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Abstract: 

When booking a trip along the railway through several train operators it is not uncommon 

that information about possible disruptions along the railway (that can change or cancel 

the booked trip) are not relayed to the passengers. Today, research on rail traffic in 

Sweden is limited. It is unclear how satisfied customers are with the quality of the 

information they receive during their trip (if they get it at all), including with respect to 

disruptions. Our partners have identified what they believe is a need among train 

operators, which is a service for disruption information to travelers. In addition to 

confirming that there is a need for such a service, we have an interest to investigate how 

such a service might look like and what the users want. Our research has shown that 

passengers are not satisfied with either the amount of information about disturbances or 

how often they get it. Along with KnowitBorlänge, we have come up with a proposed 

solution that uses already existing technologies to create a portal for an efficient way to 

get the interference information to travelers. 

 

Keywords: train traffic, train, disruption information, real time 

information, deregulation 

 

Abstrakt: 

Vid bokandet av en resa längs med järnvägen via flera tågbolag så finns (i dagens läge) 

inte alltid information kring eventuella störningar längs med järnvägen som kan förändra 

eller ställa in den bokade resan. I dag är forskning kring bantrafiken i Sverige begränsad. 

Det är oklart hur nöjda resenärer är med kvalitén på den information de får kring sin resa 

(om de får den överhuvudtaget), bland annat med avseende på störningar. Vår 

samarbetspartner har identifierat vad de tror är ett behov hos tågbolag, vilket är en tjänst 

för information om tågtrafiken för resenärer. Utöver att bekräfta att det här behovet finns 

har vi även ett intresse att undersöka hur en sådan här tjänst skulle kunna se ut och vad 

användarna vill ha. Vår forskning har visat att resenärerna inte är nöjda med varken 

mängden information om störningar eller hur ofta de får den. Tillsammans med Knowit 

Borlänge har vi kommit fram till ett lösningsförslag som använder befintliga tekniker för att 

skapa en portal som på ett effektivt sätt levererar störningsinformation till resenärer.  

 

Nyckelord: tågtrafik, tåg, störningsinformation, realtidsinformation, 

avreglering 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till situationen idag och de problem vi identifierat. 

Utifrån de problem som vi identifierat har vi formulerat hypoteser och en 

forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid bokandet av en resa längs med järnvägen via flera tågbolag så finns (i dagens läge) inte 

alltid information kring eventuella störningar längs med järnvägen som kan förändra eller 

ställa in den bokade resan. I dag är forskning kring bantrafiken i Sverige begränsad. Det är 

oklart hur nöjda resenärer är med kvalitén på den information de får kring sin resa (om de 

får den överhuvudtaget), bland annat med avseende på störningar. 

Enligt Johanna Törnquist(2006) så är situationen långt ifrån ideal, då den information 

(exempelvis tågposition, prioriteringar och prestandaindikerare) som Banverket (numera 

Trafikverket) har i sina interna system inte kan nå ut till sina berörda kunder. 

Avregleringen av järnvägen har även bidragit med problem. NIM (Nordic Infrastructure 

Managers) säger i en studie från 2001: 

 

“The current processes and arrangements were developed at the time of monolithic 

national railways and are not intended to be commercial. The weaknesses of these 

arrangements in the changing environment are becoming increasingly clear”  

(Nordic infrastructure Managers, 2001) 

 

Den avreglerade järnvägen är alltså inte anpassad för en numera kommersiell bransch 

med flera olika tågbolag. Vår samarbetspartner har identifierat vad de tror är ett behov 

hos tågbolagen, vilket är en tjänst för information om tågtrafiken för resenärer. Utöver att 

bekräfta att det här behovet finns har vi även ett intresse att undersöka hur en sådan här 

tjänst skulle kunna se ut och vad användarna vill ha. 

 

1.2 Forskningsfråga A 

Med det som utgångspunkt formulerades följande generella forskningsfråga: 

 Vilka attityder finns bland resenärer och tågbolag när det gäller 

informationsutskick till resenärer om resor? 

 

1.3 Syfte 

Syftet är att genom datainsamling från olika aktörer kunna svara på de hypoteser som är 

framtagna ur forskningsfråga A. 

 

1.4 Hypoteser 

Med våra hypoteser ämnar vi att kunna besvara vår forskningsfråga A. 

Ur frågan (kapitel 1.2) kunde vi härleda följande 5 hypoteser. 
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1. Majoriteten av användare (resenärer) av järnvägen vill ha en centraliserad tjänst 

för störningsinformation. 

2. Majoriteten av resenärer är omedvetna om de informationskanaler som finns. 

3. Tågbolag utan störningsinformationsutskick till resenärer saknar eller är 

omedvetna om tekniken finns, eller saknar kompetensen för att utveckla en sådan 

tjänst. 

4. Majoriteten av resenärer får inte information nog för att de inte är identifierade av 

operatör. 

5. Tjänsten för informationsutskick används inte korrekt eller är inte optimal. 

 

1.5 Forskningsfråga B 

Med hänsyn till hypotes 1 så ställer vi oss frågan: 

 Hur skulle en centraliserad tjänst för störningsinformationsutskick kunna 

realiseras? 

 

1.6 Avgränsning 

Vi har valt att fokusera på tågbolag vars tågtrafik rör sig genom Dalaregionen. Vi tror dock 

att resultatet vi får kommer vara tillämpbart på all tågtrafik nationellt. I vårt 

lösningsförslag, för forskningsfråga b, kommer vi inte gå in på tekniska detaljer kring 

dataformat, kommunikationen eller säkerhet gällande den centraliserade tjänsten. Vi vill 

endast belysa den minsta väsentliga information som behövs från varje involverad 

komponent och vad de har för funktion i den centraliserade tjänsten. 
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2 Metod 

I kapitlet beskrivs de metoder vi använt för att utföra vår forskning, samt hur vi samlar 

in data och tolkar den. 

2.1 Strategi 

Arbetet påbörjades med en pilotundersökning hos tågresenärer för att ge en bättre 

förståelse för användarnas behov och tankar kring problematiken (beskriven i kapitel 1). 

Detta för att kunna utforma lämpliga intervju och enkätfrågor, men även för att hitta flera 

delproblem (problematisera) för att ur dem kunna härleda olika hypoteser. Tanken är att 

från resenärerna kunna upptäcka behov som stödjer våra hypoteser, för att sedan ta upp 

behovet med tågbolagen för att belysa behovet samt se om det finns ett intresse från deras 

håll att tillfredsställa det. Slutligen sker en datainsamling från Trafikverket för att se om 

tekniken och informationen finns för att möjliggöra en sådan tjänst. 

 

I korta drag är vår strategi strukturerad i följande tre steg 

 Ta fram 1-5 hypoteser 

 Via datainsamling (enkäter, intervjuer) från olika aktörer undersöka om våra 

hypoteser stämmer eller ej. 

 Via analysen av datainsamlingen kunna lämna ett lösningsförslag. 

 

2.2 Fallbeskrivning 

Definitionslista 

Störningsinformation Information om en störning längs med 

järnvägen. Kan leda till försening eller 

inställt tåg. 

Störningar Störningar av olika slag som sker på 

järnvägen. Olyckor, signalfel etc. 

Informationskanaler/kanaler Platser/tjänster som kan förmedla 

information. Hemsidor, applikationer, 

personal etc. 

Centraliserad tjänst En (digital) tjänst som är nationellt central 

som innefattar alla operatörer av 

järnvägen. 

Operatör/Tågbolag Bolag som kör tåg längs med järnvägen. I 

vår studie är det bolag som kör tåg med 

persontransport. 

Informationsutskick Information som inte nödvändigtvis 

behöver handla om störningar utan kan 

även handla om ersättningsmöjligheter, 

alternativa resesträckor etc. 
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Realtidsinformation Information som uppdateras och är 

aktuell. Speglar vad som händer i detta nu 

i verkligheten. 

API Applikationsprogrammeringsgränssnitt 

(applicationprogramming interface) är en 

specifikation av hur olika applikationer 

kan använda och kommunicera med en 

specifik programvara. 

 

SJ - Avregleringen av Statens Järnvägar 

Den 16 juni 2009 beslutade regeringen om att öppna marknaden för persontrafik på 

järnvägen. Från 2009-2011 har fullt konkurrens införts stegvis (se figur 2)(Lidell & 

Mattsson, 2013). 

 

 

Figur 1- Järnvägssektorns avreglering (Lidell & Mattsson, 2013) 

 

I och med avregleringen har en rad nya operatörer tagit sig in på marknaden och numera 

kör flera operatörer personresor i Sverige. Några exempel är Tågkompaniet, Östgöta 

Trafik, Snälltåget, Tågåkeriet i Bergslagen. 

 

Trafikverkets öppna API 

Trafikverkets öppna API för trafikinformation är sedan år 2010 öppet för allmänheten att 

använda genom att godkänna deras licensavtal och skapa ett användarkonto. API:et kan 

användas för att hämta data som rör väg och järnvägstrafik i Sverige. Data som är 

tillgänglig angående tågtrafik är sådan som till exempel: ankomster och avgångar från 

station, information om sådant som påverkar en viss station, information om ett visst tåg 

(som trafikinformationsägare, planerad försening, bokningsinformation, beräknad 

ankomst m.m.), information som rör järnvägen (som information kring banarbete, tågfel, 

anläggningsfel och dylikt)(Öppet API - nu enklare för externa att få Trafikverkets 

information om trafiken, 2016).  
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För att hämta ut data skickas en fråga med ett POST HTTP-anrop, samt eventuellt filter 

beroende på vad som önskas hämtas, dataformat som returneras är XML eller 

JSON(Trafikverkets öppna API för trafikinformation., 2016). 

För vidare information om datamodell och exempel på användningsfall så 

rekommenderar vi Trafikverkets egna hemsida om API:et 

(http://api.trafikinfo.trafikverket.se). 

 

 

2.3 Metodik 

2.3.1 Forskningsstrategi 

Survey research 

Med det som grund har vi beslutat oss för att utföra en survey research (granskande 

undersökning). Syftet med en survey är att samla in någon form av data från en större 

grupp av respondenter. Från den data som samlas in är tanken att man som forskare ska 

kunna dra slutsatser från den om en större population genom generalisering (Oates, 

2006). Eftersom vi vill studera åsikter och tankar bland en större population så lämpade 

sig survey research bäst, då det innebär användandet av enkäter. 

2.3.2 Forskningsansats 

Enligt Michael Le Duc vid Mälardalens högskola så är en abduktiv forskningsansats en 

kombination av deduktion och induktion (Duc, 2016). Abduktiv forskning lämpar sig i 

praktiskt utrednings- och forskningsarbete. Exempelvis börjar forskarna sin studie med en 

inledande intervju (eller fler) för att bygga en modell som i senare steg kan testas mot 

respondenter i en strukturerad datainsamling (se figur 2). 

 

Figur 2- Induktion och deduktion(Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991) 
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Med de förutsättningar vi har inför vår studie har vi kommit fram till att en abduktiv 

ansats är bäst lämpad för vår studie. 

 

2.3.3 Tillvägagångssätt 

För att göra arbetsflödet överskådligt har vi valt att dela in det i olika faser. Faserna är 

döpta på ett sätt att de beskriver vad de innefattar. Studien påbörjade med en initial 

pilotundersökning för att övergå i en datainsamling som i sin tur ledde till en analys och 

testande fas. 

2.3.4 Arbetshypotes 

En hypotes är ett ställningstagande som säger att “A leder till B”. Det är även viktigt att 

hypotesen ska kunna testas (Oates, 2006). I början av det här arbetet fanns inga hypoteser 

då området saknade tidigare forskning. Hypoteserna dök upp under samtal med vår 

samarbetspartner och handledare för studien. Utifrån de tidiga hypoteserna beslutade vi 

att utföra en pilotundersökning och genomföra enkätundersökningar bland tågresenärer 

för att se om de antaganden vi gjort kunde bli arbetshypoteser. Allt eftersom vår 

pilotundersökning fortskred så trädde tre stycken arbetshypoteser fram vilka resten av 

studien baserades på (se kapitel 1.3, hypoteser 3-5). 
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2.4 Datainsamling 

Det finns två typer av data: primärdata och sekundärdata 

Primärdata är data som samlas in via enkät, intervju eller observation under forsknings 

gång. Sekundärdata är data som genererats av tidigare studier, dokument eller 

vetenskapliga artiklar som redan finns skapade av andra, men som kan vara av intresse 

och relevant för denna studie (Oates, 2006). 

 

Vår primärdata samlades in via en enkät som skickades ut via sociala medier samt via 

telefonintervjuer med Linkon och tågbolagen: Tågåkeriet i bergslagen, och Östgöta trafik. 

 

2.4.1 Enkäter 

Enkäter är en samling fördefinierade frågor i en viss förutbestämd ordning. 

Respondenterna blir ombedda att svara på frågorna och på så vis ge forskarna data som 

kan analyseras och tolkas. Enkäter associeras frekvent med forskningsstrategi survey 

strategy och den insamlade data kan användas för att leta efter mönster och kunna göra 

generaliseringar för större populationer än den urvalsgruppen som använts för enkäten. 

(Oates, 2006) 

 

Vid utformningen av enkäter är det viktigt att tänka på att man inte får så många chanser 

att gå tillbaka och rätta till eventuella fel eller brister i enkäten. Så som svårtolkade frågor, 

frågorna bör vara kort formulerade, tjugo ord eller mindre, och lätta att förstå, det vill säga 

använd termer som respondenten förstår. Enligt Oates bör frågorna också vara utformade 

så att de inte leder respondenten till ett visst svar.  

 

Utformning av enkät  

Vid design av enkäten valde vi att använda oss utav stängda frågor, något som Oates 

(2006) rekommenderar för att lättare kunna analysera svaren. Första och sista frågorna är 

dock öppnafrågor där respondenten kan lämna en egen kommentar, för att fånga mer 

kvalitativ data. Stängdafrågor minskar tiden för respondenterna att svara men kan också 

skapa frustration om svars-alternativ saknas. Med detta i åtanke börjar vi med en pilot-

enkät för att kunna utvärdera enkäten och förbättra eventuella brister. Oates berättar att 

de brister som kan visa sig i ett sådant för-test av enkäten är svårigheter hos respondenten 

att tolka och svara på frågorna, hur lång tid det tar att besvara enkäten och täcker de 

fördefinierade svaren alla önskade svar?  

 

Enkäter kan utföras på olika sätt: Med eller utan forskaren närvarande. Vi har valt det 

senare alternativet, självadministrerad enkät, då Oates berättar att självadministrerade 

enkäter kan spara tid för forskaren och enkäten kan nå ut till en större mängd 

respondenter. Oates nämner också att forskar-administrerade enkäter kan leda till att 

forskaren påverkar respondenten med olika tonläge eller kroppsspråk. Är forskaren 
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närvarande när respondenten skall besvara enkäten finns det också risk för att 

respondenten försöker vara forskaren till lags och vill svara “rätt” eller vad respondenten 

tror att forskaren önskar få som svar.  

 

Urvalsgrupp 

Enligt Scott Smith(Smith, 2016)så kan man få fram en lämplig storlek på sin urvalsgrupp 

genom en enklare ekvation. Resterande biten av det här underkapitlet (2.4.1) bygger på 

teorin presenterad av Smith. 

 

För att räkna ut ekvationen behövs vissa värden vara kända: 

 Populationsstorlek 

 Konfidensintervall 

 Konfidensgrad 

 Standardavvikelse  

  

Populationsstorlek 

Populationsstorleken är den mängd människor som forskaren vill kunna generalisera 

kring och som urvalet av respondenter skall representera. I många fall är denna siffra 

okänd eller som mest uppskattad av de som undersöker. 

 

Konfidensintervall 

Konfidensintervallet kan förklaras kort med att vara den statistiska osäkerheten, ett 

intervall för slumpmässigheten som uppstår för varje resultat. Det vill säga, samlas data in 

från en slumpad urvalsgrupp på tusen personer så kommer en annan slumpad 

urvalsgrupp på tusen personer producera ett liknande resultat inom konfidensintervallet 

som den första gruppen. Alltså ett resultat som hamnar innanför konfidensintervallets tak 

och tröskel. 

 

Konfidensgrad 

De vanligaste konfidensgraderna som används inom statistiken är 90%, 95% och 99%. 

Konfidensgraden kan beskrivas som hur tillförlitligt det är att genomsnittet faller inom 

konfidensintervallet. Används en konfidensgrad på 95%, befinner sig resultatet av det vi 

försöker mäta innanför konfidensintervallet i 95% av fallen, eller vid 19 av 20 gånger.  

 

Standardavvikelse 

Hur stor avvikelse som förväntas i svaren, när undersökningen ej påbörjats är 0.5 en säker 

standardavvikelse att välja. 

2.4.2 Intervjuer 

Vid insamlingen av empirisk data valde vi att använda oss ut av intervjuer. Oates (2006) 

förklarar att intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod när forskaren vill få tag på 
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detaljerad information, kvalitativ data, om komplexa och öppna frågor. Något som enkäter 

eller andra former av kvantitativa insamlingsmetoder inte kan tillfredsställa. Då vi är 

intresserade av tågbolagens arbetssätt och användande av digital teknik när det kommer 

till informationsutskick till tågresenärerna, anser vi att intervjuer är bäst lämpade att 

samla in kvalitativ data. 

 

Det finns olika typer av intervjuer; strukturerade, semi-strukturerade samt 

ostrukturerade. 

Oates (2006) beskriver semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer som lämpliga 

när forskaren är intresserad av att “utforska” snarare än att “kolla av”. I och med att syftet 

med vår empiri är att få svar på frågor som “hur, vad” och “varför” så verkade den här 

typen av intervjuer mest lämpliga. Vi ville dock få en viss struktur i våra svar, då vi har en 

del specifika frågor. Därför ansåg vi att intervjuer av den semi-strukturerade typen är den 

bäst lämpade.  

 

2.5 Dataanalys 

För analysen av data insamlad från enkäter av vi använt oss av kvantitativ dataanalys.Den 

data som samlas in från  enkäterna sammanställs och analyseras genom användning av 

diagram, så som cirkeldiagram och stapeldiagram. Oates (2006, s. 249) skriver 

användandet av diagram som ett sätt att ge ett visuellt stöd för att presentera och 

analysera kvantitativ data. 

 

2.6 Förväntat resultat 

Det vi förväntar oss att få ut av användandet av metoden är bekräfta eller avvisa våra 

hypoteser. Med vetskapen om huruvida hypoteserna stämmer eller ej så hoppas vi kunna 

få ledtrådar om hur vi skulle kunna bygga ett lösningsförslag. Utifrån intervjuerna hoppas 

vi få en uppfattning av tågbolagens användning av digital teknik för hantering av 

störningsinformation och möjligheterna med redan existerande tjänster de använder ha. 
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3 Resultat 

I kapitlet presenteras den data som samlats in, analyserats och tolkats.  

3.1 Enkäter 

Pilotenkäten besvarades av 10 tågresenärer på tågstationer i Uppsala och Borlänge, utöver 

frågorna i pilotenkäten ställdes följdfrågor för att identifiera andra relevanta frågor för vår 

slutgiltiga enkät. Efter slutförd pilotenkät och feedback från handledare så justerades och 

tillkom frågor till den slutgiltiga enkäten. Alla svar från enkäten presenteras inte i kapitlet 

då vi inte ansåg de var viktiga för vårt resonemang. Men enkäten och alla svar kan 

återfinnas i bilaga A samt bilaga B. 

 

3.1.1 Urval och populations storlek 

Enligt Trafik Analys så har under 2015, 212 miljoner resor genomförts. Resor syftar här på 

passagerare. 

 

Med våra värden, felmarginal på 10% och en konfidensgrad på 95%, har vi beräknat att vi 

behöver 97 stycken personer som besvarar enkäten för att data ska vara tillförlitlig och 

vara representativt för vår populations storlek. För uträkning av storleken på 

urvalsgruppen har online-verktyget Survey Monkey(Survey Monkey, 2016)använts som 

bygger på teorin kring urvalsgrupp under rubriken enkäter i metod kapitlet.  

 

Då vår urvalsgrupp för respondenter ligger på 97 personer (val av storlek på urvalsgrupp 

beskrivs under Urvalsgrupp i Metod kapitlet) valde vi på grund av tidsbrist och 

bekvämlighetsskäl att skicka ut enkäten via sociala medier och låta den vara själv-

administrerad.  

 

Enkäterna bestod av 12 stängda frågor och en möjlighet för respondenten att skriva tankar 

och funderingar fritt. Data samlades in från respondenter som reste mer än 1 gång/år. 

Enkäten i sin helhet med alla svar finns i Bilaga A. Totalt så svarade 102 personer. 
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3.2 Resultat av enkäter 

Vår enkät hade som syfte att ge oss en insikt i hur resenärerna uppfattar situationen i 

tågtrafiken idag vad gäller störningsinformation. I de figurer som följer så försöker vi tolka 

de svar som respondenterna lämnat och sätta det i ett sammanhang. Enkäten finns i sin 

helhet i bilaga B, vi presenterar här endast det data vi anser vara relevant för studien. Vi 

förväntar oss att ta reda på om respondenterna är nöjda med mängden information, hur 

snabbt de får den, samt hur informativ den faktiskt är.  

 

Syftet med vår första (enkätfråga 1 är vilken stad respondenten oftast reser ifrån, se bilaga 

A) fråga är att ge oss en uppfattning om hur relevant respondenternas svar är. Vi tänker 

oss att ju mer sällan man reser under året desto mindre viktigt blir information om 

störningar. Vi tror också att de som reser med högre frekvens under ett år råkar ut för flera 

störningar än de som reser sällan. Därmed blir de som reser ofta mer intressanta än de 

som reser sällan. 

 

Vi har fått en relativt bra spridning av respondenter i vår undersökning, med en majoritet 

som reser 1 till flera gånger om året (figur 3). Det optimala hade givetvis varit att få en 

majoritet av respondenter som reser flera gånger i veckan eller om dagen. Vi anser dock 

att vårt resultat är tillförlitligt trots det.  

 

Figur 3 – Enkät fråga 2 

 

I fråga 4 (figur 4) vill vi se om en av grundorsakerna för problematiken vi identifierat är 

något som upplevs bland respondenterna. I skrivandets stund så kan frågan ses som 

ganska självklar och kanske rent ut av onödig. Vi anser dock att vi behöver konkret veta att 

respondenterna faktiskt upplever störningar i tågtrafiken för att kunna bygga en korrekt 

slutsats. Svaren var precis som väntade med en majoritet som svarar ”Ja”. Vad vi kan tolka 

utifrån detta är att resenären inte får tillräckligt med information och inte får den i 
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tillräckligt god tid. Vikten av detta blir desto större av att majoriteten av resenärerna har 

upplevt störningar i bantrafiken och 37.3% reser 1 till flera gånger i månaden (se figur 3) 

vilket vi tolkar som en relativt hög frekvens. 

 

 

Figur 4 – Enkät fråga 4 

 

 

Figur 5 – Enkät fråga 5 

Som uppföljning på tidigare fråga i figur 4 så ville vi här (figur 5) veta mer om vad som 

händer i de situationer som respondenten har upplevt förseningar under sin resa. När 

resenären får information anser vi är mycket viktigt. Att en majoritet på 50% inte har fått 

information om störningar på sin resa är därför problematiskt och är något som ytterligare 

visar på tyngden av problematiken som finns idag. 
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Figur 6 - Enkät fråga 7 

 

I fråga 7 (figur 6) ville vi ge ytterligare en dimension av problematiken. Vi har hittills 

försökt tagit reda på om respondenterna har upplevt störningar och inställda tåg, samt om 

de fått information om störningar och inställda tåg i vad de anser som god tid. Så, i fråga 7 

vill vi ta reda på om kvalitén på informationen är tillräcklig. Vi kan tänka oss ett scenario 

där information har skickats ut till resenärer men den beskriver inte källan till problemet 

eller när det förväntas vara åtgärdat. Hur värdefull är egentligen sådan information? 

Resultatet av frågan visar att en viss majoritet anser att den här kvalitén av informationen 

är bristande. 

 

Vad har vi upptäckt så här långt 

Vi har nu fått resultat som visar mer detaljerat hur problemet ser ut. Det rör sig alltså om 

för lite information och att information inte når resenären tillräckligt fort. 

 

Nästa steg är att ta reda på vilka kanaler som används för att ta del av den information 

som skickas ut. Genom de svaren vill vi kunna spekulera kring hur en framtida tjänst 

skulle kunna vara utformad. Om en av de olika kanalerna för information är föredragna så 

är det något att beakta i vårt lösningsförslag. En annan del till anledningen till frågorna 

om kanaler är för att se om respondenterna är överhuvudtaget medvetna om de kanaler av 

information som finns, utöver de självklara som personal på tåget. 
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Figur 7 – Enkät fråga 9 

Informationen som skickas ut har flera olika kanaler. Det har visat sig att resenärerna får 

oftast sin information från personal på tåget (figur 7). Det tolkar vi som att majoriteten av 

störningar i trafiken upplever resenären under sin resa. Trots detta så vill majoriteten få 

den här informationen via SMS (figur 8). 

 

 

Figur 8 – Enkät fråga 10 

Fråga 10 (figur 8) är av flervalskaraktär där respondenten kunde välja ett eller flera 

alternativ. Även om SMS är överlägset den mest föredragna kanalen för information, så 

tolkar vi det som att en kombination av SMS och meddelande av personal är det 

föredragna. 
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Figur 9–Enkätfråga 13 

Figur 9 visar svar från sista frågan i enkäten där respondenten kan lämna egna tankar och 

åsikter kring ämnet. Tre av respondenternas kommentarer tyder på att tågresenärerna 

inte är nöjda med den information de tar del av. Informationen är inte av tillräcklig kvalité 

då det saknas kompletterande information om alternativa transportsätt och detaljer kring 

vad det är som orsakat störningen. Något som också bekräftas i figur 3. 

 

3.3 Intervjuer 

Intervjuerna skedde via telefon och e-mail. Telefonintervjuernaspelades in (efter 

respondentens godkännande) och transkriberades i efterhand. De transkriberade 

intervjuerna återfinns i Bilaga C, D och E. 

 

Genom att intervjua några utvalda tågbolag ämnar vi att stödja hypotes nr.3 och 

undersöka om tågbolagen är medvetna om de problem vi identifierat i vår 

enkätundersökning bland resenärerna. Vi har även förhoppningen om att vi ska få en 

djupare insikt kring de problem vi identifierat. 

 

3.3.1 Intervju 1 - Tågåkeriet i Bergslagen 

Maria på trafikkontoret berättar att den tjänst de använder idag kallas Linkon. Genom 

Linkon får de passagerarlistor där de biljetter som sålts (via SJ) visas. På det sättet kan de 

kontakta resenärer om störningar i trafiken. Maria berättar dock att de utnyttjar den 

tjänsten enbart när berörda tåg har många bokade resenärer. I andra fall kontaktar hon 

resenärerna personligen då hon tycker det är omständligare att använda Linkon då. 

 

3.3.2 Intervju 2 - Linkon 

Andreas Engström är konsult på Linkon och berättar (se bilaga E) att: 

Linkons huvudsakliga uppgift är att möjliggöra försäljning och 

distribution av tåg- och länstrafik i Sverige och även i viss 

mån i Europa. 
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Systemet har funktion för informationsutskick till resenärer, dock är den inte automatisk 

och kräver att information om störningar måste upptäckas av tågbolagen själva. 

 

Vad Linkon kan erbjuda är möjligheten för operatören att se passagerarlistor för sina tåg 

och kontaktuppgifter till resenärerna (om de lämnat dem vid köp av en biljett). Här finns 

möjligheten att manuellt göra massutskick av sms och mail med information om 

störningar eller förändringar i tågtrafiken. 

 

3.3.3 Intervju 3 - Östgöta trafik 

Systemintegratören och förvaltningsledaren Albert berättar att de IT-lösningar för 

tågresenären de använder idag är primärt en applikation för mobiltelefoner och deras 

hemsida. Det vill säga tågresenären får aktivt söka upp störningsinformationen själv på 

hemsidan eller ladda ner en app för just Östgöta trafik. Vad det gäller automatiska utskick, 

pushmeddelanden eller SMS, är det e-post de använder idag. Albert berättar att: 

När vi tittar på SMS och pushmeddelanden, så är ju det svåra med det att det är svårt att  

definiera det som är min resa. Vad är det egentligen jag skall prenumerera på, så jag egentligen  

bara får den informationen som är relevant för mig. 

Då det gäller en störningssituation så är första steget enkelt berättar Albert, att 

prenumerera på en linje mellan två hållplatser, men så fort flera byten blir relaterade till 

en resa, tåg eller expressbuss till exempel, så blir det svårare att definiera vad som är just 

"min resa". Den enda kopplingen de har mellan person och biljett är kontokortsnummer 

som användes för att betala biljetten. Så de lagrar ingen kontaktinformation för 

tågresenärerna utöver de resenärer som själva ansluter sin e-post till 

prenumerationstjänsten. Östgöta trafik använder sig utav Trafikverkets öppna API för att 

hämta störningsinformation, men de är inte anslutna till Linkon då de använder sig utav 

en egen databas. 
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4 Teori för lösningsförslag 
I vårt resultat fick vi fram data som gav oss mer information om hur ett lösningsförslag 

skulle kunna byggas. Men vi saknade en konkret teori. I följande kapitel beskriver vi den 

teori som ligger bakom vårt lösningsförslag (se kapitel 5.4). 

 

4.1 SOA – Tjänsteorienterad arkitektur 

Tjänsteorienterad arkitektur eller service orientedarchitecture (benämns SOA hädanefter) 

beskrivs av W3C (Service-Oriented Architecture (SOA) Definition, 2016) samt Ahlstedt 

och Vassilas (Ahlstedt & Vassilas, 2006) som en flexibel IT-arkitektur baserad på tjänster 

som är löst sammankopplade. Och med “löst sammankopplade” menas att tjänsterna 

oberoende av varandra, oavsett underliggande kod, kan leverera sin funktionalitet. En 

tjänst i sin enklaste form utgörs inom en SOA av en funktion, exempelvis funktionen: “lägg 

till tågresenär”. 

 

Tjänsterna finns oftast i olika typ av miljöer och kommunicerar då framför allt via någon 

form av nätverk. Det finns flera olika egenskaper som SOA bör besitta, men det handlar 

framför allt om att tjänsterna är abstrakta versioner av program som finns i de “riktiga” 

systemen, program och databaser. Därmed en styrka med SOA jämtemot andra tekniker, 

återanvändningen av redan existerande tjänster. Poängen är att tjänsterna bara ska 

leverera rätt data, det intressanta är inte hur eller varifrån data kom eller hur tjänsterna är 

utvecklade.  

 

 

 

 
Figur 10- Enkel beskrivning av SOA 

 

Illustration av en enkel SOA där tjänstekonsumenten skickar ett service request 

meddelande till tjänsteleverantör, som svarar med ett service response meddelande. 

Request- och response-meddelanden bör definieras så att både leverantör och konsument 

kan tolka dem. 

 

I de fall där en uppgift eller affärsprocess efterfrågas med åtskilliga funktioner talar 

Ahlstedt och Vassilas om komposittjänster. Men andra ord en tjänst som använder sig 

utav många sammanlänkade tjänster för att genomföra en uppgift, se figur 11. 
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Figur 11- Komposittjänst som anropar ytterligare tjänster för att genomföra en affärsprocess/uppgift(Ahlstedt & Vassilas, 2006) 

Vidare förklarar Ahlstedt och Vassilasatt tjänsterna kan ses som svarta lådor. Där externa 

komponenter tar del av det förväntade resultatet som genererats utav tjänsten, utan 

inblick i den anropade tjänstens uppbyggnad. Det vill säga att de är löst sammankopplade 

som nämnts tidigare i kapitlet. Huruvida tjänsten är lokaliserad i samma IT-miljö eller 

annat håll än den aktör som anropar den är oviktigt, samma tjänst kan därför användas i 

åtskilda processer och redundans blir sällan något problem. 
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5 Slutsats 

I vår forskning ämnade vi att svara på följande fråga: 

 Vilka attityder finns bland resenärer och tågbolagen när det gäller 

informationsutskick till resenärer om resor? 

 

Ur vilken vi härledde följande 5 hypoteser: 

 

1. Användare (resenärer) av järnvägen vill ha en centraliserad tjänst för 

störningsinformation. 

2. Resenärer är omedvetna om de informationskanaler som finns. 

3. Tågbolag utan störningsinformationsutskick till resenärer saknar eller är 

omedvetna om tekniken finns, eller saknar kompetensen för att utveckla en sådan 

tjänst. 

4. Resenärer får inte information nog för att de inte är identifierade av operatör. 

5. Tjänsten för informationsutskick används inte korrekt eller är inte optimal 

 

Via vår datainsamling har vi lyckats få svar på alla hypoteser och presenteras nedanför i 

var sitt delkapitel. Utöver det har vi lämnat ett kapitel för lösningsförslag som svar på 

forskningsfråga B (kapitel 1.6). 

 

 Slutligen avslutas kapitlet med en diskussion kring hela forskningen. 

 

5.1 Hypotes #1 och #2 

 Användare (resenärer) av järnvägen vill ha en centraliserad tjänst för 

störningsinformation. 

 

Genom den data vi samlade in från resenärerna genom våran enkätundersökning kan vi se 

att resenärerna vill ha en centraliserad tjänst för störningsinformation. Förmodligen är 

inte det viktigaste att tjänsten är central men att den ger skenet av det. Med det menar vi 

att så länge resenären kan få all information från samma tjänst så är behovet uppfyllt. Om 

den tjänsten är skapad genom ett utbyte av flera andra olika tjänster är det av mindre 

betydelse. 

 

 Resenärer är omedvetna om de informationskanaler som finns. 

 

Resenärer får sin information framförallt genom personal på tåget (se kapitel 3, figur 7). 

Vi vågar dock dra slutsatsen att resenären inte är medveten om att det finns flera kanaler 

för information om störningar. Kanaler så som trafikverkets hemsida kan bidra med 

realtidsinformation om störningar gällande en tågresa men det är en relativt outnyttjad 

kanal enligt vår undersökning. 
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5.2 Hypotes #3, #4 och #5 

 Tågbolag utan störningsinformationsutskick till resenärer saknar eller är 

omedvetna om tekniken finns, eller saknar kompetensen för att utveckla en sådan 

tjänst. 

 

Genom våra intervjuer kunde vi påvisa att den här hypotesen inte stämmer fullt ut. 

Tekniken och tjänsten finns hos operatören (se Linkon, kapitel 4.2.2) men den är inte 

automatiserad. Därmed så blir resultatet att de tågbolag utan konstant mänsklig 

övervakning av tågtrafiken inte kan få ut information till resenärerna då det kräver en 

manuell process. 

 

 Resenärer får inte information nog för att de inte är identifierade av operatör. 

 

Stämmer. I vissa fall köper resenären genom kanaler som integör det möjligt att lämna 

personuppgifter om resenären. Exempel är när resenären köper biljett på tåget av en 

konduktör. I det fallet finns ingen information om resenären och därmed kan den inte 

kontaktas med information om eventuella störningar. 

 

 Tjänsten för informationsutskick används inte korrekt eller är inte optimal 

 

Som nämnt i underkapitel 4.2.2 så finns möjligheten att sända ut information till 

identifierade resenärer i form av massutskick av sms. Det är svårt att avgöra om tjänsten 

Linkon används optimalt, men vad vi kan säga är att det fattas viss funktionalitet i 

tjänsten, så som automatiserade massutskick av information till resenärerna om 

oförutsedda störningar längs deras resa. 

 

5.3 Diskussion 

Vad vi kan säga se från en jämförelse av intervju- och enkätdata är att resenärerna 

föredrar att få information på ett sätt som inte alltid stöds av tågbolagen. Anledningen tror 

vi har att göra med att det inte finns något samarbete mellan tågbolag för att nå ut till 

resenärer med relevant störningsinformation. 

 

Varför existerar de här informationsproblemen? Vi tror att den snabba avregleringen och 

omorganiseringen av järnvägen inte har hunnit med den teknik som finns. Från läget då 

endast en operatör fanns (SJ) finns nu ett flertal. Vad som saknas är gemensamma 

riktlinjer för hur tågtrafiken ska skötas i Sverige och vilken nivå av service som förväntas 

av tågbolagen. Vi är av uppfattningen att tågbolagen inte är medvetna och- eller inte lägger 

tillräckligt stor prioritet vid service som resenärerna förväntar sig. För att tåg ska vara ett 

fortsatt attraktivt transportmedel så måste kvalitén på service förbättras. Vi tror att vår 
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datainsamling pekar på att resenärerna vill ha bättre kvalité på den information som 

skickas ut (när den väl gör det) och de vill få den i bättre tid. Om vi kan se en förbättring 

här så tror vi att tåg kommer få en ökad popularitet bland resenärer. Då informationen 

blir mer utförlig och tillförlitlig så ökar chanserna för resenärerna att planera sina resor 

bättre. 

5.4 Lösningsförslag 

Forskningsfråga B var följande: 

 

 Hur skulle en centraliserad tjänst för störningsinformationsutskick kunna 

realiseras? 

 

Utifrån det data som samlats in ser vi att SOA är en utgångspunkt för vårt lösningsförslag 

som skulle kunna vara ett svar på den frågan (se Teori för lösningsförslag, kapitel 4). Vi 

har genom intervjuer identifierat existerande tjänster som oberoende av varandra har den 

funktionalitet som vi ser behövs för att realisera en större komposittjänst (se teori, kapitel 

4). Där de oberoende tjänsterna tillsammans kan utgöra en komposittjänst, som vi kallar 

portal. Portalen är tänkt att tillgodose funktionaliteten att per automatik skicka ut 

störningsinformation till tågresenärer som reser med användare av denna portal, det vill 

säga tågbolagen. 

 

Det vi ser som en lösning är en kombination av de olika APIer som finns att tillhandahålla, 

för att skapa en tredjeparts portal för tågbolagen.  

Se figur 12.

 

Figur 12 - Idé till lösningsförslag 

 

Figur 12 beskriver hur denna tjänst skulle kunna se ut, där Trafikverkets API anropas i 

intervall och returnerar eventuella störningar som påverkar de sträckor som operatören 

har valt att övervaka i portalen. Returneras störning från Trafikverkets API utifrån de 

sträckor som övervakas så hämtas passagerarlista ut från Linkonför åtkomst till 

tågresenärers telefonnummer, som sedan skickas vidare med störningsinformation till en 
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en tredjepartstjänst för att göra massutskick av SMS till berörda tågresenärer. Tågbolagen 

skall även ha möjlighet att skicka ut information kring störningar innan de rapporterar 

den till Trafikverket för ännu högre kvalité på information, kvalitéer som tid och detaljer 

kring störningen.  

 

 

Figur 13 - Lösningsförslag som processmodell 

Vidare detaljerat förslag på hur vår tänkta lösning ser ut beskrivet med en processmodell 

(se figur 13). Tågbolagen som är anslutna till tjänsten tillhandahåller stationssignatur för 

vilka stationer de har tåg anslutna till. Denna signatur används sedan i Process P0.1 för att 

kontrollera i Trafikverket API om det förekommer någon störning kopplat till denna 

station. Returneras en störning från Trafikverket hämtas telefonnummer för de berörda 

resenärerna ut från Linkon systemet, baserat på något slags id, och ett massutskick av 

SMS görs för att informera resenärer om störningen. I de fall där Tågbolagen själva är 

medvetna om störningar innan de rapporteras in till Trafikverket, kan operatören själv 

göra en manuell inmatning av information gällande störning. I annat fall är detta system 

tänkt att fungera med så få manuella rutiner som möjligt. 

 

Vad löser vi 

Genom Portalen kan vi få en tjänst för information till resenärerna som till synes är 

centraliserad. Resenären behöver enbart ange kontaktinformation vid köp av biljett för att 

möjliggöra informationsutskick. Den stora skillnaden från dagens läge är att information 

om passagerare och resan finns på samma plats. 

 
5.5 Metodkritik 

Om vi hade haft mer tid så kunde en uppföljande datainsamling av resenärer gjorts. Vissa 

svar väckte flera frågor som hade varit intressanta att få svar på. När det kommer till tid 

hade det även varit givande att upprättat ett samarbete med Linkon. Då vi inte har sett 
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system eller funnit någon teori om det (utöver de intervjuer vi gjort) så har det varit svårt 

att bilda sig en uppfattning om exakt hur det fungerar. 

 

 

 

Datainsamlingen 

Enkäter 

Då majoriteten av våra respondenter inte reste med hög frekvens (se kapitel 3.2 figur 3) så 

kan vi ifrågasätta hur relevanta våra svar är. Det optimala hade varit att söka efter de 

resenärer som reser så ofta som möjligt och haft de som respondenter. 

 

Analys 

Analysen av intervjudata hade kunnat göras på ett mer systematiskt sätt, med hjälp av 

(exempelvis) nyckelord och dylikt. 

 

Slutsats 

Ett samarbete med Linkon hade kunnat ge större insikt i hur deras API fungerar, vilket 

hade kunnat ge en mer detaljerad bild av hur lösningsförslaget skulle kunna realiseras. 

 

5.6 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning skulle vara att utveckla en PoC som testar vår föreslagna 

lösning. PoCen skulle kunna testas mot användare för att se om de möter de krav de har 

som framkom i vår datainsamling.   
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga A – Utformning av enkät 

Vid bokandet av en resa längs med järnvägen via flera tågbolag så finns (i 
dagens läge) inte alltid information kring eventuella störningar längs med 
järnvägen som kan förändra eller ställa in den bokade resan. Till exempel: En 
resa är bokad med tågbolag 1, men tågbolag 1 kör bara halva sträckan för att 
sedan lämna över resten till tågbolag 2. Om tågbolag 1 har problem längs med 
sin sträcka meddelas kunden om detta. Finns det störningar som påverkar den 
andra operatören (tågbolag 2), så meddelas inte resenären om detta. 

 

*Obligatorisk 

Vilken station reser du mest ifrån? 

Hur ofta (ungefär) reser du med tåg? 1 till flera gånger i/om: * 

 Dagen 
 Veckan 
 Månaden 
 Året 

Vilka tågbolag reser du med? * 

 SJ 
 Tåg åkeriet i bergslagen 
 Tågkompaniet 
 Snälltåget 
 Östgöta trafik 
 Övrigt: 

Har du någon gång upplevt att ett tåg varit inställt eller försenat? * 

 Ja 
 Nej 
 Övrigt: 

(Om JA på ovanstående fråga) Informerades du om detta? 

 Ja 
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 Nej 
 Ibland 

(Om JA på ovanstående fråga) Blev du informerad i vad du anser som god 
tid? 

 Ja 
 Nej 
 Ibland 

Upplever du att du får tillräckligt med information om störningar längs din 
resa? Så som inställda tåg, förseningar, olyckor och så vidare. * 

 Ja 
 Nej 
 Övrigt: 

Hur viktigt är det att du får information kring sådant som kan påverka din 
resa? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Inte viktigt 
     

Mycket viktigt 

Hur får du sådan information idag? * 

 Via SMS 
 Via Mail 
 Besöker en hemsida 
 Via app i mobil 
 Meddelas av personal på tåget 
 Vet ej 
 Övrigt: 

Hur skulle du vilja få sådan information till dig? * 



 

27 
 

 Via SMS 
 Via Mail 
 Besöker en hemsida 
 Via app i mobil 
 Meddelas av personal på tåget 
 Vet ej 
 Övrigt: 

Hur föredrar du att ta del av sådan information? * 

 Aktivt söka upp informationen själv 
 Få informationen skickad till dig 

Hur skulle du vilja att en sådan tjänst ser ut? (Dvs en tjänst som förser 
resenärer med t.ex störningsinformation.) * 

 En enskild tjänst för varje tågbolag 
 En tjänst för alla tågbolag 
 Behövs ej 
 Övrigt: 

Lämna gärna egna tankar och funderingar kring ämnet. 
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7.2 Bilaga B – Enkätsvar 
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7.3 Bilaga C - Telefonintervju Tågåkeriet i bergslagen 

Intervju med Maria, trafikkontoret. 

Transkribering från inspelning av telefon intervju. 

Datum: 2016-05-04 

 Vet ni om om ni har sålt en biljett innan resenären sitter på tåget? 
Maria: Ja ja ja ja, i linkon som de flesta tågbolagen har. Passagerarlistor får vi ut 

 alltså. 
Micke: Vart finns den informationen? 
Maria: Den finns i linkon 
Micke: Ok, Vem har ansvar för den? 
Micke: ok, Vem har ansvar för den informationen? 
Maria: -Ja, det är väl jag som sitter på trafikkontoret. 

 Känner ni till Trafikverkets öppna API för information om järnvägen? 
Maria: Nej, inte vad jag vet, jag är ganska så ny. Kanske om du förklarar vad det 
är. Men antar att någon här vet om det. 
Micke: (Förklarar vad det är) 
Micke: Utnyttjar ni det? 
Maria: Ja, du menar linkon alltså? 
Micke: Ok ja, de kanske använder sig utav... 
Maria: ja det är ju från början Sj som byggde det system 
Maria: Ja, det kanske vi har ja. 
Micke: ok, ja de kanske använder sig utav trafikverkets api? 

 
 Vilka informationskanaler för tågresenärerna har ni idag? Om ni har några. 

Maria: Det är sms och mail och telefonsamtal. 
Micke: Ok, så ni har sms.? 
Maria: ja, det har vi via linkon så att vi kan skicka ut mass sms. 
Micke: ok, så då har ni varje biljett kopplad till en person på något sätt? 
telefonnummer eller persnr… 
Maria: Precis, det skapas ju också via det här linkon. 
Micke: Ok, så ni har alltså en tjänst som ni använder för detta och är nöjda med? 
Maria: Ja, alltså är det stora förseningar med fulla tåg. Så finns det ju bara det 
man kan göra och skicka ut till alla. Men är det mindre så tar jag min egen mobil 
och ringer kunderna eller skickar personliga sms. Då använder jag inte tjänsten, 
linkon, det är mycket krångligare då. 
Micke: Kan du berätta lite mer om linkon, vet du om många andra tågbolag 

 använder linkon? 
Maria: jag tror de flesta använder det. Alltså det är ju själva säljkanalen, som SJ 
använder. Och säljer sina biljetter i, så då kopplas ju alla personer till ett 
kundnummer och hamnar i våra resenärslistor som vi kan plocka ut då, genom 
linkon. 

 

 Vi vet ni om hur många tågresenärer som kan identifieras och inte. På ett 
ungefär 

Micke: Ok,  vet ni om på ett ungefär. Jag tänker om en resenär köper biljett direkt 
på plats, på tåget. Finns det något som kopplar den personen till biljetten då? 
Maria: Nej, tyvärr. Det är ett gissel 
Micke: Mm, Ok. 
Micke: Men då har ni en tjänst ni är nöjda med? Och ni kan meddela tågresenärer 
ganska direkt om det uppstår störningar som påverkar deras resa? 
Maria: Precis, ja. Yes. 
Micke: Ok. Ja, det var alla frågor jag hade! 
Maria: Jaha! 
Micke: Ja, tack så hemskt mycket för din tid och att du svarade på frågorna. 
Maria: Jaaa men du det var så lite så. Har du missat något så kan du.. så är det 
bara att du ringer igen, 
Micke: Ja absolut, tack så mycket. 
Maria: Ja 
Maria: Tack du 
Micke: Hej då. 
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7.4 Bilaga D – Intervju med Andreas Engström 

 

Är Linkons uppgift att skicka vidare passagerarlistor (med sålda 

biljetter) till tågbolagen (SJ/Tågkompaniet osv) eller 

finns det flera huvudsakliga funktioner? 

-Linkons huvudsakliga uppgift är absolut INTE att skicka runt 

passagerarlistor! Linkons huvudsakliga uppgift är att möjliggöra försäljning och 

distribution av tåg- och länstrafik i Sverige och även i viss 

mån i Europa. Det gör man genom systemet PETRA (PErsonTRAfiken). 

 

Linkon var från början en del av Statens Järnvägar och om jag 

inte har fel så benämndes det SJ Data. I samband med att Statens 

Järnvägar delades upp i SJ och Banverket (idag Trafikverket) så 

föddes också Linkon, dock var det helägt av SJ. Ägandeförhållandet ändrades alldeles 

nyligen och idag så tillhör Linkon företaget Silverrail. 

 

SJ och alla andra operatörer i Sverige utom MTR använder PETRA 

för att söka resor, boka resor, betala resor och hantera biljetter med 

mera. I och med det så finns mycket information om de som reser lagrad i 

PETRA och därför kan vi också erbjuda t.ex. resenärslistor till 

tågbolagen. Därmed inte sagt att vi idag gör det till alla operatörer eller 

att de har efterfrågat det. 

 

Har systemet någon möjlighet att ta in störningsinformation 

eller sköts det av någon annan part? 

- Jag kan inte riktigt svara på denna fråga. Vi tar idag inte in 

realtidsinformation men det pågår utredningar kring sådana 

saker. 

 

Trafikverket är antagligen huvudkällan som våra operatörer 

använder, men det är bara en gissning, för att få reda på när 

problem uppstår, det är ju Trafikverket som sköter trafiken så 

det vet ju bäst! Om Linkon skulle välja att erbjuda realtidsinformation så skulle 

den antagligen också ha sitt ursprung från Trafikverket. 

 

Kan information om störningar i trafiken skickas ut automatiskt 

till resenärer, eller sker det manuellt? 

- Manuellt så vitt jag vet. Se ovanstående svar. 
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*Använder sig alla tågbolag ( i Sverige) av Linkon? 

- Jag har nog redan svarat på detta; - Alla utom MTR. 

Dock är PETRA integrerat med MTR så det går att köpa alla 

tågresor, även MTR, via PETRAs API men inte tvärtom. MTR säljer 

alltså inte PETRAs övriga utbud i sitt system. Är man intresserat av resenärslistor inser 

man ju då att det inte skulle vara tillräckligt att fråga PETRA om listor för MTRs 

resor utan man skulle även behöva vända sig direkt till dem (tyvärr). 
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7.5 Bilaga E – Telefonintervju Östgöta trafik. 

Intervju med: Albert Gunnarsson, Systemintegratör och Förvaltningsledare-IT på Östgöta trafik. 

Transkribering från inspelning av telefon intervju. 
Datum: 2016-05-16 

 Vet ni om om ni har sålt en biljett innan resenären sitter på tåget? 

    Albert: Ja 
Micke: Alltså att tågresenären är kopplad till en biljett och sparad i en databas någonstans? 
Albert: Ja alltså själva köpet finns ju i en databas och det distribueras ju ut till fordon och 
sånna saker. 
Micke: Ok, är det en egen databas som Östgötatrafik äger? 
Albert: Ja 
Micke: Vem har ansvar för den? 
Albert: Den hanteras av våran marknadsavdelningen, hela databasen förvaltas i våran 
förvaltning, av våran förvaltningsorganisation. 
Micke: Ok. 

 
 Känner ni till Trafikverkets öppna API för information om järnvägen? 

Albert: Ja 
Micke: Ok, använder ni det? 
Albert: Ja 
Micke: Kan du berätta lite kort om hur ni använder det? 
Albert: Mm, vi kopplar ju mot ut/in gränssnittet där vi får in i realtid och prognoser på tåg, 
däribland våra egna tåg.  
Micke: Ok 
Albert: Det är primärt data från trafikverket om våra egna tåg, i realtid och trafikinformation. 
Men där hänger det ju också med om vissa turer är inställda eller om avgångar är inställda 
och sånna saker. 
Micke: Ok 
Albert: Den informationen använder vi så att vi visar samma prognostider, alltså planerade 
avgångstider. Samma tider som trafikverket visar på sina skyltar. 
Albert: Dessutom använder vi de trafikledareåtgärder som trafikverket gör och som de 
skickar ut på ut/in gränssnittet. Det går rakt in i vårat trafikhändelse eller trafikärendesystem 
kan man kalla det för, vår trafikledning som eh trafikledare.. all vår trafik egentligen utom 
tågen. 
Micke: Ok 
Albert: så får dom in dom trafikledaråtgårderna ifrån trafikverket så om en tur är inställd så 
kommer det ett ärende in i vårt system så att vi i våra ut kanaler kan dels då informera om 
att en tur är inställd, men även lägga på ytterligare information kopplad till vår relaterade 
information. 
Micke: Ok, men sker detta manuellt hos er eller har ni någon automatiskt funktion för denna 
tjänst? 
Albert: Just själva inställningen av en tur går ju igenom automatiskt, men sen har vi vår 
trafikinformationscentral som med hjälp utav informationsmallar, alltså färdiga texter 
beroende på vad det är som har hänt, eller i fritext lägga på textinformation till 
trafikledaråtgärdern. Att turen är inställd. Så kan man lägga på fritext information kopplat till 
den händelsen. 
Micke: Ok jag förstår. 
Micke: Så om ni får en uppdatering från Trafikverkets API att det är en stör ning på ett spår, 
sker det automatiskt att meddelande skickas ut till resenärer.  
Albert: Ja, prognosen går ut rakt igenom. Så om trafikverket förändrar prognosen för när ett 
tåg kommer ankjomma eller avgång från en viss station så kommer de beräknade tiderna 
gå rakt igenom från trafikverket och ut i våra system. även trafikledaråtgärder det vill säga 
till exemepel en inställd tur går rakt igenom i våra system. Däremot textmeddelanden osv 
där har vi möjlighet att lägga på ytterligare textmeddelanden för att förtydliga för våra 
resenärer vad de skall göra istället.  
Micke: Ok, det låter ju bra. 
Albert: Ja, det är väldigt intressant. Vi har ju jobbat en del de senaste åren med 
trafikinformation och vi gör det fortfarande, det är väldigt intressant. 

 
 Vilka informationskanaler för tågresenärerna har ni idag? Om några. 

Albert: Primärt är det App och webb 
Micke: Ok. 
Albert: Ja, dels är det då i form av reseplanerare, avgångstavlor osv. På våran hemsida kan 
du ju plocka ut en avgångstavla för vilken avgång som helst egentligen. 
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Albert: Realtidsinformation som beräknade ankomst- och avgångstider och 
störningsinformation. 
Micke: Mm, men det är fortfarande under utveckling er tjänst för att få ut information? 
Albert: Ja, absolut väldigt. Både tekniskt och verksamhetsmässigt så är det här väldigt hett 
hos oss. 
Micke: Ok, men i eranapp då. Får man notiser om det sker en ändring av tider eller om det 
blir förseningar...  
Albert: Ja, absolut. Dels så ser du hela tiden den beräknade tiden om du tittar på en viss 
hållplats, det visualiseras ju om det är tidtabellstiden som visas eller om det är den 
beräknade tiden. Som baseras på de prognoser som antingen vi gör själva , vilket vi gör för 
våra bussar eller den som trafikverket gör. Som de gör på tågen. 
Micke: Ok, vilket håll är den här tjänstpåväg åt. Vill ni ha fler kanaler för att skicka ut 
informationen till resenärerna? 
Albert: Ja 
Micke: Sms, har ni det på.. 
Albert: Absolut. Vad det gäller prenumationstjänster. så har vi idag e-post. När vi tittar på 
SMS och pushmeddelanden, så är ju det svåra med det att det är svårt att definiera det 
som är min resa. Vad är det egentligen jag skall prenumerera på, så jag egentligen bara får 
den informationen som är relevant för mig. Den är lite knivig, för att ofta så har du en resa 
som du normalt sett väljer, men vid en störningssituation så är det någonting annat, den är 
inte helt straight forward. Första steget är ganska enkelt, att jag vill prenumerera på linje 70 
mellan de här två hållplatserna. Men så fort du kommer i relationer med byten eller där du 
har flera olika alternativ, om det är tåg eller expressbuss till exempel. 
Micke: Ja 
Albert: Då blir det lite knivigare att definiera just vad min resa är och vad det är just jag vill 
ha störningsinformation på. 

 
 Är resenärer identifierade? Telenrpersnr etc.. 

Micke: Ja, Ok. Men ni har då resenärerna identifierade via antingen telefonnummer eller 
mail.  
Albert: A 
Micke: Kopplingen av person till biljett. 
Albert: Den har vi inte alltid, vi har inte alltid person kopplad till biljett till 
störningsinformation, så är det inte ihopkopplat.  
Micke: Ok. Men när en resenär förbokar biljett, kan ni identifiera personen kopplad till en 
biljett? 
Albert: Det är egentligen kortsnummer skulle man kunna säga. Resenären har ett konto på 
våran hemsida. Då i våran webbutik, därigenom är du ju identifierad. Men biljetter lägger vi 
på kort och du kan ju registrera dina och andras kort. Så vi kan inte rakt av säga att du har 
åkt från a till b, men däremot säga att ditt kort har gjort det.  
Micke: Ok, är det samma då om du köper en biljett direkt på tåget? 
Albert: Ja, det är samma. Eller ja det är ju helt avpersonifierat, biljetten läggs på kortet. 
Micke: Ok 
Albert: Så kortet är container av biljetten. 

 Vi vet ni om hur många tågresenärer som kan identifieras och inte. På ett ungefär, %. 

Micke: Linkon, är det något ni använder er utav? 
Albert: Vad är det för något? 
Micke: Det är .. Eller ja du har egentligen svarat på det redan, ni lagrar i en egen databas. 
Micke: ( Förklarar vad Linkon är ) 
Albert: Nej, det är inget jag känner till. Idag har vi inte på det sättet, vi har ju inte 
personifierade biljetter.  
Micke: Nej, ni har ju kontokorten kopplade till biljetterna. 
Albert: Ja vi har ju det inte kopplat så att vi kan nå, alltså utöver den användningen att nå 
 e-postadressen för den som har köpt biljetten. Där har vi inte koppling. 
Micke: Just ja, man måste prenumerera med sin e-post för att få informationen.   
Albert: Nej vi positionerar inte så vi vet vilka kunder som sitter på vilket fordon. 
Micke: Ok, det var alla frågor jag hade, om inte du har något du vill tillägga. 
Albert: Nej, inte annat än att det här är ett jätteroligt ämne. 
Micke: Ja verkligen, det finns många möjligheter. Tack så mycket för dina svar. 
Anders: Tack ska du ha. 
Micke: Jag skickar ett mail sen så får du godkänna att transkriberingen stämmer med det 
du har svarat.  
Anders: Ja, det kan hända att jag vill komplettera eller förändra lite. 
Micke: Absolut, det får du gärna göra. Tack Albert, hade det bra hej. 

Anders: Tack tack Hej 


