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Abstrakt 
Sociala medier har utvecklats enormt i och med internets utbredning. 
Teknikens framfart har medfört mer direkta kommunikationsmöjligheter för 
såväl privatpersoner som företag, något som uppmärksammats och 
utnyttjats för främjandet av kommunikation. De mediestrategier som 
tidigare varit vedertagna börjar i och med detta att ifrågasättas då sociala 
medier utgår från en plattare hierarki än tidigare medier. Detta medförde ett 
behov av uppdaterad forskning kring kommunikation inom sociala medier. 
De faktorer som var viktiga för kommunikation inom sociala medier mellan 
företag och kund belystes därför i denna rapport. Dessa faktorer 
undersöktes induktivt genom intervjuer med kund och företag samt 
kompletterades med analyser av befintliga hemsidor med sociala medier 
och hur dessa nyttjas av företag.  
 
Resenärerna uppgavs vilja sköta kontakten med företag inom 
kollektivtrafiken främst via telefon, mail eller enkäter. Sms ansågs väldigt 
positivt vid kortare meddelanden om akuta ärenden som trafikförseningar. 
Företagen var positivt inställda till utvecklingen av sociala medier och 
uppgav resursbrist som den främsta anledningen till att nyttjandet inom 
företaget inte var så omfattande som önskat. Swot-analyserna visade på en 
god grund för vidareutveckling av sociala medier. Genom att koncentrera 
gemensamma problemområden var det möjligt att fokusera på en lösning 
genom att framta en lista med lämpliga designprinciper. Dessa omsattes i en 
handlingsplan för fallstudien projekt Bästa Resan. Syftet med 
handlingsplanen var att bidra till en ökning av det kollektiva resandet i 
Västernorrlands län genom nyttjande av sociala medier.  
 
Rapportens resultat visar på att sociala medier bör utvecklas efter vilken 
målgrupp som vill nås, vilket syfte företaget har samt vilken slags 
information som ska förmedlas. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Sociala medier, informatik, kollektivtrafik, användbarhet.  
 
 



   
 

   
 

Abstract 
Social media has been developed enormously due to the increased use of 
internet. Technological advancements have led to more possibilities for 
direct communication for private persons as well as companies. This has 
been noticed and utilized in the advancement of communication. The earlier 
accepted media strategies have due to this development been contested 
since social media has a flatter hierarchy than earlier media. This has 
caused a need for updated research in communication in social media. 
Factors which are important for communication in social media between 
company and client is therefore highlighted in this report.  These factors are 
examined inductively through interviews with clients and companies 
together with analysis of existing web pages with social media and how 
these are used by companies. By concentrating common problem areas it is 
possible to produce a list of appropriate design principles. These are used in 
a action plan on behalf of the case study project Bästa Resan. The purpose 
of the action plan is to contribute to an increase of the travelling by public 
transportation in Västernorrlands län by the usage of social media.  
 
The clients state a will to manage the contact with companies in public 
transportation mainly through telephone, e-mail or surveys. Telephone texts 
are considered very positive in situations where shorter texts about acute 
matters like traffic delays are possible to send out. The companies are 
positive about the development of social media and states lack of resources 
as the prime reason that the use of social media within the company is not 
as extensive as possible. The swot-analyses shows a good foundation for 
further development of social media. 
 
The reports result shows that social media should be developed on 
consideration for what target group is aimed to be reached, which purpose 
the company has and also what kind of information is to be mediated. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Social media, informatics, public transportation, usability. 



   
 

   
 

Förord 
Ett ständigt återkommande tema i uppsatsen är föränderligheten och 
dynamiken i sociala medier, något som gäckat mig upprepat under 
författandets gång. Att få möjligheten att skriva om ett ämne så nutida och 
spännande har varit väldigt givande.   
 
Den handledning jag fått av Morgan Rydbrink har varit av stor vikt både för 
uppsatsens tillkommande samt mitt framtida självförtroende som uppsats-
tillkommare. Ett varmt tack för detta! 
 
Jag vill ta tillfället i akt att visa min uppskattning för det förtroende jag fått 
från projekt Bästa Resan genom uppdraget att ta fram en handlingsplan för 
sociala medier för Västernorrlands Läns Trafik Ab. 
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1 Introduktion  
I och med uppkomsten av nya digitala medier förändrades medielandskapet 
för evigt. Förhållningssätten mellan avsändare och mottagare hade genomgått 
en drastisk förändring i övergången från envägskommunikation med 
gammelmedia (wikipedia, 2009) till flervägs med nya sociala medier. Med en 
betydligt plattare kommunikationshierarki avsändare och mottagare 
sinsemellan har diskussionen om effektiva kommunikationsmedel återigen 
blossat upp. Begreppet sociala medier nyttjas för att beskriva den samling 
medier som främst utgår från internet samt är direkt och ofiltrerad. 
 

1.1 Inledning/bakgrund 
Då ämnet är så pass nytt och flexibelt bör den gemensamma nämnaren för 
kommunikationstjänster såsom facebook, twitter, flickr, youtube med fler 
undersökas. Efter att ha skalat bort själva tjänsten och sättet att meddela sig 
igenom, vilket kan vara allt från bilder och musik till text och video, återstår 
en ständig ström av information. Information från person till person, person 
till grupp, grupp till person, grupp till grupp och så vidare. Det som då bör 
undersökas är hur informationen effektivast bör förmedlas: med vilket syfte, 
till vilken målgrupp, genom vilket media. Då sociala medier förvisso var ett 
någorlunda svårdefinierat uttryck var det likväl möjligt att undersöka 
specifika fakta, exempelvis hur många som använde facebook eller hade en 
smartphone (Nationalencyklopedin, 2011). Genom att undersöka specifika 
fenomen angreps det annars otydliga epitetet sociala medier mer direkt och 
fakta kunde utkristalliseras. Det var till exempel möjligt att sammanföra den 
kvantitativa målgruppsanalysen med marknadsföringsprinciper kring låg- och 
högengagemangsprodukter (Dahlén, 2002) för att undersöka vilket belägg 
som fanns för att använda vissa medier i kommunikationssyfte.  
 
De tankar som bland annat Cooper (et al, 2007) utvecklat kring att designa 
för användaren gav en god insikt kring användarcentrering och möjliga 
tillvägagångssätt för att vidareutveckla befintliga medier med hjälp av 
interaktionsdesign. Fallstudien projekt Bästa Resan erbjöd en praktisk övning 
i att applicera vedertagna designprinciper framtagna av Cooper samt Krug 
(2000) i och med den handlingsplan som utvecklades för Västernorrlands 
Läns Trafik Ab. Genom att sammanfatta och applicera de designprinciper 
som tagits fram utifrån tidigare undersökningar samt teori utarbetades en 
holistisk syn på framtida kommunikationsstrategier för sociala medier, både 
ur ett marknadsförings- samt interaktionsdesignperspektiv. Då den framtida 
kommunikationstjänst som utformades för projekt Bästa Resan var avhängig 
både företag och kund lades stor vikt per automatik på användarens 
upplevelse av tjänsten. För vem skapas sociala medier om inte för just 
användaren? Sociala medier står och faller med användarna vilket gjorde 
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användarperspektivet till inte bara en tillgång utan ett absolut måste.  Det var 
därför av stor vikt att ha synpunktshantering i åtanke vid utformning av nya 
tjänster eller förbättring av gamla. För att få kunderna att delge sina åsikter 
och tankar fokuserades det kring hur kunderna själva ville kommunicera; via 
vilket media, hur ofta och på vilket sätt de helst såg att deras synpunkter 
följdes upp. För att se till den praktiska användningen av de designprinciper 
som framtagits utifrån resenärs- och företagsintervjuer samt swot-analyser 
skapades en handlingsplan utifrån fallstudien projekt Bästa Resan. 
 
Projekt Bästa Resan (bastaresan, 2011) bestod av 18 medaktörer så som 
kommuner, landsting, trafikverk, Länstrafiken i Västernorrland och övriga 
organisationer i Västernorrland och Västerbotten. Projektet var 
medfinansierat inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfondens 
åtgärder för transporter, logistik och regionförstoring. Projektägare var 
Länsstyrelsen Västernorrland och ambitionen var att förändra individens syn 
på kollektivtrafik och resande i en positiv riktning. Detta innebar en ökad 
satsning på att överbrygga hinder så väl fysiskt som mentalt. Som en del i 
processen för att öka det kollektiva resandet valde projekt Bästa Resan bland 
annat att undersöka hur det var möjligt att tydligare nå ut till de resande 
genom att bruka sociala medier. Genom att använda informatik i sociala 
medier var målet att kunna nå ut till och förändra attityderna hos den 
målgrupp som tidigare valt andra färdsätt. Samtidigt användes redan vissa 
sociala medier så som hemsida, mobilapplikation och facebookkonto av 
länstrafiken vilket snarare innebar en planläggning och utökning av befintliga 
medier än en komplett nystart. Handlingsplanen skulle därför fokusera på att 
utvärdera och förbättra bruket av sociala medier inom länstrafiken i 
Västernorrland, Umeå och Nordmaling. 
 

1.2 Tidigare forskning 
Forskningsområdet är tudelat mellan informatik och sociala medier. Detta 
innebar att den tidigare forskningen varierade stort då de olika ämnena är 
undersökta olika mycket. Uppsatsen utgick från tidigare rön inom informatik, 
såsom vedertagna och väl beprövade designprinciper. Krugs (2000) tre 
användbarhetslagar, samt Coopers (et al, 2007) tankar kring god 
gränssnittsutformning bidrog till en viabilitet i studien. Dessa låg till grund 
för den lista på designprinciper som utarbetades efter resenärs- och 
företagsintervjuer samt swot-analys.  Även Raskins (2008, sid 33) åsikter 
kring lägen och hur dessa lämpligast hanteras låg till grund för praktiska 
åtgärdsplaner för fallstudien projekt Bästa Resan (se kapitel 1.1.). 
 
För att få en bred kunskap om sociala medier och kommunikation genom 
sådana som exempelvis hemsidor, communitys, applikationer med mer 
studerades vedertagna strategier inom marknadskommunikation. Dessa 
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kretsade främst kring kommunikation och kognition, vilka förutsättningar 
människan har att uppfatta budskap och hur dessa därför bör utformas. 
Dahléns (2002) utgångspunkt i ämnet är främst att kommunicera på 
användarens villkor. Då Dahlén främst behandlar sociala medier och 
kommunikation ur ett övergripande perspektiv fungerar Östmans (2010) 
rapport som ett gott komplement. I Östmans rapport utarbetas en 
tillvägagångsplan för marknadskommunikation intern och externt, något som 
ger en praktisk aspekt av kommunikation och marknadsföring via sociala 
medier. Samma ämne berörs även i Gylfes (2010) uppsats där huvudsyftet är 
att utarbeta råd och riktlinjer kring hur museer kan öka kommunikationen 
med besökare genom bruk av sociala medier så som hemsidor och virtuella 
gallerier med mer. Resultaten av Östmans och Gylfes studier var givande vid 
utarbetningen av handlinsplanen till fallstudien projekt Bästa Resan (se 
kapitel 1.1), då inte endast aktuella ämnen behandlades utan det även var 
möjligt att se hur själva tillvägagångsplanen för de olika slutanvändarna 
sammanställts. Av stor vikt för bakgrundskunskapen kring projekt Bästa 
Resan var även de rapporter som tidigare publicerats av och för projektet. 
 

1.3 Syfte och Problemformulering 
Uppsatsens syfte var att belysa vilka medier som bör användas när och till 
vilken målgrupp. Uppsatsen avsåg till att underlätta för företag som ville 
utveckla det sätt de använde sociala medier för att interagera med kunder.  
 
Forskningsfråga: 
 
– Hur kan sociala nätverk på internet utnyttjas för att underlätta 
informationsspridning och kommunikation angående kollektivtrafik 
mellan resebolag och resenärer?  
Genom att undersöka i vilken utsträckning befintliga medier används och 
vilken önskan som finns hos resebolagen och resenärerna för framtida 
kommunikation kan en bild skapas av attraktiva tillvägagångssätt för framtida  
sociala medier. Då denna bild tolkas genom ett användbarhetsperspektiv kan 
användarvänliga kommunikationstjänster skapas som gagnar både resebolag 
och resenär.    

Delfrågor: 
 
– Vilka sociala medier finns idag för kunderna hos Västernorrlands Läns 
Trafik Ab? 
Genom att utföra användarintervjuer med fokus på sociala medier 
undersöktes vilka kommunikationskanaler resenärerna nyttjade samt hur 
frekvent detta skedde. Intervjuerna fokuserade även på vilket mål resenärerna 
hade med nyttjandet av specifika medier. Åsikter kring framtida 
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kommunikationsmedel samt vilka tekniska resurser dessa skulle kräva av 
användarna undersöktes även. 

– Hur är det möjligt att vidareutveckla de befintliga medier 
Västernorrlands Läns Trafik Ab använder med hjälp av 
användbarhetsprinciper? 
Användarvänlighets-experter såsom Krug (2000) och Cooper (et al, 2007) har 
under många år tagit fram och testat olika gränssnitt vilket resulterat i ett 
antal designprinciper. Genom att ha dessa i åtanke kan befintliga gränssnitt 
utvecklas för att anpassas efter användaren.   
 
– Hur kan sociala medier användas för att underlätta 
synpunktshantering mellan kund och avsändare? 
För att skapa hållbar synpunktshantering utgår uppsatsen huvudsakligen från 
två faktorer: engagerade informanter samt resurser för att tillvarata deras 
åsikter.  De intervjuer som genomfördes fokuserade på framtida potentiella 
informanter och deras åsikter kring synpunktshantering. Genom att undersöka 
vilka kommunikationstyper, feedback och uppföljning som föredras och 
förväntas skapades en bild av informantperspektivet. Företag som potentiellt 
skulle tillvarata synpunkter intervjuades även angående resurser och synen på 
sociala medier. Detta skapade en helhetsbild av förväntningar och 
möjligheter inom framtida synpunktshantering. 
 

1.4 Avgränsning/Begränsning 
De förkunskaper som tillskansats tidigare är främst inom informatik vilket 
medför en teoretisk begränsning angående begreppet sociala medier. Detta 
vägs dock till viss mån upp av den dagliga interaktionen som praktiskt sker 
mellan uppsatsens författare, och likväl fallstudiens bedömare, vilket kan 
bidra till ökad empirisk kunskap om ämnet. Tidsaspekten innebär även den 
en begränsning då det uppskattade arbetet med uppsatsen samt fallstudien bör 
uppta ett maximum av 9 veckor. Sett till mängden av sociala medier som 
finns skedde även en kraftig begränsning då endast de mest frekvent använda 
och spridda undersökts. Uppsatsen löpte annars risken av att bli alltför 
omfattande och infattandes medier som på grund av sin ringa popularitet 
saknar väsentlighet. 
 
Den största begränsningen i fallstudien är det strikt begränsade geografiska 
området samt arvtagaren som kommer att vara länstrafiken i västernorrland. 
Bästa Resan (se kapitel 1.1)utgår dock från ett större geografiskt område där 
intressenter som Veolia, SJ, Tågkompaniet med fler är aktiva. Anledningen 
till att även dessa inte är med är en fråga om tydlig avsändare. För att kunna 
genomföra fallstudien så reliabelt som möjligt behövs en tydlig avsändare. 
Då de olika intressenterna alla har olika sätt att interagera med resenärerna 
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skulle en undersökning som inlemmade alla innebära en stor risk för låg 
reliabilitet. Viabiliteten skulle dessutom riskera att bli låg då 
tidsbegränsningen inte skulle tillåta uppsatsen att bli alltför omfattande.   
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2 Bakgrund/Teori 
Genom att fokusera på varierade ämnen och informationskällor förväntades 
en nyanserad och väl avvägd kunskap kring lämpliga medier för informatik 
växa fram. Dessa informationskällor utgick främst från äldre, tryckt, media så 
som böcker, forskningsartiklar med mer. Även källor och teorier hämtade 
från ny media såsom internet förekommer. Detta främst för att få en 
uppdaterad bild av vilka sociala medier som användes aktivt, men även för att 
redan i ett tidigt läge implementera ett arbetssätt som inkluderade så många 
massmediala aspekter som möjligt. Inför analys och diskussion kring 
tillvägagångssätt kring sociala medier ansågs denna teoretiska bakgrund ge 
en god uppfattning om lämpliga framtida strategier. Som komplement till 
detta analyserades hemsidor med swot-analys (se kapitel 2.5).  
 
För att se till det praktiska bruket av dessa strategier gjordes även en 
fallstudie av projekt Bästa Resan (se kapitel 1.1)Detta för att applicera de 
teoretiska kunskaper som förvärvats på den handlingsplan som upprättades 
för länstrafiken i Västernorrlands län. Genom att fokusera på de rapporter 
som är skrivna av rapportens fallstudie, projekt Bästa Resan (2009-2010), 
förväntas kunskap kunna vidhållas om projektets tidigare undersökningar och 
utvärderingar.  
 

2.1 Marknadsföring inom sociala medier 
Inom sociala medier kär det möjligt att se till forskning på marknadsföring 
inom gamla och nya media. Micael Dahlén (2002) belyser exempelvis vikten 
av att tänka på människan och kontexten vid utveckling av marknadsföring i 
nya medier. Kunskap om människa och kontext kan vara till nytta för 
forskningen då principerna och det kognitiva kunnandet inom området 
fortfarande är aktuellt och går att anpassa efter rådande förutsättningar. Det är 
dock viktigt att ständigt medvetandegöra den snabba utveckling som innebär 
att nya medier ofta blomstrar upp ”över natten”, det vill säga snabbt blir 
populära men även löper risken av att snabbt sluta användas. Flexibiliteten i 
medierna bör alltid tas i beaktande. Detta kan ge upphov till att forskningen 
lätt blir utdaterad, något som både Östman och Gylfe påpekar i uppsatserna 
En social media strategimodell (2010) respektive Informationsdesign i 
sociala medier (2010). Vikt i båda dessa verk läggs på att vara med där 
användaren befinner sig, såväl mentalt som tekniskt.  
 
Automacitet 
Så som Dahlén (2002) påpekar är det invanda handlingsmönstret en person 
har oftast enormt tongivande för det dagliga livet. Det är dessutom ofta 
omedvetna handlingar som personen i fråga gör per automatik, exempelvis 
hittar varor i den lokala affären. Om affären nyligen flyttat om de varor 
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personen vanligtvis handlar uppstår irritation, upprepade frågor till 
personalen samt diverse felköp. Samma princip gäller på internet då en 
person snabbt kan bli duktig på att sålla bort ovidkommande information som 
inte gäller just det som eftersöks. Om personen får uppgiften att istället söka 
efter den bortsållade, irrelevanta informationen uppstår genast problem då 
försökspersonen helt plötsligt måste medvetengöra sitt automatiserade 
beteende, vilket ofta är undermedvetet. 

Krug (2000, sid 22) behandlar även fenomenet med scanning av sidor, som 
fungerar likvärdigt. Istället för att, så som designern av sidan ofta tänker, läsa 
informationen logiskt del för del scannar vanligtvis användaren sidan snabbt 
för att avgöra om resten av innehållet är värt att lägga tid på. Detta beror 
främst på att vi har bråttom, inte behöver läsa allt samt har blivit duktiga på 
att scanna sidor eftersom vi länge gjort det med tidningar och böcker.  
 
Metaforer 
I likhet med automacitet används metaforer för att gå kunden till mötes och 
underlätta genom att förenkla och göra processer naturligare (Dahlén, 2000, 
sid 21). Istället för att sträva mot att göra något helt nytt och främmande bör 
design istället utformas för att matcha de tankebanor och handlingssätt som 
redan finns hos kund, för att på så sätt minska ner inlärningstiden. Ett 
exempel på ett vedertaget system är mapputformingen av menyerna på 
hemsidor, där flikarna är formade som sektioner av en mapp där det är 
möjligt att klicka för att öppna upp just den avdelningen och läsa mer i 
”kapitlet”.   
 

Gör inte saker annorlunda, gör dem lika. 
      -Dahlén, 2002, sid 80 

 
Även Cooper (et al, 2000, sid 271) behandlar vikten av metaforer och den 
mentala avlastning som kan beredas användaren genom att göra gränssnitt 
mer intuitivt. Genom att koppla ett objekts egenskaper till olika funktioner 
dessa kan erbjuda slipper användaren ansträngningen att förstå underliggande 
mekanismer. Ett gott exempel på detta är områden på en hemsida som har ett 
upphöjt utseende, ofta med avvikande text och tydlig avgränsning mot resten 
av sidan. Då dessa ser ut som knappar kopplar användaren mentalt till fysiska 
knappar som är möjliga att trycka på och därmed uppnå ett resultat. I 
verkligheten är en knapp på en hemsida en avgränsning kopplad till html-kod 
som utför ett specifikt kommando och länkar exempelvis vidare till en annan 
sida. Denna information skulle dock betunga användaren då syftet med 
knapptryckningen i de allra flesta fallen endast är att ta sig från sida A till B, 
inte veta de underliggande tekniska specifikationerna.  
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Hög- och Lågengagemangsprodukter 
Hur lång tid en person väljer att aktivera sig i en produkt eller tjänst beror 
helt på hur mycket tid personen är beredd att lägga på att köpa produkten, 
söka information kring denna och hur stort intresset är att ha en relation till 
produkten med mer (Dahlén, 2002, sid 46). Detta kan sammanfattas i 
produktengagemang, där det går att göra en särskiljning mellan 
lågengagemangsprodukter och högengagemangsprodukter. 
 
Lågengagemangsprodukter kan exempelvis vara tandkräm, glödlampor, 
disktrasor med mer. Med andra ord många av de produkter som används på 
en daglig basis men engagerar användaren främst för att den har ett tydligt 
syfte, är förhållandevis billiga och inte påverkar vår självbild alltför mycket. 
Vid interaktionen med en lågengagemangsprodukt söker personen ytterst 
begränsad information och jämför sällan alternativ mellan olika liknande 
produkter. 
 
Skillnaden mellan låg- och högengagemangsprodukter är avsevärda gällande 
tidsaspekten personer är villiga att lägga ner på interaktionen med produkten. 
Högengagemangsprodukter är sådana som personer kan lägga större omsorg 
att engagera sig i då de kostar förhållandevis mycket och påverkar vår 
självbild eller grupptillhörighet. Exempel på sådana produkter kan vara bilar, 
datorer och hus med mer. För utformningen av sociala medier innebär detta 
att tydliga riktlinjer bör finnas angående vilken slags produkt som förmedlas. 
Graden av engagemang hos kunden är avgörande för vilket media som 
lämpligast förmedlar information från företaget. 
 
Även Östmans rapport(2010) visar på vikten av att använda rätt 
kommunikationskanal för annonser. Rapportens undersökningar visar på en 
tydlig irritation hos kunder som emottagit pop-up annonser för produkter de 
haft ett litet eller obefintligt intresse i. Dessa ansåg uttryckligen att mer riktad 
reklam hade varit att föredra då en mer ärlig och direkt kommunikation med 
företaget hade kunnat uppstå. 
 
Dela 
Att ”dela” är något som inom sociala medier främst refererar till den 
samlingstjänst som finns för att länka till andra sidor eller medier. Gylfe 
(2010) berättar i sin rapport om hur The Brooklyn Museum arbetar med att få 
besökarna att interagera mer med muséet och vänner genom att dela med sig 
av länkar, upplevelser och kommentarer via museéts digitala arkiv. Det blir 
på så sätt lättare för användarna att korshänvisa mellan olika communities 
eller dylikt. Exempelvis går det att dela youtube-videos genom att trycka på 
twitter-symbolen som finns på dela-funktionen på youtube. Genom att 
godkänna att loggas in läggs videon per automatik in i användarens 
nyhetsflöde och andra kan se och kommentera på videon.   
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Detta medför ett enormt flexibelt och interaktivt medium där medlemmarna 
själva editerar innehållet.Ett exempel på en sådan video var den där Fritz 
Grobe och Stephen Voltz testade att blanda 200 liter Coca-Cola Light med 
500 mentostabletter. Resultatet blev en enorm fontän och över 4 miljoner 
träffar inom de nästkommande tre veckorna. Klippet uppmärksammades även 
i diverse underhållningsprogram. För att uppnå sådan publicitet med 
traditionell marknadsföring skulle upp till miljontals dollar krävas för att få 
samma genomslagskraft (Meerman Scott 2010, sid 91)  
   

2.2 Användbarhet 
Dahléns huvudtes i boken Marknadsföring i nya media (2002) är 
att människan i grunden är ett djur, med de grundläggande 
funktioner detta innebär. Istället för att spekulera i vilka upphöjda 
aktiviteter potentiella kunder kan tänkas vilja använda säger han 
istället att: 

Människan är lat. 
Människan är feg. 
Människan är trög. 

    -Dahlén, 2002, sid 9 
 
Med detta synsätt vill Dahlén främst visa på att tjänster ska utformas efter 
kunden såsom verkligheten ser ut istället för hur företaget skulle vilja att 
verkligheten såg ut. Genom att göra produkter och tjänster tillgängliga, 
bekanta och användarvänliga gås vanedjuret Människan till mötes vilket 
resulterar i fler och nöjdare kunder. 

Även Cooper (et al, 2007) påpekar vikten av att designa efter kontexten, 
snarare än produkten. Detta eftersom användarens utgångslägen alltid skiljer 
sig åt genom aspekter så som arbetsmiljö, tidigare kunskaper och 
kommunikationsverktyg med mera. Detta innebär att det är viktigt att se till 
var användaren är, vilka kunskaper som finns sedan tidigare och hur personen 
är bekväm med att kommunicera. Det finns ingen universallösning till alla 
företag, kunder och situationer. Det är därför viktigt att redan från början 
designa efter situation och sammanhang snarare än produkt.     
 
Krug (2000) påpekar även genom sin första lag om användbarhet: “tvinga 
mig inte att tänka!” att utformningen av ett gränssnitt bör vara så naturligt för 
användaren som möjligt. På så sätt hålls alltid användaren i centrum och 
designern lägger vikt vid de grundläggande funktionerna som hjälper 
användaren att uppnå sitt mål. Detta kan låta som något självklart men Krug 
påpekar dock att så inte är fallet. Många sidor glömmer av att bibehålla 
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användarfokus i strävan efter att framhäva företaget och informationen de vill 
förmedla. Att istället lägga vikt på hur informationsuppbyggnaden tolkas av 
användaren skulle medföra fler sidor där användaren kan fokusera på sitt mål 
med besöket. 

 
Flöde/ Flow 
Då användaren upplever ett gränssnitt så naturligt att det endast blir ett 
verktyg i strävan efter att uppnå målet och fokus helt kan ligga på just 
uppgiften så är personen inne i ett Flow (Cooper et al, 2007, sid 201). Att 
designa ett gränssnitt kan liknas vid att skapa mental ergonomi med mål att 
stödja användarens produktiva koncentration. Vid designen av ett gränssnitt 
med goda förutsättningar för flow lyder därför Krugs tredje lag om 
användbarhet:      

Get rid of half the words on each page, then get rid 
of half of what is left.   

 -Krug, 2000, sid 45 

Krugs tredje lag bör inte praktiseras till punkt och pricka utan finns snarare 
till för att designern ska ha i åtanke att inte tynga ner sidan med onödig 
information.  På detta sätt saktas användarens takt ner och det blir svårare att 
bibehålla ett jämt flöde. Det är enligt Krug lätt för företagen att tänka på 
informationen som en slags diskussion med användaren där småprat och 
artighetsfraser är nödvändiga. Detta är något Krug vill ändra på då 
användaren oftast har ett annat mål än att socialisera med företaget. Den extra 
informationen tynger då endast ner användarens fokus. 

 

2.3 Människa-Dator-Interaktion 
 
Gränssnitt 
Ett gränssnitt (nationalencyklopedin, 2011) är den yta där människa-objekt 
interagerar. I tekniska sammanhang kan detta vara en dator, mobiltelefon, 
tangentbord, hemsida och fjärrkontroll med mer. Gränssnittet förmedlar till 
användaren vad som är möjligt att göra med systemet som bearbetas, 
Exempelvis visar de upphöjda knapparna på en fjärrkontroll att de går att 
trycka på, siffrorna indikerar vilken kanal som går att välja och 
mottagarlampan på tv´n när fjärrkontrollens kommandon tas emot och 
bearbetas.   
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Enligt Krug (2000, sid 41) ska designen utformas för att kännas så pass 
instinktivt som möjligt för användaren. Vid en planering för fortsatta 
produkter, exempelvis applikationer, forum, med mera, så kommer Krugs råd 
och tankar väl till pass. Krug nämner att många användbarhetsdesigners 
hävdar att ett gränssnitt inte bör tvinga användaren att klicka mer än ett antal 
gånger. Krug är dock av annan åsikt och påstår istället att klickantalet inte är 
av avgörande vikt så länge varje klick känns naturligt och inte kräver någon 
större tankeverksamhet. 
 
Lägen  
är situationer som uppstår då användaren försätts i ett isolerat läge där 
kommandon tolkas annorlunda än det i ursprungsläget hade gjort.  
 

"An human-machine interface is modal with respect 
to a given gesture when (1) the current state of the 
interface is not the user's locus of attention and (2) 
the interface will execute one among several 
different responses to the gesture, depending on the 
system's current state."  

- Raskin, 2000, sid 42  
 
Caps Lock är ett exempel på lägen, där användaren ofta är omedveten om 
skiftet från ursprungsläget vilket kan innebära problem då (1) Caps Lock-
knappen är inte i användarens fokus, och (2) kommandon användaren utför 
inte beter sig som vanligt, till synes helt utan förklaring. 
  
Då användaren oftast inte har samma möjlighet att navigera i teknik som i 
verkliga livet krävs en tydlighet om var användaren är och var personen kan 
hamna efter olika klickningar. Råd nr. 2 på Krug´s lista över 
gränssnittsdesign är därför: Använd lägen sparsamt om alls (Krug, 2000, sid 
50). Det är därför av stor vikt att medvetandegöra gångerna användaren 
försätts i lägen, det vill säga gånger då användaren tas till ett annat fönster 
eller avdelning än sidan fokus ursprungligen låg på. Detta är exempelvis 
vanligt vid betalfunktioner då användaren förflyttas till ett separat fönster 
med kontokortsuppgifter. Ett fåtal gånger är ett pop-up fönster nödvändigt.  
 
Mappning  
Med mappning avses den design eller kartläggning som görs för att visa vilka 
val användaren har (answers.com, 2011). En god mappning känns naturlig 
och utgår ofta från vedertagna designnormer, så som hemside-menyer som 
oftast ligger högst upp eller på sidorna av huvudinformationen. För att 
underlätta för den automatisering (se2.1. Automatisering) som ofta är generell 
hos stora delar av samhället bör därför vedertagna regler iakttas, så som att 

http://en.wikipedia.org/wiki/State_%28computer_science%29�
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lägga menyn för en hemsida längst upp, något som även Cooper (et al, 2007) 
talar om i termer av mappning . 
 
Ett av Coopers huvudteman är att ”sträva efter att integrera information 
angående funktion för att minimera navigation”. Detta kan uppnås med en 
god mappning där funktionerna ligger så välplanerat att gränssnittet upplevs 
intuitivt. För att minimera användarens mentala arbetsbörda är det därför bra 
att utforma sidor med självförklarande funktioner. Ibland är 
tilläggsförklaringar nödvändiga men oftast kan detta kringgås med god 
användardesign. Generellt ska designern hellre försöka inbegripa information 
i huvudflödet för att underlätta för användaren att behålla fokus 

 
2.4 Kollektivtrafik 
Genom att ta del av samtliga rapporter skrivna av projekt Bästa Resan (2009-
2010) byggs en godare grund för framtida intervjuer med resenärer och 
företag inom kollektivtrafiken i Västernorrlands län. Gustavsson (2009:16) 
belyser främst attityder till resande i 13 olika kommuner inom 
Västernorrlands län. Dessa undersökningar visar på att variationen i 
färdmedelsval främst beror på förutsättningar och valmöjligheter inom de 
olika kommunerna. Bland de aspekter resenärerna anser mycket viktiga 
(2010:18) finns bland annat ökad information om framtida förändringar inom 
kollektivtrafiken, och då främst Bottniabanan. Många resenärer påpekar även 
bristen på tidtabeller, information om trafikstörningar med mer och efterlyser 
en tydligare kommunikation mellan företag och kund, både via hemsida och 
vid hållplatser. 
 

2.5  Metodteori 
En SWOT-analys (Entreprenörcentrum, 2008) används främst för att tydligt 
få överblick på vilka resurser som finns inom företaget och hur man kan 
utveckla dessa under framtida omständigheter. Detta undersöks genom att 
fokusera på fyra punkter: Strengths (styrkor), Weaknesses (svagheter), 
Opportunities (möjligheter) Threats (hot). 

Strengths 
Utifrån området som undersöks tas olika styrkor fram, exempelvis 
konkurrensfördelar, positiva säregenskaper och attribut som positivt 
uppmärksammats. Då uppsatsens frågeställning kretsar kring kommunikation 
inom kollektivtrafiken företag och kund sinsemellan kommer styrkor kring 
detta att lyftas fram. Exempel på styrkor kan vara: 
- Lätt att hitta tidtabeller. 
- Trevligt tilltal som uppmuntrar till kommunikation. 
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- Anpassat så att personer med olika handikapp kan använda tjänsten. 
- Tydlig mappning av sidan som förenklar informationsflödet. 
 
Weaknesses  
Svagheter är sådana aspekter som kan försvåra kontakten mellan kund och 
företag i ett direkt eller längre perspektiv.  Exempelvis kan en sida eller tjänst 
som är alltför dåligt utformad för att visa all information på ett bra sätt 
upplevas som tung. Detta kan i ett längre perspektiv avskräcka kunder från att 
återvända. 
Exempel på svagheter kan vara: 
- Svårnavigerad. 
- Brist på information. 
- Brist på kommunikationskanaler; endast använda sig av exempelvis 
telefonservice när kunden kanske hellre vill skriva mail, brev eller se en 
informationsfilm. 
 
Opportunities  
Vid tankar kring möjligheter och hot undersöks inte bara nutiden utan även 
möjliga framtidsscenarios. Genom att fundera kring vad framtiden kan tänkas 
erbjuda skapas förutsättningar för att de positiva händelserna kan ske 
samtidigt som man förebygger de negativa. 
Exempel på möjligheter kan vara: 
- Realtidssystem köps in vilket bidrar till mer tillförlitlig information. 
- EU bidrar med bidrag för att stödja projekt inom sociala medier inom 
kollektivtrafiken. 
- Personal anställs för att på heltid ägna sig åt sociala medier. 
- Beställare av kollektivtrafiken effektiviserar avtalen så att en gemensam 
linje hålls gentemot kund. 
 

Threats/ Hot 
Potentiella hot kan vara svåra att förutse och förhindra, vilket lägger extra 
vikt vid att fokus ligger på det reella. Naturkatastrofer skulle exempelvis 
kunna skapa enorma problem för kollektivtrafiken, dock är dessa nästintill 
omöjliga att förutspå. Meningen bakom att planlägga möjliga hot är alltså 
inte se över alla möjligheter utan de det finns goda skäl att misstänka kommer 
att inträffa. Genom att se till de tidigare nämnda tre punkterna och designa 
tjänster utefter dessa bör även många potentiella hot kunna byggas bort. 
Exempel på hot: 
- Nya förordningar kommer att försvåra för kommunikationen företag och 
kund sinsemellan. 
- Kunderna ändrar plötsligt kommunaktionskanal; exempelvis skaffar 
smartphone (Nationalencyklopedin, 2011) utan att webbplatser och 
applikationer finns för att tillgodose behovet. 
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- Allt färre väljer att resa kollektivt vilket innebär en mindre budget hos 
företagen för att utveckla sin kommunikation via sociala medier. 
- System lanseras utan att ha egentliga resurser för att underhålla 
kommunikationen vilket medför att kunderna får en dålig tilltro till 
pålitligheten. 

De sidor som utvärderades var: 

Din Tur 
Din Tur är en sida som skapats av och för Västernorrlands läns Trafik AB, 
som i sin tur ägs gemensamt av kommuner och Landstinget i Västernorrlands 
län. Sidan är en del av det transportkoncept Din tur driver där tyngden ligger 
på att skapa möjligheter för effektiva och moderna transporter.(Din Tur, 
2011) 
 
Veolia                                                                                                          
Grundidén är att det ska vara “lätt att resa”, något som Veolia eftersträvar i 
det dagliga arbetet med att samordna och utföra sina kunders resor på ett så 
smidigt sätt som möjligt. Sidan fungerar som ett led i denna grundtanke då 
det finns till för att förenkla för resenären i det dagliga resandet med 
kollektivtrafiken. (Veolia, 2011) 

Keolis  
Keolis är ett företag som fokuserar på att erbjuda kollektivtrafik, främst buss, 
med ett tydligt resenärs- och miljötänk. De har avtal med flera kommuner i 
hela Sverige, men Stockholm är huvudorten där de driver världens största 
bussflotta som går på biogas. (Keolis, 2011) 

SJ  
Sj bedriver tågtrafiken i hela Sverige och sköter ca 90% av 
persontransporterna (över 100 km). Företaget är statligt ägt och har som 
uppdrag att bedriva lönsam persontrafik. (Sj, 2011) 
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3 Metod 
Uppsatsen grundades på ett induktivt undersökningsupplägg med kvalitativt 
synsätt. Detta för att uppnå ett så reliabelt och viabelt resultat som möjligt 
under den för uppsatsen tillskrivna tiden (se kapitel 
avgränsning/begränsning1.5). 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.Flödesschema 

 
För att få ett gott underlag och insikt i tidigare forskning lästes teori, 
uppsatser och rapporter igenom. Detta gav ett gott stöd för de användar- och 
företagsintervjuer som sedan genomfördes och möjliggjorde för ökat fokus på 
just sociala medier. Med resultatet av intervjuerna i åtanke utvärderades 
sedan befintliga sociala medier med en swot-analys (entreprenörscentrum, 
2011), vilket bidrog till en stärkt bild av vilka egenskaper som var åtråvärda 
eller ej. Utifrån detta resultat analyserades vilka sociala medier som skulle 
vara aktuella för fallstudien projekt Bästa Resan (se kapitel 1.1)Detta 
resulterade i en handlingsplan för hur Västernorrlands Läns Trafik AB skulle 
utveckla kommunikation med kund genom informatik i sociala medier. 
Utifrån resultaten från undersökningarna samt sammanställandet av 
handlingsplanen extraherades de väsentliga fakta som krävdes för att besvara 
forskningsfrågan.  
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3.1 Bakgrundsteori 
I uppstartsfasen söktes, lästes och analyserades lämplig teori. All teori utgick 
från ämnen som kretsade kring sociala medier och informatik, dock med 
variationer på tillämpning. Exempelvis utgår uppsatsen Informationsdesign i 
sociala medier (Gylfe, 2010) från museums behov av sociala medier. 
Uppsatsen resulterar dock i slutsatser som kunde vara givande även för 
sociala medier inom kollektivtrafiken. Stor vikt lades vid material som redan 
fanns tillgängligt från fallstudien projekt Bästa Resan (2009-2010). Detta 
inberäknade tidigare undersökningar, målgruppsanalyser samt fristående 
rapporter som var länkade till projektet. Detta för att få en så övergripande 
bild som möjligt av vad som redan gjorts samt var projektet siktade att nå 
med hjälp av sociala medier. Internet användes som komplement och 
bekräftelse av äldre metoder och tankar samt källa till empiriska studier av 
sociala medier. 
 

3.2 Resenärsintervjuer 
Frågor utformades för att undersöka resenärers inställning till 
kollektivtrafiken samt sociala medier. Genom att komplettera de 
målgruppsanalyser som gjorts av Bästa Resan (2010:18) erhölls en 
mångbottnad faktagrund. Intervjufrågorna var uppdelade i tre huvudsakliga 
områden; bakgrund, resande och sociala medier vilket belyste informanternas 
olika förutsättningar angående bostadsort, attityd gentemot kollektivtrafiken 
samt kunskap inom sociala medier och teknik. Detta för att få en så holistisk 
bild av situationen som möjligt. Personerna i intervjun var tagna ur tidigare 
fokusgrupper vilka intervjuats för projekt Bästa Resan (2010:18). Detta 
innebar att resultaten från de båda studierna gav en mer nyanserad bild än de 
två studierna separat redovisat. Genom att inkludera bakgrund och resvanor i 
intervjun undersöktes vilken påverkan själva transporten hade för att bygga 
upp goda band med resenären. Samtidigt erhölls information kring hur 
informationen om transporten blivit förmedlad och hur resenärerna i 
framtiden ville bli kontaktade. 
 
Under Bakgrund presenterades kortfattat kön på den intervjuade, bostadsort, 
ålder och familjeförhållanden. Detta för att tydligare kunna se mönster mellan 
hur grundläggande påverkade kollektivt resande. Under Resande undersöktes 
noggrannare resvanor och prioriteringar, vilket bidrog till att tydligare kunna 
härleda tidigare nöje eller missnöje med kommunikation. Under Sociala 
Medier studerades resenärens kommunikationsmönster både i det dagliga 
livet generellt och i kollektivtrafiken specifikt. Genom att synliggöra vilka 
verktyg resenären vanligtvis använder var målet att grundlägga en förståelse 
för hur kommunikation kan ske på resenärens villkor. Dessa aspekter bör 
även vägas in då de kan bidra till att påverka exempelvis möjligheterna för 
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turtäthet (bättre i städerna), åsikter kring pris (dyrare för en barnfamilj) med 
mer. Dessa aspekter bör även vägas in då de kan bidra till att påverka 
exempelvis möjligheterna för turtäthet (bättre i städerna), åsikter kring pris 
(dyrare för en barnfamilj) med mer. 
 
Resenärsintervju angående sociala medier inom kollektivtrafiken: 
 
Bakgrund:  
1. Kvinna/ Man,  Boendeort, Ålder, Civilstånd/Familj: 
 
Resande: 
5. Vanligaste färdsättet:  ( )Bil     ( )Buss   ( )Cykel   ( )Gång   ( )Tåg    ( )  
 
6. Viktigast vid val av färdsätt (exempelvis pris, säkerhet, närhet, tid): 
 
7. Vad skulle få dig att resa mer med kollektivtrafiken? 
 
8. Hur är din syn på kollektivresande idag och varför? 
 
Sociala medier: 
9. Vilka sociala medier använder du i dagsläget? (exempelvis twitter, 
facebook, podcast, youtube) 
 
10. Hur van är du med att använda teknik? 
 
11. Hur ofta loggar du in på olika sociala medier såsom twitter eller 
facebook? 
 
12. På vilket sätt använder du teknik i resande? (exempelvis GPS, karthjälp, 
elektroniska tidtabeller)  
 
13. Hur skulle du vilja få information angående resande? (exempelvis 
trafikförseningar, uppdateringar i kollektivtrafiken, ändringar på grund av 
väder med mer) 
 
14. Hur skulle du känna angående att dela med dig av personliga fakta så som 
telefonnummer och adress för att få löpande reserelaterade uppdateringar? 
 
15. Vid oförutsedda händelser, vilken slags kontakt skulle du vilja ha med 
kundtjänst? (exempelvis mail, sms, telefonservice) 
 
16. Hur vill du framföra synpunkter på kollektivtrafiken? (exempelvis mail, 
sms, telefonservice, brev) 
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17. Vid synpunkter på kollektivtrafiken, hur skulle du vilja att detta 
behandlades?(skulle du exempelvis vilja vara helt anonym och lämna det 
bakom dig, få feedback på att synpunkten blivit mottagen och/eller även få 
uppdateringar om hur ärendet fortskrider) 
 
18. Har du en smartphone? Har du planer på att skaffa en smartphone? 
 
19. Om ja: Brukar du ladda hem appar? Skulle det vara aktuellt för dig att 
ladda hem en buss-app? 
 
Etiska överväganden 
Vid all kontakt med privatpersoner har resultaten anonymiserats, detta för att 
inte peka ut någon enskild individ utan fokusera på de allmänna mönstren. I 
fallstudien har detta extra tagits i beaktande då många som deltagit i intervjun 
uppgav att busschaufförerna ofta känner igen dem och att de haft upprepad 
kontakt med olika kollektivarrangörer. För att erhålla så uppriktiga svar som 
möjligt har inga frågor som kan peka ut individer, exempelvis hållplats, 
förekommit bland intervjufrågorna.    
  
Datainsamling 
Mailadresserna till informanterna erhölls genom Therese Rönnbäck, 
kontaktperson vid fallstudien projekt Bästa Resan (se kapitel 1.1). Alla 
informanter tillfrågades via mail angående möjligheten att intervjuas. 
Därefter skedde alla intervjuer via telefon.  
 
Urval 
Det urval av informanter som skedde inför resenärsintervjuerna angående 
sociala medier i kollektivtrafiken (se bilaga1) utgick från tidigare, av Bästa 
Resan (2009-2010), intervjuade fokusgrupper. Detta var ett strategiskt urval 
då de kompletterade de kvantitativa data som samlats in genom tidigare 
rapporter. 
 
Begränsning 
En relativt liten grupp intervjuades, detta främst på grund av tidsbrist. Då 
intervjuerna även såg som komplement till företagsintervjuerna samt swot-
analysen betraktades de främst som en metod för att erhålla kvalitativa fakta.  
 
Analys  
Intervjuerna gav det eftersökta resultatet, nämligen en fördjupad förståelse 
för användarna av potentiella sociala medier inom kollektivtrafiken. Detta 
uppnåddes med ett induktivt förfaringssätt samt kvalitativ analys vilket gav 
klarhet i delfrågorna: 
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 – Hur kan sociala medier användas för att underlätta synpunktshantering 
mellan kund och avsändare? 
– Vilka sociala medier finns idag för användarna? 
 

3.3 Företagsintervjuer 
Genom att undersöka vilka resurser och attityder som fanns hos företag som 
utför kollektivtrafik i Västernorrlands län gavs ett nytt perspektiv på vad som 
efterfrågas inom sociala medier. Sättet företagen interagerar med sina 
resenärer kan ge värdefull inspiration och feedback om viktiga 
användaraspekter. Om välfungerande system redan fanns så skulle det ligga 
ett stort värde i att vidareutveckla dessa för att anpassas till hela 
Västernorrlands län. Fanns erfarenheter av mindre lyckade ansatser går 
kunskap att utvinna ur dessa för att på så sätt undvika att upprepa misstagen. 
Frågorna grundades på det behov som fanns av att besvara uppsatsens 
frågeställning, det vill sägs kring vilka medier som användes i dagsläget, hur 
dessa skulle kunna vidareutvecklas samt vilka resurser som fanns för att 
förvalta synpunktshantering. 
Företagsfrågor angående sociala medier inom kollektivtrafiken: 
 
1. Hur använder ni er av sociala medier i dagsläget?  
 
2. Hur tas synpunkter om hand i dagsläget? 
 
3. Känner ni ett behov av att utveckla sättet ni når era kunder? 
 
4. Några specifika önskemål eller tankar kring detta? 
 
5. Vilka resurser har ni för att förvalta sociala medier? Personal- och 
kunskapsmässigt. 
 
De representanter som intervjuades var Sture Lantz för Din Tur samt 
Christian Gorgis för Keolis. Dessa valdes främst ut på grund av det arbete 
med sociala medier inom kollektivtrafiken de utför. Din Tur och Keolis är 
verksamma inom Västernorrlands Län. 
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Datainsamling 
Mailadresser till Sture Lantz samt Christian Gorgis erhölls via Therese 
Rönnbäck, kontaktperson vid fallstudien projekt Bästa Resan (se kapitel 1.1). 
Förfrågan om intervju gick ut via dessa, varpå jakande svar mottogs. 
Intervjuerna skedde via telefon och transkriberingen av dessa godkändes 
senare av informanterna. 
 
Urval 
Dessa valdes ut på grund av att Din Tur och Keolis är verksamma inom 
kollektivtrafiken inom Västernorrland län samt att de vid tillfrågan via mail 
om intervju båda accepterade att delta. 
  
Begränsning 
Intervjuförfrågan gick ut till sju företag verksamma inom kollektivtrafiken i 
Västernorrlands län varav Sture Lantz på Din Tur samt Christian Gorgis på 
Keolis var de som svarade.  
 
Analys 
Om alla sju som blivit tillfrågade hade deltagit hade studien blivit mer 
omfattande i både resultat samt tidsåtgång. Detta hade bidragit till 
reliabiliteten. Dock uppnåddes ett kvalitativt godkänt resultat i och med det 
klargörande kring resurser och synpunktshantering som framkom i och med 
intervjuerna. 
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Figur 2. Val av metod 

3.4 SWOT-Analyser  
Med tydlig fokus på styrkor, svagheter, möjligheter och hot underlättades det 
fortsatta arbetet med att sammanfatta viktiga aspekter av sociala medier. Att 
analysera sidor där kollektivtrafik förmedlades via sociala medier gav även 
en insyn i hur långt marknaden var i processen. De sidor som analyserades 
var Din Tur, Veolia, Keolis, samt SJ. Dessa valdes på grund av deras 
verksamhet inom kollektivtrafiken i Västernorrlandslän samt deras bruk av 
bland annat hemsidor som kommunikation med kund. 
 
Datainsamling 
Hemsidorna för Din Tur, Keolis, Veolia och SJ utvärderades induktivt och 
slutsatserna angående gränssnitten grundades på kunskap inom informatik. 
Tillvägagångssättet var främst att utgå från hemsidornas förstasida för att få 
en översikt över vilka sociala medier som kunden erbjöds. Därefter 
undersöktes kontaktmöjligheterna via underliggande menyer. Fortlöpande 
uppmärksammades styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 
 
Urval 
De hemsidor som utvärderades valdes främst på grund av sitt bruk av sociala 
medier i kombination med kollektivtrafik. Keolis och Din Tur valdes med 
hänsyn till de tidigare företagsintervjuer (se bilaga 2) som gjorts. Keolis och 
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Din tur var strategiskt utvalda för att i samverkan med dessa intervjuer 
komplettera och fördjupa resultaten. 
 
Begränsning 
En begränsning angående hemsidor att utvärdera sattes då tidsbegränsningen 
inte tillät en så omfattande studie som utvärderingar av fler hemsidor hade 
krävt. Det skulle även varit möjligt att utvärdera hemsidor utan koppling till 
kollektivtrafiken i Västernorrlands län och välja utifrån sidor med sociala 
medier. Även detta skulle dock bidragit till ett alltför brett studieresultat. 
Begränsningen utgick därför främst utifrån företag som var aktiva inom 
sociala medier samt hade ett intresse i kollektivtrafiken i Västernorrlands län.  
 
Analys 
När sidorna undersöks grupperas resultaten samman. Detta för att lättare 
kunna se återkommande mönster och likheter sidorna emellan. Omfånget på 
gränssnittsaspekter som framkommit genom undersökningen ger ett gott 
underlag för att besvara delfrågorna: 
– Hur kan man vidareutveckla befintliga medier med hjälp av informatik? 
– Vilka sociala medier finns idag för användarna? 
Denna metod användes för att  induktivt undersöka fyra gränssnitt med olika 
avsändare. 

 
3.5 Handlingsplan 
Då en tydlig planläggning skett av den befintliga interaktionen mellan företag 
och kund påbörjades handlingsplanen åt fallstudien projekt Bästa Resan(se 
kapitel 1.1). Med de tidigare undersökningarna (se kapitel 2.4)  som grund 
växte ett mönster fram och en handlingsplan för sociala medier inom 
kollektivtrafiken i Västernorrland ritades upp. Med den kunskap och insyn 
som tillgodosetts via efterforskningarna sammanställdes ett dokument. Detta 
innehöll en handlingsplan där tydliga direktioner för fortsatt utveckling av 
sociala medier ingick. Denna utgick från de befintliga medierna som kunde 
vidareutvecklas samt förslag på potentiella medier som kunde medföra en 
ökad interaktion mellan företag och kund. 
 
Datainsamling 
Handlingsplanen utgick från en lista med designprinciper upprättad efter 
företags- och resenärsintervjuer samt swot-analys. Denna omsattes praktiskt 
till specifika exempel på gränssnitt med god användbarhet. Hemsidan som 
modifierades var Din Tur som tidigare varit föremål för företagsintervjuer (se 
bilaga 2.1) samt SWOT-analys (se Resultat).  
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Urval 
Fallstudien Bästa Resan (se kapitel 1.1) valdes främst på bekvämlighetsgrund 
då deras egenuttalade intresse för sociala medier ansågs kunna underlätta för 
framtida handlingsplan. Genom att välja ett projekt där intresse och resurser 
fanns för att undersöka och vidareutveckla sättet att kommunicera med 
sociala medier underlättades arbetet med att ta fram och testa ovannämnda 
plan.   
 
Begränsning 
Kvantitativa studier på mobilanvändning samt applikationsnedladdning, 
alternativt nyttjandet av exempelvis twitter och facebook hade kunna gjorts 
om tidsbegränsningen inte varit så snar. 
 
Analys 
Genom att praktiskt tillämpa den sammansatta lista påvedertagna 
designprinciper som framtagits efter resenärs- och företagsintervjuer samt 
swot-analyser skapades en handlingsplan på väl avvägda grunder. De 
induktiva undersökningar som låg till grund för behovsanalysen av sociala 
medier inom kollektivtrafiken bidrog till att skapa ett dokument med god 
reliabilitet. 
 

3.6  Vetenskaplig ansats 
Den induktiva ansatsen medförde ett öppet tillvägagångssätt kring 
frågeställning och syfte. Detta ansågs fördelaktigt för uppsatsen då tidigare 
kunskap i ämnet sociala medier inte skulle inneburit ett gott underlag för att 
framställa en välgrundad hypotes.  Det kvalitativa förhållningssättet valdes 
bitvis på grund av den tidsbegränsning som fanns och bitvis på grund av att 
de undersökningar som ansåg vara av störst tillgång för frågeställningen 
skulle vara mest givande med en kvalitativ tolkning. 
 
Då sociala medier utgår från teknik skulle ett kvantitativt förhållningssätt 
kunna varit gångbart och skulle även kunnat presentera intressanta fakta. 
Dock utgår uppsatsen främst från användarperspektivet och att tolka tjänster 
enligt detta, något som motiverade den kvalitativa tolkningen av intervjuer 
samt analyser.    

3.7 Tillförlitlighet 
Då uppsatsen baserades på både kvalitativa och kvantitativa studier var målet 
att uppnå en stabil grund och god viabilitet. Teoretiskt anknöt uppsatsen till 
både informatik och sociala medier, något som bidrog till att de två ämnena 
kunde korsrefereras och det väsentliga extraheras från de båda, något som 
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även det ledde till förhöjd viabilitet. En god reliabilitet eftersträvades genom 
att använda varierade utvärderingsförfaranden; telefonintervjuer med 
användare samt empiriska swot-analyser av befintliga kommunikationssidor. 
Tillsammans bör dessa metoder skapat en uppsats med hög reliabilitet och 
viabilitet.  
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4 Resultat/Empiri 
4.1 Resenärsintervjuer angående sociala medier och 

kollektivtrafiken. (se bilaga 1)  
Bakgrund: 
Bland de medverkande i intervjun var 6 kvinnor och 7 män, i åldrarna 29-64.  
Av de intervjuade bor 11 av 13 i tätort. 5 av 13 bodde i singelhushåll medan 8 
bor i familjehushåll.  
 
Resande: 
Det vanligaste färdsättet hos resenärerna är buss, men även bil, cykel och 
gång nyttjas på regelbunden basis. Det de flesta anser vara viktiga faktorer 
vid val av färdsätt är smidighet, tidseffektivitet och pris men även 
tillgänglighet och miljöpåverkan nämns som viktiga. Vid frågan om vad som 
skulle få dem att åka mer kollektivt svarar de flesta att turtätheten måste bli 
bättre. Fler turer på kvällar och helger, men även fler avgångar. På fråga 7 
som gällde vad resenärerna såg som potentiella aspekter för ökat resande sa 
flertalet att det är viktigt att känna att det går att lita på att man kan ta bussen 
både ner på stan på dagen och hem senare på kvällen, annars tar de flesta 
hellre bilen båda vägarna. Det nämns även bättre samordning mellan buss 
och tåg, förslagsvis en busspendel som plockar upp de som ska med tåget. 
 
På fråga 8 som behandlade inställning till kollektivtrafik uppgav hälften av 
alla som intervjuas vara väldigt positiva till kollektivtrafiken och beklagar 
upprepade gånger att inte fler är medvetna om hur enkelt och smidigt det kan 
vara att åka kollektivt. Majoriteten efterlyser fler/bättre reklamkampanjer där 
exempelvis provåkarkort delas ut. Den andra hälften, som känner sig kluvna 
till kollektivtrafiken, uppger att de från grunden varit positivt inställda men 
blivit negativa inställda i och med indragna busslinjer, uteblivna satsningar 
med mer. De flesta i denna grupp tror dock att de skulle återfå tilltron om ett 
långsiktigt förbättringsarbete inleds där förändringar tydligt redovisas på 
exempelvis en hemsida eller dylikt. En öppnare kommunikation om 
förbättringar efterlyses. 
 
Sociala medier: 
Vid frågan om sociala medier blir många av de intervjuade först tveksamma 
och undrar vad som egentligen ingår? Räknas mail? Följaktligen tas alla de 
kommunikationskanaler som är interaktiva med, så att inte information om 
även de mindre kända medierna försakas. Av de tillfrågade använder 
majoriteten facebook och youtube, frekvensen pendlar dock från inloggningar 
var 10:e dag till 4-5 gånger dagligen. Värt att uppmärksamma är även att 
många av de tillfrågade vid fråga 9, som behandlade bruket av sociala 
medier, uppgav att de  använder både facebook och youtube som 
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envägskommunikation, det vill säga att de sällan kommenterar eller lägger 
upp egna bilder och videos utan snarare kikar runt och ser vad andra lagt upp. 
  
Angående fråga 12 som gäller teknik och resande uppger cirka hälften att de 
använder sig av de elektroniska tidtabellerna på din tur (Din Tur, 2011) , både 
via datorn och telefonen. Ett fåtal bokar och köper resor via hemsidorna. Då 
betalsystemet, som möjliggör att köpa kontoladdningar på internet och 
aktivera dem på bussen, kommer på tal är det dock många som ställer sig 
kritiska till det omständiga systemet som ibland dessutom inte fungerar på 
grund av bristande utbildning hos de förare som ska aktivera kortet på plats. 
Många säger sig inte heller förstå prissystemet som uppges vara alltför 
komplicerat och drabba dem som inte åker så ofta negativt. 
 
Då kommunikation om tillfälliga förändringar, så som trafikförseningar med 
mer, behandlades vid fråga 13 uppger samtliga att de skulle vilja ha 
uppdateringar per sms. Ett fåtal efterlyser även ett direkt-telefonnummer dit 
det är möjligt att ringa för de senaste uppdateringarna. Ett realtidssytem tros 
kunna hjälpa mycket då det skulle vara möjligt att se med en gång om det 
skedde förändringar, samt att information skulle kunna gå ut via tavlorna ifall 
något akut hänt.  
 
 En app anses även attraktivt då det skulle innebära att resenären inte själv 
“behövde ha koll” utan automatiskt skulle uppdateras vid förändringar. 
Samtliga av de som vid intervjutillfället har en så kallad smartphone 
(Nationalencyklopedin, 2011) ställer sig väldigt positiva till att kunna ladda 
ner en app där information kring förseningar, tidtabeller med mer finns 
samlad. Att denna även kan vara kopplad till det inbyggda GPS systemet så 
att den automatiskt håller koll på närmsta hållplats och nästa buss därifrån ses 
som mycket positivt. Generellt är resenärerna positivt inställda till att lämna 
ut vissa personliga uppgifter så som namn, adress och telefonnummer för att 
kunna möjliggöra för fortlöpande kollektivtrafik-information, dock uppger 
många av de intervjuade en skepsis för att lämna ut uppgifter utan någon 
slags bekräftelse på vad den ska användas till, tydliga riktlinjer bör därför i 
sådana fall förmedlas. 
 
Vid fråga 17 som gäller synpunktshantering är detta dock inte ett problem då 
resenären själv valt att ta kontakt med något han eller hon uppenbarligen 
tycker är viktigt. Samtliga säger sig i sådana fall vilja ha något slags 
bekräftelse eller kvitto på att deras synpunkt tagits emot och behandlats, 
flertalet vill även ha en uppdatering när problemet åtgärdats. Detta är dock 
mycket beroende av vilken slags synpunkt som lämnats in - om det 
exempelvis är en busschaufförs beteende behövs ingen uppföljning medans 
ett klagomål på sliriga bromsar absolut förtjänar ett svarsmail med 
uppföljning. Ett fåtal skulle även uppskatta fortlöpande information på 
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hemsidan om inlämnade synpunkter samt vilka förbättringar som gjorts 
utifrån dessa. De flesta är mycket nöjda med de enkäter som finns på din tur 
(Din tur, 2010) där det är möjligt att fylla i sina åsikter, men uppger även att 
de annars gärna mailar eller ringer för att tycka till ytterligare. 
 
Genomgående under intervjuerna är att ett stort antal av de tillfrågade menar 
på att kontaktinformationen vid hållplatserna och på bussarna är mycket dålig 
och måste förbättras. Flertalet trycker även på vikten av att det ska finnas ett 
större utbud av sätt att kommunicera, inte endast telefon eller mail. 
 
 

4.2 Företagsintervjuer angående sociala medier och 
kollektivtrafiken. (se bilaga 2) 

Vid tiden för telefonintervjuerna (2011-04-08) ligger både Din tur (2011) och 
Keolis (2011) i startgroparna för sociala medier. Ett stort intresse finns av att 
använda sig av öppnare kommunikationsmedel för att nå ut till fler kunder 
och bättre kommunicera med de redan befintliga. Vissa kampanjer har redan 
bitvis drivits via hemsida och anslag på facebook, något som bemötts positivt 
från deltagare. Keolis har exempelvis bedrivit en chaufförsvärvarkampanj 
som Christian Gorgis berättar om i fråga 1. Förutom detta avvaktar dock 
företagen något medans de sätter samman riktlinjer och internt diskuterar 
vilka tillvägagångssätt som är mest förmånligt för företaget. 
  
Det främsta hindret i den fortsatta utvecklingen av sociala medier är de 
resurser som förmodligen kommer att krävas. Så som både Sture Lantz och 
Christian Gorgis säger på fråga 5 är en heltidstjänst minimumet för vad som 
beräknas behövas för den person som ska utveckla, underhålla och förvalta 
de sociala medierna och frågorna som kan uppstå kring dessa. Detta finns 
inget utrymme för i budgeten, något som beklagas då användningen av 
sociala medier anses öka i framtiden. Det är dock möjligt att utsikten för 
budgetering till förmån för sociala medier kan bli ljusare i framtiden om 
tydlig forskning eller dylikt kan visa på vilket slags mervärde de ger kunden 
och förtjänsten man kan göra genom detta. 
 
Företagen betonar vikten av flervägskommunikation och attraktiva 
kommunikationskanaler men väljer än så länge att hålla en något lägre profil 
medans uppbyggnadsarbetet pågår. Detta för att kunna ge kunderna ett 
kvalitativt bemötande via genomtänkta medier snarare än att öppna upp för 
kommunikation i medier de i dagsläget inte kan förvalta. 
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4.3 SWOT-Analys 

4.3.1 Din tur 
Sidan fungerar som ett verktyg för resenärerna att kunna se de gemensamma 
operatörer som bedriver kollektivtrafik i Västernorrlands län, exempelvis 
Norrtåg, Keolis med fler. Genom att samla alla operatörer på samma sida är 
tanken att kunden lättare ska kunna finna ett smidigt sätt att resa. Sidan 
erbjuder användaren många olika tjänster för att hantera sina resor vilket 
bidrar till en känsla av interaktivitet. Kontakt med kundservice och ansvarigt 
företag är dock något i skymundan och begränsat till ett fåtal medier vilken 
försvårar ökad kommunikation med ansvariga. 
 
De tjänster sidan erbjuder: 
- Nedladdning av turlistor. 
- Mobilapplikation, MobiTime, där det är möjligt att köpa biljetter, se 
tidtabeller med mer 
- Uppdateringar kring trafikförseningar. 
- Reseplanerare 
- Biljettpriser och biljettsystem 
- Kundservice 
- Kontoladdning av reskort 
- Information om stadsbussar, färdtjänst. 
 
Strengths 
- Lättöverskådlig 
- Informationsrik 
- Omfattande mobiltjänster/applikation 
- Luftig och tydlig mappning av menyer. 
 
Weaknesses 
- Kontaktmöjligheterna är splittrade i “kontakta oss” och “ring kundservice”. 
(bör kanske inte heller vara ett så stort spann av kontaktpersoner) 
- ResRoboten/ Reseplaneraren försätter kunden i ett läge (se 
interaktionsdesign) eftersom personen lämnar huvudsidan och sedan måste 
kryssa sig ut. 
- Biljettsystemet och sättet att efterregistrera hos föraren kan upplevas som 
omständigt. 
 
Opportunities 
- En person sitter med all kundkontakt/ sociala medier och förmedlar istället 
vidare frågor hon eller han inte kan svara på. 
- Applikationen Mobi-time utvecklas och erbjuder kunden fler funktioner, 
exempelvis synpunktshantering, kontaktinformation till operatörer med mer.   
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Threats 
- Sidan kan upplevas som odynamisk, vilket leder till att kunderna inte 
kommunicerar. 
- Kunderna kan välja att gå via operatören direkt. 
- Kommunikationskanalerna bör hållas uppdaterade gentemot kundernas 
behov, annars löper de en risk av att inte användas. 

 
4.3.2 Veolia 
Den information sidan förmedlar främst handlar om att kunna se resrutter, 
köpa biljetter och andra aktiviteter som är tätt anknutna till att resa med 
företaget. Information direkt knuten till resor förmedlas effektivt men 
kringinformation saknas vilket ger ett något stelt intryck och bidrar till låg 
interaktivitet.  
 
De tjänster sidan erbjuder: 
 
- Reseplanerare 
- Kundtjänst 
- Prisinformation 
- Olika färdssättsförslag 
- Jobberbjudanden 
- Information om trafikstörningar 
 
Strengths 
- Tydlig mappning, lättnavigerad. 
- Tydlig kundtjänst med öppettider 
- Lockande prisexempel 
 
Weaknesses 
- Splittrad kundtjänst, visa hellre på mail och telefonmöjligheter på samma 
ställe. 
- Låg interaktion med kund; ger ett professionellt men “omänskligt” intryck. 
- Dålig urskiljning mellan prisexempel och övrig information som 
restidsgaranti och anslutningsbuss.  
- Synpunktshanteringen nästintill obefintlig. 
 
Opportunities 
- Med ett utökat kundcenter skulle sidan kunna växa och bli mer interaktiv. 
- Genom att locka med erbjudanden eller dylikt är det möjligt att engagera 
kunder till ökad aktivitet.  
 
Threats 
- Kunder kan missa viktig information då den blandas samman med 
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prisexempel. 
- Sidan kan upplevas som väl splittrad i och med jobberbjudanden. 
 

4.3.3 Keolis 
Sidan förmedlar information om företaget och värderingar så att kund vet vad 
som kan förväntas, snarare än att erbjuda direkt interaktion i exempelvis 
elektroniska tidtabeller eller dylikt. Den kontakt med kund som finns känns 
genomarbetad och genuin, dock är denna svårtillgänglig och flera 
kommunikationskanaler saknas. 
 
De tjänster sidan erbjuder: 
- Nyhetsuppdatering 
- Jobberbjudanden 
- Kontaktuppgifter till allmänna keolisväxeln eller specifikt geografiskt 
område 
- Reseplanerare 
 
Strengths 
- Förmedlar ett stort miljö- samhällsengagemang, ger ett sympatiskt intryck.  
- Bemöter eventuell kritik och frågor i “Nyheter”. 
- Tydlig information.  
 
Weaknesses 
- Låg interaktivitet 
- Kontaktuppgifterna svårtillgängliga/ oinbjudande 
- Reseplaneraren ligger vid kontaktuppgifterna och ser dessutom väldigt 
outvecklad ut. Vid klick skickas kund utan förvarning till SL-bussar. 
 
Opportunities 
- Tydligt länka till olika kommuner/områden för att där öka 
kommunikationen. 
- Nyhetsavdelningen skulle kunna ha ett tydligare “apropå tidigare 
synpunkter”-fokus på nyheterna, för att enkelt visa att de kommunicerar. 
- Genom att göra saker del-vänliga (lägga till så att det är möjligt att länka till 
exempelvis twitter, facebook med mer) ökar även interaktionen. Detta skulle 
inte heller kräva speciella resurser då syftet är att “tycka till” snarare än att 
förväntas få svar på en fråga. 
 
Threats 
- Om nyhetssidan inte uppdateras tillräckligt ofta minskar trovärdigheten. 
- Synpunkter kan kännas för mödosamma för att fylla i, vilket leder till 
uteblivande av potentiell viktig information från kunderna. 
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4.3.4 Sj  
Sidan visar på varierade kommunikationskanaler samt ett brett utbud av 
sociala tjänster. Informationen på sidan är väldigt omfattande vilket kan bidra 
till en något tung känsla i gränssnittet. Dock erbjuds god navigation vilket 
underlättar för utforskning av gränssnittet. 
 
De tjänster sidan erbjuder: 
- Reseplanerare/ Köpa biljett 
- Länkar till sociala medier som facebook, youtube, scribd och twitter. 
- Trafikinformation 
- Tidtabeller 
- Information om företaget och tågen 
 
Strengths 
- Sparsmakat och tydligt mappad. 
- Lättillgänglig trafikinformation 
- Lockande prisexempel tydligt urskiljt från reseinformationen. 
- Kortfattad information om företaget, resande och sociala medier på första 
sidan. 
- Mångfacetterad kundtjänst med olika kommunikationskanaler och tydlig 
uppföljning av tidigare synpunkter. 
- Tydlig och omfattande meny längst ner. 
 
Weaknesses 
- Fullständig lista över sociala medier svårtillgänglig 
- Krånglig och undanskymd mobiltjänst. 
 
Opportunities 
- Sidan skulle kunna upplevas som ännu mer interaktiv med exempelvis live-
feed eller “senast besvarade”-ruta från twitter och facebook. 
- Genom att kunna “dela” sina resor skulle kunderna även uppmuntras att 
meddela sig med släkt och vänner. 
 
Threats 
-   Vid många trafikförseningar kan kunden inte längre förlita sig på första 
sidan utan måste fylla i formulär under “trafikinfo- är tåget i rätt tid?” Kan 
leda till att information missas. 
- Genom att inte kontinuerligt visa att det sker aktivitet i de sociala medierna 
riskerar företagen att kännas splittrat och många kunder kan undgå 
betydelsen i att kunna kommunicera fritt. 
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4.4. Designprinciper 
De brister som uppmärksammats i och med undersökningarna skulle kunna 
åtgärdas genom att följa vedertagna designprinciper: 

- Minimera antalet ställen att gå till. 
 Genom att samla likvärdig information, så som kontaktuppgifter, på 
ett ställe ökar användarens förmåga att lättare navigera och finns vad 
hon/han söker (se kapitel 2.3, Mappning). 
  

- Undvik lägen i så stor mån som möjligt. 
 Lägg istället frekvent använda verktyg så som resroboten på ett 
lättillgängligt ställe där fokus alltid bibehålls på aktiviteten som 
utförs, alltså resesökningen. (se kapitel 2.3, Lägen). 
 

- Håll konstant sidan uppdaterad med aktuell information. 
Förmedla föränderligheten i information med exempelvis 
datumstämplar på nya inlägg. Detta visar användaren att omsorgs 
läggs på att förmedla ny och rättvisande information och att denna är 
aktuell. Om sidan inte genast ger användaren en känsla av att 
förmedla ”rätt” information tvekar personen inte att snabbt går vidare 
(Dahlén, 2002), något som går att motverka genom att ge ett aktuellt 
och korrekt intryck.(se kapitel 2.1, hög- och 
lågengagemangsprodukter)  
 

-     Lägg saker som hör ihop nära varandra så att användaren tydligt        
ser att de hör ihop. 
Exempelvis bör prisexempel vara tydligt åtskilda från 
synpunktshantering, både genom gruppering och grafisk presentation. 
Det är även effektivt att avgränsa genom inringning eller avgränsning 
så som menyer frekvent är avgränsade från längre informationstexter 
och dylikt (se kapitel 2.3, Mappning). 
  

- Styr kundens uppmärksamhet med tydlig visuell hierarki. 
Eftersträvas större kommunikation med kund, synliggör då 
exempelvis de sociala medierna som används genom att lägga dem 
mer centrerat, göra texten större, tjockare eller en avvikande färg. 
Med andra ord något som får kunden att extra uppmärksamma och 
registrera funktionen utan att bryta personens flow om just olika 
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sociala medier inte var det som eftersöktes den gången (se kapitel 2.2, 
Användbarhet). 
  

- Välj annonssätt efter syfte och målgrupp. 
För ökad genomslagskraft och tillströmning till tjänsten bör pop-up 
annonser användas då ett tillfälligt intresse ska fångas och en tidigare 
oengagerad målgrupp ska lockas, exempelvis ny-resenärs kampanjer. 
Finns istället en engagerad målgrupp med krav på innehållet är en 
kampanjsajt ett gott alternativ för att förmedla mer långsiktig 
information, exempelvis jobberbjudanden (se kapitel 2.1, hög- och 
lågengagemangsprodukter). 
 

- Möjliggör delning för ökad interaktion. 
Genom att erbjuda användarna en möjlighet att dela med sig av resor, 
kommentarer, prisförslag med mer ökar interaktiviteten på sidan 
samtidigt som relativt lite resurser behövs tillgås av företaget(se 
kapitel 2.1, dela). 
 

- Gör enkäter enkla och obesvärande.  
Det kan vara svårt att skapa innehållsrika och uttömmande enkäter 
utan att informanten uppfattar den som ansträngande. Därför bör 
fokus ligga på att varje steg av enkäten ska kännas naturligt och 
obesvärat, då detta inte skulle ålägga en lika stor belastning på 
användaren. Detta kan åstadkommas genom att använda ett vardagligt 
ordförråd, göra alla steg självförklarande samt visa var i enkäten 
användaren är/ hur många steg som är kvar till slutförande. (se kapitel 
2.2, Användbarhet). 
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4.5. Handlingsplan 
 
Hemsida 
För att förmedla statisk information så som företagsinfo, allmänna regler och 
garantier bör en hemsida finnas. Den genomsnittliga kunden lägger förvisso 
ingen större vikt vid enskilda texter utan scannar endast sidan för att snabbt 
se om informationen finns överhuvudtaget. Informationen bör dock ändå 
finnas där för att förmedla ett seriöst intryck och visa på att fördjupning är 
möjlig om intresset finns.  
 
Din Turs hemsida före tillämpning av den lista på designprinciper som 
framtagits utifrån resenärs- och företagsintervjuer samt swot-analys (se 
kapitel 4.4, designprinciper):  
 

 
                       Figur 3. Din Turs hemsida före tillämpning  

1. 
Problem: Kundservice kan upplevas som splittrad då den är synlig på tre 
olika ställen. 
Mål: Samla ihop servicefunktionerna och tydliggöra vilken hjälp som går att 
finna. 
Åtgärd: Flytta kundtjänsten till ett mer centralt läge där fokus ofta ligger. 
Lägg funktionen nära de andra servicefunktionerna för att underlätta för den 
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som söker andra sätt att kommunicera än telefon. Visa tydligt vad 
kundservice gör genom att döpa om till den specifika aktivitet användaren 
söker. 
 
2. 
Problem: Sidan kan upplevas ha låg interaktivitet. 
Mål: Skapa en sida som känns levande och dynamisk. 
Åtgärd: Lägg till en dela-knapp vid sidor som kan ha nyhetsvärde, 
exempelvis bokningar av resor, nyheter från företaget, tävlingar, kampanjer 
och dylikt. 
 
3. 
Problem: Synpunktshantering är svårfunnen.  
Mål: Synliggöra synpunktshantering för ökad interaktion med kund. 
Åtgärd: Specificera med väl tydlig text var synpunktshantering går att finna. 
Visa även i så stor mån som möjligt hur synpunktshanteringen går till så att 
användaren vet vad som krävs för att lämna synpunkter. Visa exempelvis en 
telefon vid telefontjänst, brevsymbol vid skriftlig kommunikation, snabel-a, 
@, vid mail och dylikt. 
 
Efter tillämpning av designprinciper (se kapitel 4.4, designprinciper): 
 

Figur 4. Din Turs hemsida efter tillämpning 
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1. 
Utförd åtgärd: Servicefunktionerna har samlats ihop så att ”om oss” och 
numret till kundtjänst ligger nära varandra. På detta sätt minskas användarens 
tankebörda då personen slipper leta över skärmen.  
 
 
 

  
                                            Figur 5. Din Turs Reseplanerare efter tillämpning 
2. 
Utförd åtgärd: En dela-knapp har lagts till vid resor. På så sätt kan 
användaren visa andra vilken tid, resa och färdsätt personen valt och 
uppmuntra andra att göra samma sak.  
 
3. 
Utförd åtgärd: Numret till kundservice har flyttats ner i bild för att vara 
närmre fokus för användaren, vilket generellt ligger i mitten av bilden, 
alternativt längs menyer. Kundservice har även döpts om för att återkoppla 
till både potentiella frågor och synpunkter, på så sätt ser kunden tydligare vad 
som går att förvänta sig av kontakten. 
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Mobitime 
Vill företaget istället förmedla föränderliga fakta snabbt, exempelvis 
trafikförseningar, till en kund som har bråttom och/eller redan är på resande 
fot passar istället sms eller applikation som lämpligt media då det lämpar sig 
för snabb envägskommunikation. 
 
Mobitimes utssende före tillämpning av den lista på designprinciper som 
framtagits utifrån resenärs- och företagsintervjuer samt swot-analys (se 
kapitel 4.4, designprinciper): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figur 6 . Mobitime före tillämpning 
1. 
Problem: Resroboten som finns som huvudsaklig tjänst på hemsidan har 
ersatts av tidtabeller 
Mål: Snabbt kunna se vilken avgång som passar bäst 
Åtgärd: Lägg in reseroboten på första sidan så att det är möjligt att söka 
direkt. Ge även möjlighet att köpa biljetten direkt vid turförslaget, vilket 
minimerar behovet av ”köp tätortsbiljett”. ”Från hållplats”-fältet kan med 
fördel hämta uppgifter från gps-positionen för att bestämma närmsta 
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hållplats. Detta ska dock gå att ändra på om användaren vill åka från annan 
hållplats.  
 
2. 
Problem: Användaren kan inte kommunicera med andra angående resval.  
Mål: Möjliggöra för användaren att förmedla information angående resval 
Åtgärd: Lägg till en ”dela-knapp” på vald resa, samt en sms-knapp. På så 
sätt underlättas samåkning och avgångs- och ankomsttid för eventuellt 
väntande personer.  
 
3. 
Problem: ”Byt region” försätter användaren i en situation som inte går att 
”backa” sig ur. 
Mål: Tillåta användaren att hela tiden kunna se sig runt på sidan och enkelt 
kunna återvända till ursprungssidan  
Åtgärd: Möjliggör för användaren att trycka på telefonens ”bakåt-knapp” för 
att ta sig tillbaka i gränssnittet. Det är även en god idé att lägga in brödsmulor 
oalternativt lägga ”byt region”-knappen så att den tydligare förmedlar en 
utgång tillbaka till de tidigare valen. 
 
4. 
Problem: Ingen kontaktinformation finns 
Mål: Underlätta kommunikation mellan kund och företag 
Åtgärd: Lägga till en ”Frågor & Synpunkter” knapp på förstasidan. Denna 
ska vara kopplad till gps-positionen så att rätt företag per automatik kopplas 
in. Informationen kan även behöva kompletteras med vilket 
färdmedel/företag användaren färdas med. Kontaktinformation med 
telefonnummer och mail bör även finnas under ”Om oss” som komplement 
eller primärinformation till Mobitime då användaren i första hand inte 
kopplar Mobitime till företaget som utvecklat programmet utan snarare Din 
Tur som har sin logga på produkten. 
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Mobitime efter tillämpning av designprinciper (se kapitel 4.4, 
designprinciper): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 7. Mobitime efter tillämpning 
 
1. Vidtagen åtgärd: Samma Resrobot som finns på dintur.se har lagts på 
förstasidan för att effektivisera för de användarna som främst använder 
Mobitime för att söka resor. Genom gps-positionering står närmsta hållplats 
redan inskriven, men går att ändra om genom att klicka i rutan. Tiden som 
visas är relatid vilket innebär att det enda som krävs att användaren är att 
fylla i ankomshållplats och/eller trycka ”sök resa”. 
 
2. Vidtagen åtgärd: Se 4.2. Hemsida, åtgärd 2 
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3. Vidtagen åtgärd: Brödsmulor har lagts högst upp på sidan för att ge 
användaren hjälp att navigera sig på sidan samt enkelt ta sig tillbaka till 
ursprungsläget. 
 
4. Vidtagen åtgärd: Synunkter & Frågor ligger som en knapp på förstasidan. 
Den beräknas inte vara av samma vikt som de andra primär-knapparna, men 
bidrar till att visa användaren att det går att kommunicera med företaget när 
och om användaren själv vill.   
 
Facebook/ Twitter 
Är tvåvägskommunikation med den resande kunden som har bråttom det som 
eftersträvas rekommenderas ett mer dynamiskt media så som facebook eller 
twitter. På så sätt kan kunden ställa direkta frågor och få fortlöpande 
information vilket kan bidra till en ökad känsla av kontroll och minskad 
frustration. 
Västernorrlands Läns Trafik Ab har, via namnet Din Tur, ett facebookkonto. 
Detta konto är interaktivt i den mån att det är möjligt att se uppdateringar och 
”gilla” olika händelser. Till skillnad från exempelvis Sj´s facebookkonto 
(2011) är det dock inte möjligt att ställa frågor i samma utsträckning, lämna 
kommentarer med mer. 
 
Problem: Informationen känns inte uppdaterad  
Mål: Skapa en dynamisk sida som upplevs som aktuell. 
Åtgärd: Skrivs information in som är föränderlig under kort tid, exempelvis 
förseningar på vissa sträckor, bör dessa så fort som möjligt justeras efter att 
problemet åtgärdats. Datumstämpel tillkommer ju automatiskt med inläggen, 
det kan dock vara bra att ytterligare specificera med veckodagar eller dylikt 
för att visa på en kommunikation med mottagaren.  
 
Problem: Resurser saknas för att bemöta den kritik som kan tänkas 
uppkomma 
Mål: Ett media som är resurseffektivt i förhållande till 
kommunikationsmängd.  
Åtgärd: Använd huvudsakligen funktioner som möjliggör för användarna att 
interagera med företaget på egen hand. Exempelvis gilla-knappar, dela-
knappar, videor, reklamkampanjer med mer. Detta skapar förvisso främst 
envägskommunikation, dock väljer användaren själv att reagera, reflektera 
och sprida informationen.   
 
Sms 
Sms erbjuder främst ett sätt att genom envägskommunikation nå ut till kunder 
som inte har tillgång till en dator eller behöver få information snarast. Genom 
att kunna nå kunden dygnet runt och vara obunden av rum så som en dator är 
innebär sms den mest flexibla kontakten med kund, något som dock inte bara 
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är positivt. Det är av stor vikt att se sms som ett sätt att nå kunden i hemmet 
och därför vara väldigt restriktiv med vilken slags information som skickas 
ut. Kunden ska inte behöva känna sig besvärad eller trängs av de sms 
personen mottar utan uppfatta dem som hjälpmeddelanden som effektiviserar 
resande.  
 
Problem: Intergritetsskyddet ifrågasätts 
Mål: Skapa en sms-tjänst som känns trovärdig och relevant.  
Åtgärd: Bifoga en lättläst, kortare text med en lista över vilka tjänster som är 
möjligt att få i sms-form när användaren väljer en sms-prenumeration. 
Användaren kan då själv kryssa i vilken slags information som är aktuell: 
trafikförsening på närmsta linjer, långsiktiga förbättringsarbeten, 
handhavande av synpunktshantering med mer. En klausul som uppger att 
numret inte används till något annat, som exempelvis marknadsföring, bör 
definitivt finnas. 
 
Problem: Användaren känner sig uppbunden och låst vid tjänsten 
Mål: Användaren ska känna att tjänsten är frivillig och en tillgång snarare än 
betungande. 
Åtgärd: Alla sms bör avslutas med instruktioner för tillvägagångssätt för att 
avsluta prenumerationen. På de ställen där det är möjligt att teckna sms-
prenumeration bör det även finnas möjlighet att säga upp eller begränsa 
prenumerationen efter behov. 
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5 Analys och diskussion  
Sammanfattningsvis visar resultatet av de tre undersökningarna stora likheter 
angående behovet av potentiella framtida åtgärder. Dessa har därför skrivits 
samman som ett allmängiltigt designmanuskript snarare än punktinsatser för 
att hjälpa upp en specifik brist. Fokus i de utvärderingarna har dock legat 
något olika, i resenärsintervjun främst på användarsynpunkter, i 
företagsintervjun på resurser och utveckling och i SWOT-analyserna på 
hemsidors interaktionsdesign-aspekter ur ett expertperspektiv.  
 
Uppsatsens undersökningar har visat på olika sätt att öka interaktionen 
mellan företag och kund genom nyttjande av sociala medier:  
-För de kunder som reser ofta och därför har ett större engagemang i sina 
resor bör kommunikationen kunna breddas med sociala medier, exempelvis 
fördjupas med facebook, twitter, youtubevideos med mera. 
Resenärsintervjuerna visar på att samtliga använder mail, telefon och 
facebook dagligen, något som skulle kunna tillvaratas av företag som vill öka 
kommunikationen med användare. Då många resenärer uppgav sig använda 
youtube, twitter och facebook främst som mottagare av 
envägskommunikation bör dock dessa ses som ett komplement till ett mer 
omfattande media dör kontakt lättare upprätthålls med företaget. Ett exempel 
på detta kan vara en välgrundad hemsida eller tjänst som redan innehar en 
god interaktivitet och inbjuder till kommunikation på kundens villkor. 
 
-Interaktivitet kan även skapas genom att ge kunderna möjligheter att dela 
med sig av sina resor, företagets trafikinformation med mer genom att lägga 
till en “dela-funktion” på fler ställen, exempelvis vid påtänkt resrutt, nyheter 
eller dylikt. Då det i företagsintervjuerna framkom att resursbristen var en av 
de främsta anledningarna till den bristande utvecklingen av sociala medier är 
”dela-knappar” ett lämpligt alternativ. På detta sätt kan kunden diskutera 
eventuella resmål och tider med släkt och vänner samtidigt som inga extra 
resurser behövs av företaget då inget svar kommer att förväntas. 
 
-Resenären bör ges möjlighet att kommunicera med företaget på ett flertal 
sätt, förslagsvis mail, telefonservice, och enkäter. Dessa uppgifter bör vara 
lättillgängliga och väl synliga vid de olika kontakter resenären har med 
företaget, exempelvis hemsida, hållplatser, busskort med mer. Enligt de 
designprinciper som utvecklats är det möjligt att genom visuell hierarki 
förstärka de tjänster som anses viktiga. Exempel på detta visas i  kaptiel 4.4., 
Handlingsplan, problem 1. Feedback bör ges på att synpunkter inkommit och 
uppföljning ske genom samma media som kunden initierade kontakten med.   
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5.1  Problemlösning/resultat 
 
– Hur kan sociala nätverk på internet utnyttjas för att underlätta 
informationsspridning och kommunikation angående kollektivtrafik 
mellan resebolag och resenärer?  
För Västernorrlands Läns Trafik Ab, som är en del av projekt Bästa Resan 
(se kapitel 1.1.), innebär detta att fokusera på att göra hemsidan mer 
utåtriktad och erbjuda kunderna fler och tydligare kommunikationssätt.  
Genom att planlägga vilka målgrupper företaget riktar sig mot samt vilka 
sociala medier målgrupperna använder är det möjligt att planlägga var 
information till dessa grupper lämpligast bör placeras. Sociala medier kan 
främja kommunikation mellan företag och kund genom att komma till 
kunden på kundens villkor. Istället för att tvinga kunden att söka information 
i en miljö där personen vanligtvis inte befinner sig och därför har svårt att 
navigera lägger företaget fram information där kunden vanligtvis rör sig. På 
så sätt kan kunden själv välja att ta del av informationen om och när personen 
vill. Informationen blir på detta sätt en tillgång och tidsbesparing istället för 
svårfunnen och tidsödande. Genom att bruka sociala medier ges företaget fler 
möjligheter att nå den individuella användaren och skapa en meningsfull 
kommunikation.   
 
Detta resultat nåddes genom att fokusera på resultaten av delfrågorna som 
uppstod vid undersökningarna. 
 

5.1.1 Resenärsintervju 
 
– Vilka sociala medier finns idag för användarna? 
I intervjuer med kollektivresenärer (se bilaga 1) uppger en majoritet önskan 
om att kommunicera mer med sms eller genom en applikation, något som bör 
uppmärksammas av företagen. Majoriteten använder facebook och samtliga 
har mobiltelefon, mail och tillgång till Din Turs (2011) hemsida, så dessa bör 
vara de huvudsakliga kommunikationskanalerna för information.  
Två tredjedelar av de tillfrågade uppger dock att de har en smartphone eller 
planer på att skaffa en i framtiden, detta bör även tas med och planeras för i 
ett framtida perspektiv. 
 
– Hur kan sociala medier användas för att underlätta 
synpunktshantering mellan kund och avsändare? 
Informanterna uppger att de gärna tar del av långsiktig information inom 
företaget, exempelvis förbättringsarbete, resenärssynpunkter och åtgärder 
angående dessa, via hemsidan. Synpunktshanteringen uppger majoriteten 
vilja hantera via telefon eller mail och synpunkter bör bemötas med feedback 
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och återuppföljning genom telefon- eller mailkontakt alternativt redovisas via 
hemsidan. En större variation av sociala medier rekommenderas därför 
användas och synliggöras via hemsidan och hållplatser. 
  
Metodreflektion 
De resultat som nåddes via undersökningen underlättade för att nå ett svar på 
frågeställningen. Resenärsintervjuerna utfördes induktivt med ett kvalitativt 
synsätt vilket bidrog till den fördjupade kunskap som eftersöktes. Fördelarna 
med att intervjua personer som redan ingått i fokusgrupper i undersökningar 
för projekt Bästa Resan (2009-2010) var att ett ett mer hollistiskt resultat 
kunde uppnås. Intervjuerna kunde dock ha utförts på fler informanter eller 
kompletterats med kvantitativa siffror kring antal klick på hemsidan och var 
dessa skedde. 
 

5.1.2 Företagsintervju 
 
– Hur kan man vidareutveckla befintliga medier med hjälp av 
informatik? 
Fokus bör ligga på att vidareutveckla de metoder kunden redan använder, 
vilket för Västernorrlands Läns Trafik Ab:s del innebär hemsidan och 
mobilapplikationen. Vid framtida utveckling kan fokus breddas till facebook, 
youtube och twitter, men den huvudsakliga kommunikationen bör fortfarande 
ske via de mest vedertagna kanalerna, vilket är hemsida och 
mobilapplikation.   Det gemensamma för de olika företagen är den uppenbara 
viljan av att vilja kommunicera angående värderingar och företagets förmåga 
att erbjuda en god transporttjänst. Dock sker detta främst genom 
envägskommunikation där informationen tillhandahålls av företaget, läses av 
kunden men helt saknar förmågan att kommenteras, länkas till eller tyckas till 
om. Resurser saknas för att utveckla och driva kommunikationstjänster som 
fokuserar på sociala medier, då detta beräknas vara för tidskrävande. Detta 
skulle kunna göras mer interaktivt genom att lägga till ”dela-knappar”, vilket 
skulle kräva minimalt med resurser från företaget men öka användarens 
möjligheter att dela med sig och kommentera sina resor till andra. 
Hemsidorna kan även effektiviseras genom att samla de befintliga 
kommunikationstjänsterna och synliggöra dessa bättre.  
 
Metodreflektion 
Undersökningen syftade till att få en djupare insyn i vilka sociala medier som 
användes av företagen samt vilka resurser som skulle krävas för en 
vidareutveckling av dessa. Detta klargjordes i och med den induktiva 
intervjumetoden. En kvalitativ analys av intervjuresultaten ledde till en 
tillfredsställande insyn i företagens inställning till sociala medier. 
Intervjuerna kunde med fördel ha utförts på fler informanter. En kvantitativ 
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undersökning om besökssiffror i förhållande till bruk av sociala medier skulle 
även varit ett gott komplement. 
 

5.1.3 SWOT-analys 
 
– Vilka sociala medier finns idag för användarna? 
De sidor som undersöktes hade alla Styrkor som uppvisade en god 
kommunikation samt vedertagna normer för kundtjänst. Det fanns 
genomgående goda förutsättningar för ökad kommunikation med kunder och 
en god grund för breddning av sociala medier. De aspekter som brast i vissa 
sidor var fullgoda i andra och sidorna skulle ha mycket att vinna på att 
inspireras av varandra. 
 
– Hur kan man vidareutveckla befintliga medier med hjälp av 
informatik?  
Genom att se till vilka Möjligheter de olika sidorna visade kunde ett framtida 
behov planeras efter egenskaper för god användarvänlighet.  Många hemsidor 
skulle ge ett mer interaktivt intryck genom att återkoppla till inkomna och 
behandlade synpunkter, visa länkar till relaterade händelser, ge användarna 
chans att ”dela” nyheter, tydligare upplysa om vilka forum de engagerar sig 
inom med mer. 
 
Metodreflektion 
SWOT-analys är en vedertagen utvärderingsmetod för gränssnitt och 
balanserar upp de tidigare intervju-utvärderingarna genom att utgå från ett 
expertperspektiv snarare än användare- och förvaltarperspektiv. Detta innebar 
ett resultat med tydlig koppling till olika designprinciper samt en möjlighet 
att se resultaten på de tidigare utvärderingarna ur användbarhetssynpunkt.   
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5.1.4 Handlingsplan 

– Hur är det möjligt att vidareutveckla befintliga medier med hjälp av 
informatik? 
Genom att se på den design gränssnittet hade haft tidigare, behovet av 
kommunikation hos målgruppen, samt vilken teknikvana denna målgrupp 
hade kunde designprinciperna nyttjas för att skapa ett mer användarvänligt 
gränssnitt. Då kommunikationsbehovet var planlagt förbättrades snarare än 
nyskapades de sociala medier hemsidan redan hade. Synpunktshantering las 
exempelvis mer synligt i där användaren mest troligen har sitt fokus. 

Metodreflektion 
Då de tidigare framtagna designprinciperna användes fanns en god grund för 
de ändringar av gränssnittet som vidtogs. Genom en praktisk tillämpning 
erhölls en holistisk bild av de induktiva undersökningar som tidigare 
genomförts. För en mer komplett bild av framtida mediastrategier borde dock 
kvantitativa siffror rörande lönsamhet i förhållande till utvecklingskostnader 
framtagits.    
 

5.2 Slutsats 
Teori kring marknadsföring samt utformning av gränssnitt ligger som 
teoretiskt grund för uppsatsen. Denna tillsammans med analyser från 
företags- och resenärsintervjuer parat med swot-analyser besvarade 
forskningfrågan på ett fullgott sätt. 
 
– Hur kan sociala nätverk på internet utnyttjas för att underlätta 
informationsspridning och kommunikation angående kollektivtrafik 
mellan resebolag och resenärer?  
Sociala nätverk på internet, även kallat sociala medier, kan utnyttjas för att nå 
ut med information till resenärer i. Genom att nyttja medier som resenärerna 
frekvent är i kontakt med ökar företagets synlighet och kommunikation kan 
lättare etableras. För att sociala medier ska nyttjas så effektivt som möjligt 
krävs dock en planläggning av vilket syfte som finns med informationen, till 
vilken målgrupp denna riktar sig samt genom vilket media detta bör ske. 
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5.3 Förslag till fortsatt forskning 

5.3.1  Sociala medier inom public relations. 
Hur är det möjligt att skapa mersälj genom nyttjande av sociala medier? 
Vilka företag gagnas av att använda resurser för att underhålla sociala tjänster 
för ökad kommunikation med kund? Påverkar företagets storlek fördelarna 
med att nyttja sociala medier? Är vissa sociala medier mer kostsamma än 
andra? En kvantitativ uppsats som fokuserar på kopplingen mellan företag 
aktiva inom olika sociala medier och försäljningssiffror. Genom att studera 
ett mindre antal företag i olika storlekar kan en kostnadskalkyl produceras. 
Denna ska visa på vilka faktorer för sociala medier som krävs för att dessa 
ska ge bäring.  

5.3.2 De ständigt obeständiga sociala medierna 
En kvalitativ uppsats med syfte att ta fram generella riktlinjer, obundna till 
specifika sociala medier och därför relativt tidsmässigt obundna. Dessa 
riktlinjer tas fram efter studier och användarintervjuer där de främsta 
gemensamma nämnarna för användarvänlig kommunikation tas fram. Dessa 
korsrefereras med andra kognitiva modeller av kommunikation varpå en 
tydlig bild växer fram av grundläggande principer inom människa-dator-
människa kommunikation. 
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Bilagor 

Bilaga 1:  Resenärsintervjuer angående sociala medier i 
kollektivtrafiken. 
 
Bakgrund:  
1. Kvinna/ Man,  Boendeort, Ålder, Civilstånd/Familj: 
 
A: Man, Härnösand, 60, Singel. 
B: Man, Örnsköldsvik, 29, Singel. 
C: Man, Örnsköldsvik, 55, Singel. 
D: Man, Utansjö (omland), 59, Familj. 
E: Kvinna, Kramfors, 54, Singel. 
F: Kvinna, Örnsköldsvik, 60, Familj. 
G: Man, Härnösand, 52, Familj. 
H: Kvinna, Örnsköldsvik, 45, Familj. 
I: Kvinna, Nordmaling, 57, Familj. 
J: Kvinna, Kramfors, 40, Familj. 
K: Man, Hörnefors, 56, Familj. 
L: Kvinna, Umeå, 64, Singel. 
M: Man, Örnsköldsvik, 31, Familj. 
 
Resande: 
5. Vanligaste färdsättet:  ( )Bil     ( )Buss   ( )Cykel   ( )Gång   ( )Tåg    ( )  
 
A: Buss. 
B: Buss, Cykel, Gång. 
C: Buss. 
D: Bil, Buss.  
E: Buss, Cykel. 
F: Buss. 
G: Gång.  
H: Buss, Cykel. 
I: Buss, Tåg. 
J: Bil. 
K: Bil.  
L: Bil, Buss, Cykel 
M: Buss, Tåg. 
 
 
 
 
 



 

   
 

6. Viktigast vid val av färdsätt (exempelvis pris, säkerhet, närhet, tid): 
 
A: Tillgänglighet, priset är inte av avgörande betydelse. 
B: Pris, smidighet 
C: Enkelt, pris 
D: Tidseffektivt. 
E: Bil är ingen möjlighet, så buss och gå, tåg. 
F: Det mest praktiska, miljöpåverkan  
G: Pris. 
H: Snabbhet, pris, smidighet 
I: Tidseffektiv, smidighet 
J: Att kunna ta sig från a till b på kortast tid. 
K: Tid 
L: lämplig tid, smidighet. 
M: Att den går dit jag bor. Jag bor 2 km från tåget. På morgonen tar jag 
däremot buss, då den går 50 meter från mitt hus. 
 
7. Vad skulle få dig att resa mer med kollektivtrafiken? 
 
A: Tillgängligheten, den sociala aspekten 
B: Fler turer på helger och kvällar. 
C: Bättre förbindelser 
D: Inget, jag genomför alla resor kollektivt. 
E: Bättre kollektivtrafikutbud. Oftast är det alldeles för bökigt. Framförallt H: 
F: Tågtrafiken bör förbättras. 
G: Inget, jag använder mest kollektivt. Tillgänglighet, pris, tid, turtätgång.  
H: Smidighet. 
I: Turtäthet 
J: Turtäthet och pris. 
K: Botniabanan kommer jag att ta när den börjar gå mer tillförlitligt. För mig 
är turtäthet och tillförlitlighet viktigt. 
L: Turtäthet 
M: Om det funnits en busspendel till tåget. 
 
8. Hur är din syn på kollektivresande idag och varför? 
 
A: Positivt inställd. 
B: Positivt inställd. (mycket större politisk satsning)  
C: Fler borde åka kollektivt! 
D: Positiv, bara synd att inte fler är medvetna om hur bra det är. 
E: Positivt inställd. 
F: Positiv. Miljöaspekten är viktig. 
G: Positivt med tider med mer. Utveckla dock gärna uppmaningen i media, 
peppa fler! Tydligare profilering. 



 

   
 

H: Positivt, fler borde åka kollektivt. 
I: Positivt, fler borde åka kollektivt. 
J: Om allt funkar med tider och byten så är jag positiv 
K: Lite negativt med det dåliga utbudet (turtäthet, helgtrafik m.m.), skulle 
vara positivt annars. 
L: Vill gärna åka kollektivt, men det är bökigare och tar längre tid. Dåliga 
förbindelser. I principen väldigt positiv, men dåligt pris och turer.  
M: Kluven, negativ numer, men var positiv tidigare. 
 
 
Sociala medier: 
9. Vilka sociala medier använder du i dagsläget? (exempelvis twitter, 
facebook, podcast, youtube) 
 
A: Mail, facebook(negativt inställd), youtube. (väldigt kritisk till det öppna)   
B: Facebook, twitter, flickr, youtube, reddit. 
C: Facebook, youtube. 
D: Inga (om man inte räknar mail) 
E: Inga, men använder internet.   
F: Facebook och msn.   
G: Facebook.  
H: Privat facebook, sms, mail.    
I: Privat facebook, sms, mail.    
J: Facebook, youtube. 
K: Endast Youtube. 
L: Facebook, youtube. 
M: Facebook. 
 
10. Hur van är du med att använda teknik? 
A: Fullt förtrodd, känner sig hemma med teknik. 
B: Stor datorvana, ganska stor mobilvana. 
C: Väldigt, ingen problem alls. 
D: Medel, har dator, mail och mobiltelefon men inget mer avancerat. 
E: Inte så mycket. 
F: Intresserad men håller mest på med det nödvändiga. Har smartphone, 
laptop med mer. 
G: Ganska van. Orädd. 
H: Har en smartphone, men gillar annars inte när det blir för tekniskt. 
I: Jag interagerar med teknik dagligen men mestadels ganska okomplicerade 
saker, så medel. 
J: Medel, jag har ju en del teknik men känner mig inte helt hemma med den.    
K: Jag är väldigt van med teknik då jag jobbar med olika verktyg som 
byggnadsinspektör. Inte rädd för att testa på nya saker. 
L: Väldigt van. 



 

   
 

M: Väldigt. 
  
11. Hur ofta loggar du in på olika sociala medier såsom twitter eller 
facebook? 
 
A: Nu och då, mailen flera gånger varje dag, men facebook kanske var 10:e 
dag. 
B: 4-5 ggr/dag  
C: Youtube 1-2/v, facebook varannan dag. 
D: Aldrig 
E: ca varannan dag. 
F: Aldrig 
G: ca 3 ggr/vecka. 
H: ca 2-3 ggr/vecka. 
I: Kikar dagligen. 
J: Kikar dagligen. 
K: ca 4-6 ggr/ vecka. 
L: 3-5 ggr/vecka (youtube) 
M: Dagligen 
 
12. På vilket sätt använder du teknik i resande? (exempelvis GPS, 
karthjälp, elektroniska tidtabeller)  
 
A: Alla tidtabellerna på telefonen. Din tur, känner av var resenären är. 
B: GPS, resetabeller på datorn. 
C: Resetabeller på datorn, köpa biljett via sms. 
D: Elektroniska tidtabeller på hemsidan använder jag när jag är på jobbet 
eller så och vill kolla upp andra avgångstider. 
E:Train app, elektronisk tidtabell, gps nån gång. 
F: Inget, hellre tidtabell i pappersform. 
G: Bokningar alltid via nätet, kollar förseningar via telefon. 
H: GPS, boka biljett via nätet. 
I: Använt karta några ggr, men bökigt, bokar alla resor på nätet.  
J: Jag köper resor på internet och kollar tidtabellen på datorn .  
K: Jag använder GPS i bilen, men inte så mycket mer.  
L: Jag använder GPS i jobbet och kollar ibland upp kartor på internet. 
M: Tidtabell i mobilen. 
 
13. Hur skulle du vilja få information angående resande? (exempelvis 
trafikförseningar, uppdateringar i kollektivtrafiken, ändringar på grund 
av väder med mer) 
 
A: På telefonen syns förändringar på ”uppdateringar” eller dylikt. Enligt din 
tur ska man få ett sms med förseningar, men oftast räknar man ut det själv. 



 

   
 

B: Bussarna bör ha elektroniska skyltar, info om nästa hållplats m.m. Längre 
sträckor skulle sms uppskattas, annars bara plottrigt. 
C: Sms skulle vara bra. 
D: Sms och app. Alternativ färdväg vid förseningar eller hinder som vanliga 
bussen inte kan hantera. 
E: Sms skulle vara bra. 
F: Akuta grejer på sms, annars på din tur eller internet. 
G: Sms. 
H: För egen del kanske sms eller nätet via telefonen. Det är viktigt att man 
kan hitta mer och uppdaterad ny information på nätet. 
I: sms, skulle vara jättebra! 
J: Jag skulle uppskatta sms om det hänt något. 
K: Sms hade ju varit väldigt bra 
L: Ringa nån och få alla uppdateringar, sms skulle också funka bra. 
M: Sms. Jag har upplevt dåligt bemötande på telefonservicen.  
 
 
14. Hur skulle du känna angående att dela med dig av personliga fakta 
så som telefonnummer och adress för att få löpande reserelaterade 
uppdateringar? 
 
A: Ingen fara, det gör jag gärna. 
B: Om jag skulle ha nytta av uppdateringarna är det inget problem. Endast de 
nödvändigaste uppgifterna. 
C: Inga bekymmer alls! 
D: Ingen fara alls, bara bra! 
E: Jag har inga problem med det. 
F: Inga problem. 
G: Det skulle absolut vara okej. 
H: Det är okej. 
I: Lite restriktiv. 
J: Jag är lite tveksam, men om det är något som skulle gagna mig så känns 
det okej. 
K: Jomen det skulle vara okej, men bara för syftet. Då vill man veta att 
numret inte används till annat som marknadsföringskampanjer eller att det 
kan hamna i andra register. 
L: det skulle jag väl kunna göra, men då med garantier för att det inte 
missbrukas. 
M: Hellre att den infon man behöver ge ut lagras i appen, det mesta bör 
kunna ske automatiskt. 
 
15. Vid oförutsedda händelser, vilken slags kontakt skulle du vilja ha 
med kundtjänst? (exempelvis mail, sms, telefonservice) 
 



 

   
 

A: Ringa 
B: Twitterkonto, sms-nummer. Huvudsaken är att det finns direkt-kontakt, 
alltså inte att man ska behöva gå hem och maila eller bli kopplad genom 
diverse växlar för att nå kundtjänst.  
C: Antingen ringa eller sms. 
D: Skicka sms eller ringa. 
E: Helst Ringa men även sms hade funkat, men då måste samordnat 
kontaktinformation finnas på varje hållplats. 
F: Sms skulle funka bra. 
G: Sms funkar bäst. 
H: Sms skulle jag föredra eller att ringa. 
I: Ringa, men då bör nummer bör finnas på alla hållplatser! sms 
J: Sms eller att tala med någon personligen på kundtjänst. 
K: Sms eller telefonservice 
L: Ringa någon kundtjänst till vilken det bör finnas info på varje hållplats. 
M: Ringa. Direkt kommunikation, integrerat system med rese-ersättning. Om 
det är möjligt skulle det var bra med datasynkronisering via app. 
 
 
16. Hur vill du framföra synpunkter på kollektivtrafiken? (exempelvis 
mail, sms, telefonservice, brev) 
 
A: De har ju barometern, även på hemsidan där man kan tycka till. Talar de 
aldrig om vem som vinner presentkortet? 
B: Huvudsaken är att man klart och tydligt ska märka ut det på sin hemsida, 
ge möjlighet till många olika kommunikationssätt så att folk får välja själv. 
C: Enkät, mail, telefonnummer, twitter.  
D: I telefon eller mail. 
E: Ringa, personlig kontakt. 
F: Mail eller ett telefonsamtal. Helst mail. 
De har ju barometern, även på hemsidan där man kan tycka till. Talar de 
aldrig om vem som vinner presentkortet? 
G: På din tur är det mycket enkäter vilket jag absolut kan fylla i. Men om 
man har något större ärende tar jag det gärna via personlig service eller mail. 
H: Det är lite beroende på vilken slags resenär man är. Vid kontinuerligt 
resande gärna via sms vid akut-grejer, annars webben, typ formulär. 
I: Maila eller fylla i enkät på hemsidan. 
J: Mail. 
K: Mail eller sms. Även enkät på hemsidan. 
L: Gärna enkät på webbsidan. 
M: Mail. 
 
 



 

   
 

17. Vid synpunkter på kollektivtrafiken, hur skulle du vilja att detta 
behandlades?(skulle du exempelvis vilja vara helt anonym och lämna det 
bakom dig, få feedback på att synpunkten blivit mottagen och/eller även 
få uppdateringar om hur ärendet fortskrider) 
 
A: Gärna feedback och uppdatering. 
B: Gärna feedback på att det mottagits och behandlas. 
C: Gärna feedback på att det mottagits och behandlas, men uppföljning beror 
lite på vad det handlar om, det skiljer från fall till fall. 
D: Feedback på att synpunkten inkommit samt plan eller dylikt för 
uppföljning. 
E: Jag tar gärna en dialog eftersom det förmodligen är något man tycker är 
viktigt att åtgärda. Vill gärna bli kontaktad så att man märker att ärendet följs 
upp.  
F: Gärna feedback på att det mottagits och uppdatering. 
G: Jag skulle vilja ha ett kvitto på omhändertagande av åsikt samt få veta hur 
det åtgärdats. 
H: En allmän uppvisning av vad som förbättrats, förändrats, så att man ser att 
det är under utveckling. Viktigt med feedback. 
I: Jag vill ha ett kvitto först, sen en uppskattning på hur lång tid det kommer 
att handlägga, samt hur långt 
J: Jag vill ha bekräftelse på att min synpunkt mottagits och om det är något 
som jag vill ska förändras så gärna uppdatering.  
K: Gärna någon slags fortlöpande rapportering på hemsidan där man kan se 
vad som felanmälts och hur det tagits om hand om. På det sättet slipper ju tio 
olika personer rapportera samma problem och den som funderar på att 
rapportera något kan lätt se att ingen uppmärksammat det tidigare. 
L: Om det är en konstruktiv fråga eller synpunkt så vill jag få feedback på 
vad som händer. 
M: Man vill ju gärna veta vilken slags åtgärd det gäller, behöver inte 
nödvändigtvis vara personligen utan funkar också bra med hemsidan eller via 
tidningar. 
 
 
18. Har du en smartphone? Har du planer på att skaffa en smartphone? 
 
A: En med internet på, men inte den senaste. 
B: Ja, men en äldre modell. Skulle nog köpa  
C: Nej 
D: Nej 
E: Nej 
F: Nej 
G: Ja 
H: Ja 



 

   
 

I: Ja, men via jobbet så vissa sidor är spärrade osv. 
J: Ja, fast äldre. 
K: Ja. 
L: Jag har ingen i dagsläget men det är möjligt att jag skaffar en i framtiden. 
M: Ja, men en äldre modell. 
 
19. Om ja: Brukar du ladda hem appar? Skulle det vara aktuellt för dig 
att ladda hem en buss-app? 
 
A: Ja, fantastiskt bra med en buss-app! 
B: Det skulle absolut vara intressant! Då skulle jag vilja att den innehöll alla 
tidtabeller i hela länet. Man skulle även lätt kunna markera ut var man börjar 
och var man slutar och då se sin resväg. Den ska finnas för alla plattformar 
och kännas enkelt, smidig och simpel. Om man har gps kan man få reda på 
var man är. 
G: Ja, om det är något som skulle underlätta för mig. 
H: Ja, jag laddar hem appar, men mest för jobbets skull så bara sådana jag 
faktiskt behöver.   
I: Lite tveksamt om man får ladda hem appar till arbetstelefonen, men skulle 
det gå låter det absolut intressant. 
Lite tveksamt om man får ladda hem appar till arbetstelefonen, men skulle 
det gå låter det absolut intressant. 
J:Ja, jag laddar hem appar nu och då. Om det fanns en bästa tur-app skulle jag 
absolut vara intresserad!  
K: En app skulle absolut vara aktuellt. Idag har jag train info men 
uppdateringen inte så snabb, men det är å andra sidan inte informationen på 
stationen heller. 
L: En rese-app låter absolut intressant. 
M: Det skulle jag kunna tänka mig att ta hem om jag skulle ha nytta av den. 
 
 
Övrigt: 
B: öppet trådlöst internet på alla längre resor. Sätesvärmen ska funka på 
vintern. En långsiktig politisk satsning behövs där man har ett långsiktigt 
perspektiv på åtminstone 10 år. På det sättet kunde kanske de gamla 
attityderna förändras. 
 
 

 
 
 
 



 

   
 

Bilaga 2: Företagsintervjuer angående sociala medier inom 
kollektivtrafiken 

1  Din Tur 
Den person som har det huvudsakliga ansvaret för sociala medier på Din Tur 
är Sture Lantz, marknadsansvarige. Din Tur är Västernorrlands läns 
transportkoncept som strävar mot att möjliggöra för effektiva och moderna 
transporter. Kommunikationen gentemot kund sker huvudsakligen via 
hemsidan, där det dock även är möjligt att ladda hem tidtabeller och 
reserelaterad information till en smartphone.  
 
1. Hur använder ni er av sociala medier i dagsläget?  
Vi använder oss huvudsakligen av mail. Vi har en databas med e-kunder, 
vilket vi främst använder vid enkätundersökningar. Det finns även en tjänst vi 
prenumererar på där man fortlöpande bevakar Sveriges bloggar för att se om 
något skrivs om företaget, så att det är möjligt att hänga med och 
uppmärksamma om man får beröm men även hjälpa till och bemöta frågor 
och kritik kunder kan ha haft. Eftersom vi håller oss mest i bakgrunden just 
nu så har vi inte fått någon feedback på processen kring sociala medier ännu, 
vilket är förståeligt 
 
2. Hur tas synpunkter om hand i dagsläget? 
Resenären fyller i blankett på hemsidan, denna hanteras via datasystem, 
beroende på synpunkt så hamnar den hos det företag det gäller. Alla klagomål 
arkiveras och man får autofeedback på att det mottagits. Det går även att se 
vilka resenärer som blivit svarade så på det sättet håller man koll på att alla 
åsikter följs upp. 
 
3. Känner ni ett behov av att utveckla sättet ni når era kunder? 
Det ligger och puttrar, men resursbrist både ekonomiskt och personalmässigt 
ligger bakom att det inte utvecklas mer. Vi diskuterar fortlöpande kring 
facebook med mer men då vi saknar underlag för att realisera något i 
dagsläget avvaktar vi än så länge. 
 
4. Några specifika önskemål eller tankar kring detta? 
Sociala medier i stort är väldigt intressant men för att skapa något kvalitativt 
och kunna förvalta det på ett bra sätt bygger vi hellre upp klara mål inom 
företaget innan vi skapar en tjänst.  
 
 
 
 



 

   
 

5. Vilka resurser har ni för att förvalta sociala medier? Personal- och 
kunskapsmässigt. 
I dagsläget har vi tre personer som sitter med synpunkter endast, för att även 
nå ut till de sociala medierna skulle det krävas åtminstone en person extra, 
något som det tyvärr saknas budget för. 
 

2  Keolis 
Christian Gorgis jobbar som projektledare inom marknadskommunikation på 
Keolis. Företagets kommunikation med kunder utgår främst från hemsidan 
keolis.se men visionen är att inom framtiden jobba mer med sociala medier. 
Arbetet mot en ökad kommunikation är ständigt pågående dock har Keolis 
olika avtal med olika kommuner vilket gör kommunikationen till kunderna 
komplex.  
 
1. Hur använder ni er av sociala medier i dagsläget?  
Vi använder oss bland annat av facebook där vi tidigare genomfört 
rekryteringkampanjer till chaufförstjänster. Vi tror att sociala medier kan 
användas som ett bra verktyg för att få resenärer intresserade av kampanjer 
och vilja få mer kunskap. Tidigare har förare har rekryterats via facebook på 
en kampanj. Jag tror på att skapa intresse för kampanjer via sociala medier, 
men sedan driva vidare dessa på exempelvis hemsidan eller i ett separat 
forum där man kan driva mer långvarig kommunikation med de intresserade. 
Även testresenärer hade vi en kampanj för, där vi integrerade bloggande med 
facebook. Både testresenärs- och förarekampanjen har genomgående fått god 
feedback, vilket känns kul och sporrande. Sen måste man fundera över vilken 
grad av filter man ska ha, för till skillnad från privatpersoner som använder 
sig av medierna måste man som företag ta in många andra aspekter så som 
konkurrens, sekretess med mer. Man kan därför inte fullt ut köra på nån slags 
person-till-person kommunikation utan tydligt utarbeta riktlinjer som 
stämmer in med företaget och tydligt förmedla dessa till kund.  
 
2. Hur tas synpunkter om hand i dagsläget? 
Genom den kontakt vi har med kunder, på facebook, twitter med mer, fångar 
vi upp klagomål, funderingar och förslag på förbättringar och gillar den 
levande diskussionen som kan uppstå med kunderna. Jag tycker att det är 
viktigt att man från början funderar över hur man ska följa upp informationen 
man får via medierna. Helst ska resurserna finnas för att ta hand om alla 
synpunkter, klagomål och funderingar och detta snabbt. Att skapa 
kommunikation där det inte finns resurser för att bemöta kritiken som kan 
komma in känns inte professionellt. Det är viktigt att undvika att skapa nån 
slags ”klagomur”, det blir varken konstruktivt för oss eller kund. 
 



 

   
 

3. Känner ni ett behov av att utveckla sättet ni når era kunder? 
Ja, absolut. Vi värdesätter den öppna kommunikationen som kan ske med nya 
medier och diskussionen är ofta uppe om hur vi bör nå ut till kunderna för att 
få en bättre dialog. 
Vi håller ett öga på de olika sociala medierna och försöker delta aktivt där vi 
har möjlighet, men eftersom vi har olika avtal beroende på kommun så skiljer 
sig hur vi interagerar med kunderna därefter. Det håller i dagsläget på att 
sammanställas riktlinjer för hur vi ska hantera sociala medier inom företaget 
då intresset och frågorna hos även hos de anställda är många. 
 
4. Några specifika önskemål eller tankar kring detta? 
Framtids- och/eller drömscenariot hade ju varit att ha resurserna och 
kunskapen till att ha någon som sysslade med detta på heltid och att 
kontinuerligt jobba med att implementera kunnandet kring sociala medier i 
det dagliga arbetet. Apropå att kommunicera med resenärer beror på vilka av 
tal vi har på de olika orterna. Ansvaret och möjligheterna vi har att 
kommunicera med resenärerna varierar ganska stort, så bäst vore att hitta ett 
media som känns flexibelt. Twitter på liknande sätt som SJ (ref) använder det 
är kanske aktuellt. 
 
5. Vilka resurser har ni för att förvalta sociala medier? Personal- och 
kunskapsmässigt. 
I dagsläget har vi inte tillräckligt med resurser eftersom budgeten vi får 
genom upphandlingarna inte täcker sådana omkostnader Vi skulle på sikt 
vilja använda oss av sociala medier på ett hållbart sätt, men ligger nu i 
startgroparna och håller än så länge på att se hur dessa skulle kunna 
implementeras så smidigt och effektivt som möjligt. 
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