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I likhet med många svenska myndigheter arbetar Trafikverket på att stärka sitt varumärke. I 
myndighetens varumärkesstrategi står att läsa att bilden av Trafikverket inte enbart påverkas av 
hur myndigheten genomför sin verksamhet utan också av ”hur vi förklarar vår verksamhet samt 
hur vi bemöter våra intressenter.” I myndighetens kommunikationspolicy står vidare att 
”Trafikverket ska vara och uppfattas som en lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn 
[…] Vi ska kommunicera på ett sådant sätt att vi ger en sammanhållen och tydlig bild av 
Trafikverket.” Av citatet från kommunikationspolicyn framgår att myndigheten lägger vikt vid 
inte bara vad som kommuniceras utan också hur det kommuniceras och att detta är en väsentlig 
del av myndighetens varumärkesbyggande och imageskapande. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag studera en specifik kommunikativ händelse i Trafikverkets 
verksamhet, nämligen den så kallade JNB-dagen, en årligen återkommande informationsdag då 
Trafikverket bjuder in tågbolagen för att informera dem om nyheter och aktuella förändringar i 
järnvägsnätet. Eftersom järnvägskapaciteten är begränsad och underhållet eftersatt blir 
Trafikverkets uppgift oundgängligen att få tågföretagen att svälja en del ganska beska piller. 

Den fråga som vägleder min undersökning är: Hur används semiotiska resurser för att framföra 
Trafikverkets budskap under JNB-dagen, och vilken bild skapas därmed av Trafikverket? 
Analysmaterialet har samlats in genom observation av anföranden under den senaste JNB-dagen, 
som ägde rum hösten 2015 och som inom myndigheten har framhållits som ett bra exempel på 
proaktiv och ärlig kommunikation. Jag koncentrerar mig på dagens fyra första anföranden, som 
var mer allmänt hållna. Analysmaterialet består av transkriptioner av anförandena, digitala 
bildpresentationer som visades under anförandena, mina anteckningar och foton från 
observationen samt intervjuer som jag gjort i efterhand med talare och ansvariga för 2015 års 
JNB-dag. Som teoretiskt ramverk för analysen används kritisk diskursanalys (t.ex. Fairclough 
1989, 2003) och socialsemiotik (t.ex. van Leeuwen 2005). Som metod används multimodal 
kritisk diskursanalys (Machin & Meyer 2013). 

Detta är än så länge inte en färdig analys utan min förhoppning är att posterpresentationen, där 
jag ger exempel från analysen, kan ligga till grund för diskussioner om hur jag kan gå vidare med 
undersökningen. 
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