
NUPÄSÖNDAG 
STARTAR NYA
JÄRVA (j)-BANAN 

- - - -  ~-- -- - - - -

För oss som jobbar med "styrd" in
formation och marknadsföring, har 
åtgärderna i samband med Järvaba
nans start varit ett av årets intressan
taste projekt. Några har frågat hur vi 
resonerar och planerar inför genom
förandet av informationsaktiviteter. 
Vi . skall försöka svara på det genom 
att ge en kortfattad redogörelse 'om 
informationen vid Järvabanans start. 

En arbetsgrupp 
tillsattes 

För planering, samordning och ge
nomförande av alla informations- och 
PR-aktiviteter i samband med Järva
banans öppnande tillsatte verkställan
de direktören en arbetsgrupp. Inom 
gruppen delade vi upp arbetsuppgif

•terna så att marknadssektionen ansva
rade för informationen till allmänhe
ten och informationssektionen för 
kontakten med massmedia och arran
gemangen i samband med invigning
en. I det följande begränsar vi oss till 
den del av nyhetsinformationen, som 
direkt riktade sig till allmänheten. 

Förutsättningar 
och problem 

Järvabanan skulle öppnas söndagen 
den 31 augusti. Med konstnärligt ut-

Våra storaffischer i tunnelbanan hävda
de sig bra i konkurrens med alla andra 
affischörer. De nya, blå tågen utnyttja
des som effektivt blickfång till affischen 
och dess korta text. 

smyckade stationer, nydesignade tåg 
och snabba restider. Att "sälja" detta 
var naturligtvis en tacksam och rela
tivt okomplicerad uppgift. Dagen ef
ter, måndagen den 1 september, hän
de annat, som komplicerade bilden. 
Då skulle busslinjenäten i de nord
västra förorterna och Stockholms in
nerstad läggas om, som en mer eller 
mindre direkt följd av Järvabanans 

\ 
1O-taletsstaratrafiknyhetiStarstockholm 
JÄRYA-BAIWI ÖPPlAS31 AUGUSTI 

~~~_ "",' .. oF.:...... ~ ~- ,.. .._..... ,-

l SL Trafiknytt fanns all väsentlig in
formation om nya Järvabanan och de 
nya busslinjenäten i nordvästra förorter
na och Stockholms innerstad. 

start. 32 busslinjer skulle ändras eller 
ersättas. Samma dag gick också en 
stor del av SL-trafiken över till vin
tertidtabell och en del busslinjeänd
ringar genomfördes i den övriga för
ortstrafiken. 

Målsättningarna 
är viktiga 

Liksom vid alla tillfällen när det krävs 
mer omfattande informationsinsatser, 
gjorde vi upp en detaljerad plan för 

Dagspressannonsen i kvällstidningarnas 
helsidesformat gav koncentrerad detalj
information om trafiknyheterna. 

genomförandet av åtgärderna. Den 
innefattade förutsättningar, problem
analys, målgruppsinventering, infor
mations- och, attitydmål, åtgärdsför
slag, kostnader, tidsplanering, pro
duktionsplan etc. Den planen stämdes 
av med berörda avdelningar, med ar
betsgruppen och godkändes slutligen 
av Vd för genomförande. 

Informationsplan 
är nödvändig 

Den viktigaste målsättningen för in
formationen var att alla trafikanter, 
som direkt berördes av nyheterna, i 
god tid skulle ha fullt klart för sig, 
vad omläggningarna innebar för de
ras fortsatta resande. Ett annat infor
mationsmål var, att övriga trafikanter 
och invånare skulle känna till Järva
banans ' öppnande och resmöjligheter, 

Busshållplatsskylten som fanns på alla 
hållplatsstolpar i innerstadens bussnät .. 
Naturligtvis fanns det också med kort
fatiad information om Järvabanan. 
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Premiärannonsen som infördes samma 
dag som Järvabanan öppnades. 

att busslinjenäten ändrades, övriga 
trafiknyheter samt hur man kunde få 
detaljinformation. 

Vi hade också vissa attitydmål för 
informationen. Den skulle t ex utfor
mas så att nyheterna uppfattades som 
en påtaglig förbättring av SL:s totala 
trafikstandard, att SL framstod som 
ett modernt och serviceinriktat före
tag, att ändringarna av busslinjenäten 
uppfattades som logiska och accep
tabla, att bilister påverkades att börja 
åka SL. 

Lokal och allmän 
information 

I informationsplanen sorterade vi upp 
mängden av nyheter, som våra trafi

• kanter 	och alla andra skulle känna 
till inför månadsskiftet augusti-sep
tember. Nyheter, som huvudsakligen 
hade lokalt intresse behandlades för 
sig medan de, som bedömdes ha ett 
mera allmänt intresse togs separat. 
Nästa steg var en inventering av vilka 
kanaler, som var lämpligast att an
vända för att informationen skulle nå 
olika trafikantgrupper effektivt och 
ekonomiskt. 

De lokala 
åtgärderna 

Dessa skulle huvudsakligen ge detalj
information om trafiknyheterna inom 
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Busshållplatsskylten som informerade 
trafikanterna i nordvästra förorterna om 
nyheter och ändringar i trafiken. 

det område, där de gavs ut, men 
skulle också kortfattat beröra övriga 
nyheter. Till de lokala åtgärderna 
hörde t ex: 

• 	 Busshållplatsskyltar i olika utfö
randen utefter de aktuella busslin
jerna. 

• 	 Annonsering iförortstidningar. 

• 	 Distribution av tidningen "SL-Tra
fiknytt" som gruppkorsband till 
ca 300 000 adressater. Ytterligare 
200 000 ex delades ut i tunnelba
nans biljetthallar, genom varuhus, 
till företag för personal och kun
der, myndigheter och institutioner 
och i samarbete med Fotbollsför
bundet till Råsundapubliken. 

• 	 Service åt varuhus, som ville följa 
upp Järvabanan med specialskylt
ningar. 

• 	 Kontakt och hjälp med material 
till föreningar, organisationer, an
nonsblad och andra, som på ett el
ler annat sätt ville "hänga på" 
Järvabanans start. 

Allmän information 
- med reklam 

För att nå våra nuvarande trafikan
ter med information om den nya 
Järvabanan utnyttjade vi i stor ut
sträckning "egna" affischutrymmen i 
fordon och på stationer. Det genom
gående temat i dessa reklammässigt 
utformade enheter var "Järva nästa". 

• 	 Annonsering i de stora dagstid
ningarna med länstäckning. Först 
en stor annons som talade om 
Järvabanan och gav en kortfattad 
beskrivning av alla andra trafikny
heter kring månadsskiftet. På pre
miärdagen en speciell startannons 
om enbart Järvabanan. 

• 	 Storaffischer i tunnelbanan pröva
des för första gången av oss själva 
och enligt expertisen hade de en 
utformning, som gav högt upp
märksamhetsvärde. 

• 	 Streamers sattes upp i alla tunnel
banevagnar samt i innerstadens 
bussar. 

• 	 Skyltar av det mindre formatet sat
tes i våra egna informationsramar 
på bussterminaler, i tunnelbanans 
och lokaltågens stationer. 

• 	 Affischer placerades i de ramar i 
tunnelbanan, som vi vanligtvis re
serverar för museiaffischer. 

Skylten som saltes upp över hela vårt 
trafikområde och som j annat format 
fanns i tunnelbanevagnar och bussar. 

Dyrbart mäta 
resultatet 

Visst går det att göra undersökningar 
för att mäta effekten av den "styrda" 
informationen. Men det tar tid och 
kostar ganska mycket. Folks påver
kan av det som står i tidningar, sägs 
i radio samt från andra informations
källor gör det ofta svårt att utvärdera 
undersökningsresultaten. Dessutom är 
det inte säkert, att vi kan applicera 
lärdomarna på kommande projekt ef
tersom förutsättningarna oftast är oli
ka. 

Vi gjorde ingen undersökning den
na gång. Men vi har läst, lyssnat och 
noterat vad som sagts i tidningar, av 
trafikanter och egen personal. Trots 
att det bl a handlade om omfattande 
ändringar av busslinjenät har vi inte 
fått några klagomål på informationen. 
Det tar vi som en indikation på att 
kampanjen i stort sett haft avsett re
sultat. 

Bengt Leif 

Denna hållplats upphör 
1september 

Närmaste hållplats: 

En enkel men väsentlig busshållplats
skylt för de hlillplatser som försvann. 
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