informationsförmedlingen, dels 

försöker de mäta deras attityder till olika trafikslag.  

4.5 Sammanfattning 
Data kring störningar samlas idag in av trafikhuvudmännen så som Trafikverket och SL. 

Operatörer hos de båda parterna väljer sedan ut från datan vilken information som ska 

sändas vidare, genom ett antal kanaler, till resenärerna. Det finns flera olika kanaler som 

används idag. När det gäller vägtrafik är Radio den mest använda och inom 

kollektivtrafiken används främst SL:s webbsida. Både SL och Trafikverket ser ett behov 

av att börja använda andra kanaler för förmedling av trafikinformation eftersom det är 

för få resenärer som tar del av störningsinformationen via de kanaler som idag 

tillhandahålls. Att få resenärer använder sig av trafikinformation vid sitt resande kan ha 

flera orsaker. Dels är det för omständigt att leta upp informationen idag och dels är den 

inte tillräckligt individanpassad.  

Att använda rätt kanaler utifrån resenärens behov är väldigt viktigt, då valet av kanal 

kan ha stor inverkan på hur informationen tolkas av mottagaren. En viktig del för att få 

reda på vilken information och vilken kanal resenären efterfrågar är att upprätta en 

direkt återföring mellan parterna. Idag finns ingen direkt återkopplingslänk utan den 

mesta feedbacken sker genom olika undersökningar.  
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5. Förmedling av störningsinformation - 
utvecklingspotential 

Målet med denna rapport är att titta på nya kanaler att använda vid förmedling av 

störningsinformation.  I detta kapitel ligger fokus på att beskriva ett antal nya kanaler 

som på senare tid har blivit väldigt populära att använda för att nå ut med information. 

Under varje kanal kommer det redogöras om det redan idag finns trafikhuvudmän som 

använder dessa kanaler för att förmedla trafikinformation samt om det tidigare gjorts 

försök på kanalerna. För att få en större förståelse kring vilken potential de olika 

kanalerna har för att förmedla trafikinformation kommer det även ges exempel på hur 

andra länder använder dessa kanaler för att delge resenärer information.  

Som tidigare nämndes under avsnitt 2.1.1 är valet av kanal ett av de viktigaste och mest 

kritiska val att göra i kommunikationsprocessen. För att få en insikt i vilken betydelse 

kanalerna kan få, kommer även de andra processerna i kommunikationsmodellen 

diskuteras; det vill säga vilken roll sändaren och mottagaren kan tänkas ha i framtiden 

vid förmedling av störningsinformation. I nästa avsnitt presenteras första delen i 

kommunikationsprocessen; källa och sändare.  

5.1 Källa och sändare  
Både Trafikverket och SL har en stor ambition att fortsätta att samla in och förmedla 

information om störningar i trafiken till sina resenärer, frågan är dock i vilken roll de 

kommer att agera. Trafikverket håller just nu på att arbeta fram en ny strategi för 

trafikinformation: hur de ska förhålla sig till insamlingen och förmedlingen av 

trafikinformation med störningsinformation inkluderat. Hittills har de konstaterat att de 

ska fortsätta ta ett stort ansvar gällande insamlandet av data, de ska dock försöka göra 

datan mer lättillgänglig för externa aktörer. Det ska bli lättare för externa aktörer att 

utveckla tjänster anpassade efter resenärernas behov och intressen. (Roberg, 2010) SL 

arbetar också för att göra deras data mer tillgänglig för externa aktörer, då det idag 

enbart går att komma åt deras information via SL:s webbsida och inte via rådata. 

(Arnestrand, 2010) 

Fram till detta avsnitt i rapporten har det enbart diskuterats vilken roll myndigheterna 

och trafikentreprenörers har vid insamling och förmedling av information. Som 

beskrevs under avsnitt 4.1.1 har det visat sig att det finns alldeles för lite data för att 

kunna förse resenärer med den information de önskar. Detta är inte enbart ett problem i 

Sverige utan även en problematik som finns i flera länder runt om i världen. För att lösa 

detta problem, har det börjat diskuterats hur resenären kan användas för att samla in 

information angående störningar i trafiken. Metoden som används för detta kallas 

crowdsourcing och beskrivs närmare i nästa avsnitt.  

5.1.1 Crowdsourcing 
Att använda enskilda individer för att samla information och få hjälp att utveckla en 

tjänst eller en viss produkt kallas internationellt för crowdsourcing. Denna metod går att 

använda inom en mängd olika områden, men börjar vinna mark även inom 

transportområdet. Crowdsourcing innebär att den enskilda individen får stå som källa, 

det finns inget krav på expertis. Crowdsourcingprojekt handlar oftast om att ett problem 

identifieras och sedan frågar en huvudman allmänheten via en webbaserad lösning om 

de vill vara med och lösa problemet. I relation till insamling av störningsinformation 
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skulle det kunna fungera som en nätportal där både trafikhuvudmän och vanliga 

resenärer kan gå in och registrera störningar som finns i trafiken.  Det mest utvecklade 

och mest välkända crowdsourcing projektet är Wikipedia. (Sorensen, 2010) Fler 

exempel på crowdsourcing kommer att ges under avsnittet som behandlar 

nedladdningsbara mobilapplikationer.  

I detta avsnitt har det presenterats vilken roll Trafikverket och SL kan tänkas ha i 

framtiden vid förmedling av störningsinformation samt hur crowdsourcing kan 

användas för att samla in data till störningsinformation. Nästa del i 

kommunikationsprocessen är val av kanal, vilket diskuteras under avsnitt 5.3, men först 

ska mobiltelefon- och Internetanvändningen i Sverige behandlas.  

5.2 Mobiltelefon- och Internetanvändning i Sverige  
De kanaler som kommer att diskuteras i denna rapport bygger på att resenärerna har 

tillgång till en mobiltelefon eller Internet. En del kanaler är byggda särskilt för 

mobiltelefonen eller Internet, medan andra går att använda genom båda teknikerna.  

En stor del av Sveriges befolkning har tillgång till en mobiltelefon och allt fler börjar 

använda mobiltelefonen för att gå ut på Internet. Att fler går ut på Internet via en 

mobiltelefon kan bero på den ökade försäljningen av smarta telefoner. Statistiken visar 

även på att en stor del av Sveriges befolkning har tillgång till Internet i hemmet, men att 

även de mobila abonnemangen har fått en stor genomslagskraft. De vanligaste 

aktiviteterna på Internet, vare sig användaren är ansluten via en mobiltelefon eller en 

mobil eller fast uppkoppling, är att läsa nyheter, använda e-post och titta upp tidtabeller.   

I nästa avsnitt presenteras mer djupgående statistik över Sveriges befolknings 

mobiltelefon- och Internetanvändning.  

5.2.1 Statistik över mobiltelefon- och Internetanvändning i Sverige 
Enligt Post och Telestyrelsens rapport över svensk telemarknad fanns det i Sverige i 

slutet av år 2009 drygt 11,6 miljoner mobilabonnemang vilken är en ökning med 7 

procent från år 2008. Den största ökningen står abonnemangen till mobilt bredband för. 

(Davidsson, 2010) 

Andelen abonnemang och aktiva kontantkort för enbart mobil data (mobilt bredband) 

var i slutet av 2009 1,3 miljoner i Sverige, vilket är en ökning med 49 procent från 

föregående år. Även om det är en relativt stor ökning är det värt att notera att ökningen 

har dämpats något jämfört med tidigare perioder. Även den mobila datatrafiken 

fördubblades under denna period.  Att det har skett en fördubbling beror på att det är en 

liten del abonnenter som sänder och tar emot stora mängder data per månad.  

(Davidsson, 2010) 

Sveriges Annonsörer (2009) uppskattar att ungefär 1,2 miljoner svenskar någon gång 

gått ut på Internet med hjälp av mobiltelefonen. 500 000 av dessa gör det åtminstone 

någon gång i veckan och 150 000 gör det dagligen. (Sveriges Annonsörer, 2009) 

Nedan följer ett diagram över fördelningen mellan ålder och kön som surfar på Internet 

med mobiltelefonen.  



24 

 

 

Figur 3: Andel av män och kvinnor med mobil som ansluter till Internet via 

mobiltelefonen minst någon gång i veckan.  (Findahl, 2009) 

Av de personer som ansluter sig till Internet via mobiltelefonen, är den vanligaste 

aktiviteten att söka upp nyheter och liknande, därefter är det vanligt att skicka och läsa 

e-postmeddelanden. Förutom dessa aktiviteter använder användarna mobiltelefonen för 

att titta upp tidtabeller och besöka sociala nätverk, vilket även kallas communities, se 

figur 4.  

 

Figur 4: Andel av de som använder Internet i mobiltelefonen som engagerar sig i olika 

Internetaktiviteter.  (Findahl, 2009) 

Att allt fler personer går ut på Internet med hjälp av mobiltelefonen kan ha en direkt 

korrelation med den ökade försäljningen av smarta telefoner. En smart telefon är ett 

mellanting mellan en handdator och en mobiltelefon och används ofta för att koppla upp 

sig mot Internet. Under första kvartalet 2010 såldes det sammanlagt 730 000 

mobiltelefoner, vilken är en minskning med 15 procent från samma kvartal föregående 

år. Utav dessa var 527 610  3g-mobiltelefoner, vilket är en ökning med 38 procent och 

202 450 var GSM mobiltelefonener vilket är en minskning med 19 procent Antalet 

smarta telefoner som såldes under denna period var 229 800 vilket är en ökning på 244 

procent jämfört med försäljningen under samma kvartal föregående år. (Jenselius, 2010) 

En av Sveriges ledande mobiltelefonförsäljare säger att drygt hälften av de 

mobiltelefoner som säljs idag genom deras butiker är smarta telefoner. (My news desk, 

2010) 
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Antal Internetabonnemang i Sverige uppgick i slutet av 2009 till drygt 4,6 miljoner och 

av dessa stod det mobila bredbandet för den största ökningen. Antal mobila bredband 

var i slutet av 2009 1,3 miljoner vilket är en ökning på 49 procent jämfört med 

föregående år. (Davidsson, 2010) Även om nära hälften har Sveriges befolkningar har 

ett Internetabonnemang är det långt fler som har tillgång till Internet. Det finns rapporter 

som uppskattar att idag finns 1,5 miljoner människor i Sverige som inte använder 

Internet och att resterande av befolkningen har på något sätt tillgång till Internet. Av de 

personer som inte använder Internet eller har tillgång till en uppkoppling står gamla och 

unga för en övervägande majoritet. (Findahl, 2010) I figur 5 presenteras ett diagram 

över vilka aktiviteter som svenskarna framförallt använder Internet till.  Utifrån figuren 

går det att utläsa att de vanligaste aktiviteterna på Internet är att använda e-post, läsa 

nyheter och titta upp tidtabeller. 

 

Figur 5: Andel av Internetanvändarna 2009 (16+) som dagligen eller minst 1-3 

ggr/vecka amvänder olika aktiviteter på Internet.  (Findahl, 2009) 

I nästkommande avsnitt kommer ett antal kanaler att presenteras, vilka alla går att nå 

eller kan användas via en mobiltelefon eller fast Internetuppkoppling.   

5.3 Kanal 
I kapitel två framfördes ett antal aspekter som var viktiga att beakta vid val av 

kommunikationskanal: målgruppens medievanor, utformningen av meddelandet samt 

kostnaden. Detta avsnitt beskriver ett antal kanaler utifrån dessa aspekter för att sedan 

under kapitel sex analysera hur lämpliga kanalerna är att använda vid förmedling av 

störningsinformation. Analysen utgår dels ifrån ovanstående aspekter, dels utifrån de 

behov och krav som samhället och resenärerna har på kanalvalet av 

störningsinformation.  

Förutom grundläggande information om kanalerna beskrivs tidigare försök eller 

pågående försök av kanalerna inom trafikinformationsområdet under varje avsnitt. För 

att få en bättre förståelse för hur kanalerna kan användas för att förmedla 

trafikinformation ges det även exempel på hur dessa kanaler används i andra länder. 

Första kanalen som presenteras i rapporten är SMS.  

5.3.1 SMS 
I Sverige skickades det under 2009 16,3 miljarder SMS från mobiltelefoner och en 

genomsnittlig mobiltelefonanvändare skickade 133 SMS per månad. Detta motsvarar en 

årlig ökning på 65 procent och den största ökningen stod privatpersoner för.  En 

förklaring till ökningen är att det idag säljs många abonnemang där en stor mängd SMS 
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ingår i månadsavgiften. Enligt Post och Telestyrelsens rapport om Svensk Telemarknad 

2009 sändes det under 2009 fler SMS än det ringdes samtalsminuter från privata 

abonnemang. Förutom de SMS som skickades från mobiltelefoner sändes det dessutom 

763 miljoner SMS från datasystem
4

 till mobiltelefoner. (Davidsson, 2010) I 

nedanstående figur återfinns andel av män och kvinnor i olika åldrar som dagligen 

använder SMS.  

 

Figur 6: Andel av män och kvinnor i olika åldrar som dagligen använder SMS på sina 

mobiltelefoner.  (Findahl, 2009) 

Ett SMS är ett mobilt textmeddelande där varje meddelande kan bestå av högst 160 

tecken. Ett långt SMS eller multi- SMS är ett SMS som kan bestå av upp till 804 tecken 

det vill säga 6 SMS, vilket oftast visas som ett sammanhängande meddelande i 

mottagarens mobiltelefon. (InTime, 2010)  

Att använda SMS som informationsbärare har blivit allt mer populärt de senaste åren, 

då det är en teknologi som de flesta användarna och alla mobiltelefoner klarar av att 

hantera. SMS anses dessutom väldigt tillförlitligt då det finns statistik som visar att 

98 % av de skickade SMS:en öppnas av mottagaren. (Sveriges Annonsörer, 2009) 

Beroende på trafikintentsitet i operatörsnäten kan meddelanden ibland bli fördröjda, 

detta är dock relativt ovanligt och brukar i så fall inte handla om mer än några minuter.  

(InTime, 2010) 

Det vanligaste sättet att använda SMS är att två personer som är bekanta med varandra 

skickar information eller kommunicerar med varandra med hjälp av SMS-tekniken. För 

en organisation eller ett företag finns det dock två olika sätt att använda SMS-tekniken 

för att nå ut med information; den ena handlar om en föranmäld tjänst och den andra är 

en områdesbestämd tjänst.  

I en föranmäld tjänst kan intressenter av olika slag prenumerera på 

informationsmeddelanden av en viss typ eller ett visst område. Intressenter kan via till 

exempel en webbsida anmäla sitt mobiltelefonnummer samt vad de vill få information 

om. Att använda en föranmäld tjänst för att nå ut information är relativt okomplicerat då 

det är ett operatörsoberoende system och kan administreras av ett centralt 

förmedlingsorgan. För denna tjänst krävs det ingen ytterligare teknisk utrustning än den 

som finns idag, vilket gör den relativt riskfri att införa. Förutom driften av tjänsten 

                                                 
4
 Exempel på SMS som skickas från datasystem kan vara bekräftelse av biljettköp.  (Davidsson, 2010) 
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tillkommer kostnader för mobiloperatörernas SMS-avgifter, dessa avgifter varierar 

beroende på operatör. (Marcusson & Olsson, 2009) 

Om ett företag inte vill använda en föranmäld tjänst för att sända ut SMS till användare 

utan hellre vill bygga utskicken på geografiskt område, går det att använda en teknik 

inom GSM (snart även i UMTS) som heter Cell Broadcast (CB). Tiden för att sända ut 

ett meddelande via CB är högst några minuter och är oberoende av hur många mobiler 

som befinner sig inom ett område. Ett CB- område varierar beroende på landsbygd och 

stadsbebyggelse. På landsbygden är det vanligt med en radie upp till 35 km, medan 

inom en stad kan cellerna vara väldigt små, några hundra meter eller ibland mindre. För 

att mobiltelefoner ska kunna ta emot information via CB måste de vara inställda på att 

lyssna på CB- meddelanden och dessutom vara inställda på att lyssna på en viss kanal. 

CB kräver ett system utanför operatörernas system, men eftersom CB är standard inom 

GSM tillkommer enbart licensavgifter för operatörernas nät. Idag finns det många 

länder inom EU som börjat utreda möjligheten att införa CB för varningsmeddelandet, 

längst har Nederländerna kommit som ska genomföra en försöksperiod på tre år från 

2010. (Marcusson & Olsson, 2009)  

Viktigt att ta hänsyn till vid utskick av SMS inom ett geografiskt område är lagen om 

Elektrisk Kommunikation som bland annat säger att lokaliseringsuppgifter av fysiska 

personer eller abonnenter endast får användas efter att de avidentifierats eller att 

personen i fråga har gett sitt samtycke. (Marcusson & Olsson, 2009)   

5.3.1.1 Försök med trafikinformation via SMS 
Det finns flera tidigare försök med att skicka ut individanpassad trafikinformation via 

SMS baserade på en prenumerationstjänst. Under 2002 utvecklade Infracontrol i 

Göteborg bland annat en prototyp av en individanpassad trafikinformationstjänst som 

kallades Personlig Pendlarinformation. Tjänsten utvecklades för att kunna ge pendlare 

en enkel och överskådlig bild över vilka transportalternativ de hade vid resa till jobbet. 

Personlig Pendlarinformation byggde på ett system som omvandlade data från olika 

trafikstörningar till restid och försåg pendlare med information om den totala restiden 

från hemmet till arbetet. Systemet var uppbyggt av realtidsdata insamlad från TRISS, 

Trafikverkets trafikinformationsstödsystem samt från statisk data tagen från 

kollektivtrafikens tidtabeller. Datan från TRISS beräknades automatisk om till 

restidpåverkan med hjälp av algoritmer framtagna genom ett samarbete mellan 

Infracontrol och Vägverket.  (Vägverket, 2003) 

Utifrån fältförsöket konstaterades det att väldigt få av deltagarna ändrade sitt 

resebeteende men att de tack vare försöket blivit medvetna om alternativa rutter och 

färdmedel. Ett av problemen med tjänsten var att den inte upplevdes som tillförlitlig, 

SMS:en kom inte alltid när det var sagt. Försökspersonerna tyckte dock att tjänsten var 

bättre än andra trafikinformationskanaler. (Vägverket, 2003) 

Ett annat försök genomförde år 2005-2008 på södra länken i Stockholm. I försöket 

deltog 2000 resenärer som fått meddela under vilka tidsintervall de ville få information 

om störningar på södra länken. Tjänsten var väldigt uppskattad av resenärerna under 

försöksperioden då den var gratis. År 2008 gjordes ett försök att kommersiellisera 

tjänsten men det var i princip ingen resenär som då var intresserad, eftersom de var 

tvungen att betala för informationen.(Nordström, 2010) 
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5.3.1.2 En inblick från andra länder  
De finns flera trafikhuvudmän runt om i världen som använder SMS för att förmedla 

störningsinformation. En av dessa är Transport for London. Transport for London är en 

lokal myndighet som har ansvar över transportsystemet i London, England. Deras roll är 

att implementera den nationella transportstrategin och se till att kollektivtrafiken flyter i 

huvudstaden. Ett av deras ansvarsområden är att förmedla korrekt trafikinformation till 

resenärer. (Transport for London, 2010)  

Transport for London använder två olika SMS-tjänster för att nå ut med 

störningsinformation till sina resenärer. En prenumerationstjänst och tjänst som 

resenärerna kan efterfråga vid behov. För prenumerationstjänsten kan resenären få 

information gällande Londons tunnelbana samt förarlösa tåg, Docklands Light Railway. 

Det går även att specificera mellan vilka stationer informationen ska gälla samt under 

vilka dagar och klockslag. Denna information kan antingen sändas ut via en gratis SMS-

tjänst eller till resenärernas e-post. Transport for London har valt att begränsa antalet 

SMS-utskick som varje resenär kan få till två per dag. (Transport for London, 2010)  

I den andra tjänsten som Transport for London erbjuder kan resenärer själva skicka ett 

SMS till ett visst nummer och få tillbaka störningsinformation. I SMS:et anger 

resenären vilken station de vill få information om, se figur 7. Transport for London tar 

inte ut någon avgift för denna tjänst utan det är enbart operatörernas kostnad för att 

sända SMS som tillkommer. (Transport for London, 2010) Om resenärer har tillgång till 

ett mobilabonnemang där SMS ingår i månadsavgifter är det således gratis att använda 

denna tjänst.  

 

Figur 7: Exempel på efterfrågad störningsinformation. (Transport for London, 2010) 

Liknande tjänster som Transport for London erbjuder går att hitta hos flera andra 

transportmyndigheter runt om i världen. Ett annat exempel är BART, San Francisco 

Bay Area Rapid Transit District) vilken kommer att beskrivas närmare i nästa avsnitt 

som tar upp e-post som störningsinformationsbärare. (BART, 2010). 

5.3.2 E-post  
I Sverige är en av de vanligaste aktiviteterna på Internet att använda e-post.  83 procent 

av befolkningen, från 12 år och uppåt, utnyttjar e-post som ett kommunikationsverktyg.  

(Statistiska central byrån, 2009) Det vanligaste är att användaren brukar en dator av 

något slag för att skicka och ta emot e-post men det börjar även bli allt vanligare, vilket 

framgick av figur 4, att skicka e-post via en mobiltelefon.  
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Figur 8: Andel Internetanvändare i olika åldersgrupper som använder sig av e-post. 

(Findahl, 2009) 

Många marknadsförare menar att e-post är det bästa sättet att hålla kontakt med kunder 

av olika slag, då det möjliggör en personlig kontakt. (Ullberg, 2006) En av de stora 

fördelarna med e-postutskick, jämfört med andra kanaler för digital kommunikation är 

att sändaren kan bestämma när mottagaren ska få ett budskap, till skillnad från många 

sociala nätverk där det är individen som väljer när de vill ta del av en viss information. 

Den andra stora fördelen med e-post är det låga priset, det är i pincip kostnadsfritt att 

kontakta stora mängder mottagare.  (Ullberg, 2006)  

Uppkomsten av spam, ett överflöd av reklamutskick samt stora e-postmängder 

förknippat med arbete har dock, på senare tid, bidragit till att effektiviteten av e-post 

som informationskanal har minskat. Många av de e-postmeddelanden som skickas idag 

öppnas inte ens av mottagaren. Ett sätt att komma runt denna problematik är att upprätta 

prenumerationstjänster, så som beskrivet under avsnitt 2.2.2, där användaren själv kan 

välja vilken information den vill få skickad till sin e-post. (Ström, 2010)  

Förutom risken att hamna i mottagarens spamfilter eller att mottagarens e-postinkorg är 

full finns det inga större tekniska problem vid utskick av e-post. Antingen kan ett e-post 

genereras genom manuel inmatning eller så kan det skapas och skickas automatiskt 

genom att bygga in funktioner för automatisk e-postutskick i webbsystemet. (Ullberg, 

2006) 

5.3.2.1 Försök med trafikinformation via e-post 
Ett företag som idag håller på att testa att skicka ut störningsinformation via e-post är 

SL. Genom en prenumerationstjänst kan deras kunder välja att få störningsinformation 

skickad till sin e-post. Prenumerationstjänsten är under uppbyggnad men för tillfället 

har kunden valmöjligheten att välja vilket trafikslag som den är intresserad av att få 

störningsmeddelande om, samt under vilka dagar och mellan vilka tidpunkter som den 

vill ha information mellan.  Denna störningsinformation går antingen att få som ett e-

postmeddelande eller som ett RSS-flöde, vilket diskuteras närmare under avsnitt 5.3.5. 

Testperioden pågår till januari 2011 och ska sedan utvärderas. (Kundo, 2010:5) 
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Figur 9: Exempel på e-postmeddelande med störningsinformation från SL. (SL, 2010:1) 

Det finns även andra företag som använder e-post för att skicka ut trafikinformation. 

Resenärer som reser mellan Sverige och Danmark kan exempelvis få information om 

förhållandena längs Öresundsbron. (Öresundsbron, 2010) Eftersom Öresundsbron är ett 

väldigt begränsat område krävs det ingen större systemarkitekturer för att förmedla 

informationen. Öresundsbron har även en tjänst där det går att få information via SMS. 

Nedan följer ett exempel på hur de valt att ställa upp sin störningsinformation.   

 

Figur 10: Exempel på e-postmeddelande med störningsinformation från Öresundsbron. 

(Öresundsbron, 2010:2) 

5.3.2.2 En inblick i andra länder 
Det finns flera trafikhuvudmän runt om i världen som använder e-post för att sända ut 

störningsinformation. En av dessa är Transport for London, vilka beskrevs under avsnitt 

5.3.1.2. Transport for Londons resenärer kan som beskrivet ovan få trafikinformation 

via SMS, men de kan även får en mer detaljerad störningsinformation genom e-post. 

Informationen som Tranport for London sänder ut liknar SL:s störningsinformation, 

skillnaden är att informationen kan individanpassas i en större utsträckning. Resenären 

kan välja mellan vilka stationer som den är intresserad av att få information om, vilket 

gör att e-post flödet till resenärernas inkorgar inte blir lika stort då kunderna enbart får 

information om de stationer och tunnelbanelinjer som rör dem. Ett exempel på hur 

Transport for Londons e-postmeddelande med störningsinformation kan se ut återfinns i 

nedanstående figur. 
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Figur 11: Exempel på e-postmeddelande med störningsinformation från Transport for 

London (Transport for London, 2010:3) 

En annan trafikhuvudman som använder e-post för att skicka ut störningsinformation är 

BART (San Francisco Bay Area Rapid Transit District) vilket är en myndighet som är 

ett samarbete mellan flera omkringliggande städer i San Franciscoområdet. BART är ett 

tågsystem som inkluderar både tunnelbana och pendeltåg och knyter samman San 

Francisco med omkringliggande städer. 

BART använder en liknande prenumerationstjänst som SL; det går att specificera vilket 

trafikslag och under vilka tidpunkter resenären vill få störningsinformations om. Den är 

alltså inte lika individanpassad som Transport for London prenumerationstjänst. Nedan 

följer ett exempel på hur BART:s störningsinformation via e-post kan se ut. 

 

Figur 12: Exempel på e-post med störningsinformation från BART (BART, 2010:4) 

I detta avsnitt har det getts exempel på hur trafikhuvudmän använder e-post som 

informationsmedel för störningsinformation. I nästa avsnitt beskrivs hur Facebook kan 

användas för samma ändamål.  

5.3.3 Sociala nätverk- Facebook 
Ett socialt nätverk, även kallat communities, är en virtuell samlingsplats för en grupp av 

likasinnade människor som vill dela tankar, idéer och information med varandra. På 

marknaden finns det ett oändligt antal sociala nätverk till användarens förfogande, men 

det är enbart ett fåtal som är välkända. Marknadsledande inom sociala nätverk är 

Facebook. (Brown, 2009) 

I figur 13 följer statiskt från rapporten Svenskarna och Internet 2009 skriven av World 

Internet Institute, över hur stor del av befolkningen inom olika ålderskategorier som är 

medlem i ett socialt nätverk samt hur ofta de är inloggade.  
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Figur 13: Andel av Internetanvändare i olika åldrar som är medlem i ett socialt nätverk.  

(Findahl, 2009) 

I ovanstående figur går det att utläsa att antal medlemmar i de sociala nätverken ökat 

markant de senaste två åren. Flest användare återfinns i åldrarna 18-35 år. Figur 14 visar 

även på att det är dessa åldersgrupper som använder de sociala nätverken mest frekvent.  

 

Figur 14: Andel Internetanvändare i olika åldrar som med olika frekvens besöker ett 

socialt nätverk.(Findahl, 2009) 

Facebook som är det mest välkända sociala nätverket har i idag 3 miljoner användare i 

Sverige. Facebook skapar en plattform för användare att snabbt och enkelt komma i 

kontakt med andra användare samt är ett redskap för att skapa en bekantskap genom 

olika nätverksgrupper. (Brake & Safko, 2009) Vare sig det handlar om en kontakt med 

en närstående eller en mer avlägsen bekant kallas en sådan kontakt, för att använda 

Facebooks egna termer, en ”vän”. I och med att relationerna till ”vännerna” varierar kan 

det vara mer beskrivande att använda ord som nätverkskontakt för att skildra relationen. 

(Ström, 2010) Alla Facebookanvändare har en personlig sida där personen kan skriva 

om sig själv, lägga upp bilder, dela länkar samt uppdatera statusar som, beroende på 

sekretessinställning, användarens vänner samt andra användare kan se. (Halligan & 

Shah, 2010)  

I och med att Facebook har vuxit sig så stort i Sverige, har det på senare tid blivit allt 

mer populärt för företag att starta upp en Facebooksida. Genom denna kanal vill företag 
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få kontakt med deras kunder och skapa möjlighet för en djupare relation. Detta är 

möjligt då en av grundstenarna med Facebook är möjligheten till 

tvåvägskommunikation. När ett företag öppnar upp en Facebooksida görs detta via en så 

kallad fan-sida eller en grupp. Att skapa en personlig sida, vilket privatpersoner gör, är 

enligt Facebooks regler förbjudet för företag. Att skapa en fan-sida är både enkelt och 

går fort. För att skapa en grupp eller en fansida krävs det dock att administratören av 

gruppen eller fan-sidan har ett personligt konto på Facebook. Det går således inte enbart 

att skapa en företagssida utan sidan måste vara kopplad till en viss person. (Halligan & 

Shah, 2010) 

En fan-sida är avsedd som en marknadsföringskanal och denna metod används av allt 

ifrån globala företag till mindre organisationer. På sidan kan företaget precis som på en 

personlig Facebooksida lägga upp information, bilder och länkar. Företaget kan skriva 

så kallade statusuppdateringar som sedan både visas på företagets Facebooksida och på 

företagets fans inloggningssida. Om företaget lyckas skapa en stor grupp fans är 

möjligheten till viral spridning stor, då ett fan kan rekommendera andra att bli fan av 

företaget och sprida information vidare. Denna funktion tillsammans med att många blir 

nyfiken på de grupper som ens vänner är med i bidrar till en snabb viral spridning.  

(Ström, 2010) Se bilaga 1 för exempel på SJ:s Facebooksida.  

För Facebook går det även att utveckla applikationer som kan används på det sociala 

nätverket. Facebook sätter inga begränsningar för hur dessa applikationer utformas utan 

det är upp till utvecklaren. De egenutvecklade applikationerna kan sedan Facebook 

användare, däribland företagets fans, välja att ansluta sig till.  (Brake & Safko, 2009).  

För att locka fans till företagets fansida alternativt till en utvecklad applikation, kan 

företag köpa annonsplatser på Facebook. Dessa annonser visas selektivt efter 

medlemmarnas profiler och intressen. (Ström, 2010) Som företag går det bland annat att 

sålla ut användare efter demografisk område så som kön och ålder. I figur 15 återfinns 

ett exempel på hur många personer i Stockholms län mellan 18 och 64 år som teoretiskt 

gick att nå via Facebook under oktober 2010.  

 

Figur 15: Facebookanvändares demografi.  (Facebook, 2010) 
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Facebook har även andra funktioner som hjälper företag att nå ut till en viss målgrupp.  

Dessa funktioner kommer inte att diskuteras närmare i denna rapport utan läsare 

hänvisas till Facebooks webbsida eller litteratur inom området.  

5.3.3.1 Tidigare försök med trafikinformation via Facebook 
Det finns idag inget företag i Sverige som använder Facebook för att förmedla renodlad 

störningsinformation. Det företag som är mest aktiv på Facebook inom 

transportområdet är SJ. SJ använder Facebook för att komma i kontakt med deras 

kunder och svara på kundernas frågor som rör SJ:s verksamhet, vare sig det handlar om 

trafikstörningar eller maten ombord. Vid stora störningar, som berör en stor del av 

kunderna, använder SJ Facebook som en av flera kanaler för att sända ut 

störningsinformation. SJ har upprättat en redaktion bestående av sju medarbetare som 

arbetar enligt ett rullande schema med att sända ut aktuell information eller svara på 

frågor via Facebook eller Twitter, vilket behandlas närmare i nästa avsnitt. Anledningen 

till att SJ valt att upprätta en Facebooksida, är att de vill finnas tillgängliga där deras 

kunder finns. Vad de skriver om på Facebook försöker de anpassa efter vad kunderna 

efterfrågar. Facebook ska användas som ett kommunikationsmedel för att lära känna 

kunderna och kundernas behov. SJ tycker att de har fått en väldigt bra respons via 

Facebook och Katarina Nyman, ansvarig för SJ:s redaktion för sociala medier tror att 

detta beror på att de framförallt använder sig av kanalen för att komma i kontakt med 

kunder och inte som en marknadsföringskanal. (Nyman, 2010)  

5.3.3.2 En inblick i andra länder 
SJ använder framförallt Facebook för att föra dialog med deras kunder, däribland att 

diskutera störningar i trafiken. Ett annat exempel på hur Facebook kan användas är 

hämtat från BART. De har utvecklat en Facebookapplikation för reseplanering och 

störningsinformation, se figur 16. 

 

Figur 16: BART:s Facebookapplikation. (BART, 2010) 
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Genom applikationen går det att få reda på reseinformation för en viss station samt en 

allmänt hållen störningsinformation. Störningsinformationen är densamma som BART 

publicerar på Twitter. I applikationen kan användare även välja att meddela vilket tåg de 

tänker resa med, detta publiceras sedan på deras Facebooksida så att deras vänner kan ta 

del av informationen, på så sätt blir även resandet och reseinformation en naturlig del i 

det sociala nätverket.  (BART, 2010) Applikationen kan användare installera på deras 

Facebooksida och den återfinns under en särskild flik för applikationer. Dessa 

applikationer syns direkt när användaren loggar in på Facebook och är därför lätt för 

användaren att komma åt.  

I detta avsnitt har Facebook diskuteras och vilka möjligheter det sociala nätverket 

skapar som informationsförmedlare. I nästa avsnitt presenteras mikrobloggen Twitter.  

5.3.4 Microblogg- Twitter 
Twitter är en så kallad microblogg där personer eller företag kan skriva väldigt korta 

inlägg av text, liknande ett SMS, på en gemensam webplats. Twitter är den ledande 

mikrobloggen i världen med 175 miljoner användare. (Twitter, 2010) I Sverige har 

mikrobloggen dock inte riktigt slagit igenom än, enbart 8 procent av den svenska 

befolkningen är anslutna och av dessa är det enkom 3 procent som använder Twitter 

dagligen och resterande ett par gånger i veckan. (Weidel, 2010) En indikation på att 

Twitter kommer att bli större i Sverige är att det är väldigt utbrett i USA, vilket brukar 

vara ett stort föregångsland till Sverige inom detta område.  

I figur 17 finns statistik över hur köns och åldersfördelningen ser ut för de 

Twitteranvändare som finns i Sverige. Ur diagramet går det att utläsa att det är fler män 

än kvinnor som använder Twitter dagligen och att åldrarna 15-24 idag är 

överrepresenterade. Vidare finns det rapporter som visar på att det på Twitter finns en 

överrepresentation av individer i samhället som sätter trender och har väldigt stora 

kontaktnät. (Ström, 2010) Genom att nå ut till dessa personer kan informationen få ett 

ordenligt genomslag. 

 

Figur 17: Köns och åldersfördelningen av Twitteranvändare. (Weidel, 2010) 

På Twitter är det enbart tillåtet att skriva inlägg upp till 140 tecken. Meddelanden måste 

alltså vara korta, koncisa och snabbt skapa ett intresse.  Det går dock att hänvisa vidare 

till andra hemsidor om mer information vill ges. På Twitter har varje användare en 

personlig sida, precis som på Facebook. På sin sida går det att få så kallade följare, 
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vilket kan liknas med en Facebookvän, vilka ser den information som du publicerar på 

din personliga sida. En följare kan sammanfattas som en abonnent- en person som valt 

att följa en annan person. Om två personer följer varandra, ger det förutsättningar för en 

dubbelriktad kommunikation, vilket är en av grundstenarna med Twitter. En 

Twitteranvändare kan följa flera andra Twitteranvändare. Alla nya inlägg som personer 

eller företag gör på sin Twittersida vilken en användare följer kommer sedan upp som 

ett flöde på användarens egna sidan. På så sätt går det enkelt att få kontinuerliga 

uppdateringar från flera olika källor, samlade på en och samma sida.  (Ström, 2010)  

Twitter används av privatpersoner för att skriva korta bloggmeddelanden, av företag för 

att informera eller skapa intresse kring ett visst ämne eller produkt men det kan även 

användas för att snabbt sprida nyheter.  Det finns väldokumenterat hur Twitter till 

exempel användes för att sprida en så stor nyhet som en jordbävning. Fördelen men 

Twitter i sådana här situationer är att informationen är omedelbar och att den inte är 

filtrerad. Det är genom att flera användare upplever en händelse som sanningshalten 

bekräftas. Ett exempel på detta är när det 2008 var en jordbävning i Los Angeles, de 

officiella nyhetsbyråerna började rapportera om händelsen efter fyra minuter, vilket kan 

upplevas som snabbt, men på Twitter skapades det första inlägget sekunder efter att 

jordbävningen börjat. (Brown, 2009)  

Tillskillnad från Facebook har Twitter inget emot att företag har egna Twitterkonton 

som inte kan härledas till en särskild person. Det tillåts även att ha flera olika konton 

inom samma företag. Datorföretaget Dell har exempelvis ett 30-tal Twitterkonton för att 

nå ut till olika kundsegment, baserat på intresse eller geografiskt område. (Ström, 2010) 

Det finns olika sätt att lägga ut så kallade tweets (meddelanden) på Twitter, antingen 

görs detta direkt i Twitter eller så kan någon av Twitters applikationer, eller 

applikationer som andra utvecklare har utvecklat, användas för detta ändamål.  Dessa 

applikationer gör det möjligt att exempelvis ladda upp tweets via e-post, SMS eller så 

kallade feeds, vilket kommer att diskuteras närmare under avsnitt 5.3.5. 

Det finns flera intressanta funktioner på Twitter och en av dessa är ”retweet”. Genom 

denna funktion kan följare välja att uppmärksamma ett visst inlägg hos ett företag och 

på det sättet sprida inlägget vidare till andra följare. Genom denna funktion går det på 

ett enkelt sätt att skapa viral spridning.  

När ett företag använder Twitter för att sända ut information är det viktigt, precis som 

med Facebook, att fundera hur kommunikationen ska fungera: om det är  en envägs- 

eller tvåvägskommunikation som ska upprättas. Det finns en Twitterkultur som säger att 

det är viktigt att följa dem som följer en själv, vilket möjliggör en 

tvåvägskommunikation. För att komma runt detta går det dock att använda ett så kallat 

Twitterfilter vilket gör att inte alla ens följare kommer upp som ett Twitterflöde. (Ström, 

2010) Se bilaga 2 för exempel på en Twittersida. 

5.3.4.1 Tidigare försök med trafikinformation via Twitter.  
I Sverige finns det flera företag som använder Twitter för att förmedla trafikinformation, 

SJ är det företag som har lyckats bäst om antalet följade ska räknas. SJ använder Twitter 

dels för att förmedla stora störningar men framförallt för att komma i kontakt med deras 

kunder. SJ finns på både Facebook och Twitter men menar att det är lättare att nå ut till 

journalister och opinionsbildare via Twitter. SJ förmedlar störningsinformation via 

Twitter när det är störningar som rör en stor del av de resande, på samma sätt som de 
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använder Facebook. Nedan, i figur 18 återfinns ett exempel på störningsinformation 

som SJ kan lägga ut på deras Twittersida. 

 

Figur 18: Exempel på tweed från SJ:s Twittersida. (SJ, 2010) 

Under perioden som SJ har använt Twitter har de endast en gång upplevt problem med 

att sända ut information. Detta skedde i samband med det stora snökaoset i Sverige 

under februari 2010. Under denna period skickade många resenärer frågor via Twitter 

och alla frågor som ställs via de sociala medierna har SJ som policy att svara på. 

Problemet som uppstod under denna dag, var att SJ skickade för många svar till olika 

personer under en kort tidsperiod vilket gjorde att Twitter stängde av dem under ett par 

timmar. I Twitters system såg det ut som SJ spamade Twitteranvändare. SJ har inte 

upplevt samma problem när de har lagt upp information på deras egna Twittersida utan 

enbart när de ska svara på andras inlägg. (Nyman, 2010)   

SJ är det största transportföretaget som använder Twitter för att förmedla 

trafikinformation. I sammanhanget är det dock värt att nämna att även annan 

samhällsnyttig information förmedlas via Twitter. Ett exempel på det är att 

myndigheten för samhällskydd och beredskap som under 

användarnamnet ”krisinformation” twittrar om olika risker i Sverige så som 

smittspridning, översvämningsrisk med mera.  (Myndigheten för samhällskydd och 

beredskap, 2010) 

5.3.4.2 En inblick i andra länder 
Även om Twitter som fenomen inte riktigt har slagit i Sverige och framförallt inte inom 

transportområdet har det fått desto större genomslagskraft i USA, där ett flertal 

trafikhuvudmän har en egen Twittersida. Inläggen liknar de som SJ använder sig av, det 

vill säga en kort uppdatering av trafikläget och sedan en hänvisning där det går att finna 

mer information. Nedan följer ett exempel från BART:s Twittersida. 

 

Figur 19: Exempel på tweed från BART:S Twittersida. (BART, 2010) 

Ett annat exempel är Radiostationen News1130 i Vancouver, Kanada, vilka förmedlar 

trafik- och störningsinformation via Twitter, se figur 20. 
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Figur 20: Exempel på tweed från News1130. (News1130, 2010) 

I de två senaste avsnitten har två exempel på social media diskuteras och hur dessa kan 

användas för att sända ut störningsinformation. I nästa avsnitt ska en ny slags kanal 

beskrivas, vilket är en renodlad prenumerationstjänst.  

5.3.5 RSS 
RSS står för Really Simple Syndication och är ett webb- baserat format som används 

för att förmedla uppdateringar från hemsidor och bloggar med mera. Användaren 

behöver inte gå in på flera olika källor för att leta efter uppdateringar utan får genom en 

RSS- läsare kontinuerliga uppdateringar från de olika sidorna. Dessa kontinuerliga 

uppdateringar kallas för ett RSS- flöde; det är ett flöde av nyheter som användaren får 

tillgång till. En användare börjar prenumerera på ett RSS- flöde genom att antingen 

skriva in en länk direkt i RSS- läsaren, men det lättaste sättet är att klicka på   

RSS- ikonen på de sidor som tillåter detta format.  (Brown, 2009) Figur 21 illusterar den 

figur som används i samband med RSS.  Varje gång denna figur återses på en webbsida 

eller i menyraden på webläsaren, vet användaren att det går att prenumerera på 

kontinuerliga uppdateringar från sidan. Vid prenumerationer med hjälp av RSS behöver 

användaren inte fylla i några användaruppgifter.  

 

Figur 21: RSS- ikon (Radiogamer, 2010) 

En RSS-läsare är ett program eller en sida som tillåter användare att nyttja RSS. 

Beroende på vilken RSS-läsare som används kan flödet antingen komma till en särskild 

applikation, skickas ut via email, visas i menyraden i webbläsaren med mera. Det finns 

både specifika program som enbart är tillför att läsa RSS-flöden, vilket framförallt 

används i mobiltelefoner, men även de vanligaste webläsarna, Internet Explorer och 

Firefox, stödjer detta format.  (Brake & Safko, 2009) De uppdateringar som visas i 

RSS-läsaren går sedan att klicka på för att få fler relaterade nyheter eller om användaren 

vill kan den skickas vidare till originalkällan. (Brown, 2009)  

För att nyheter ska kunna visas i en RSS-läsaren måste orginalrubriken eller texten 

göras RSS-användbar. Detta görs genom att på webbsidan eller bloggen lägga in ett så 

kallat skript, en kort bit kod. Ett sådant skript går att hämta gratis från flera hemsidor på 

Internet beroende på vilken applikation som ska användas. (Ström, 2010)  
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Att göra det möjligt för användare att få uppdateringar genom ett RSS-flöde börjar bli 

allt viktigare, då det idag efterfrågas tjänster där användare kan få information 

selekterad efter deras specifika intressen. Ett RSS-flöde går också att använda 

tillsammans med olika slags social media så som Twitter. Genom att kombinera ett 

RSS-flöde med en microblogg går det att skapa ett effektivt verktyg för att sprida 

information och länkar automatiskt vilka når ut till en specifik målgrupp. Genom att 

använda en applikation som kallas Twitterfeed går det även att trycka RSS-flödet direkt 

till Twitter, vilket gör att samma information visas på flera ställen. Detta är även möjligt 

tillsammans med Facebook.  (Brown, 2009) 

5.3.5.1 Tidigare försök med trafikinformation via RSS 
Idag är det möjligt att prenumerera på störningsinformation via ett RSS- flöde genom 

webbsidan trafiken.nu. Längst upp på trafiken.nu återfinns RSS- ikonen och efter att ha 

klickat på den kan användaren välja om den vill prenumerera på störningsinformation 

angående kollektivtrafiken eller vägtrafiken. Informationen är väldigt allmänt hållen och 

det går inte att innan prenumerationen specificera om det är något speciellt geografiskt 

område, förutom att det gäller Stockholmsområdet, eller rutt som är särskilt intressant. 

RSS- läsaren tillåter dock användaren att söka i RSS- flödet, vilket gör det möjligt att 

exempelvis skilja ut störningsinformation angående en viss tunnelbanelinje. Nedan 

följer ett exempel på RSS- flödet från trafiken.nu angående kollektivtrafiken. 

Informationen i figur 22 är inte specificerad på något sätt, utan all störningsinformation 

rörande kollektivtrafiken visas där.  

 

Figur 22: Exempel på RSS-flöde från trafiken.nu.  (Trafiken.nu, 2010) 

Även SL håller på att testa med att skicka ut störningsinformation via RSS. Detta försök 

kommer att pågå fram till jul för att sedan utvärderas. (Kundo, 2010) Informationen som 

visas i SL:s RSS- flöde liknar det i ovanstående figur.  

5.3.5.2 En inblick i andra länder 
Det finns flera transportentreprenörer och myndigheter i olika städer och länder som 

använder RSS som ett alternativ för att förmedla störningsinformation. Vid närmare 

undersökning har det dock framkommit att ingen skiljer sig nämnvärt från trafiken.nu:s 

flöde, utan det går enbart att välja vilken stad som är intressant att få 

störningsinformation om precis som beskrivet i avsnittet ovan.  

Hittills har SMS, e-post, Facebook, Twitter och RSS beskrivits under avsnittet om 

kanaler och exempel har visat på hur dessa kan utnyttjas för att sända ut 
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störningsinformation. I nästa avsnitt ska nedladdningsbara mobilapplikationer 

presenteras. Mobilapplikationer kan dels möjliggöra för andra kanaler att nå fram till 

mobilanvändare dels vara utformade för ett specifikt syfte.  

5.3.6 Nedladdningsbara mobilapplikationer 
Mobilapplikationer är inte en kanal på samma sätt som SMS, e-post och RSS, utan 

mobilapplikationer, är små datorprogram som dels kan möjliggöra för andra kanaler att 

nå ut till mobilanvändare, dels vara utformade för ett specifikt syfte så som förmedling 

av störningsinformation. Mobilapplikationer kan både vara nedladdningsbara och vara 

förinstallerade på en mobiltelefon. SMS-funktionen är en typisk applikation som redan 

finns i mobiltelefonen vid köp. (Mobile marketing association, 2008) Detta avsnitt 

kommer enbart att fokusera på nedladdningsbara applikationer då de förinstallerade 

redan är en del av mobiltelefonen och funktionerna välförankrade hos mobilanvändarna.  

Mobilapplikationer som går att ladda ner till mobiltelefoner kallas i dagligt tal 

för ”mobilappar” och är en starkt växande marknad inom den globala mobilmarknaden. 

Dessa applikationer skapar helt nya förutsättningar för företag att nå ut med information 

och marknadsföra sig mot olika kundsegment, då det finns oändligt många olika sätt en 

applikation kan användas på. En mobilapplikation består av en programvara som körs 

på en mobil enhet och utför vissa uppgifter för användaren av mobiltelefonen. (Mobile 

marketing association, 2008)  

Mobilapplikationerna brukar delas in i tre olika kategorier: uppkopplade, tidvis 

uppkopplade och icke anslutna mobilapplikationer. Uppkopplade mobilapplikationer 

kräver en uppkoppling för att uppnå dess syfte, exempel på sådana är sociala nätverk 

klienter och mobila webläsare. Tidvis uppkopplade mobilapplikationer kräver 

uppkoppling för att utföra vissa uppgifter. Ett exempel på en sådan applikation är epost-

klienter som kräver en uppkoppling för att kunna sända och ta emot e-postmeddelanden. 

(Mobile marketing association, 2008) Dessa applikationer kan oftast vara uppkopplade 

hela tiden, men det kan öka energiförbrukningarn av mobiltelefonen avsevärt. Icke-

uppkopplade mobilapplikationer är inte så intressant för detta arbete då syftet är att 

kontinuerligt kunna nå ut med information. 

Det finns mobilapplikationer för olika slags behov, de mest intressanta för detta arbete 

är de som hör till typen kommunikation, exempel på detta är applikationer för 

epostklienter, vilket gör det möjligt att få e-post direkt i mobiltelefonen, nyhetsklienter 

samt sociala nätverksklienter. (Mobile marketing association, 2008) En 

mobilapplikations utformning beror helt och hållet på vilket syfte den har.  

En av de stora fördelarna med att sända information via en mobilapplikation är att det 

går att nå ut till användaren där andra slags kanaler har svårt att nå. En av 

förutsättningarna är dock tillgång till ett stabilt mobilnät och att användarna har ett 

abonnemang som tillåter att de tar emot stora mängder data. Användare som har tillgång 

till en så kallad smart telefon, såsom Iphone och telefoner med ett Android 

operativsystem, är många gånger anslutna till sådana abonnemang. Syftet med dessa 

mobiltelefoner är att kunna surfa och ta emot stora mängder data. Mobilapplikationer 

gör det idag möjligt att få information både snabbare och i bättre format än att använda 

mobiltelefonen att surfa på Internet via en webbläsare. (Mobile marketing association, 

2008)  
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Mobilapplikationer kan vara gratis eller kosta en liten summa, detta beror på vem 

utvecklaren är och om denne vill få betalt för applikationen eller inte.  

5.3.6.1 Tidigare försök med trafikinformation via mobilapplikationer 
Det finns flera mobilapplikationer på den svenska marknaden som specifikt hanterar 

trafikinformation.  De flesta är i första hand till för att planera sin resa, men 

störningsinformation finns som en del av applikationen. I kollektivtrafiken i 

Stockholmsområdet finns det särskilt två populära applikationer, en för androidtelefoner 

och en för Iphonetelefoner. 

Båda dessa applikationer tar information direkt från SL:s webbsida, vilket gör att den 

störningsinformation som visas i applikationen även kan fås där igenom, informationen 

är enbart paketerad på ett annat sätt. Genom applikationerna går det även att få 

information i realtid om när nästa buss eller tunnelbana avgår. Båda dessa 

mobilapplikationer är utformade av utvecklare som inte har anknytning till någon 

trafikhuvudman. Nedan, i figur 23 visas startsidan för androidapplikationen STHLM 

Traveling.  

 

Figur 23: Android applikation- STHLM Traveling. (Cyrket, 2010) 

Som figuren visar går det i applikationen att söka på resa, lägga upp favoritresor, titta på 

avgångar från en särskilt hållplats samt titta upp aktuella störningar som finns inom 

SL:s körnät.  

5.3.6.2  En inblick i andra länder 
Mobilapplikationer har fått ett ordentligt genomslag i världen, särskilt där smarta 

telefoner har fått ett stort genombrott. Många av de mobilapplikationer som finns på 

marknaden och är inriktade på trafikinformation, följer en liknande utformning som 

applikationerna beskriva i ovanstående avsnitt. Förutom applikationer som bygger på 

trafikhuvudmännens trafikinformation finns det applikationer som bygger på 

resenärernas egna upplevelser i trafiken.  

Applikationen Waze är en sådan navigeringsapplikation som byggs upp av användarnas 

erfarenheter längs vägarna. (Sorensen, 2010) I applikationen finns en social funktion 

inbyggd där resenärerna kan chatta och varna varandra angående störningar och 

situationer som påverkar deras resa, så som fartkameror med mera. Genom 

applikationen går det även att se vilken hastighet andra med samma applikation kör med 

och på så sätt få en indikation på köbildningar i trafiken. Waze bygger helt och hållet på 
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metodiken som nämndes under avsnitt 5.1.1, crowdsourcing. Fet är användarna som 

bygger upp och utvecklar en tjänst. Detta sker dels genom att resenärerna manuellt 

registrerar störningar längs vägarna via applikationens sociala funktion, dels genom att 

resenärerna har sin GPS-mottagare påslagen. Genom att veta resenärernas position kan 

medelhastigheten räknas ut och därigenom kan störningar automatiskt upptäckas. Det 

företag, Waze, som har skapat förutsättningen för denna applikation har sitt fäste i Israel. 

I figur 24 återfinns en bild över Waze-applikationen.  

 

Figur 24: Waze- applikation. (Ubergizmo, 2009) 

Waze applikationen går att använda på flera platser runt om i världen. I och med att den 

bygger på resenärernas information är det enbart efterfrågan som avgör i vilket land 

som den får störst utbredning. Waze har precis kommit till Sverige och har därför ännu 

många förbättringsmöjligheter. Desto fler användare som ansluter sig ju bättre kommer 

tjänsten och applikationen att kunna bli. Waze största marknad är idag Israel, det vill 

säga ursprungslandet, och USA.  

Under avsnitt 5.3 har olika kanaler beskrivits och exempel har givits på hur dessa kan 

användas för störningsinformation. I nästkommande avsnitt presenteras kort 

mottagarens roll och återkoppling mellan sändare och mottagare.  

5.4  Mottagare och destination av meddelandet 
Mottagaren till störningsinformation kommer även i framtiden fortsätta att vara de 

resenärer som utnyttjar transportsystemet och har ett intresse av att få reda på uppkomna 

störningar. Det är även möjligt att andra parter i samhället kommer att bli mer och mer 

intresserad av störningsinformationen, exempelvis företag som vill kunna påverka deras 

medarbetare att resa mer kollektivt eller spendera mindre tid i trafiken. Resenären 

kommer även få en utvidgad roll i framtiden i och med att crowdsourcingmetoden börjat 

blir större inom transportområdet.  
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5.5 Återkoppling 
Återkopplingen mellan sändare och mottagaren varierar mycket mellan de olika 

kanalerna. I exempelvis de sociala medierna är möjligheten till återkoppling och 

tvåvägskommunikation en viktig del. Omfattningen av denna kommunikation beror på 

sändarens och mottagarens engagemang i frågan. Även om de sociala medierna, såsom 

Facebook och Twitter, är skapade för en tvåvägskommunikation är det inte säkert att 

alla utnyttjar dem på det sättet. Även SMS och e-post möjliggöra en 

tvåvägskommunikation och därigenom en direkt återkoppling mellan trafikhuvudman 

och resenär, det är dock upp till sändaren att skapa ett system för dessa kanaler som 

klarar av att ta emot återkopplingen. När det kommer till RSS finns det ingen möjlighet 

till återkoppling direkt genom kanalen utan återkopplingen måste i så fall ske genom 

någon av de andra kanalerna eller genom att antingen sändaren genomför en 

enkätundersökning eller att mottagaren tar direkt kontakt med sändaren via exempelvis 

en telefon. För de mobila applikationerna varierar möjligheten till återkoppling mellan 

olika applikationer; applikationerna för de sociala medierna skapar direkt en möjlighet 

till återkoppling, vad det gäller övriga applikationer beror det på om utvecklaren har 

utformat applikationen på ett sådant sätt att återkoppling mellan två parter är möjligt.  

5.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har kommunikationsprocessen beskrivits utifrån ett framtidsperspektiv 

och utvecklingspotential, där fokus har legat på att beskriva sex olika kanaler som kan 

vara möjliga att använda för störningsinformation i trafiken. 

I första delen konstaterades att Trafikverket och SL även i fortsättningen vill ta ett stort 

ansvar vad det gäller insamlingen av störningsinformation, men att de kommer att göra 

datan mer öppen så att det blir lättare för externa aktörer att förmedla informationen till 

resenärerna. I kapitlet beskrevs även en annan slags informationsinsamling, 

crowdsourcing, som gick ut på att resenärerna hjälper till att båda samla in och förmedla 

informationen till andra resenärer. Exempel på denna slags metod var 

mobilapplikationen Waze. 

I kapitlet gick det även att läsa att en stor del av Sveriges befolkningar har tillgång till 

mobiltelefon samt Internet och att smarta telefoner och mobilt Internet står för den 

största ökningen inom detta område. Via mobiltelefonen eller Internet gick det att nå de 

kanaler som sedan beskrevs; SMS, e-post, Facebook, Twitter, RSS och mobila 

applikationer.  

SMS och e-post är de kanaler som flest använder i Sverige och därefter kommer 

Facebook. Twitter har inte riktigt slagit igenom ännu, men allt fler börja använda sig av 

mikrobloggen. Även RSS och mobila applikationer börjar vinna mark, framförallt 

genom att allt fler använder smarta telefoner. Under varje kanal gavs exempel på 

tidigare försök eller pågående försök med kanalerna, samt hur andra länder har utnyttjat 

dem för att sända ut störningsinformation. De mest beprövade kanalerna var SMS och 

E-post.  

Resenären roll i kommunikationsprocessen av störningsinformation förväntas inte 

förändras så mycket de kommande åren, förutom att resenären kommer att få större 

möjlighet att vara delaktig vid insamling av data, det vill säga genom att 

crowdsourcingmetoden på trafikinformationstjänster.  
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Den sista delen i kommunikationsprocessen handlar om återkoppling mellan sändare 

och mottagare för att kommunikationen och informationsförmedlingen ska ske på ett så 

effektivt sätt som möjligt. Av de kanaler som beskrivits underlättar framförallt de 

sociala medierna, Facebook och Twitter, för en direkt feedback medan de andra 

kanalerna måste anpassas för att möjliggöra denna återkoppling. RSS möjliggör ingen 

direkt återkoppling, annat än att företaget kan se vilka de populäraste RSS- 

prenumerationerna är. I nästa avsnitt ligger fokus på att utvärdera de olika kanalerna 

utifrån den analysmodell som presenterades i kapitel tre.  
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6. Analys av kanaler 
I detta kapitel kommer de kanaler som presenterades i kapitel fem utvärderas utifrån den 

analysmodell som rapporten bygger på, vilken beskrevs i kapitel fyra. Genom att 

utvärdera kanalerna utifrån denna analysmodell är syftet att ta reda på vilka kanaler som 

kan vara lämpliga att använda vid förmedling av störningsinformation. Analysmodellen 

bygger i synnerhet på de behov som samhället har på förmedlingen av 

störningsinformation och de krav som resenärerna har på detta. I kapitlet jämförs även 

kanalerna med varandra för att lättare skapa en förståelse kring hur kanalerna skiljer sig 

åt och vilken potential de olika kanalerna besitter.  

De kriterier som analysmodellen bygger på är: kanalens utbredning, meddelandets 

utformning, kostnad, möjligheten till tvåvägskommunikation, möjlighet att trycka ut 

information, tillförlitlighet, grad av individanpassad information och om resenären 

aktivt behöver söka efter informationen.  Dessa kriterier kommer att behandlas för varje 

kanal, i slutet av varje avsnitt återfinns även en sammanfattande bild över 

analysmodellen för att på ett lättförståligt sätt presentera hur kanalerna uppfyller de 

olika kriterierna. Den första kanalen att utvärdera är SMS.  

6.1 Trafikinformation via SMS 
SMS- tjänsten är en typisk applikation som finns förinstallerad på alla mobiltelefoner, 

vare sig det handlar om en GSM, 3g eller en smart telefon. Att det är en funktion som 

finns på alla mobiltelefoner och som en stor del av befolkningen använder gör den till 

en väl lämpad kanal att använda för informationsspridning. Statistik visar dessutom på 

att 98 procent av alla SMS som skickas öppnas av mottagaren vilket gör kanalen till en 

tillförlitlig informationskanal. Tidigare försök åskådliggör även att det är en 

informationskanal som uppskattas av resenärerna. Den stora utmaningen ligger i att 

försöka hitta affärsmodeller som möjliggör distribuering av SMS då resenärerna inte är 

villiga att betala för tjänsterna. Transport for London har valt att begränsa antal SMS 

som en resenär kan få per dag, vilket kan vara en modell för att minimera kostnaderna 

för trafikhuvudmännen. Problematiken med en begräsning är om antalet störningar per 

dag överskrider två får resenärerna inte information om detta. Ett annat problem som 

upplevdes av resenärerna när Infracontrol under 2002 genomförde ett försök med att 

sända ut störningsinformation via SMS, var att inte alla SMS kom fram. Då detta försök 

genomfördes i början av 2000-talet, har detta problem till stort sett eliminerats då 

dagens nät är bättre än de som användes under den perioden.  

Som nämndes under avsnitt 5.3.1 finns det flera olika sätt att använda SMS för att nå ut 

med information. En tjänst som bygger på att resenären registrerar en prenumeration via 

exempelvis en webbsida och en annan som bygger på geografisk lokalisering. Båda 

dessa tjänster har sina fördelar och nackdelar. Det vanligaste är att använda en tjänst 

som bygger på en prenumerationsgrund. Genom att resenärerna börjar abonnera på en 

viss information, minimeras risken över att irritera användarna med information de inte 

är intresserad av. En sådan tjänst gör det även möjligt för trafikhuvudmännen att ta reda 

på vilken information resenärerna vill ha.  

Transport for London är en myndighet som har kommit relativt långt i sin 

individanpassning av prenumerationstjänster. Deras resenärer får via deras webbsida 

specificera mellan vilka tunnelbanestationer de vill få information om, samt under vilka 

tidpunkter informationen ska sändas ut. Resenärerna kan också välja om de vill få 
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informationen via SMS eller e-post. Denna tjänst fungerar på liknande sätt som SL:s e-

post tjänst idag, men tjänsten som Transport for London erbjuder har fler valmöjligheter. 

En prenumerationstjänst via SMS gör det även möjligt för trafikhuvudmännen att trycka 

ut information, problemet är dock att det krävs att resenärerna anger sitt 

mobiltelefonnummer för att det ska vara möjligt.  

Genom att sända ut trafikinformation genom geografisk lokalisering går det också för 

trafikhuvudmännen att trycka ut störningsinformation till resenärer. Problemet med Cell 

Broadcast är att makten fortfarande ligger hos mottagaren, då den kan välja att inte ta 

emot sådan information till mobiltelefonen. Att sända ut information till mobiltelefoner 

via geografisk lokalisering kräver också att extra utrustning installeras hos operatörerna, 

vilket kan bli en kostsam procedur. Det kan dock vara intressant att följa hur 

utvecklingen i Nederländerna går under de kommande åren, då de är inne i en 

försöksperiod vad det gäller att sända ut samhällsnyttig information via cell broadcast.  

En begränsning med SMS är att det enbart går att skicka relativt korta meddelanden, om 

sändaren inte vill betala för ett multi- SMS. Detta gör att det är svårt att exempelvis ge 

rekommendation angående annat trafikslag, resväg med mera. Den information som går 

att förmedla via SMS är framförallt information om att en störning äger rum, sen är det 

upp till mottagaren att välja hur den ska använda sig av informationen.  En annan aspekt 

som sändaren måste ta hänsyn till är om den vill möjliggöra för en 

tvåvägskommunikation mellan parterna eller om SMS- funktionen ska vara rent 

informativ. I nedanstående tabell finns en sammanfattning över hur väl SMS uppfyller 

kriterierna i analysmodellen.  

Tabell 2: Sammanfattning av SMS utifrån analysmodellen. 

 

I detta avsnitt har SMS utvärderats, i nästa avsnitt förs en djupare diskussion kring  

e-post som kanal för störningsinformation.  

6.2 Trafikinformation via e-post 
E-post är en av mest förekommande aktiviteterna på Internet och många ledande 

marknadsförare menar att e-post är det bästa sättet att hålla kontakt med användare. 

Båda dessa argument talar för att e-post är ett bra sätt att nå ut med störningsinformation 

till resenärer. E-post är dessutom en aktivitet som inte är åldersrelaterat utan en stor del 

av befolkningen tittar sin e-post dagligen om inte oftare.  

E-post är relativt enkelt att administrera då det går att bygga automatiska system som 

sänder ut rätt information till rätt användare. Precis som med SMS är det inte  

e-postfunktionen som är den största utmaningen för skapa individanpassade lösningar 

utan utmaningen ligger i att anpassa de bakomliggande systemen hos 

trafikhuvudmännen. Dessa system måste klara av att segmentera informationen efter 

resenärernas individuella behov. Detta är särskilt viktigt när det kommer till e-post, då 
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den ökande mängden spam och reklamutskick har fått användare att sluta läsa alla 

inkommande e-post.  

För att en individ ska läsa ett e-postmeddelande krävs det att informationen är utformat 

efter deras behov och inte är ett massutskick. Ett bra exempel på en trafikhuvudman 

som har lyckats med detta är Transport for London, som har gjort det möjligt för 

resenärer att välja exakt vilka stationer som de vill få störningsinformation om och 

under vilka tidpunkter. På så sätt slipper resenärer få information som inte berör dem. 

E-post gör det även möjligt att sända ut mer detaljerad information, i jämförelse med 

SMS som har en begränsning i antalet tecken som meddelandet får innehålla. I ett  

e-postmeddelande går det exempelvis att ge förslag på alternativa resvägar eller bifoga 

bilder så att resenärerna får en större förståelse över hur stor störningen är. 

Ur sändarens perspektiv, det vill säga trafikhuvudmännens, är e-post ett bra alternativ ur 

flera aspekter. Det krävs inga större finansiella insatser då e-post är en väl etablerat 

kanal och det krävs väldigt små medel för att sända ut många e-postmeddelanden till en 

viss kundgrupp, dessutom kan trafikhuvudmännen välja när de vill sända ut 

informationen. För att detta ska fungera krävs det dock att trafikhuvudmännen får 

tillgång till resenärernas e-postadresser. Ett sätt att göra det är att marknadsföra en 

prenumerationstjänst via deras webbsida eller andra ställen där resenärerna söker 

trafikinformation. När en prenumerationstjänst skapas är det viktigt att komma ihåg att 

det inte får ta för lång tid för resenärerna att fylla i prenumerationsuppgifterna. I 

nedanstående tabell finns en sammanfattning av e-post utifrån de kriterier som finns i 

analysmodellen.  

Tabell 3: Sammanfattning av e-post utifrån analysmodellen. 

 

Hittills har de kanaler som är mest använda i Sverige utvärderas, i nästa två avsnitt 

kommer fokus ligga på de sociala medierna, Facebook och Twitter, och deras potential 

som störningsinformationsbärare.  

6.3 Trafikinformation via Facebook 
Facebook är den sociala media som har vuxit mest de senaste åren, särskilt bland 

åldrarna 18-35. I Sverige finns det idag 3 miljoner personer som är anslutna till 

Facebook. I Stockholmsområdet går det, enligt Facebooks demografifunktion, att nå ut 

till 1,6 miljoner människor, vilket motsvarar en stor del av Stockholms invånare.  

Att använda Facebook för att kommunicera med sina kunder eller användare har visat 

sig lönsamt för många företag. För att lyckats med denna kanal är det emellertid viktigt 

att företag använder kanalen på rätt sätt. Det är vitalt att komma ihåg att Facebook ska 
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användas för en tvåvägskommunikation mellan företaget och dess kunder och inte för 

att trycka ut information. SJ är ett exempel på företag som använder Facebook för att 

kommunicera med deras kunder.  Att använda Facebook för att trycka ut information 

och inte vara beredd och ta emot den feedback som automatiskt genereras via det 

sociala nätverket är något som ratas av marknadsförare. Om ett företag använder 

Facebook enbart som en informations eller marknadsföringskanal finns det stor risk att 

företagets fans lämnar företagets sida och att intresset minskar.  

För att lyckas på Facebook och med viral spridning krävs det, vilket nämndes under 

avsnitt 2.2.1.1, att företaget bygger på användarens känsla; det vill säga att det är viktigt 

att få användaren att reagera vare sig det är positivt eller negativt. När det kommer till 

störningsinformation borde detta inte vara ett problem, då det har konstaterats genom 

rapporter, att störningar i trafiken är något som verkligen kan få resenärer att reagera. 

För att lyckas på de sociala nätverken är det även viktigt att det är enkelt att sprida den 

information som företaget vill delge. Det är bättre att publicera kortare inlägg på 

Facebook, vilka fansen sedan lätt kan sprida vidare, och därefter hänvisa till en 

webbsida eller liknande för de personer som är intresserade av mer ingående 

information.    

Denna kanal skapar även ett alternativ för resenärer som inte aktivt vill söka upp 

information. En resenär kan få information skickad till sin Facebooksida och slipper på 

så sätt gå in på flera olika hemsidor för att söka reda på information.  När de loggar in 

på Facebook får de förutom information om sina vänner även information om de senaste 

störningarna i trafiken.  

Ett stort krav från resenärerna idag är att störningsinformationen som sänds ut ska vara 

individanpassad. De vill inte få information som inte berör dem. Facebook är inte det 

bästa valet för individuell informationsöverföring mellan ett företag och dess kunder, då 

det inte automatiskt går att generera individuella meddelanden som publiceras på 

användarnas personliga hemsidor. Det finns dock två olika sätt som företag kan komma 

runt denna problematik. Antingen skapar trafikhuvudmännen flera Facebooksidor som 

exempelvis bygger på de mest trafikerade sträckorna, för att nå ut till maximalt antal 

resenärer, eller utvecklar de en applikation där resenären själv kan välja vad den vill få 

information om. Det vill säga en applikation som bygger på den metodiken som 

Transport for London har för sina e-postmeddelanden och SMS-tjänster. För att 

möjliggöra detta krävs det dock att trafikhuvudmännens indata är paketerad på ett 

sådant sätt att en sådan applikation går att utveckla. Ett exempel på en 

trafikinformationsapplikation för Facebook är den som visas i figur 16 vilken BART har 

utvecklat. BART:s applikation är framförallt inriktad på reseplanering, men ett liknande 

koncept torde gå att utveckla för störningsinformation.  

Vid skapandet av en applikation är det viktigt att fundera på i vilket syfte applikationen 

ska användas och vilken information som resenären är intresserad av. Fördelen med att 

utveckla en störningsinformationsapplikation för Facebook är att den blir lättillgänglig 

för många Facebookanvändare. Något som resenärer har efterfrågat är möjligheten att få 

tag på störningsinformation utan att behöva gå in på flera olika hemsidor och en 

Facebookapplikation minskar åtminstone antalet hemsidor att besöka. När resenären 

tittar sin Facebooksida kan de samtidigt lätt titta upp vilka störningar som finns i 

trafiken.   

Ur sändarens perspektiv är Facebook inte den mest effektiva kanalen att förmedla 

information igenom. Dels går det inte att trycka ut informationen då det är upp till 
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användaren att bestämma om den vill bli ett fan med ett företag eller ska ladda ner en 

applikation. Det enda ett företag kan göra för att påverka, är att marknadsföra deras 

fansida eller applikation som de har utvecklat. Det kräver även en del resurser i form att 

humankapital, som kan ta hand om inkommande feedback. Men i det stora hela är 

Facebook en relativt billig lösning. Det kostar ingenting att inneha en sida och det går 

att automatiskt ladda upp information till Facebook, vilket gör att underhållskostnaderna 

är låga. Den stora kostnaden är som sagt relaterad till hanteringen av inkommande 

kommentarer. För att få maximal nytta av denna kanal krävs det en resurs, liknande SJ:s 

redaktion, för att kunna hantera feedbacken som generas via kanalen.  

Något som är intressant att ha i åtanken är dock att Facebook, till skillnad från 

exempelvis SMS, kan vara en bra kanal att använda för att skapa opinion eller påverka 

individer. Genom att skriva inlägg, både av uppmuntrande och provocerande karaktär, 

går det att få fans uppdaterade och engagerade i vissa specifika frågor. Att få människor 

engagerade i frågor har visat sig vara det bästa sättet för att kunna påverka dem att 

exempelvis ändra sitt beteende. I nedanstående tabell återfinns en sammanfattning av 

utvärderingen av Facebook som informationskanal.  

Tabell 4: Sammanfattning av Facebook utifrån analysmodellen. 

 

I detta avsnitt har det sociala nätverket diskuteras, i nästa avsnitt utvärderas 

mikrobloggen Twitter utifrån de kriterier som återfinns i analysmodellen.  

6.4 Trafikinformation via Twitter 
Twitter är en bra kanal för att sprida snabba nyheter och därför relevant vid förmedling 

av störningsinformation. Den stora utmaningen ligger i att få fler i resenärer i Sverige, 

att börja använda Twitter. Idag är det enbart några hundra tusen personer som är 

anslutna till Twitter i Sverige och det är enbart ett fåtal av dessa som gör det dagligen. 

För att kunna åstadkomma en skillnad i transportsystemet, är det viktigt att 

störningsinformationen når ut till ett stort antal resenärer. Även om Twitter inte 

möjliggör detta idag, kan det vara bra att använda denna kanal i ett annat syfte. Många 

av de användare som finns på Twitter är ledande politiker och journalister, människor 

med ett stort kontaktnät. Om störningsinformationen når dessa människor och att de 

tycker att informationen är tillräckligt bra finns det stor chans att även andra kommer att 

bli intresserad av denna kanal som störningsinformationskälla. 

Meddelanden på Twitter kan maximalt vara 140 tecken, detta innebär att det inte går att 

förmedla någon längre störningsinformation. Den information som kan ges är av ett 

enklare slag, rekommendationer och liknande måste det länkas vidare till. Eftersom 

Twitter används som ett diskussionsforum kan det även vara aktuellt att publicera annan 
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information än ren störningsinformation, via denna kanal. Det kan vara en bra kanal att 

använda för att debattera relaterade ämnen.   

Twitters stora fördel gentemot andra kanaler är att användaren kan följa flera olika 

twittrare; exempelvis skulle det kunna finnas olika sidor för olika stationer i 

tunnelbanesystemet och sedan kan användaren bestämma vilka av dessa stationer som 

den är intresserad av att få information om. De stationer som användare väljer att följa 

kommer upp som ett flöde på deras egen sida. På detta sätt kan resenären få en 

individanpassad störningsinformation. Denna kanal kräver inte så mycket av 

användaren, annat än att välja vilka personer eller företag de vill följa.  

Genom att en användare kan välja vilken information som automatiskt ska visas när de 

går in på Twitter, behöver de inte heller aktivt söka på flera sidor för att få den 

information som de är intresserade av. Men eftersom det är upp till användaren att välja 

vilka företag de vill ansluta sig till, är det precis som med Facebook, svårt för 

trafikhuvudmännen att trycka ut information via denna kanal; allt bygger på ett 

samtycke mellan sändaren och mottagaren.  

Twitter är också ett kostnadseffektivt alternativ eftersom det inte kostar något att 

upprätta en Twittersida eller flera Twittersidor om så önskas för att nå ut till olika 

kundsegment, precis som datorföretaget Dell har gjort. Kostnaden är, precis som med 

Facebook, relaterad till hur feedbacken, som lätt kan genereras via kanalen, ska hanteras. 

Detta beror även på om företaget väljer att använda Twitter som en envägs- eller 

tvåvägskommunikationskanal. Om företaget väljer att upprätta en 

tvåvägskommunikation med dess följare, är det viktigt att förstå vilka begränsningar 

som finns på Twitter. Det finns exempelvis ett maxtak över hur många meddelanden en 

twittrare får svara på under en viss tidsperiod utan att uppfattas som spammare av 

Twitters system, vilket leder till avstängning under ett par timmar. Detta är något som 

SJ fick erfara under vintern 09/10, vilket beskrevs under avsnitt 5.3.6.1. I nedanstående 

tabell återfinns en sammanfattning av Twitter utifrån analysmodellen som presenterades 

tidigare i rapporten.  

Tabell 5: Sammanfattning av Twitter utifrån analysmodellen 

 

I detta avsnitt har Twitter analyserats utifrån de kriterier som målades upp i 

analysmodellen. Nästa kanal som ska diskuteras utifrån dessa kriterier är RSS, vilket 

går att läsare närmare om i nästa avsnitt.  
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6.5 Trafikinformation via RSS 
RSS är en prenumerationstjänst för att få uppdateringar från flera olika källor på 

Internet. Till skillnad från de andra kanalerna som har diskuterats i denna rapport finns 

det ingen statistik på hur många som använder RSS för att få kontinuerliga 

uppdateringar från hemsidor och bloggar, vilket gör det svårt att bedöma hur stor del av 

resenärerna som går att nå via denna kanal. Generellt har användare i samhället börjat 

använda sig mer och mer av prenumerationstjänster då det är en tidseffektiv metod att få 

nyheter. En annan indikation på att RSS- användningen har ökat i samhället är att det 

idag knappt finns någon nyhetssida, stora som små, eller blogg som inte erbjuder denna 

tjänst. Att RSS även går att använda tillsammans med de andra kanalerna som 

presenteras i denna rapport visar också på dess enkelhet och popularitet.  

Om störningsinformation presenteras genom ett RSS- flöde kan resenärer på ett enkelt 

sätt få reda på de senaste störningarna i trafiken utan att aktivt behöva söka efter dem.  

Att inte aktivt behöva söka efter informationen är en av de krav som resenärerna ställer 

på dagens störningsinformation, vilket gör RSS till ett bra alternativ. Genom ett RSS- 

flöde kan också trafikhuvudmännen trycka ut information. De flesta RSS- läsare är 

inställda på att indikera när ett ny uppdateringar har inkommit. Den stora utmaningen 

för trafikhuvudmännen är att se till att marknadsföra denna kanal för 

störningsinformation så att resenärer laddar ner en RSS- läsare och börjar prenumerera.  

Ett RSS- flöde går att få genom flera olika applikationer och webbsidor och dessa går 

att använda både på en persondator och på en mobiltelefon, vilket gör att det är lätt att 

anpassa denna kanal efter individens egna behov. Huruvida störningsinformationen som 

sänds ut kan individanpassas, beror återigen på hur sändaren väljer att paketera 

informationen och vilka resurser den vill lägga på att segmentera kunderna. 

Att sända ut information via ett RSS- flöde är också väldigt kostnadseffektivt, då det 

inte krävs att någon ytterligare teknisk utrustning för att förmedla via kanalen. Ett RSS- 

flöde möjliggör inte heller en direkt tvåvägskommunikation vilket gör att resurser inte 

behöver läggas på inkommande feedback och frågor så som på Facebook och Twitter. I 

nedanstående tabell finns en sammanfattning av RSS utifrån analysmodellen.  

Tabell 6: Sammanfattning av RSS utifrån analysmodellen. 

 

I nästa avsnitt kommer nedladdningsbara mobilapplikationer att diskuteras och hur 

dessa kan användas vid förmedling av störningsinformation.  

6.6 Trafikinformation via nedladdningsbara mobilapplikationer 
Att sända ut störningsinformation via nedladdningsbara mobilapplikationer är ett bra 

alternativ för att sprida information till resenärer via deras mobiltelefoner. Desto större 

marknaden blir för mobilapplikationer, ju mer kräsen kommer användaren bli på 
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utformningen av applikationen och den information som sänds ut. En väl genomtänk 

mobilapplikation tillåter användaren att få en bättre översikt av informationen än via en 

webläsare och gör det möjligt för personen att inte aktivt behöva gå in på flera olika 

sidor för att få reda på eftersökt information.  

För att nå ut till maximalt antal resenärer via nedladdningsbara mobilapplikationer, 

behövs det dock olika slags applikationer och några finns redan idag. Exempel på 

applikationer som redan finns idag och kan användas av resenärer är e-postapplikationer, 

Facebook- och Twitter- applikation samt RSS- applikationer. För dessa kanaler krävs 

det inte att några nya applikationer utvecklas, utan utmaningen för trafikhuvudmännen, 

eller någon annan part, är att göra störningsinformation tillgänglig för dessa kanaler. 

Sedan kan resenären själv välja för vilken kanal den vill ladda ner en applikation, så att 

informationen blir mer lättillgänglig i mobiltelefonen.   

Idag finns det även applikationer för ren trafikinformation, även om de flesta framförallt 

är inriktad på reseplanering. En av dessa applikationer är STHLM Travel, vilken har fått 

ett stort genomslag i Stockholm och många resenärer uttrycker sitt intresse för 

applikationen. Problemet med den applikationen är att störningsinformationen inte är 

tillräckligt individanpassad, den är en direkt kopia av informationen som finns på SL:s 

webbsida.  

Att utveckla en mobilapplikation som är ännu mer individanpassad än till exempel 

STHLM Travel skulle vara ett bra alternativ. Reseapplikationer i sig är väldigt populära 

och om det i en ny applikation även går att erbjuda en mer individanpassad 

störningsinformation finns det stora möjligheter med att lyckas få ut informationen till 

resenärer. Applikationerna idag är endast individanpassade på sådant sätt att resenärerna 

kan spara sin egen resa. De har inte heller någon varningsfunktion som indikerar om det 

exempelvis är en störning under en resenärs resa.  

Ett annat problem med till exempel STHLM Travel och många andra trafikapplikationer 

idag är att de inte är ständigt uppkopplade, utan det är användaren som bestämmer när 

de vill sätta på och stänga av applikationen. Dagens trafikapplikationer är inte 

utvecklade för att trycka ut information, utan för att resenärer ska kunna söka 

information. Den tekniska förutsättningen för att skapa en applikation som är 

uppkopplad finns redan idag, men det finns ingen som har utvecklat en sådan 

trafikapplikation. Viktigt att komma ihåg är dock att en mobiltelefoninnehavare alltid 

kan välja att stänga av den funktion som möjliggör kontinuerlig dataöverföring.   

Att skapa en trafikapplikation som möjliggör trafikhuvudmännens behov att kunna 

trycka ut information och där resenären inte aktivt behöver söka information är som 

ovan nämnt idag tekniskt möjligt. Ta till exempel e-postapplikationerna. De är ständigt 

uppkopplade och tar kontinuerligt emot e-postmeddelande, samt indikerar att ett nytt e-

postmeddelande har inkommit. En liknande funktion skulle kunna vara aktuell att 

använda även för en trafikapplikation. Alternativet är att använda de applikationer som 

finns idag och bara göra det möjligt för resenärer att få information till e-posten. 

Svårigheten med detta är att då uppkommer alla problem som är relaterade till e-post. 

Till exempel har många människor tröttnat på att få många e-postmeddelanden och 

öppnar därför inte alla inkommande meddelanden.    

Att mobilapplikationsmarknaden har exploderat den senaste tiden har att göra med att 

det är relativt enkelt att utveckla och lansera en mobilapplikation och det är inga stora 

utvecklingskostnader inblandade.  Det är många privatpersoner som utvecklar och 
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lanserar egna applikationer, och vissa av dessa är minst lika populära som de som stora 

företag har utvecklat. Problemet är att det är väldigt svårt att tjäna pengar på 

mobilapplikationer då det finns så många gratisalternativ och det är en väldigt instabil 

marknad. För trafikhuvudmännen kan detta vara en farhåga, om de förlitar sig på att 

marknaden själv kommer att utveckla tillräckligt bra applikationer. Möjligen kommer 

det finnas applikationer på marknaden som uppfyller de behov som samhället och 

trafikhuvudmännen har på applikationerna, men problemet ligger i tillförlitligheten; hur 

länge går det att lita på att en applikation finns kvar på marknaden. 

I nedanstående tabell återfinns en sammanfattning av nedladdningsbara 

mobilapplikationer utifrån den analysmodell som presenterats i rapporten.  

Tabell 7: Sammanfattning av mobilapplikationer utifrån analysmodellen. 

 

I detta kapitel har SMS, e-post, Facebook, Twitter, RSS och nedladdningsbara 

mobilapplikationer utvärderas utifrån den analysmodell som arbetats fram för 

rapportens ändamål. I nästa avsnitt ska en sammanfattande jämförelse göras av de 

utvärderingar som har gjort.  

6.7 En jämförelse mellan kanalerna 
I bilaga 1 återfinns en fullständig tabell över utvärderingarna av kanalerna utifrån den 

analysmodell som används. I detta avsnitt ska en sammanfattning av den tabellen ges 

och som berör den utvärdering som genomfördes i föregående kapitel.  

Första kriteriet i analysmodellen var kanalernas utbredning. De kanaler som har störst 

utbredning idag och som når flest antal resenärer oavsett ålder är SMS och E-post, även 

om Facebook når en stor del av befolkningen i Stockholmsområdet. Twitter har inte en 

lika stor täckning idag. Denna kanal är dock bra för att nå opinionsbildare och personer 

med stora kontaktnät. För RSS och nedladdningsbara applikationer finns det ingen 

statistik över hur många som går att nå. RSS börjar emellertid komma mer och mer och 

det borde därför även komma rapporter som visar på hur många som använder sig av 

RSS för att få information. När det kommer till mobila applikationer är det svårt att 

uppskatta då det inkluderar så otroligt många olika slags applikationer och alla har en 

viss täckningsgrad av antal individer som går att nå. Något som går att konstatera är 

dock att antalet smarta telefoner ökar markant i vårt samhälle och varefter att fler 

personer får tillgång till sådana mobiltelefoner desto större kommer även marknaden för 

applikationer bli i Sverige.  
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Det andra kriteriet handlar om meddelandet och dess möjligheter och begräsningar. 

Utifrån detta kriterium kan kanalerna delas upp i två grupper, de som klarar av långa 

meddelande och de som är fokuserade på korta meddelanden. Till den första gruppen 

hör e-post, Facebook, och RSS, även om det på Facebook är rekommenderat att inte 

skicka för stora informationsmassor. På Twitter finns det en klar begräsning i 

meddelandets längd; det går inte att skicka meddelanden över 140 tecken. När det 

kommer till SMS finns det en liknande begränsning, denna är dock inte lika skarp då det 

går att skicka flera meddelanden efter varandra som tillsammans bildar ett multi- SMS. 

Tredje kriteriet behandlar kostnad. Detta är en fråga som inte har diskuterats så 

djupgående i rapporten, utan finns med för att ge en indikation på vilka kostnader som 

är relaterade till kanalerna. Den kanal som sticker ut i sammanhanget är SMS, då det 

finns en direkt kostnad kopplad till varje SMS-meddelande som skickas. E-post och 

RSS är väldigt kostnadseffektiva på så sätt att informationen kan sändas ut automatiskt 

och det går att ordna så att ingen inkommande feedback kommer via dessa kanaler. De 

kostnader som är relaterade till Facebook och Twitter handlar främst om det 

humankapital som behövs för att kunna skapa en tvåvägskommunikation. När det 

kommer till nedladdningsbara applikationer handlar det främst om utvecklingskostnader 

och uppdateringskostnader för att behålla användare.  

Fjärde kriteriet är möjligheten till tvåvägskommunikation. Både SMS, e-post och de 

sociala medierna är skapade för någon slags tvåvägskommunikation. Ur ett 

informationsförmedlingsperspektiv är det dock enbart de sociala medierna som i princip 

kräver en tvåvägskommunikation för att åstadkomma en bra relation mellan sändare och 

mottagare. RSS möjliggör ingen tvåvägskommunikation och när det gäller de mobila 

applikationer beror det helt och hållet på utformningen av applikationen. Problemet med 

att inte upprätta en tvåvägskommunikation är att det blir svårare för sändaren att förstå 

vilken information mottagaren efterfrågar.  

Femte kriteriet behandlar tillförlitlighet.  Den kanal som har störst tillförlitlighet är SMS. 

Det är väldigt sällan det blir systemfel och nästan alla meddelanden som skickas öppnas 

av mottagaren. När det kommer till e-post är det störst problemet att det finns en stor 

risk att mottagaren inte öppnar e-postmeddelandet. Tillförlitligheten hos Facebook och 

Twitter är framförallt av systemteknisk kraktär, det finns begränsningar hur meddelande 

får vara utformade, hur många meddelanden som får skickas och så vidare. Det är 

väldigt viktigt att vara väl införstådd i dessa kanalers begräsningar för att kunna utnyttja 

dem fullt ut. Tillförlitligheten hos mobila applikationer beror framförallt på 

underhållningen av applikationen. Trafikhuvudmän kan inte förlita sig på att de 

applikationerna som utvecklas på den privata marknaden och framförallt inte av privat 

personer kommer finnas till resenärernas bifogande under en längre.  

Sjätte kriteriet handlar om grad av individanpassad information som går att skicka via 

de olika kanalerna. När det kommer till SMS, e-post och RSS är det framförallt de 

bakomliggande systemen som utgör hindret för att sända individanpassad information. 

Dessa kanaler är konstruerade för att användaren ska kunna få personlig information 

och individanpassad information. Facebook och Twitter möjliggör inte samma 

individanpassning. Individanpassningen via dessa kanaler måste framförallt ske genom 

att företagen skapar olika sidor för olika ändamål. Att skapa flera olika sidor för olika 

kundsegment är framförallt Twitter uppbyggd för. Via de nedladdningsbara 

mobilapplikationerna finns de tekniska möjligheterna att skapa individanpassad 

information, begräsningen ligger i de bakomliggande systemen.  
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Sista kriteriet behandlar om resenären aktivt behöver söka efter informationen. 

Framförallt SMS och RSS har en stor fördel i detta kriterium. I mobiltelefonen finns 

SMS lättillgängligt och när ett nytt SMS har inkommit indikeras detta klart och tydligt i 

mobiltelefonen. En sådan funktion går även att aktivera på de flesta RSS- läsarna. När 

det kommer till e-post, har även många där någon slags applikation vare sig det är på 

datorn eller mobiltelefonen som indikerar att ett nytt e-postmeddelande har inkommit. 

På så sätt behöver inte användaren aktivt gå och titta om ett meddelande har kommit. 

Samma sak gäller Twitter. När en ny feed är publicerad på en sida som användaren 

följer går det att via en mobilapplikation att få reda på det. Det finns även liknande 

funktioner för en användare som föredrar att titta upp Twitter via en webbsida. 

Facebook har inte samma funktion då företag inte kan skicka personliga meddelanden 

direkt till deras fans. Där måste användaren gå in på Facebook för att se nya 

uppdateringar.  När det kommer till mobila applikationer, beror det precis som i de 

andra kriterierna på utformningen av applikationen. Det finns dock stora möjligheter att 

utveckla en sådan applikation som fyller denna önskan från resenärer.  

I detta kapitel har kanalerna utvärderats utifrån de kriterier som analysmodellen är 

baserad på. I slutet av kapitlet genomfördes en jämförelse av kanalerna utifrån varje 

enskilt kriterium. I nästa avsnitt kommer en diskussion föras hur väl lämpade de olika 

kanalerna är att använda vid förmedling av störningsinformation.  
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7.Diskussion, slutsatser och vidare forskning 
Trafiksystemet är idag överbelastat, särskilt i storstadsområdena och som nämndes i 

inledningen till rapporten drabbas resenärer dagligen av inställda tåg, växande bilköer 

och förseningar inom kollektivtrafiken. För att optimera dagens system krävs det olika 

hjälpmedel för att understödja smarta och hållbara val i trafiksystemet. Ett sådant 

hjälpmedel är att ställa störningsinformation till resenärernas förfogande. Fokus i denna 

rapport har framförallt varit att utvärdera ett antal kanaler som kan vara aktuella att 

använda vid förmedling av störningsinformation. Men även resterande delar i 

kommunikationsprocessen har fått genomsyra rapporten. Detta för att öka förståelsen 

över vilken betydelse valet av kanal har vid förmedling av information.  

I detta kapitel kommer de olika delarna av kommunikationsprocessen att diskuteras, 

med fokus på de kanaler som utvärderades i kapitel sex, för att sedan dra slutsatser kring 

vilka kanaler som kan vara aktuella att använda vid förmedling av störningsinformation. 

I slutet av kapitlet kommer det även ges exempel på områden som det behöver forskas 

vidare inom för att effektivisera förmedlingen av information till resenärer. 

7.1 Kommunikationsprocessen 
Vid förmedling av information är det viktigt att förstå hela kommunikationsprocessen 

från sändare via en kanal till mottagare. Beroende på vilken kanal som väljs får 

sändaren och mottagaren olika roller och den första att diskutera är källan och sändaren.  

7.1.1 Källa och sändare 
I rapporten har flera olika kanaler diskuterats och beroende på vilken kanal som 

används krävs det olika mycket utav sändaren vad det gäller insamling och förmedling 

av information.  

Insamlingen av data till störningsinformation sker idag framförallt av Trafikverket och 

olika trafikhuvudmän. Det är även dessa parter som står för den största delen av 

sändningen av störningsinformation ut mot resenärerna. Både Trafikverket och SL 

menar att de kommer att fortsätta ta ett stort ansvar när det gäller insamlingen av data, 

men de ser gärna att fler externa parter blir involverade i förmedlingen av informationen 

mot resenärerna.  

En av anledningarna till detta, är enligt Trafikverket att de inte har möjlighet att följa 

med i alla nya kanaler som kommer ut på marknaden utan måste fokusera på de stora 

kanalerna som når ut till en stor del av befolkningen. Problemet för privata aktörer har 

varit att det är svårt att göra trafikinformation lönsamt. En aktör som dock har lyckats 

och som står för en av de populäraste kanalerna för störningsinformation är 

radiokanalerna. Något som borde utredas närmare är varför just denna kanal har lyckats 

så bra i förmedlingen av störningsinformation. Dels kan det ha att göra med att 

resenärerna inte aktivt behöver söka informationen utan att den kommer via en kanal 

som de vanligtvis använder, dels genom att informationen förmedlas av en organisation, 

vars syfte är att hålla människor uppdaterade och däribland trafikläget.  Nyhetsbyråerna 

kanske borde utnyttjas mer vid förmedlingen av störningsinformation då hanteringen av 

nyheter och viktig information ligger i deras kärnverksamhet. För att öka effektiviteten 

vid förmedlingen av störningsinformation krävs det fler utredningar kring vilken roll 

olika parter ska stå för vid insamlingen och sändningen av information och hur 

organisationen ska se ut för att få ut full potential av de olika kanalerna.   
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I rapporten har det bland annat konstaterats att för att sända ut information via de 

sociala medierna krävs det en organisation som klarar av att hantera den inkommande 

feedbacken. Ett exempel på detta är SJ, som har skapat en egen redaktion med fokus på 

just de sociala medierna. SJ tror att den mänskliga närvaron är en av framgångsfaktorn 

för att lyckas inom dessa medier.   

SMS, e-post och RSS kräver inte lika mycket av sändaren i form av organisation. Dessa 

kanaler är dock svåra att individanpassa utifrån kanalerna själva, utan 

individanpassningen måste ligga i de bakomliggande systemen som klarar av att sortera 

ut vilken information som ska skickas till vilken resenär. Att bygga upp sådana system 

bör ligga i sändaren intresse för att öka uppmärksamheten för störningsinformation hos 

resenärerna. Sändaren bör även möjliggöra olika prenumerationstjänster så att 

resenärerna inte aktivt behöver gå in och söka efter informationen. En stor fördel med 

dessa kanaler utifrån trafikhuvudmännens perspektiv, är att det även går att trycka ut 

information. Det finns även ofta inbyggt i applikationerna som används för dessa 

kanaler att indikera när ett nytt meddelande har inkommit, eller en uppdatering har skett.  

När det kommer till mobila applikationer är det svårare att se vilken roll sändaren bör ta, 

då det idag redan finns en stor marknad för mobilappar och många aktörer som 

utvecklar sådana. Många av applikationerna utvecklas dock av privatpersoner som inte 

tillhör någon större organisation eller företag. För att garantera att applikationerna finns 

till resenärernas förfogande under längre tid kan sändaren därför behöva samarbeta med 

någon part för att få en mer bestående applikation.   

En annan intressant aspekt som har diskuterats i rapporten är vilken roll resenären ska 

ha vid insamlingen av störningsinformation. Redan idag används metoder där resenären 

bidrar med data till störningsinformation, kanske borde denna form utvecklas vidare, då 

det idag finns för lite data för att kunna tillfredställa de behov som resenären har på 

informationen. Det har kunnat konstateras att crowdsourcing börjar bli allt mer populärt 

vid framtagning och utveckling av tjänster som berör just användarna. Då störningar i 

trafiken är en fråga som verkligen kan engagera, borde det vara ett intressant område att 

använda crowdsourcing inom. Den populära kanalen för störningsinformation, radio, 

har under en längre tid använt resenärerna för insamling av trafikinformation. Även 

många navigationssystem och applikationer använder resenären för att få reda på 

störningar i trafiken. I navigationssystemen och i vissa applikationer så som Waze 

hjälper resenären till att samla in information genom att de aktiverar gps- funktion. 

Genom gps- funktionen går det att räkna ut hur snabbt en resenär förflyttar sig och på så 

få reda på hur situationen ser ut i trafiken. Waze har även tagit crowdsourcingmetoden 

ett steg längre och tillåter resenärer att manuellt registrera störningar längs vägarna och 

annan information som de finner intressant. Waze kombinerar väldigt teknisk data med 

subjektiv data för att skapa en förädlad information som kan komma resenärer till nytta.   

I detta avsnitt har sändaren diskuteras utifrån de kanaler som utvärderas i rapporten. I 

nästa avsnitt kommer val av kanal att diskuteras närmare.  

7.1.2 Val av kanal 
I denna rapport har fokus varit på att utvärdera ett antal kanaler utifrån de behov och 

krav som samhället har på förmedlingen av störningsinformation. I bilaga 1 återfinns en 

fullständig tabell över denna utvärdering, utifrån den analysmodell som byggts upp i 

rapporten. Kanalerna kan delas upp i tre olika grupper, varav den första är 

prenumerationstjänster där SMS, e-post och RSS återfinns. Den andra gruppen är 
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sociala medier vilka Facebook och Twitter är en del av. Därutöver har nedladdningsbara 

mobila applikationer diskuteras, vilken löper som ett täcke över de andra kanalerna. Det 

finns både likheter och skillnader mellan kanalerna och några ska lyftas fram extra i 

detta avsnitt. 

I den första gruppen som behandlar SMS, e-post och RSS sker väldigt mycket på 

sändarens initiativ. Det är kanaler som kan användas för att trycka ut information till 

resenärer. Framförallt SMS går att använda på det sättet, då det är känt att de flesta av 

alla SMS som skickas öppnas av mottagaren. Nackdelen med SMS är o andra sidan att 

det inte går att förmedla någon längre information, vilket går att göra via e-post och 

RSS. E-post är också väldigt utbredd bland Sveriges befolkning och många människor 

använder denna kanal för att sända och ta emot information av olika slag. Problemet 

med e-post är att information via denna kanal har ökat så mycket de senaste åren att 

många användaren har tröttnat på att läsa e-postmeddelande som inte är direkt riktade 

till dem. Detta har gjort att information som sänds via e-post måste vara så pass 

individanpassad att mottagaren har intresse av att läsa meddelandet. När det kommer till 

RSS är en stor fördel att det är en kanal som är enkel att hantera både av sändaren men 

också av mottagaren. Sändaren behöver inte fundera kring någon hantering av 

återkopplande meddelanden och mottagaren, i detta fall resenären, behöver inte fylla i 

några prenumerationsuppgifter för att få tillgång till informationen. Det räcker med att 

klicka på RSS- ikonen och sedan är en prenumeration igång. Genom att RSS- flöden 

enbart bygger på information som mottagaren är intresserad av är det stor chans att 

informationen kommer att läsas av mottagaren.  

Varken e-post eller RSS är särskilt dyrt att administrera till skillnad från SMS som 

kostar per sänt meddelande. Men värdet av att informationen faktiskt läses av 

mottagaren kan vara större än den faktiska kostnaden som uppstår.  

När det kommer till den andra gruppen som inkluderar Facebook och Twitter är den 

stora frågan hur den inkommande feedbacken ska hanteras. Om dessa två kanaler ska 

användas för störningsinformation är det viktigt att det finns en organisation bakom 

sändningen som klarar av att hantera en tvåvägskommunikation. Till skillnad från 

kanalerna i grupp ett är det dock genom tvåvägskommunikationen lättare att få kontakt 

med resenärer och höra vad de har för åsikter i olika frågor som berör exempelvis 

störningsinformation. Det är två kanalerna som är bra att använda som ett 

diskussionsforum. Sändning av störningsinformation kan vara en del av den information 

som ges ut via dessa kanaler men den ska nog vara inbakad i annan slags information 

och diskussionsämnen. När dessa två kanaler används är det även viktig att hitta rätt ton 

vid kommunikationen. Det ger störst effekt om informationen på något sätt berör 

mottagaren, men eftersom störningar i trafiken är något som brukar skapa rubriker bör 

detta inte vara ett problem. Det som skiljer Facebook och Twitter från varandra är att 

det är olika kundgrupper som går att nå via de olika kanalerna. Det är väldigt många 

svenskar som är anslutna till Facebook och inte lika många till Twitter. På Twitter går 

det dock att nå en målgrupp som har möjlighet att skapa opinion och har ett stort 

kontaktnät. Att nå ut till dessa människor kan vara ett bra sätt för att etablera en ny 

kanal. Via Facebook går det att nå väldigt många, men frågan är om användarna av 

Facebook är intresserade av att få störningsinformation via denna kanal, då Facebook 

framförallt är till för att skapa nätverk och inte används som en ren informationskälla. 

Ett alternativ kan vara att utveckla en Facebookapplikation för ren störningsinformation, 

och sedan på själva Facebooksidan diskutera andra ämnen som bygger på resenärernas 

frågor så som SJ har gjort. Det är dock viktigt att komma ihåg att mottagaren har väldigt 
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mycket makt när det kommer till de sociala medierna. Det är de som väljer vilka företag 

de vill bli ”fan” av eller följa samt vilka applikationer de vill ladda ner.  

En klar fördel med dessa kanaler, både Facebook och Twitter, är att det inte kostar 

något för sändaren att lägga upp information eller starta en sida. Dessa kanaler är även 

väldigt lätta att använda tillsammans med andra kanaler så som RSS, e-post och SMS. 

Det går till exempel att båda uppdatera statusen på Facebook och publicera en tweed på 

Twitter med dessa hjälpmedel.  

I sista gruppen återfinns nedladdningsbara mobilapplikationer. Att sända 

störningsinformation via mobilapplikationer är ett bra alternativ då applikationerna, 

utan större utvecklingskostnader, kan skapa en möjlighet att nå ut till resenärer när de är 

på resande fot. Om en uppkopplad applikation, tillskillnad från de som finns på 

marknaden idag, kan indikera när en ny störning har uppkommit samt om applikationen 

gör det möjligt att välja vilken rutt och tid resenären vill få information om, kan de 

flesta av trafikhuvudmännens och resenärers behov uppnås genom denna kanal. Det 

finns även applikationer som gör det möjligt för resenären att få den information som 

skickas ut via de andra kanalerna till mobiltelefonen. Dessa applikationer är dock 

väletablerade på marknaden och kräver inget engagemang från trafikhuvudmännens 

sida.   

I detta avsnitt har det först en diskussion kring olika kanalers potential vid förmedling 

av störningsinformation. I nästa avsnitt ska en kort diskussion föras kring mottagaren 

och destinationen av meddelandet, beroende på vilken kanal som används.  

7.1.3 Mottagare och destination 
Utifrån de rapporter som har gjorts de senaste åren är det framkommit att resenärer vill 

ha mer individanpassad trafikinformation och att de inte aktivt ska behöva söka efter 

informationen.  Utav de kanaler som har presenterats i denna rapport är det framförallt 

prenumerationstjänsterna såsom sms, e-post och RSS som uppfyller dessa önskningar. 

Genom dessa kanaler behöver inte resenären gå in på enskilda hemsidor för att få 

informationen, utan informationen sänds ut via kanaler som de vanligtvis använder, 

åtminstone vad det gäller SMS och e-post. RSS är inte lika utbrett, men ökar mer och 

mer, vilket visas genom att i princip alla nyhetstjänster och bloggar erbjuder en  

RSS- prenumeration. Hur individanpassad informationen kan bli via RSS beror dock på 

de bakomliggande systemen. När dessa kanaler används förändras inte heller resenärens 

roll i kommunikationsprocessen, utan resenären fortsättar att framförallt vara mottagare 

av information. 

I de sociala medierna så som Facebook och Twitter, behöver inte resenärerna gå in på 

enskilda hemsidor för att söka information utan informationen levereras till deras 

Facebook- eller Twittersidor. Dessa kanaler är dock inte skapade för att kunna förmedla 

individanpassad information, men beroende på hur sändaren väljer att lägga upp 

information på olika sidor kan informationen individanpassad till en viss grad. Det som 

skiljer dessa kanaler från prenumerationstjänster är att Facebook och Twitter tillåter en 

tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikationen kan dels användas för att framföra 

åsikter men även användas som ett led i insamlingen av information. Till exempel 

skulle även resenärer kunna lägga upp störningar som de har upplevt i trafiken via dessa 

sidor. På detta sätt får resenären en mer aktiv roll i förmedlingen av 

störningsinformation. På de sociala medierna kan det även tänkas att andra närliggande 

ämnen diskuteras, så som hållbart resande och val av transportmedel. Genom att 
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möjliggöra en tvåvägskommunikation blir det lättare att få resenärer engagerade i 

viktiga frågor som berör störningsinformation och överbelastade trafiksystem och på så 

sätt kunna påverka dem att göra smarta val under deras resande. Att föra en kontinuerlig 

diskussion med resenärerna kan även göra det möjligt för trafikhuvudmännen att få ta 

del av resenärernas egna erfarenheter i trafiken och vilka frågor de tycker är viktigast. 

När dessa medier används är det viktigt att komma ihåg att det bästa sättet för att skapa 

engagemang hos mottagaren är att välja ämnen som berör, vare sig det handlar om 

positiva eller negativa känslor. Ren faktabaserad information har inte samma effekt.  

När det kommer till förmedling av störningsinformation via nedladdningsbara 

mobilapplikationer finns det applikationer där resenärer framförallt är 

informationsmottagare men även applikationer där resenären är med och utvecklar och 

förbättrar applikationen genom den så kallade crowdsourcingmetoden. Ett exempel som 

har diskuterats i rapporten, är Waze. I den applikationen är det resenärerna som står för 

hela insamlingen av störningsinformation. Den applikationen är skapad för att resenärer 

ska kunna varna varandra för hinder längs vägarna, men inget säger att inte en sådan 

applikation skulle kunna fungera även i kollektivtrafiken.  

I detta avsnitt har resenärens roll diskuteras utifrån de olika kanalerna som kan 

användas i kommunikationsprocessen, nästa del i kedjan handlar om återkopplingen 

mellan resenären och trafikhuvudmännen.  

7.1.4 Återkoppling 
Återkoppling är en otrolig viktig del av kommunikationsprocessen och är framförallt 

viktig när resenärer efterfrågar individanpassad information. För att ta reda på exakt 

vilken information resenärerna vill ha, krävs det en bra återkoppling mellan 

trafikhuvudmännen och resenärerna. SMS, e-post och RSS tillåter ingen naturlig 

återkoppling, men uppfyller många av de andra behoven och kraven som ställs från de 

båda parterna. De sociala medierna som Facebook och Twitter skapar stora möjligheter 

till återkoppling. Dessa kanaler skulle kunna fungera i kombination med 

prenumerationstjänsterna. Där prenumerationstjänsterna framförallt står för 

förmedlingen av individanpassad stöningsinformation och de sociala medierna står för 

diskussionen om hur informationen ska vara utformad med mera. Det är oerhört viktigt 

vid utvecklingen av nya tjänster att lyssna på vad mottagaren vill ha.  

7.2 Slutsatser 
I denna rapport har ett antal kanaler utvärderats utifrån en analysmodell som bygger på 

samhälles krav på förmedlingen av störningsinformation och resenärernas önskningar 

kring densamma. I rapporten har det visat sig att SMS är den kanal som uppfyller flest 

av samhällets och resenärernas krav på förmedlingen av störningsinformation. Genom 

SMS når trafikhuvudmännen större delar av befolkningen både innan och under resans 

gång och resenärerna behöver inte aktivt leta efter informationen. Den stora nackdelen 

med SMS är att det finns en kostnad i direkt koppling till kanalen. För att komma undan 

denna kostnad går det att sända ut information via e-post eller RSS. Genom dessa 

kanaler är det emellertid svårare för trafikhuvudmännen att veta att informationen läses 

av resenärerna. Dessa kanaler tillåter dock längre meddelanden och på så sätt kan 

resenärerna enklare skapa sig en bild över de störningar som finns i trafiken.  

De sociala medierna är svårare att använda som en kanal för ren störningsinformation. 

De ska framförallt användas för att skapa en kontakt med resenärerna och kan vara ett 
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forum för att diskutera frågor relaterade till störningar i trafiken. Om dessa kanaler ska 

användas krävs det att sändaren av information har en organisation bakom som klarar av 

att hantera den inkommande feedbacken och frågorna. Att använda Twitter för att sända 

ut störningsinformation kan dock vara bra för att nå ut till opinionsbildare och personer 

med stort kontaktnät. Genom att nå ut till dessa personer finns det en stor chans till viral 

spridning. De sociala medierna ska framförallt användas som ett komplement till de 

andra kanalerna, då de fyller en annan funktion än prenumerationstjänsterna.  

Förutom att öka möjligheten att få störningsinformation exempelvis via SMS, e-post 

eller RSS och öka närvaron på de sociala medierna bör trafikhuvudmännen finnas med i 

utvecklingen av nedladdningsbara mobilapplikationer. Detta är en marknad som bara 

blir större och större, men för att garantera att en väl fungerande applikation finns till 

resenärernas förfogade krävs det att en tillförlitlig organisation eller företag står bakom 

applikationen.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att för att lyckas med att förmedla 

trafikinformation till fler resenärer än vad som görs idag, krävs det att informationen 

sänds ut via flera olika kanaler.  Ingen av kanalerna uppfyller alla de krav som resenären 

har på förmedlingen av störningsinformation och därför måste resenären ha möjlighet 

att välja, bland flera, vilken kanal de vill få information genom. Att individanpassa 

tjänster och öka valmöjligheten för mottagaren av information är idag något som 

genomsyrar vårt samhälle och för att trafikhuvudmännen ska få ut den information som 

samhället kräver behöver de därför finnas med på flera olika kanaler.   

Det är dock viktigt att att för att lyckas på dessa kanaler och då framförallt på de sociala 

medierna, krävs det att trafikhuvudmännen har god insikt i kanalernas funktion och 

kultur. Att till exempel sända ut ren information via Facebook är något som inte 

rekommenderas, då den är skapt för tvåvägskommunikation. För att lösa detta problem 

kan det tänkas att en redaktion, motsvarare SJ:s sociala media redaktion, upprättas vars 

syfte är att förmedla den information som resenärerna efterfrågar. Alternativet är att ett 

samarbete upprättas mellan trafikhuvudmännen och en organisation som är väl insatta i 

dessa kanaler och som vet hur kanalerna ska användas. En annan anledning till att skapa 

en organisation eller grupp som enbart fokuserar på förmedlingen av trafikinformation, 

är att det hela tiden kommer nya kanaler. Det är därför viktigt att hålla sig á jour över 

vilka kanaler som ett företag eller organisation bör finnas med på för att nå ut till 

maximalt antal resenärer.  

Avslutningsvis är det av central betydelse att utreda hur crowdsourcingmetoden kan 

utnyttjas för att samla in ytterligare data samt på vilket sätt den kan användas vid 

förmedling information. Eftersom resenärerna har en god insikt i hur situationen i 

transportsystemet ser ut, är det en källa som borde utnyttjas mer.   

7.3 Vidare forskning 
Denna rapport har varit fokuserad på att utvärdera ett antal kanaler för 

störningsinformation, det har dock visat sig att det även är viktigt att titta på resterande 

delar av kommunikationsprocessen för att förstå i vilket sammanhang 

störningsinformationen verkar. I denna rapport har förutom valet av kanal även de andra 

delarna funnits med som en del i utredningen. Det krävs dock mer djupgående utredning 

kring dessa delar av processen. Exempelvis bör det tittas närmare på vilken roll 

sändaren bör ha vid förmedlingen av störningsinformation. En annan aspekt som är 

aktuell att forska vidare inom är hur crowdsourcing kan användas för att samla in data 
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till störningsinformation. I rapporten har det framkommit att det idag finns alldeles för 

lite data. Att undersöka möjligheten att använda resenären som en informationskälla och 

förmedlare av trafikinformation skulle kunna vara en framgångsfaktor för 

trafikhuvudmännen, och därmed även tillfredställa det skriande behovet av att få in 

ytterligare information.   
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Bilaga 1: Facebooksida 

 
5
 

                                                 
5
 Exemplet på Facebooksida är hämtad från SJ:s Facebooksida den 23 dec 2010. Alla privatpersoners 

namn är borttagna.  
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Bilaga 2: Twittersida 
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6
 Exemplet på Twittersida är hämtad från författarens egna Twittersida med användarnamn christineze 

den 17 dec 2010. Alla privatpersoners namn är borttagna. 
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Bilaga 3: En tabell över analysen av kanalerna  
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