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Förord 
Södra Länken kom under de sju år som den byggdes att utgöra en del  
av vardagen för ett stort antal människor. Cirka 20 000 hushåll i 
Stockholms södra närförorter och ett betydande antal trafikanter vid 
flera större trafikleder berördes och stördes tidvis av arbetet. 
 
Kommunikation har varit ett prioriterat område för projektet och en 
viktig pusselbit som bidragit till framgång.  
 
Syftet med denna rapport är att dokumentera erfarenheterna av 
kommunikationsarbetet och beskriva hur vi lyckades. Rapporten har 
sammanställts i samarbete med Gill Rohman, Gullers Grupp på uppdrag 
av Vägverket Region Stockholm. 
 
 
 
Ylva Lundin 
Informationsansvarig Södra Länken, 1999-2004 
Vägverket Region Stockholm 
 
 
November 2005 
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1. Inledning  
Söndagen den 24 oktober 2004 öppnades Södra Länken, efter sju år av 
sprängningar, byggande, installationer och tester. Resultatet blev en sex 
kilometer lång trafikled, varav fyra och en halv kilometer i tunnlar. Södra 
Länken binder samman Essingeleden i väst med Värmdöleden i öst och 
ansluter till Huddingevägen och Nynäsvägen.   

Byggandet av Södra Länken är Sveriges största vägtunnelprojekt genom 
tiderna, det största vägprojektet sedan Essingeleden på 1960-talet och 
Vägverkets första stora vägtunnelprojekt i storstadsmiljö.  

Projektet har haft en komplicerad byggsituation. Arbetet har skett i 
samverkan mellan flera olika aktörer och över lång tid. De tekniskt 
avancerade byggarbetena har pågått i tätbebyggda områden och 
dessutom i och vid högtrafikerade vägar, vilket inneburit att ett stort 
antal närboende och trafikanter påverkats. Tre områden har därför 
prioriterats i arbetet för att minimera risker och lindra störande effekter 
av arbetet på omgivningen: säkerhet, miljö och information. Dessa 
prioriteringar har tillsammans bidragit till ett framgångsrikt 
genomförande av projektet.  

Denna rapport ger en sammanfattande bild av kommunikationsarbetet i 
samband med byggandet av Södra Länken. Syftet är att beskriva 
strategierna bakom arbetet, vilka aktiviteter som genomfördes och hur de 
föll ut, viktiga framgångsfaktorer och lärdomar av projektet. Rapporten 
baseras på en genomgång av styrdokument och planer, undersökningar 
och informationsmaterial om projektet samt intervjuer med sju 
nyckelpersoner inom projektet och projektledningen.  

I avsnitt 2 ges en sammanfattande bild av varför kommunikation var en 
framgångsfaktor i projektet och varför kommunikationsarbetet varit 
framgångsrikt. Avsnitt 3 och 4 beskriver mål och strategier för 
kommunikationsarbetet samt de konkreta aktiviteterna. Avsnitt 5 visar 
hur mätningar och utvärderingar använts i arbetet och avsnitt 6 
innehåller avslutningsvis de intervjuade nyckelpersonernas egna 
reflektioner kring lärdomar från kommunikationsarbetet.  

 

 
   Södra Länken-projektets mål är att: 
 

- skapa en bättre miljö 
- öka tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten 
- ge goda förutsättningar för regional utveckling i södra 

Stockholm. 
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2. Ett lyckat kommunikationsprojekt  

2.1 Kommunikation, en framgångsfaktor 

Ett effektivt kommunikationsarbete har varit en avgörande framgångs-
faktor för Södra Länken-projektet. Inför byggandet av länken stod det 
klart att väldigt många människor skulle bli störda i sina hem, sin 
närmiljö och på sina arbetsplatser under lång tid. Detta var ett faktum 
som inte gick att bortse ifrån. Dessutom var hela projektet delvis 
ifrågasatt. Om en negativ opinion tilläts växa sig stark hotade ytterst 
risken om byggstopp.  

Det var därför av största vikt att de som skulle störas av arbetet trots 
detta skulle känna sig trygga och kunna acceptera situationen. Det gällde 
att förekomma negativa upplevelser och känslor och anledningar att 
framföra klagomål. Detta genom en kombination av saklig information 
och svar på frågor i god tid före störningar och konkreta åtgärder för att 
lindra de besvär som byggandet medförde.  

Det gällde att bygga ett förtroende för att Vägverket och övriga 
inblandade i Södra Länken gjorde sitt bästa i en svår situation som på 
sikt ändå skulle komma att innebära något positivt för alla. Den insikten 
har utgjort ena utgångspunkten för den genomtänkta och heltäckande 
kommunikationsplan som konsekvent har tillämpats under hela 
byggtiden. Den andra utgångspunkten har varit Vägverkets ansvar att 
informera om och föra dialog med direkt berörda av vägprojekt. 
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2.2 Framgångsrik kommunikation  

Som kommunikationsprojekt är Södra Länken mycket lyckat. En majoritet 
av berörda boende och trafikanter var och förblev trots störningar 
positiva till projektet. På det stora hela fick projektet genomgående en 
bra och saklig mediebild. Den negativa opinionen mot projektet växte sig 
heller aldrig stark.  

Viktiga anledningar till den kommunikativa framgången kan hittas i 
såväl gynnsamma förutsättningar för kommunikationsarbetet, i 
projektets natur och i de kommunikationsstrategier man valde att arbeta 
utifrån. Utöver att själva genomförande av byggarbetet i sig, fullföljdes 
också utan stora incidenter eller kriser.  

 

Gynnsamma förutsättningar:  

• Ledningens stöd. Vägdirektören, projektledningen och informations-
chefen var tidigt ense om kommunikationens strategiskt viktiga roll 
och betydelse för Södra Länken-projektets framgång. Ledningens stöd 
gjorde det möjligt för  informationsfrågorna att inta en framträdande 
plats i projektet på alla nivåer och bidrog till att valda strategier 
också följdes, t ex om att informera offensivt och inte invänta att 
omgivningen tog kontakt i svåra situationer.   

• Tillräckliga resurser. Södra Länkens informationsbudget låg på ca 8 
miljoner per år under hela byggfasen. Två informatörer (informations-
ansvarig och boendeinformatör) avdelades i stort sett på heltid för att 
arbeta med projektet. Tillräckliga resurser gjorde det möjligt att 
arbeta långsiktigt och med en kombination av masskommunikativa 
och personliga strategier utifrån olika målgruppers behov i olika faser 
av arbetet.  

• Informationsavdelningen höll i budget. Beslut om hur resurserna 
skulle fördelas låg hos de sakkunniga som i praktiken skulle arbeta 
med frågan – dvs. informatörerna. I ett kommunikationsprojekt av 
Södra Länkens storlek och betydelse var detta viktigt för att behålla 
den röda tråden i kommunikationsarbetet över tid och för att kunna 
bedöma behov av, och finjustera, strategier och insatser på vägen. 

• Informatörerna del av projektorganisationen. Även om informatör-
erna organisatoriskt hörde till en annan avdelning och budget-
ansvaret för informationsfrågorna låg på informationsavdelningen 
gjorde synen på kommunikation som framgångsfaktor informatörerna 
till fullvärdiga medlemmar av projektorganisationen. Informatörerna 
upplevde att deras synpunkter hörsammades, att man litade på dem 
och att värdet av deras arbete inte ifrågasattes. Genom att delta 
löpande i projektmöten och strategiska diskussioner hölls 
informationsarbetet tydligt kopplat till projektet både på praktisk och 
strategisk nivå och riskerade aldrig att löpa i egen fåra vid sidan om. 
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Informatörernas närvaro gjorde att informationsfrågan hela tiden 
fanns med i allas medvetande.  

• Engagerade informatörer. Enligt intervjuade personer inom 
projektorganisationen fanns det hos de avdelade informatörerna ett 
engagemang, intresse och entusiasm för uppgiften som smittade av 
sig på den övriga projektorganisationen. Genom att själva visa vägen 
och vara ständigt tillgängliga, stöttande och aktiva blev 
kommunikationsstrategin ett naturligt sätt att arbeta även för andra 
inom projektet. Boendeinformatören, som rörde sig mycket ute bland 
närboende och byggarbetsplatserna, blev också genom sitt engagerade 
arbete och närvaro en oerhörd tillgång som frontfigur för projektet 
och för Vägverket ute bland närboende.  

 

Projektets natur: 

• Komplext men konkret. Södra Länken-projektet var stort och 
komplext men ur ett kommunikationsperspektiv samtidigt jordnära 
och konkret. De risker och den problematik som byggandet skulle 
innebära i förhållande till omgivningen var konkreta och relativt lätta 
att kommunicera. Informationsbehoven var lätta att identifiera och 
målgrupperna lätta att identifiera sig med, vilket underlättade val av 
och träffsäkerhet hos strategier och aktiviteter. 

• Långt men överblickbart. Trots Södra Länkens långa byggtid fanns 
det redan i ett tidigt skede en tydlig bild av vad som skulle hända i 
olika faser av bygget och vad det skulle innebära för olika grupper. 
Detta gjorde att man tidigt kunde välja målgrupper och planera 
insatser.  

 

Val av kommunikationsstrategier: 

• Nära och personlig. Strategin att komma ”nära” och möta människor 
där de är, både fysiskt och när det gäller deras kommunikationsbehov 
var en viktig del av framgången. Genom att träffa de berörda när-
boende och svara på deras frågor personligen gavs möjlighet att ta 
hand om problem i sin linda, men också att ge den anonyma 
myndigheten ett mänskligt ansikte. Risken att missnöje växer och tar 
sig oönskade vägar är större om man möts av en diffus motpart än om 
man möter en människa av kött och blod. Genom att arbeta upp-
sökande bröt Vägverket mot den traditionella bilden av myndigheters 
sätt att arbeta. Här kommer myndigheten tvärtom ut till med-
borgaren, vilket hade ett viktigt symbolvärde.  

• Empatiskt förhållningssätt. Ett empatiskt förhållningssätt genom-
syrade såväl retoriken som det faktiska handlandet. I retoriken visade 
det sig genom att i informationen och kommunikationen ta utgångs-
punkt i de berördas situation och visa förståelse för deras obehag: ”vi 
förstår att det är jobbigt för er, men vi försöker göra det mindre 
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besvärligt för er genom att…” Exempel på empatiskt agerande är att 
man valde att hålla informationsmöten regelbundet varje månad i 
varje entreprenad oavsett antal deltagare, att man var tillgänglig per 
telefon dygnet runt och att byggledningen själva i en del fall tog med 
sig enskilda personer ned i tunneln för att visa hur arbetet gick till i 
syfte att minska deras oro.  

• Öppen och proaktiv. En klar framgångsfaktor var strategin att agera 
proaktivt och vara positivt inställd till att informera. Öppenheten 
innebar att alltid berätta om fel och svårigheter och ta eget initiativ 
till att informera istället för att vänta tills någon frågade. Detta gällde 
i relation till alla målgrupper, också i kontakter med media. En annan 
sida av proaktiviteten var att försöka ta tag i problem direkt. Vid 
några tillfällen då tider för störande verksamhet inte hölls, såg man 
exempelvis till att stoppa arbetet direkt. Genom att vara tillgängliga 
via telefon dygnet runt stärktes också bilden av proaktivitet.  

• Rätt information vid rätt tidpunkt. En viktig del av kommunika-
tionsstrategin var att försöka tillhandahålla information och dialog-
tillfällen till olika grupper utifrån i vilken fas av byggarbetet de 
befann sig och i god tid före väntade störningar skulle inträffa. Det 
eftersträvades hela tiden så stor precision i informationen som 
möjligt. Ju mer specifika informationsbehov desto större krav på 
tydlighet och konkretion:  

”Det går inte att vara lite svävande i informationen och säga: vi 
ska spränga någon gång i nästa månad någonstans i närheten av 
ditt hus. Man vill veta exakt när och exakt var.”  

• Regelbunden och långsiktig information. Ett betydelsefullt 
strategival var också att arbeta långsiktigt och regelbundet med 
kommunikationen. Genom att under flera år återkomma igen och igen 
till målgrupperna, skapades en kontinuitet i informationen och en 
trygghet och igenkänning som i sig bidrog till att ge projektet 
trovärdighet och visa att Vägverket ansträngde sig att informera och 
föra dialog med berörda. I en eventuell krissituation hade man också 
vunnit på att ha ett fungerande och väl igenkänt kommunikations-
system på plats, som kunde snabbas upp vid behov. 
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3. Kommunikationsplanen 
En kommunikationsplan togs fram i början av byggarbetet i den s.k. 
sprängfasen, som skulle bli den tyngsta under byggarbetet ur ett 
kommunikationsperspektiv. Kommunikationsplanen var styrande för 
arbetet under hela byggfasen, dvs. från 1998 t o m öppnandet av Södra 
Länken i oktober 2004. Informationsinsatser som föregick byggfasen 
ingår inte i kommunikationsplanen, inte heller det informationsarbete 
som fortfarande pågår sedan Södra Länken öppnades. 

 

 

3.1 Mål för kommunikationsarbetet 

Kommunikationens uppgift under byggfasen var att stötta projektets 
måluppfyllelse och tillgodose Vägverkets skyldighet att informera om 
utförandet och att föra dialog med grupper som direkt berörs av arbetet.  

De övergripande målen för kommunikationsarbetet var att bidra till ett 
smidigt genomförande av projektet, skapa förståelse för genomförandet 
samt tillgodose det interna och externa intresset av information om 
projektet.  

Utifrån den riskanalys som gjordes bedömdes att kommunikationsarbetet 
skulle kunna bidra till ett smidigt genomförande av projektet främst 
genom att öka förståelsen och toleransen för störningarna och känslan av 
att det skulle bli bättre längre fram hos berörda målgrupper. Därigenom 
skulle deras behov av att framföra klagomål minska vilket skulle bidra 
till ett smidigare genomförande av projektet.  
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3.2 Prioriterade målgrupper 

Närboende och trafikanter 

Största bidraget till ett smidigt 
genomförande av projektet låg i en 
effektiv kommunikation med 
närboende och berörda trafikanter. 
Till närboende räknas närmare 20 000 
hushåll och företag i närförorterna 
Årsta, Hammarbyhöjden, 
Johanneshov, Sickla och Hammarby 
sjöstad. Under de fyra första byggåren pågick sprängningar bokstavligt 
talat under de närboendes fötter. De påverkades t ex av buller och 
vibrationer. Berörda trafikanter påverkades genom trafikomläggningar 
och försämrad framkomlighet. Gruppen berörda trafikanter ökade 
dessutom ju närmare öppnandet av Södra Länken kom. Det var viktigt att 
nå ut till dessa målgrupper på rätt sätt, i rätt tid och med trovärdighet 
för att få förståelse och acceptans för det störande arbetet och därigenom 
förebygga behov av att klaga.   

Följande mål sattes upp för kommunikation med närboende och 
trafikanter. Minst 70 procent i båda målgrupper:   

• ska lätt finna relevant information. De som berörs av byggarbetet 
ska inte behöva leta efter information, utan denna ska ges i flera 
sammanhang där användarna befinner sig ändå, exempelvis i 
hemmet, i bilen, i bostadsområdet. All information ska innehålla ”info 
om info” med hänvisningar till var mer information finns att hämta. 
Boende och berörda trafikanter ska veta vart de kan vända sig för att 
få svar på frågor kring Södra Länken.  

• ska få information om projektets genomförande och nya 
arbetsmoment i byggnadsarbetet som påverkar dem, innan dessa 
påbörjas. Relevant och så exakt information som möjligt, ska ges i god 
tid före störningar sker, både på dagtid och kvällstid.  

• ska inte uppleva behov av att framföra klagomål. Boende och 
trafikanter ska uppleva att de fått svar på sina frågor kring 
byggarbetet, att de fått ett bra bemötande och att informationen är 
trovärdig.  

 

För trafikanter ska kommunikationsinsatserna också leda till:  

• förändrade resvanor under trafikomläggningar, genom information 
om alternativa resvägar i god tid före större trafikomläggningar.  

 

Södra Länken-medarbetare 

Södra Länken-projektet omfattade ett stort antal medarbetare på ett 
flertal arbetsplatser och med olika arbetsgivare. Som mest var åtta 
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entreprenader igång samtidigt under den mest intensiva fasen i 
byggandet. För en tydlig och trovärdig extern information och en effektiv 
dialog med externa målgrupper behövdes en systematisk och väl 
fungerande kommunikation med alla som arbetade inom projektet. Alla 
måste ha samma bild av helheten och av hur boende, trafikanter, andra 
målgrupper samt media skulle bemötas och informeras. 

Södra Länken-medarbetare omfattade dels anställda på Vägverket Region 
Stockholm som arbetade i projektet, dels entreprenörernas och bygg-
ledningens anställda.  

Följande mål sattes upp för kommunikationen med Södra Länken-
medarbetare. Minst 70 procent av målgruppen: 

• ska ha tillgång till information om projektet som helhet och kring 
hur byggandet av Södra Länken genomförs. De ska veta varför, var, 
när och hur Södra Länken-bygget genomförs och var information om 
Södra Länken finns att tillgå.  

• ska ha tillgång till information om Vägverkets ståndpunkt och 
agerande i situationer som kan påverka projektets anseende 
externt. De ska veta var, vid behov, sådan information finns att tillgå.  

• ska kunna serva allmänheten med information och svar på frågor. 
Gäller i första hand berörda anställda på Vägverket Region 
Stockholm.  

Informationsinsatserna ska bidra till ett professionellt genomförande 
av Södra Länken. Södra Länkens honnörsord säkerhet, miljö och 
information och deras innebörd ska vara kända, accepterade och 
efterlevda. 

3.3 Sekundära målgrupper 

Utöver de prioriterade målgrupperna fanns även flera andra viktiga, men 
för kommunikationsarbetet, sekundära målgrupper. Dessa skulle på olika 
sätt hållas informerade om projektet och läget och i berörda fall få egen 
efterfrågan på information tillgodosedd. De sekundära målgrupperna fick 
framför allt information indirekt via insatserna till de prioriterade 
målgrupperna. 

 

Övriga medarbetare på Vägverket Region Stockholm   

Givet Södra Länken-projektets storlek och betydelse för Vägverket och 
Stockholm, var det viktigt att informera inom organisationen om arbetet, 
förhållningssättet och målsättningarna för projektet. Alla medarbetare 
skulle som representanter för Vägverket i externa kontakter kunna 
redovisa för projektet och förhållningssättet i stora drag.  
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Följande mål sattes upp för anställda inom Vägverket Region Stockholm 
som inte arbetade direkt med Södra Länken-projektet:  

• De ska ha tillgång till information om projektet som helhet och kring 
hur byggandet av Södra Länken genomförs. De ska veta varför, var, 
när och hur Södra Länken-bygget genomförs och var information om 
Södra Länken finns att tillgå.  

• Informationsinsatserna ska visa anställda hur Södra Länken-projektet 
bidrar till att Vägverkets mål och vision uppnås.  

• Informationsinsatserna ska bidra till anställdas delaktighet i 
Vägverket Region Stockholms verksamhet.  

 

Berörda politiker och tjänstemän i Stockholms stad, Nacka kommun 
och Stockholms läns landsting. 

Följande mål sattes upp för berörda politiker och tjänstemän:  

• De ska förses med relevant information om Södra Länken för att 
kunna svara på frågor eller fatta beslut.  

• De ska ha tillgång till/få information om hur Vägverket genomför det 
av dem beslutade infrastrukturprojektet Södra Länken. 

 

Invånare i Stockholms stad och Nacka kommun 

Följande mål sattes upp för invånare i Stockholm och Nacka:  

• De ska ha tillgång till information om projektet och om Södra Länkens 
framtida roll i Stockholms trafiksystem. Stockholms invånare ska 
känna till att och varför länken byggs och de som tagit del av 
information om länken ska uppleva den som trovärdig.  

 

Andra beställare och byggbranschen 

Södra Länken väckte stort intresse i branschen. Det var många externa 
besökare och personer som önskade informationsmaterial m m. Som 
myndighet var det viktigt för Vägverket att vara förberedd på att 
tillmötesgå efterfrågan på information.  

Mål för andra beställare och byggbranschen:  

• Branschens intresse för hur Vägverket genomför ett vägtunnelprojekt i 
storstaden ska tillgodoses. 

 

Media 

Media betraktades inom Södra Länken-projektet inte i första hand som 
målgrupp, utan som kanal. Målet var att via media nå ut till valda 
målgrupper med förstärkande och relevant information.  
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3.4 Övergripande kommunikationsstrategier 

Kommunikationsstrategierna har styrt hur Vägverket har gått tillväga för 
att nå uppsatta kommunikationsmål. Övergripande strategier för 
kommunikationsarbetet har varit: 

• Nära och övergripande kommunikation kring projektet; men med 
tyngdpunkt på ”nära” kommunikation. Förmedla sammanhang och 
en bild av byggarbetet i stort, men betoningen ska ligga på konkret 
information och detaljer som rör varje enskild entreprenad i varje 
skede av byggarbetet. Information ska vara relevant för användaren 
utifrån dennes situation, vid informationstillfället. Fokus på 
information om det som berör direkt – vad är exempelvis användbar 
information att ha när huset skakar?  

”Detta var särskilt viktigt under sprängfasen då arbetet 
störde/märktes mest. Då ville man veta vad som händer och kommer 
att hända precis under mitt hus. Samtidigt var det viktigt att ha med 
information om helheten, för att sätta in arbetet i ett sammanhang 
och för förståelsen för att det ingår i en helhet. Ju närmare vi kom 
öppnandet av Södra Länken desto mer frågor kom det från boende 
om helheten. Bland trafikanter innebar den ”nära” strategin att vi 
gjorde väldigt detaljrika annonser kring trafikomläggningar, både i 
text och i illustrationerna. Man skulle kunna hitta sin korsning, om 
möjligt.”  

• Målgruppsanpassad kommunikation; i första hand utifrån 
situation, dvs. var i byggnadsfasen användaren befinner sig.  
De olika entreprenaderna befinner sig hela tiden i olika skeden. 
Närboende i varje entreprenad ska därför få information anpassad 
efter läget, enligt strategin om ”nära” information. I all kommunika-
tion tillämpas ett användarperspektiv i första hand och om möjligt 
differentierad utifrån målgrupp – t ex boendeperspektiv respektive 
trafikantperspektiv etc.  

• All kommunikation med samtliga målgrupper ska vara öppen, 
saklig, begriplig och tillgänglig. Detta är generella honnörsord som 
gäller alla vägverksprojekt. Inom Södra Länken-projektet innebär det: 
säg hellre för mycket än för lite, redovisa både positiva och negativa 
fakta, ge pedagogiskt utformad och tydlig information, använd mycket 
bilder och illustrationer, använd lokala medier, lokaler och samman-
hang som är lättillgängliga för målgrupperna, tillhandahåll infor-
mation på många olika sätt för att tillmötesgå olika preferenser. 
Viktigt är också att inte bara ge ”vad”- och ”när”-information utan 
även ”varför”- och ”hur”-information, som ger förutsättningar för 
förståelse och möjlighet att agera utifrån informationen.  

”Strategin var att inte bara informera utan att utbilda de närboende 
– ju mer vi lär dem som bor i området om sprängningar, t ex, desto 
bättre kommer de att hantera problemet. Man kan informera bort 
decibel.” 
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• Fakta och nyheter om projektet ska offentliggöras på ett offensivt 
sätt –  oberoende av om det är behagliga eller obehagliga nyheter 
(trovärdighet). Vägverket ska inte rygga för det svåra, utan helst själv 
ta initiativ till att informera om problem istället för att vänta på att 
andra lyfter upp dem. Att målgrupperna ska ha fått information via 
Vägverket först är en viktig tumregel.  

”Börja med de dåliga nyheterna – det här kommer att bli störande. 
Sen berättar man att så här kommer vi att arbeta, och så här kommer 
vi göra för att underlätta för dig. Acceptansnivån för störningar ökar 
när man vet vad som gäller, det är alltid värre när man inte riktigt 
har klart för sig vad som kommer att ske.”  

• Informationen ska ges i ”rätt tid”; då användaren har behov av den 
och har möjlighet att agera utifrån den. Information om störningar, 
sprängningar t.ex, ska ges före störningen sker. Bland närboende är 
uppsökande verksamhet en viktig strategi för att fånga upp dem som 
inte går eller kan gå på informationsmöten. En representant för 
projektet ska vara tillgänglig dygnet runt. 

• Dialog ska vara ett prioriterat verktyg i kommunikationen. Arbeta 
med en kombination av muntlig och skriftlig information, där muntlig 
kommunikation ska prioriteras i de sammanhang där dialogen fyller 
en viktig funktion. Exempelvis för att bemöta oro och förklara 
komplicerade frågor på ett tydligt sätt. Det är viktigt att ha ett 
empatiskt förhållningssätt i kommunikationen med externa 
målgrupper och dialogen är ett viktigt verktyg för att lyckas med 
detta. Att arbeta med dialog är centralt även inom projektet för att 
främja en gemensam syn på exempelvis innebörden av ett bra 
bemötande av närboende.  

• Ett stabilt och långsiktigt system av kommunikationskanaler och 
insatser ska byggas, samtidigt som det också måste vara flexibelt. 
Givet de risker som finns måste projektet bygga upp en robust 
informationsstruktur som kan fungera även i en krissituation. Att 
arbeta långsiktigt är viktigt eftersom projektet kommer att tära på 
många människors tålamod under lång tid. Information ska ges 
kontinuerligt och med viss regelbundenhet för att ge målgrupperna en 
känsla av trygghet och pålitlighet.  

• Samverkan mellan strategier, insatser och kanaler ska 
eftersträvas. Arbeta konsekvent i alla informationssammanhang med 
”info om info” som ger hänvisningar till övriga kanaler, informations-
källor och kontaktpersoner. Viktigt är att det samtidigt framgår att 
det är en och samma avsändare – Vägverket/Södra Länken. Detta ska 
alltid vara tydligt och synligt.  

• Arbeta både direkt och indirekt; förutom Vägverkets egna insatser 
ska ansvaret för kommunikationen också delas med entreprenörer 
och vidareinformatörer. Målgrupperna ska få svar direkt från de 
sakkunniga och de som arbetar i projektet. Dessutom ska Vägverket 
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verka via andra aktörer, exempelvis trafikradion när det gäller 
trafikantinformation, boende som agerar vidareinformatörer bland 
sina grannar m m.  

”När vi informerade boende utbildade vi dem samtidigt till 
vidareinformatörer. En del som kom på möten och genomgångar med 
teknikerna lärde sig väldigt mycket. De blev experter i sina hus och 
kunde förklara för grannarna vad som händer under 
sprängningarna.” 

• Återkommande uppföljning av kommunikationsinsatserna ska 
genomföras. Årliga mätningar ska göras för att kontrollera mål-
uppfyllelse, stämma av val av insatser mot faktiska behov och 
förutsättningar samt för att säkerställa att projektets informations-
budget nyttjas rätt.  

 

Mediestrategi 

Media skulle i första hand ses som förstärkande kanal till den egen 
information. Man skulle t ex alltid be journalister hänvisa till Södra 
Länkens webbplats. En proaktiv strategi valdes gentemot media där man 
försåg dem med löpande lägesinformation och genom att vara väldigt 
öppen, tillmötesgående och tillgänglig byggdes långsiktiga relationer 
med journalisterna. De skulle uppleva att de fick raka och tydliga besked 
och att de bemöttes med respekt. Projektchefen, projektledare eller annan 
insatt person skulle svara på frågor. 

”Det kommer att stå saker i media, det visste vi. Hur ska vi hantera 
det? Bästa sättet att vara förberedd och hela tiden förebyggande tala 
om vad vi gör, informera så mycket vi bara kan, även när det gäller 
kommande och inträffade störningar, men då också berätta om vad 
vi gör och har gjort för att underlätta för dem som störs.” 

I kommunikationsplanen för Södra Länken finns de övergripande 
strategierna nedbrutna i strategier för varje enskilt kommunikationsmål 
och målgrupp. Utifrån dessa utformades sedan ett system av kanaler och 
konkreta kommunikationsinsatser. Dessa beskrivs i avsnitt 4.  

3.5 Betydelse av en kommunikationsplan 

Inom Vägverket upprättas kommunikationsplaner för vägprojekt. I detta 
avseende var Södra Länken inte annorlunda. Däremot krävde projektets 
storlek och riskfaktorer en mer omfattande och noggrann 
kommunikationsanalys än vanligt. Framför allt gjordes en mer noggrann 
målgruppsanalys och en större systematik tillämpades för att bygga upp 
ett helt kommunikationssystem.  

Intervjuade nyckelpersoner inom projektet lyfter fram följande fördelar 
med en genomarbetad strategi och plan för kommunikationsarbetet:  

• En genomtänkt plan är viktig för att göra rätt val av insatser. En 
noggrann analys gav från början väl valda strategier och aktiviteter, 
vilket innebar att mycket litet behövde justeras på vägen.   
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• Struktureringen av ”kommunikationstänket” gjorde det lättare att 
förklara och berätta för andra vad man höll på med såväl internt som 
externt. Struktureringen av analysen i en plan har bl a varit bra för 
det interna lärandet inom projektet och för att kunna berätta för nya 
projektledare och nya medarbetare om arbetet. 

”En kommunikationsplan fyller flera funktioner. Själva tänket är 
viktigt för det egna arbetet, medan själva dokumentet, planen, 
kanske egentligen är viktigast för att kunna kommunicera tänket 
till andra.” 

• Ett tydligt uppbyggt kommunikationssystem gjorde att det fanns 
utrymme när något akut dök upp, att ta tag i det direkt, medan övrig 
kommunikation kunde löpa på parallellt i sina upparbetade spår.  

• Möjligheterna att utvärdera insatserna blev bättre, eftersom tydligt 
formulerade mål kopplade till målgrupper och aktiviteter gjorde att 
man fick mer exakta och tydliga mått på måluppfyllelse och 
effektivitet hos insatser.  

• En genomarbetad strategi och plan möjliggjorde ett långsiktigt 
perspektiv både mentalt och praktiskt. Planen gav stadga, något att 
luta sig mot i det långsiktiga arbetet och fungerade som checklista vid 
varje ny halvårsplanering. Den gav också en ständig påminnelse om 
bredden i kommunikationsarbetet vilket annars kunde vara lätt att 
glömma pga. fokuseringen i arbetet på de prioriterade grupperna. 

3.6 Roller och ansvar  

Vägverket Region Stockholm var huvudansvarig för kommunikationen i 
Södra Länken-projektet, där avdelning Information svarade för 
kompetensen inom området kommunikation.  

Avdelning Information hade en delegerad budget med medföljande 
ansvar för kommunikationsarbetet. I uppgiften ingick ansvar för vilka 
strategier som skulle användas och för att insatser genomfördes, 
samordning av intern och extern kommunikation inklusive massmedie-
kontakter och profilering, samt ansvar för de budskap som lämnade 
Vägverket. I ansvaret ingick också kvalitetssäkring av övriga aktörers 
genomförande av kommunikationsinsatser inom projektet.  

Informationsansvarig ansvarade för att ta fram en långsiktig kommu-
nikationsplan i nära samråd med projektledningen och för att konti-
nuerligt revidera denna. Den övergripande kommunikationsplanen sågs 
över en gång om året som en del i verksamhetsplaneringen och kom- 
pletterades med halvårsvisa detaljerade aktivitetsplaner.  

Avdelning Information avdelade en informationsansvarig och en 
boendeinformatör för att i huvudsak arbeta med Södra Länken under 
hela projekttiden. Informationsansvarige hade övergripande ansvar, 
kontakter med medier, ansvar för produktion av annonser, film och nya 
trycksaker. Informationsansvarige deltog regelbundet i projektlednings-
möten och projektledarmöten med ansvariga för varje entreprenad. 
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Boendeinformatören arbetade på fältet, mötte målgrupperna och 
entreprenörerna på plats, ansvarade för olika aktiviteter och tog 
efterhand även hand om flera aktiviteter utanför det ursprungliga 
ansvarsområdet.  

I det konkreta kommunikationsarbetet delade Vägverkets informatörer 
ansvaret med projektledning, byggledning och entreprenörer när det 
gällde kontakter med olika målgrupper och med media. Det fanns 
inskrivet i kontrakten med entreprenörerna att de skulle medverka i att 
informera berörda målgrupper.  

 

Kontakter med media  

Följande gemensamma riktlinjer för mediekontakter togs fram för 
inblandade aktörer inom projektet: 

• Alla kontakter som tas av inblandade aktörer med media ska 
koordineras. Vägverket skickar inga pressmeddelanden utan att 
byggledning/entreprenör har informerats och vice versa.  

• Vid komplicerade frågeställningar tas frågor/svar fram gemensamt – 
för att alla aktörer ska kunna svara på frågor och svara samma sak. 

• De inblandade aktörerna (Vägverket, byggledning, entreprenör) svarar 
på de frågor som respektive aktör har ansvar för. Vägverkets princip 
är att närmast ansvarig person uttalar sig i media, vilket innebär att 
informatörerna inte är talesmän för projektet, utan:  

– övergripande frågor om Södra Länken besvaras lämpligast av 
Vägverkets projektchef och stab eller vägdirektör. 

– övergripande frågor om de enskilda projekten inom Södra Länken 
besvaras lämpligast av respektive projektledare på Vägverket. 

– frågor som berör arbetets tidsplanering besvaras lämpligast av 
byggledningen 

– frågor som berör arbetsmetoder besvaras lämpligast av 
entreprenören.  

 

Roller och ansvar vid kris 

Riktlinjer för fördelning av ansvar och roller för informationshantering 
vid krissituationer och ”icke-normala händelser” togs också fram. 
Speciella sidor om hur kommunikationsfrågorna skulle hanteras i en 
krissituation skrevs in i befintlig krisplan enligt Vägverkets mall. Flera 
stora krisövningar genomfördes också tillsammans med entreprenörerna 
under projektets gång.   
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4. Kommunikationsinsatserna  
Ett system av konkreta kommunikationsinsatser och kanaler utformades 
utifrån de strategier och kommunikationsmål som tagits fram i analysen. 
Vägverket valde att arbeta med flera kompletterande och samverkande 
kanaler och insatser för att nå ut till så många och så stora delar av 
målgrupperna som möjligt och samtidigt underlätta för enskilda att hitta 
den information som de ville ha när de ville ha den.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Kommunikationsinsatser till närboende och berörda trafikanter 

Kommunikationssystemet byggdes i första hand upp för att svara mot 
kommunikationsmål och kommunikationsbehov hos de prioriterade 
målgrupperna närboende och berörda trafikanter.   

Insatser till närboende valdes i första hand utifrån ambitionen om 
”nära”, lättillgänglig information och möjligheten till dialog. Olika former 
av muntlig kommunikation blev därför navet i systemet, med skriftlig 
information som stöd. Valet av insatser gjordes också utifrån 
målgruppens sammansättning, som till stor del bestod av pensionärer.  
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Informationsmöten  

Informationsmöten hölls kontinuerligt under hela byggfasen. Syftet var 
att i god tid före störningar informera närboende och lokala företag om 
pågående och kommande arbeten i närområdet och samtidigt ge en bild 
av projektet som helhet. Syftet var också att ge närboende ett tillfälle att 
ställa frågor direkt till byggledningen och föra en dialog om arbetet.   

Inför varje nystart i de olika entreprenaderna arrangerades ett första 
informationsmöte. Inför detta möte delades ett informationsblad och en 
informationsbroschyr ut till närboende och företag. Informationsmöten 
arrangerades därefter en gång per månad i varje entreprenad under 
sprängfasen. Mötesfrekvensen glesades ut till varannan månad under 
inrednings- och installationsfasen och intrimningsfasen. Vid behov 
arrangerades även riktade möten för specifika hushåll som bedömdes bli 
särskilt störda av byggarbetet. Som mest var det möten i sju entre-
prenader samtidigt. Besökarantalet har varierat mellan 5 och130 
personer. Möten hölls varje månad oavsett antal besökare och hur mycket 
nytt som fanns att förtälja. Möteslokaler valdes med omsorg i närheten 
av berörda bostäder och för att tilltala målgruppen och ge rätt bild av 
Vägverket och byggarbetet. Bland annat användes Årsta Folkets hus som 
möteslokal.   

 

Mötena leddes av Vägverkets boendeinformatör tillsammans med 
projekt-, bygg- och arbetsledning och personal från de olika entre-
prenaderna. Från början ansvarade respektive byggledning för mötena 
men efterhand togs det övergripande ansvaret över av Vägverkets 
boendeinformatör. Detta för att få större enhetlighet på mötenas struktur 
och innehåll. Boendeinformatören fungerade som administratör och 
moderator och höll i övergripande information om projektet, medan 
byggledning och entreprenörer ansvarade för information och dialog 
kring själva byggarbetet. Tanken med detta upplägg var dels att låta de 
som kan frågorna bäst tala om dem, dels att byggledning och 
entreprenörer skulle få direktkontakt med de boende för att få bättre 
förståelse för Vägverket målsättningar.  

”Mötena var väldigt viktiga för vår strategi. Genom att hålla möten, 
varje månad, oavsett, visade vi vår tillgänglighet och lyssnande 
attityd. Vi visade att vi ville ha dialog. Mötena gav ju faktiskt mycket 
information tillbaka också, vilket gjorde att vi snabbt kunde 
förebygga rykten och ta tag i sådant som kunde bli problem.” 

”Det var ju väldigt mycket samma personer som kom till mötena, men 
det var inte så dumt det heller. Relationer byggdes upp och flera av 
dem blev vidareinformatörer, och dessutom väl insatta sådana.”  

”För många som betraktar ett sånt här stort projekt är Vägverket och 
entreprenören några diffusa organisationer där man inte har någon 
person bakom. Och när vi klev fram och syntes på det här sättet så 
blev det istället riktiga människor som företrädde projektet och det 
tror jag för väldigt många var viktigt – att de har en konkret person 
som de kunde vända sig till, och då inte bara en telefonröst. Alla som 
ville kunde en gång i månaden komma dit och träffa oss.” 
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Informationsblad 

Informationsblad distribuerades kontinuerligt till samtliga berörda 
hushåll under hela byggfasen. Syftet med bladen var att informera om tid 
och plats för nästkommande informationsmöte men även att ge löpande 
information i god tid före störningar om pågående och kommande lokala 
arbeten samt uppgifter om kontaktpersoner och övriga tillgängliga 
informationskanaler.  

 

Flertalet entreprenader hade ett eget informationsblad. Som mest var sju 
blad igång samtidigt. Informationsbladen delades ut i brevlådorna och 
sattes vid behov även upp i trappuppgångar. Bladen delades ut en gång i 
månaden under sprängfasen och varannan månad under inrednings- och 
installationsfasen och intrimningsfasen. Bladen skickades ut varje 
månad oavsett om något nytt hänt 
eller inte.   

Informationsbladen innehöll 
förutom inbjudan till nästa 
informations-möte, 
informationsbussens turnéplan, 
information om planerade arbeten 
inom entreprenaden under 
nästkommande månad samt 
telefonnummer till byggledning, 
entreprenör, projektledning och 
boendeinformatör. Bladet innehöll 
också uppgifter om vart boende kunde vända sig för att få mer 
information, exempelvis Södra Länkens webbplats och Vägverkets 
informationsavdelning. Under sprängfasen innehöll informationsbladen 
en karta över tunnlarna där området för pågående sprängningsarbete och 
området för det som redan var utsprängt var markerat. 

Informationsbladen producerades i samarbete mellan Vägverket, entre-
prenörer och byggledning. Textunderlag levererades från respektive 
byggledning som i sin tur fått underlag från entreprenören och 
Vägverket. Informationen skrevs enligt uppgjord mall och kopierades på 
Södra Länken-papper, med både Vägverket och entreprenörens namn på. 
Bladet redigerades och godkändes av Södra Länkens 
informationsansvarige före utskick. Informationsansvarige beslutade 
vilket spridningsområde informationsbladet skulle ha och ansvarade 
även för informationsbladens tidplan och beställning av distribution via 
Posten.  
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Informations- och 
utställningsbuss  

Södra Länkens 
informationsbuss hade 
närboende som målgrupp 
och turnerade i de aktuella 
bostadsområdena från 
våren 1999 till hösten 2001. 
Syftet var att arbeta 
uppsökande och föra dialog 
med och informera 
närboende i god tid före 
nya arbetsmoment och 
innan störningar. Ansvarig 
för bussen var Södra Länkens boendeinformatör . 

 

Bussen följde arbetsfronten för sprängningar och turnerade enligt ett 
fastställt tidsschema som annonserades i informationsbladen och på 
Södra Länkens webbplats. Från början var schemat tre dagar dagtid ena 
veckan och tre dagar kvällstid 
påföljande vecka. 
Omfattningen minskade 
successivt, allteftersom 
intresset och störningarna 
minskade. Bussen användes 
även vid speciella evenemang 
som Årstafältets dag osv., och 
vid extra informationsinsatser 
när man visste att 
sprängningar skulle ske direkt 
under ett enskilt hus. Vid sådana tillfällen skickades extra information ut 
om att bussen stod utanför porten om man ville ställa frågor eller delta i 
ett extrainsatt informationsmöte i bussen. 

I bussen fanns Södra Länkens boendeinformatör för att svara på frågor, 
ta emot synpunkter och ge aktuell information om projektet i stort och 
lokalt. Bussen var utrustad med utställning, modeller, stor karta där det 
markerades hur långt tunneldrivningen kommit och var sprängningar 
skulle ske den närmaste tiden, video för att visa lägesrapportfilm och 
informationsbroschyrer. Det bjöds även på kaffe och bullar. Antal besök 
varierade mellan 5 och 40 personer per tillfälle. 

”Bussen blev en del av miljön i området. En gång kom den inte – då 
undrade folk var den var! Pensionärer utgjorde väl 70 procent av 
besökarna, många blev stammisar. De som kom var de mest nyfikna 
och de som var ledig dagtid. Flest besökare hade vi i början. Ibland 
var bussen t o m full – när det var som mest angeläget och nytt. De 
vanligaste frågorna var nog: var är ni nu? Hur gör man när man 
spränger och är det farligt för husen? Och när är ni klara? Om man 
ser till antalet besökare var kanske inte bussen vår mest effektiva 
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aktivitet, men den var en av våra viktigaste symbolhandlingar. 
Genom bussen var vi ständigt närvarande i området och syntes.” 

 

Boendeinformatör 

En boendeinformatör rekryterades för att arbeta uppsökande och möta 
behovet av information bland närboende, i första hand genom informa-
tionsbussen och genom att medverka vid och efterhand också ansvara för 
informationsmötena för närboende i de olika entreprenaderna. 
Boendeinformatören arbetade även med punktinsatser efter behov, deltog 
vid Södra Länken-dagarna och lokala evenemang i bostadsområdena, på 
bostadsrättsmöten och träffade bostadsområdenas vidareinformatörer. 
Exempel på ett lokalt evenemang är Årstafältets dag, där Södra Länken 
deltog med information och aktiviteter, visade maskiner och bjöd på korv 
och ballonger. Boendeinformatören hade övergripande ansvar för 
insatsen, medan entreprenörerna var de som i första hand mötte 
besökarna och stod i fokus. 

Boendeinformatören blev efter en tid också ansvarig för studiebesöks-
verksamheten som Vägverket bedrev i en särskild informationslokal. 

Boendeinformatören var en viktig länk mellan boende, byggarbets-
platserna och Vägverket med uppgift förutom att föra dialog med 
närboende, också att identifiera kommunikationskritiska moment, ta in 
synpunkter från närboende och förmedla dessa vidare till byggledning, 
entreprenör och projektledning. Boendeinformatören var tillgänglig 
dygnet runt via mobiltelefon.  

”Boendeinformatören innebar en stor avlastning för byggledningen 
informationsmässigt och det gav projektet ett tydligt och positivt 
ansikte utåt. Det var verkligen fråga om rätt person på rätt plats.”  

”Vägverket i stort vann också på den personliga kontakten med de 
boende, som fick en verklig kontaktperson, som kände dem. 
Vägverket blev mänskligt.” 

 

Telefonnummer för frågor och klagomål 

Närboende kunde under hela byggtiden ringa ett särskilt telefonnummer 
för att ställa frågor eller framföra klagomål om byggarbetet, som bygg-
ledningen ansvarade för. Inledningsvis besvarades samtalen direkt av 
byggledningen, vilket inte visade sig vara tillräckligt effektivt, så 
därefter gick samtalen till Nitro Consult AB, Ansvarsbesiktning AB och 
Bergsäker Konsult AB istället som slussade dem vidare efter behov till 
byggledning, entreprenörer eller de ansvariga informatörerna. Uppgifter 
om telefonnumret fanns med i all skriftlig information till närboende och 
även på Södra Länkens webbplats.  

De närboende kunde också ringa till boendeinformatören som var 
tillgänglig dygnet runt. Detta gjorde att man kunde ta tag i eventuella 
problem direkt. 
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Sprängtelefon och 
minicall 

Under den störnings-
intensiva fasen av 
byggarbetet skapades en 
kanal, sprängtelefonen, 
för att ge närboende 
upplysning om tider och 
platser för sprängningar 
dag för dag. Detta var en 
automatisk telefonsvarare 
för respektive entre-
prenad dit boende kunde 
ringa och få information om dagens sprängningar, samt efter en tid också 
möjlighet att låna en minicall. Minicallens uppgift var att 30 minuter före 
en sprängning, via ett textmeddelande, ge en förvarning om att 
sprängning skulle komma att ske. Fördelen med minicall var att 
apparaten är bärbar, meddelandet kunde avläsas i textfönstret och den 
ordinarie telefonlinjen var fortfarande öppen. Totalt lånades 150 
minicallapparater ut.  

Sprängtelefonen fungerade inte riktigt som tänkt. Den uppdaterades inte 
konsekvent varje dag och levde inte upp till strategin om ”nära” 
information. Det inspelade meddelandet var för allmänt och därmed 
svårt att använda som vägledning för sprängningar nära den egna 
byggnaden. Idén med minicall föddes som en lösning på problemet. Idag 
används sms i liknande sammanhang, en kanal som knappt var känd vid 
denna tidpunkt. Även om det hade varit ett alternativ så var minicall en 
mer lämplig kanal för den aktuella målgruppen, som bestod av många 
äldre personer, utan tillgång till mobiltelefoner.  

Ansvar för sprängtelefonen och minicall låg hos byggledningen.  

”Minicallen var en viktig symbolhandling. Vi köpte in 1500 stycken 
och lånade ut 150 stycken, så det var inte så många som nappade, 
men gesten var viktig. Att man visste om att de fanns, att man visste 
om att vi ansträngde oss.” 

 

Öppet hus – Södra Länken-
dagen 

En till två lördagar om året 
under hela byggfasen bjöd 
Vägverket in till Öppet Hus – 
Södra Länken-dagen, med 
visningar av tunnlarna och 
information om hur långt 
arbetet kommit på de olika 
platserna. Syftet var att 
informera närboende, företag 



 

21 

och trafikanter om lokala pågående och kommande arbeten samt om 
projektet som helhet. I början bjöds endast närboende in till Södra 
Länken-dagen, men i takt med att öppnandet av tunneln kom närmare, 
skedde en skiftning i målgrupps-fokus mot trafikanter som via annonser 
också bjöds in att komma ned i tunneln.  

 

Södra Länkens informationsansvarige hade övergripande ansvar för 
genomförandet av Södra Länken-dagen som under åren drog mellan 2 000 
och 7 000 besökare vid varje tillfälle. Personal från Vägverkets 
projektledning, byggledning och entreprenörer medverkade för att svara 
på frågor om nuläget, kommande 
arbeten och hur Södra Länken skulle 
se ut när den var klar. Från början 
fick de inbjudna bara gå fram till en 
stor grop och titta ned, mot slutet 
åkte besökarna t o m buss och 
vandrade nere i tunneln. 
Informationstält ställdes upp vid 
gropen och senare tunnelmynningen 
med utställningar, modeller och 
informationsbroschyrer. Det 
serverades kaffe och muffins och det 
visades filmer om byggarbetet. 

”Södra Länken-dagen var den bästa aktiviteten vi hade. Det var 
uppskattat för att man fick komma ned i tunnlarna. Entreprenörerna 
var emot dagen i början, då det var utanför ordinarie arbetstid, men 
sedan såg de fördelarna med att få visa upp sig för de besökande. 
Södra Länken-dagen var entreprenörernas dag, här fick de stå i 
främsta ledet.” 

 

Bilaga Aktuellt om länken 

Aktuellt om länken var en fyrasidig 
återkommande informationsbilaga om Södra 
Länken som bifogades lokaltidningarna i 
söderort, Nynäshamn och Nacka, två till fyra 
gånger om året. Målgrupp var närboende och 
berörda trafikanter. Aktuellt om länken 
innehöll fördjupad information om pågående 
och kommande arbeten och ”läget just nu” 
entreprenad för entreprenad. Liksom i övrig 
skriftlig information från Södra Länken fanns 
också hänvisningar till projektets webbplats 
och telefonnummer för den som önskade 
kontakt eller mer information. Ansvarig för 
bilagan var Södra Länkens informations-
ansvarige.  Överupplaga användes vid informationsmöten och Södra 
Länken-dagen samt delades ut på publika platser och vid beställning. 
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Annonser 

Annonser i lokaltidningarna användes parallellt med andra kanaler för 
att ge närboende information om pågående och kommande arbeten i 
närområdet. ”Info om info”, dvs. kontaktuppgifter och uppgifter om var 
mer information fanns att hämta ingick också. Annonsering skedde 
regelbundet: under första delen av sprängfasen var femte vecka, sedan en 
gång i månaden och därefter en gång i kvartalet. 

Annonser användes också för att informera målgruppen trafikanter om 
pågående och kommande arbeten lokalt och generellt som skulle påverka 
trafiken. Annonsering till trafikanter skedde regelbundet, fyra till sex 
gånger per år. Annonserna innehöll alltid både text och 
grafik/illustrationer samt ”info om info”. Ju närmare öppnandet, desto 
mer trafikantorienterade blev annonserna generellt. Fokus låg alltmer på 
information om hur man kör i tunnlarna. 

Ansvarig för arbetet med annonser var Södra Länkens informations-
ansvarige. 

 

www.sodralanken.nu 

Södra Länkens webbplats byggdes successivt upp under byggfasen. 
Målgrupperna närboende och trafikanter hade egna informationssidor på 
webbplatsen och det fanns också särskild pressinformation. Övrig 
information på webbplatsen vände sig även till andra målgrupper som 
länets invånare, berörda politiker och branschen.  

Möjligheterna att arbeta med både yta och djup utnyttjades på webb-
platsen som gav såväl fördjupad som generell information om projektet 
som helhet samt om pågående och kommande arbeten. Information som 
gavs i andra kanaler fanns också samlad på webbplatsen, liksom övrigt 
informationsmaterial, filmer, kartor och information på engelska. Frågor 
och svar samt formulär för att kunna ställa frågor till Vägverket via e-
post fanns också, liksom beskrivningar av hur tunnlar byggs och inreds, 
information om säkerhetskonceptet m.m. Södra Länkens informations-
ansvarige ansvarade för webbplatsens innehåll, utveckling och 
kontinuerliga uppdatering.  

 

Trafikradion 

Trafikradion blev under byggfasens framskridande en alltmer central 
kanal för förmedling av förebyggande information till målgruppen 
trafikanter. Information om vägarbeten och trafikomläggningar gavs vid 
behov från entreprenaderna till Vägverkets trafikledningscentral, Trafik 
Stockholm, som i sin tur informerade trafikradiostationerna. 

Ansvar för att informera Trafik Stockholm om sådant som skulle påverka 
trafiken låg hos byggledning och entreprenör.  
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Vägskyltar 

Vägskyltar användes 
medvetet som informations-
kanal till passerande 
trafikanter. Dels fanns 
”Vägverket-bygger-skyltar” i 
trafikmiljön med information 
om att Södra  

 

Länken byggs, 
delentreprenadens namn, 
entreprenörens namn och 
uppgift om när arbetet skulle vara avslutat. Under inrednings- och 
installationsfasen kompletterades skyltarna med information om Södra 
Länkens webbplats. Inför öppnandet av Södra Länken kompletterades 
skyltarna också med information om öppningsdatum. 

Vid byggstaketen fanns också mer detaljerade skyltar med kontakt-
information, illustrationer och karta över delentreprenaden.  

Södra Länkens informationsansvarige ansvarade för informations-
skyltarna.  

 

Videofilm med lägesrapport 

En videofilm med en lägesrapport om byggandet av Södra Länken togs 
fram varje månad under sprängfasen. I senare faser av bygget gick man 
över till kvartalsvis produktion. Syftet med lägesrapporten var att ge 
information om hur arbetet vid Södra Länkens byggarbetsplatser fort-
skridit under den senaste månaden och om vad som skulle hända den 
närmaste tiden framöver, skapa förståelse för moment som tunnel-
drivning, ge en helhetsbild av byggprocessen och öka förståelsen för att 
Södra Länken byggs på flera platser än just det egna närområdet.  

Målgrupp för videon var närboende, trafikanter, Södra Länken-
medarbetare, branschen och berörda politiker och tjänstemän.  

Eftersom möjligheten att göra besök i tunnlarna var begränsad var 
tanken att med hjälp av videofilm ändå kunna ge intresserade en bra bild 
av hur bygget fortskred och vad som skedde nere under jorden. Filmerna 
visades vid informationsmöten med närboende, på Södra Länkendagen, i 
informationsbussen, vid interna möten för Södra Länken-medarbetare, 
vid studiebesök och vid möten med berörda politiker och tjänstemän.  
Ansvar för videofilmerna låg hos Södra Länkens informationsansvarige. 
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Informationsmaterial 

En mångfald av informations-material och trycksaker producerades och 
uppdaterades löpande för att 
uppfylla Vägverkets skyldighet att 
som myndighet informera och möta 
informations-behov hos utpekade 
målgrupper och övriga 
intresserade.   

Faktablad togs fram kring olika 
teman som exempelvis hur man 
bygger tunnlar, hur man inreder 
och installerar tunnlar, om 
säkerhets-konceptet, m m. För varje 
entreprenad gjordes en 
informationsbroschyr som beskrev de olika delprojekten i Södra Länken 
och som skickades till närboende inför byggstarterna av de olika 
delprojekten. Bland informationsmaterialen fanns också karta, modeller, 
en vandringsutställning med utställningsskärmar, temafilmer om 
tunneldrivning, säkerhet och inredning/installation samt information om 
projektet på engelska.  

Materialet fanns att tillgå eller beställa via webbplatsen, informations-
avdelningen på Vägverket, på medborgarkontor och delades även ut på 
möten, Södra Länken-dagen, i informationsbussen och direkt i brev-
lådorna hos närboende.   

4.2 Kommunikationsinsatser till Södra Länken-medarbetare  

Kick off 

Direkta insatser till Södra Länken-medarbetare omfattade inledningsvis 
en kick off, Vägverkets Samarbetsfest, som genomfördes i september 
1999 i syfte att stärka relationerna och förmedla Vägverkets syn på 
projektet och informationsarbetet. Kickoffen hade ca 890 deltagare och 
blev mycket uppskattad. Mål för kickoffen var att: 

• projektets medarbetare ska känna till ledorden säkerhet, miljö och 
information och deras innebörd  

• ge alla medarbetare en helhetsbild och ökad förståelse för vad Södra 
Länken gör för allmännytta 

• skapa en positiv anda och gemenskap i projektet över företagsgränser 

• få alla medarbetare att känna stolthet över sin delaktighet i projektet.  
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Taklagsfest – halvtid för projektet 

Under byggandet av Södra Länken arrangerades vid ett tillfälle en stor 
taklagsfest i april 200l. Samtliga medarbetare i projektets olika 
entreprenader, Vägverkets byggledning och Vägverkets regionkontor var 
inbjudna, cirka 1500 personer. Taklagsfesten symboliserade att projektet 
kommit halvvägs, att allt berg var utsprängt och att man gick in i nästa 
fas: inrednings- och installationsfasen. Syftet var att ge aktuell 
information samt tillbakablick, ge en helhetsbild och upprepa budskapen 
från samarbetsfesten i september 1999. Mål för evenemanget var att:  

• medarbetarna ska känna till varför, var, när och hur Södra 
Länkenbygget genomförs 

• ge ökad kännedom om ledorden säkerhet, miljö och information och 
vad de innebär 

• bidra till delaktighet och ett professionellt genomförande av Södra 
Länken.  

 

Information vid startmöte 

Vid varje startmöte i en ny entreprenad fanns en mindre omfattande 
punkt om kommunikationsarbetet med på programmet. Under 
inrednings- och installationsfasen gavs en liknande, något mer 
omfattande information om Södra Länken-projektet och kommunika-
tionsarbetet i samband med en arbetsmiljöutbildning. Detta innebar att 
varje ny medarbetare som kom in i arbetet under denna fas fick del av 
samma information och direkt från Vägverkets informatörer, ett 
tillvägagångssätt som inte tillämpats lika konsekvent i den tidigare 
sprängfasen.  

 

Kontaktpersoner 

I varje entreprenad och centralt hos entreprenörerna utsågs kontakt-
personer för kommunikationsfrågor. På entreprenaderna var plats-
cheferna vanligtvis kontaktpersoner, men även byggledare och miljö-
ansvariga. Dessa ansvarade för kontakterna med Vägverket, deltog i 
aktiviteterna gentemot olika målgrupper, skrev underlag till 
informationsbladen m m. Kontakt etablerades också med entre-
prenörernas informationsavdelningar på central nivå. 

 

Löpande kontakter och särskilda möten 

Kontakter mellan informatörerna och entreprenörer och byggledning 
skedde löpande och vid regelbundet återkommande särskilda tillfällen. 
Boendeinformatören som rörde sig ute bland entreprenörerna på fältet 
blev en viktig kontaktlänk mellan beställare och utförare både formellt 
och informellt. Södra Länkens informationsansvarige träffade entre-
prenörernas centralt placerade informatörer regelbundet en gång i 
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halvåret för en övergripande avstämning kring arbetet, olyckor, arbets-
miljö och boendeundersökningar. 

Inget informationsmaterial producerades speciellt för Södra Länken-
medarbetare, utan de tog del av samma information som gick till externa 
målgrupper: exempelvis informationsblad, lägesrapporter och video-
filmer. Kopior på allt material som gick till närboende och trafikanter 
skickades till varje entreprenad. Södra Länken-medarbetare bjöds även in 
till Södra Länken-dagarna och visningar i Södra Länkens utställnings-
lokal. Resultat av boende- och trafikantundersökningar presenterades 
vid projektmöten.  

”Vi ansträngde oss för att göra information tillgänglig och få 
entreprenörerna att känna sig delaktiga, men ibland var det väl så 
att man fick känslan av att de ändå inte sett materialen och då fick 
man uppmuntra ledarna att vara lite mer aktiva i sin information, 
sätta upp informationsbladen på anslagstavlor etc. Därför var det 
också viktigt att vi träffade dem efter att vi gjort 
boendeundersökningar för att berätta om resultaten och visa upp 
både ris och ros. Det blev ett tillfälle att förklara varför det var 
viktigt att fortsätta informera med kontinuitet trots brist på nyheter 
eller få besökande på möten. Ett tillfälle att påminna lite om vår roll 
och deras roll.” 

4.3 Övriga anställda på Vägverket Region Stockholm 

Anställda inom Vägverket Region Stockholm som inte arbetade med 
Södra Länken-projektet kunde ta del av information om byggarbetet via 
befintliga interna kommunikationskanaler och sammanhang. Samma 
informationsmaterial som användes externt användes i stor utsträckning 
även internt.  

Broschyrer och annat informationsmaterial lades ut i lokalerna och i 
samband med möten. Information lades ut på intranätet när något 
särskilt var på gång, som Södra Länken-dagen eller stora trafik-
omläggningar. Information gavs även på avdelningsmöten. Bland annat 
visades de månadsvisa lägesrapporterna på video. Filmerna visades 
också löpande i entrén på Vägverkets regionkontor där både personal och 
besökare kunde ta del av den. En del avdelningar gjorde studiebesök vid 
arbetsplatserna och vid milstolpar i projektet bjöds personalen i stort att 
besöka bygget. Exempelvis när alla konstverk var på plats i tunnlarna 
fick samtliga anställda vid Vägverkets regionkontor en busstur i tunneln 
på arbetstid.  

4.4 Invånare i Stockholms stad och Nacka kommun, andra 
beställare/branschen, berörda politiker och tjänstemän 

Få insatser riktades speciellt till någon av de sekundära målgrupperna, 
vare sig internt eller externt, utan de material och kanaler som tagits 
fram för de primära målgrupperna användes även i stort för att 
informera sekundära grupper.  
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Vägverket räknade dock från början med ett stort och brett intresse för 
projektet både nationellt och internationellt och skapade därför möjlighet 
att ta emot studiebesök i en särskild lokal.  

 

Informationslokalen Bolidenvägen 14 

Informationslokalen innehöll en projektutställning med fakta och 
information om projektet som helhet och delentreprenaderna, en lokal 
där information kunde ges för grupper, hörsal där film kunde visas, 
foton, kartor, modeller och informationsbroschyrer. Innehållet 
uppdaterades kontinuerligt.  

Målgrupper för projektutställningen var i första hand andra 
beställare/branschen, berörda politiker, media och Vägverkets anställda 
som inte deltog i projektet, men även Södra Länken-medarbetare och 
närboende och trafikanter gjorde besök i lokalen.  

Ansvariga för innehållet i lokalen och för studiebesöken var Södra 
Länken-projektets boendeinformatör samt informationsansvarige.  

 

Vägverket Informerar  

Invånare i Stockholms län kunde ta 
del av information om Södra Länken 
via tidningen Vägverket Informerar 
som gavs ut av Vägverket Region 
Stockholm och delades ut till 
hushållen i Stockholms och Gotlands 
län. Tidningen innehöll information 
om Vägverket Region Stockholms 
planerade och pågående projekt, 
arbetsmetoder, utvärderingar m m. 
Tidningen utkom två gånger per år. Under Södra Länkens projekttid 
innehöll Vägverket Informerar artiklar om Södra Länkens pågående och 
kommande arbeten, med mycket grafik och illustrationer och ett 
trafikantperspektiv på informationen. Innehållet omfattade även ”info 
om info”, med hänvisningar till webbplatsen och telefonnummer som 
man kunde ringa till för att beställa informationsbroschyrer. 
Överupplaga användes vid informationsmöten och Södra Länken-dagen. 
Ansvarig för Södra Länken-innehållet i tidningen var projektets 
informationsansvarige.  

Berörda politiker och tjänstemän erhöll regelbundet lägesrapporter 
(samma som skickades till media), kvartalsrapporter på video samt bjöds 
in till visningar i informationslokalen och till seminarier om Södra 
Länken. Miljöförvaltningen och berörda förvaltningar i Stockholms stad 
och Nacka, länsstyrelsen m.fl. informerades regelbundet i olika 
mötesfora som projektledning och informationsansvarige deltog i. 
Löpande kontakter skedde också via informella samtal och möten.  
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4.5 Media 

Ett systematiskt arbetssätt byggdes upp gentemot media. Syftet var att 
bygga långsiktiga och goda relationer genom tillgänglighet och genom att 
regelbundet förse media med uppdateringar om Södra Länken-projektet 
som helhet, nyheter och fördjupad information. 

 

Lägesrapporter  

En gång i månaden skickade informationsansvarige ut en lägesrapport 
om Södra Länken per fax till ett stort antal tidningar, radiostationer och 
TV-kanaler. Lägesrapporten omfattade maximalt en A4-sida och redo-
gjorde kort för vad som hänt under den senaste månaden och vad som 
planerades under kommande månad. Rapporten innehöll också varje 
gång något specifikt ämne av intresse. Underlag till lägesrapporten kom 
från entreprenörer, byggledning, boendeinformatör och projektledning 
och sammanställdes av informationsansvarige. Lägesrapporten 
skickades därefter ut internt inom projektet så att alla inblandade 
aktörer kände till innehållet innan den gick ut till media. Efterföljande 
kontakter med media förmedlades vanligtvis av informationsansvarige. 

 

Pressmeddelanden 

Vid behov skickades pressmeddelanden ut med såväl goda som mindre 
goda nyheter. Liksom lägesrapporterna förankrades även pressmedde-
landena först internt bland inblandade aktörer innan de gick ut externt. 
Kontaktpersoner för pressmeddelandena var oftast projektledning men 
vid arbetstekniska frågor kunde entreprenören utpekas som kontakt-
person. 

 

Medieseminarier 

Cirka fyra gånger per år arrangerade Södra Länkens informations-
ansvarige medieseminarier för olika typer av media. Vid dessa kunde 
projektledning, teknikansvariga på Vägverket, byggledning och 
entreprenörer medverka, beroende på ämne. Seminarierna handlade om 
projektet som helhet, nyheter, fördjupad information med speciella teman 
som tunneldrivning, arkitektur, säkerhetskoncept och miljö under 
byggtiden.  

”Det är ovanligt för Vägverket att informera om status på arbetet i ett 
projekt. Det vanliga är att vi går ut med pressmeddelande om något 
hänt. Men att vi återkom hela tiden under Södra Länken gjorde att 
media fick regelbundet en gedigen faktabas att utgå ifrån. Detta 
tillsammans med medieseminarier och öppen tillgänglig attityd när 
gäller att svara på frågor och delta i intervjuer var mycket 
framgångsrikt. Mycket av Södra Länkens eget material användes av 
media i faktarutor, grafik osv., och mycket av rapporterandet var 
korrekt faktamässigt.” 

 



 

29 

Milstolpar i projektet  

Utöver de fasta kanalerna och aktiviteterna användes också olika 
milstolpar i projektet – första tunnelgenomslaget, start på inrednings- 
och installationsfasen, första konstverket på plats i tunneln m m – som 
särskilda tillfällen till information och kommunikation med olika 
målgrupper samt media.  

 

Invigningen av Södra Länken  

Inför öppnandet av Södra Länken genomfördes 
under hösten 2004 en omfattande informa-
tionskampanj som riktade sig till fordons-
trafikanter i Stockholms län. Syftet var att 
informera om öppningsdatum, Södra Länken 
som ny färdväg och säkerhet i Södra Länken.  

 

Södra Länkens invigningsaktiviteter var 
förlagda under två helger. Syftet var att med 
folkets fest som tema använda arrangemangen 
som dialogtillfälle för att få ut informationskampanjens budskap och  
att samtidigt tacka alla berörda för deras tålamod under byggåren.  

Helgen innan trafiköppningen bjöds allmänheten in till Öppen Tunnel 
med tunnelvandringar och bussturer. Arrangemanget lockade 50 000 
besökare som gavs tillfälle att på plats ställa frågor och få information 
om säkerhetssystemet i tunnlarna. Samma helg arrangerade Hammarby 
IF ett tunnellopp för löpare och inlineåkare. Invigningen den 24 oktober 
2004 innehöll utöver tal och musik även en informationsdel med film som 
visades för de 20 000 besökarna.  
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5. Uppföljning och mätning  
Mätning och uppföljning har varit viktiga inslag i kommunikations-
arbetet inom Södra Länken-projektet. Utvärderingar av informations-
insatserna har genomförts regelbundet. Även förstudier har använts vid 
flera tillfällen. 

5.1 Förmätningar 

I början av byggfasen gjordes en 
kvalitativ förstudie med ett 
mindre antal närboende för att 
ringa in nyckelfrågeställningar 
inför genomförandet av en större 
kvantitativ undersökning i denna 
målgrupp. Intervjuer genomfördes 
per telefon med tio närboende 
som kontaktat Vägverket för att ställa frågor eller framföra klagomål och 
tio personer som inte hade hört av sig till Vägverket men som bodde nära 
byggplatsen. Förstudie om informationsinsatserna, Demoskop, juni 
1998.  

Ytterligare en kvalitativ intervjuundersökning genomfördes 1998 av hur 
närboende upplever störningar i samband med byggandet av Södra 
Länken. Undersökningen gjordes som ett komplement till de buller- och 
vibrationsmätningar som Vägverket genomförde av berörda fastigheter. 
Syftet var att få en bild av de boendes subjektiva upplevelse av 
störningarna och ge underlag till kommunikationsarbetets utformande. 
Störningar i samband med byggandet av Södra Länken, Demoskop, juni 
1998.  

En kvantitativ förmätning genomfördes också i samband med informa-
tionskampanjen inför öppnandet av Södra Länken. Mål för under-
sökningen var att stämma av kännedom och kunskap om Södra Länken 
bland länets invånare inför genomförande av kampanjen. Södra Länken-
mätning, Promedia, vecka 25, 2004. 

Parallellt med den kvantitativa förstudien inför kampanjen gjordes också 
en kvalitativ förstudie. Två fokusgrupper genomfördes med bilförare som 
hade olika behov av att trafikera Södra Länken efter öppnandet. Syftet 
var att ge en djupare bild av berörda bilisters intresse för och behov av 
information kring Södra Länken inför öppnandet. Utvärdering inför en 
informationskampanj rörande Södra Länken, Augur, juni 2004.  
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5.2 Undersökning om lördagssprängningar 

Vid ett tillfälle använde man inom Södra Länken-projektet under-
sökningar för att direkt samråda med en berörd målgrupp inför ett 
beslut.  

I mars 2000 ansökte Vägverket till Stockholms Miljöförvaltning om att på 
ett begränsat antal platser, på försök, få utföra sprängningar för Södra 
Länken på dagtid helgfria lördagar. Avsikten var att förkorta den totala 
kvarvarande sprängningstiden och minska antalet sprängningar på 
vardagar. En månad senare drog Vägverket tillbaka ansökan. Vägverket 
hade då låtit genomföra en kvantitativ undersökning bland berörda 
närboende om deras inställning till lördagssprängningar. Denna visade 
att hälften av de tillfrågade var negativa till att förkorta den totala 
sprängningsperioden genom att låta utföra sprängningar på lördagar. 
Vägverket valde att hörsamma de boendes önskemål och drog tillbaka sin 
ansökan. Helgsprängningar, Demoskop, 2000.  

5.3 Utvärderingar 

I kommunikationsplanen för Södra Länken fastslogs att insatserna skulle 
utvärderas löpande och kommunikationsarbetet har också regelbundet 
följts upp under hela projekttiden.  

Framför allt har återkommande utvärderingar gjorts för att följa upp 
insatser bland de primära målgrupperna närboende och trafikanter. 

 

1999 – närboende 

En första utvärdering av informationsinsatserna till målgruppen 
närboende gjordes i september 1999. Totalt 1001 telefonintervjuer 
genomfördes med boende inom en radie av 100 meter från pågående 
arbete med Södra Länken. Frågorna omfattade kännedom om och attityd 
till Södra Länken-bygget, om man blivit störd av arbetet, bedömning av 
informationsinsatserna samt behov och önskemål framöver. Resultaten 
redovisades entreprenad för entreprenad. Information i samband med 
byggandet av Södra Länken, Demoskop, november 1999. 

I denna första utvärdering av informationsinsatserna följdes kommu-
nikationsmålen upp på en övergripande nivå. Arbetet med att sätta 
konkreta mätbara kommunikationsmål för varje målgrupp pågick 
fortfarande och tanken var att ta hjälp av utvärderingsresultaten för  
att formulera mål som kunde användas vid nästa mättillfälle.  

En övergripande slutsats av undersökningen var att trots att en stor 
andel av de boende upplevde arbetet med Södra Länken som mycket 
störande så var en majoritet av de tillfrågade positiva till byggandet av 
länken. Förståelsen för byggarbetets villkor var stor liksom intresset för 
såväl övergripande som ”nära” information. Informationen gavs också 
klart godkänt betyg. Samtidigt visade undersökningen att de boende 
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upplevde behov av mer specifik och tydlig information om arbetet i den 
egna närmiljön samt mer exakt information om tidpunkter för spräng-
ningarna, dvs. ännu mer av ”nära” information.  

 

2000 – närboende och trafikanter 

En ny kvantitativ utvärdering genomfördes år 2000. Denna gång ingick 
även målgruppen trafikanter bland de tillfrågade. Frågeformuläret hade 
också utvecklats och justerats för att möjliggöra uppföljning av specifika 
kommunikationsmål för respektive målgrupp. Information om Södra 
Länken, boende- och trafikantundersökning, KAN Kommunikations-
analys, 2000.  

Totalt genomfördes 1018 telefonintervjuer med närboende och 850 
intervjuer med privatbilister och yrkestrafikanter. Resultatet skiljde sig 
på det stora hela ganska lite från föregående utvärdering. En majoritet 
bland såväl närboende som trafikanter var fortsatt positiva till Södra 
Länken. Detta trots att 60 procent av de tillfrågade upplevde arbetet som 
störande. Majoriteten var också på det stora hela fortsatt nöjda med 
informationen kring byggandet och fortsatt intresserade av information 
både på lokal och övergripande nivå.  

Bland närboende var informationsbladen den kanal som flest hade tagit 
del av, 81 procent. Det var också den kanal som flest föredrog att få 
information genom. Informationsmöten och informationsbussen hade 
besökts av 20 respektive 12 procent av de närboende. Aktivt informa-
tionssökande gick tydligt hand i hand med grad av intresse för 
information om Södra Länken; dvs. närboende med stort intresse för 
information tog i högre grad del av de personliga informationskanalerna 
och använde sig också i högre grad av flera kanaler samtidigt. Bland 
trafikanter var massmedia och vägskyltar de vanligaste kanalerna och 
uppgavs av ca 60 procent. Södra Länkens webbplats var vid detta 
mättillfälle relativt okänd bland målgrupperna och webbaserad 
information efterfrågades inte heller i någon större utsträckning.   

När det gäller de specifika kommunikationsmålen var måluppfyllelsen i 
stort mycket god. Störst förbättringspotential fanns när det gäller målet 
att trafikanter ska veta vart de kan vända sig med frågor. Det lägre 
resultatet i denna fråga var dock rimligt med tanke på att informations-
arbetet fram till mättillfället i första hand fokuserat på de närboende, 
inte på trafikanterna. Ett annat kommunikationsmål med förbättrings-
potential var målet att en majoritet av närboende skulle uppleva att de 
fått svar på sina frågor om Södra Länken:  

• 66 procent av närboende vet vart de ska vända sig med frågor. Bland 
trafikanter var motsvarande andel 45 procent.  

• 71 procent av närboende och 95 procent av trafikanterna anser att 
informationen om Södra Länken är trovärdig  
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• 75 procent av närboende är nöjda med bemötandet vid kontakt med en 
representant för Södra Länken.  

• 68 procent av närboende tycker att de har en bra bild av det arbete 
som ska utföras på byggarbetsplatsen i närheten av bostaden.   

• 61 procent av närboende och 78 procent av trafikanterna upplever att 
de fått svar på sina frågor om Södra Länken.  

• 70 procent av närboende upplever att Södra Länken-projektet lyckats 
ganska eller mycket väl med att informera innan störningar sker.   

Den kritik som framfördes i utvärderingen handlade främst om att 
informationen och faktiskt utförande inte alltid överensstämde, t ex när 
det gäller tidsangivelser. Även om kritiken inte var omfattande var detta 
en viktig fråga att titta närmare på då det kunde påverka trovärdigheten i 
informationen. Resultatet pekade på att den svagaste länken i informa-
tionsarbetet var de sammanhang när ansvaret delades mellan Vägverket 
och entreprenörerna, och att detta i lika stor utsträckning var en fråga 
om projektstyrning som information.  

 

2002 – närboende och trafikanter 

Ytterligare en utvärdering bland boende och trafikanter genomfördes 
våren 2002, med samma upplägg och frågor som i 2000 års mätning. 
Information om Södra Länken, boende- och trafikantundersökning, 
KAN Kommunikationsanalys, 2002.  

Generellt visade utvärderingen på ett fortsatt stort intresse för Södra 
Länken-projektet och en än mer positiv inställning till och nöjdhet med 
informationen och kommunikationen kring projektet. 
Undersökningsresultaten indikerade att arbetet med Södra Länken vid 
denna tidpunkt kommit in i en fas som var mindre intensiv för de 
närboende. Två av tre närboende hade märkt av arbetet jämfört med de 
två tidigare mätningarna då i stort sett alla närboende märkt av arbetet. 
Endast en dryg tredjedel upplevde arbetet som störande, vilket också var 
en tydlig minskning mot tidigare mätningar. Bland trafikanterna var 
utvecklingen den motsatta. Närmare hälften av trafikanterna upplevde 
vid 2002 års mätning arbetet med Södra Länken som mycket störande, en 
kraftig ökning mot tidigare. 

Kännedom om de olika kanalerna och informationsaktiviteterna hade 
ökat lite bland närboende mellan mätningarna, samtidigt som 
användandet av kanalerna minskat något, vilket kan bero på att den 
störande verksamheten i stort upphört i flera av entreprenaderna. 
Informationsbladen dominerade fortfarande bland kanalerna, medan 
kännedom om webbplatsen ökat mest sedan förra mätningen. En av fyra 
boende kände till webbplatsen 2002. Vanligast kanaler bland 
trafikanterna var 2002 fortfarande massmedia, men även trafikradion. 
Var femte trafikant kände till webbplatsen, vilket är nästan en 
dubblering mot den förra mätningen.  
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När det gäller de specifika kommunikationsmålen var måluppfyllelsen 
fortsatt mycket god och i stort väl överensstämmande med tidigare 
resultat:  

• 70 procent av närboende vet vart de ska vända sig med frågor. Bland 
trafikanter var dock motsvarande andel fortfarande ca 45 procent.   

• 76 procent av närboende och 75 procent av trafikanterna anser att 
informationen om Södra Länken är trovärdig. Resultatet bland 
trafikanterna innebär en försämring jämfört med föregående mätning, 
men är fortsatt bra. Resultatet kan eventuellt förklaras med att 
byggarbetet i större utsträckning påverkar trafiken vid det senare 
mättillfället, vilket skapar fler tillfällen för missnöje än tidigare.  

• 77 procent av närboende är nöjda med bemötandet vid kontakt med en 
representant för Södra Länken.  

• 73 procent av närboende tycker att de har en bra bild av det arbete 
som ska utföras på byggarbetsplatsen i närheten av bostaden.           
80 procent av trafikanterna upplever att de har en bra bild av hur 
byggarbetet påverkar dem.  

• 58 procent av närboende upplever att de fått svar på sina frågor om 
Södra Länken. Var tredje närboende uppger att han/hon inte har några 
frågor, dvs. endast 9 procent tycker sig inte ha fått svar på sina 
frågor.  

• 70 procent av närboende upplever att Södra Länken-projektet lyckats 
ganska eller mycket väl med att informera innan störningar sker.   

Den generellt goda måluppfyllelsen lämnade inte så mycket utrymme för 
förbättring. Störst förbättringspotential fanns som tidigare när det gäller 
trafikanternas kunskap om vart de kan vända sig med frågor. 
Utvärderarna rekommenderade Vägverket i sin slutsats att satsa på att 
utveckla webbplatsen som kanal och marknadsföra den mer intensivt. 
Webbplatsen skulle ge möjligheter både till snabb, ständigt uppdaterad 
information och detaljerad och fördjupad information. Marknadsföring 
av www-adressen kunde enkelt göras via vägskyltarna vid bygg-
arbetsplatserna. Webbaserad information låg år 2002 också mer i tiden 
och upplevdes som mer självklar än vad som varit fallet vid Södra 
Länken-projektets inledningsskede 1998.  

De goda mätresultat som uppnåddes i utvärderingarna bland närboende 
och trafikanter genom åren innebar att relativt få och små justeringar 
gjordes i kommunikationsarbetet. En intervjuad nyckelperson säger:  

”Vi gjorde få justeringar utifrån mätningarna då resultaten på det 
stora hela var bra. Mätningarna blev mer en avcheckning av att vi 
fortfarande var på spåret och hjälpte oss att komma ihåg att i all 
information vara så tydliga, tidspecifika, målgrupps- och 
situationsanpassade som möjligt då det var detta som efterfrågades 
mest. Att kunna visa upp de positiva resultaten för dem som jobbade 
i projektet var också viktigt, att de kunde se att det lönade sig att 
lägga kraft på kommunikationen.” 
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Utvärdering av Södra Länkens Samarbetsfest/kickoff 

I september 1999 genomfördes Södra Länkens samarbetsfest, en kickoff 
för Södra Länken-medarbetare. Evenemanget besöktes av ca 890 
medarbetare hos de inblandade entreprenörerna och representanter från 
Vägverket. Syftet med kickoffen var att stärka relationerna inom 
projektet och samtidigt förmedla Vägverkets syn på projektets utförande. 
En utvärdering utfördes för att följa upp uppfyllelsen av de mål som 
formulerats inför kickoffen. Kick-off Södra Länken, utvärdering, Creator 
Event Marketing, 1999.  

Generellt sett föll kickoffen väl ut, såtillvida att det var en uppskattad 
tillställning. 91 procent av deltagarna gav spontant evenemanget betyget 
bra eller mycket bra. Måluppfyllelsen var också relativt god, utifrån de 
förutsättningar som finns för denna typ av evenemang:  

• Projektets medarbetare ska känna till ledorden säkerhet, miljö och 
information och deras innebörd.  
Vid utvärderingen två veckor efter samarbetsfesten kunde 50 procent 
av de tillfrågade nämna minst två av ledorden och deras innebörd.  

• Ge alla medarbetare en helhetsbild och ökad förståelse för vad Södra 
Länken gör för allmännytta.  
57 procent av kategorin byggnadsarbetare (den viktigaste gruppen) 
ansåg att deras förståelse för Södra Länkens betydelse hade ökat efter 
samarbetsfesten.  

• Skapa en positiv anda och gemenskap i projektet över företagsgränser.  
Ca 50 procent av de tillfrågade ansåg att de kände sig mer engagerade 
och delaktiga i projektet efter samarbetsfesten. 

• Få alla medarbetare att känna stolthet över sin delaktighet i projektet.  
44 procent av de tillfrågade ansåg att evenemanget hade påverkat 
deras inställning till projektet i positiv riktning.  

 

Utvärdering av informationskampanj inför öppnandet av Södra 
Länken  

En utvärdering gjordes också av den informationskampanj som föregick 
öppnandet av Södra Länken 2004. En kvantitativ telefonenkät gjordes 
bland ett urval av länets invånare. Jämförelser gjordes med de värden 
som uppnåtts vid den förmätning som föregått kampanjen. Fokus låg 
framför allt på kännedom om Södra Länken, men också på frågor om 
säkerhetstänkandet i tunneln. Den spontana kännedomen om Södra 
Länken hade ökat från 20 procent till 90 procent efter kampanjens 
genomförande och 80 procent uppgav att de sett/hört någon information 
om Södra Länken. Mellan 55 och 70 procent kunde efter kampanjen 
spontant uppge någon aspekt av säkerhetstänkandet kring Södra Länken. 
Södra Länken, eftermätning, Promedia, november 2004. 
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6. Lärdomar från projektet 
Arbetet med information och kommunikation i Södra Länken-projektet 
engagerade flera personer under lång tid och har gett upphov till många 
erfarenheter för de inblandade att ta med sig till nya uppdrag och upp-
gifter. Följande är kortfattat några av de intervjuade nyckelpersonernas 
personliga reflektioner kring vad de tagit med sig:  

Om stora projekt 

”Det är bra att redan från början i ett stort och långsiktigt projekt 
försöka ha en tydlig bild av när projektet kommer att bli 
informationstungt, så att man har resurser tillgängliga när det 
behövs. Alltså att man har en långsiktig kommunikationsplan redan 
från början.” 

”En insikt är att arbeta med information i ett stort projekt till stor 
del är en fråga om att organisera saker och ting – vem gör vad, i 
vilken ordning, var och när, ordna lokaler etc. Det handlar så lite om 
konstnärlig kreativitet och så mycket om organisation när 
information gör mest nytta.”  

”Vikten av att inte alla är operativa, att det finns någon, informa-
tionschefen exempelvis, med strategiskt ansvar. Det är svårt att ha 
helikopterperspektiv när man är inne i det dagliga arbetet i ett så 
omfattande projekt.” 

”Att ha med personer som bara arbetar med information i projektet 
innebar en kvalitetssäkring av arbetet och också en viktig avlastning 
för projektledarna som annars fått hantera mycket mer informa-
tionsfrågor själva. Nu kunde vi i större utsträckning ägna oss åt det 
vi skulle göra, projektet blev mer effektivt.”  

 

Om förhållningssätt  

”En lärdom är betydelsen av att följa upp arbetet och olika kanaler 
och deras effektivitet för att veta hur det går, vad som behöver 
justeras och för att fortsätta motivera alla inblandade. Det är annars 
lätt att tappa både lust och fokus under en så lång tid.” 

”Jag har lärt mig hur viktig interninformationen i ett projekt är. Varje 
medarbetare är en ambassadör för projektet och för arbetsgivaren. 
Hur varje medarbetare beter sig i varje samtal och möte med 
allmänheten och andra grupper faller tillbaka på hela projektet. Det 
var en stark insikt.”  

”En lärdom från Södra Länken är hur viktigt det är i alla projekt av 
publikt intresse att förstå media och hur media arbetar. Man måste 
vara tillgänglig.” 

”Det är viktigt att i riskanalysen leta risker ur legitimitetssynpunkt. 
Vad kan hända som skadar trovärdigheten? Hur förebygger och 
hanterar man det? Arbetsmiljö, säkerhetsmissar osv. Har man 
förberett sig för sådana situationer kan man ha en klar, enkel, 
korrekt information från början om något inträffar och då kan man 
prata om problem som uppstår med trovärdighet.”  
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Om strategier och arbetssätt 

”Vikten av att arbeta uppsökande och inte bara skicka ut skriftlig 
information. Att man ger sig ut, att man möter folk där de är, både 
fysiskt och mentalt. Att försöka särskilja var i processen olika 
grupper och personer befinner sig så att man kan ge dem information 
när de behöver den och är redo att ta emot den.”   

”En lärdom är att arbeta offensivt med sådant som är svårt. Att gå ut 
med en negativ sanning i ett tidigt skede avväpnar väldigt mycket av 
den spänning som annars byggs upp och gör det inträffade till ett 
mycket större problem. Men det behövs en stark och trygg 
organisation för att jobba så.”  

”Ge projektet ett mänskligt ansikte. Att berörda har någon människa 
att vända sig till, en ”vanlig” person. Det ska inte vara en välpolerad, 
tillrättalagd medelålders man vid ett podium utan helst någon i en 
skitig arbetsjacka som kan prata med folk.”  

6.1 Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

På frågan vad de skulle ha gjort annorlunda när det gäller kommunika-
tionsarbetet kring Södra Länken, gav de intervjuade nyckelpersonerna  
ett samstämmigt svar: inte mycket. Informationsarbetet var noga genom-
tänkt och fungerade på det stora hela mycket bra. Det är endast inom ett 
område, samarbetet med entreprenörerna, som de intervjuade upplever 
att de kanske skulle ha handlat lite annorlunda idag.  

Den svagaste länken i kommunikationsarbetet var enligt de intervjuade 
samarbetet med de olika entreprenörerna kring boendeinformationen. 
För det mesta fungerade samarbete bra, men det delade ansvaret förde 
också med sig en minskad kontroll över kommunikationen för Vägverkets 
del, vilket i några fall fick oönskade konsekvenser. De intervjuade 
konstaterar att det hade varit bra med tydligare definierade krav, roller 
och rollfördelning, en mer proaktiv kommunikation och uppföljning av 
genomförda insatser. En intervjuperson säger exempelvis:  

”Vi tog nog för givet ibland att saker skedde istället för att kolla upp 
att de verkligen gjorde det. Skulle man syna noga hände nog inte 
alltid det som skulle hända, man missade ibland sådant som folk 
retade sig på. Allt från att de missade tre hus när de lämnade ut 
informationsblad till att få kom till informationsmötet pga. 
bristande information om lokal.” 

Skulle de göra om projektet idag skulle kontrakten vara tydligare och mer 
precisa när det gäller entreprenörens roll i kommunikationen, menar ett 
par intervjupersoner:  

”Vi missade lite när det gäller entreprenörens roll i kommunika-
tionen. Dets skrev lite otydligt i kontraktet vad som förväntades, där 
kunde vi varit mer precisa och konkreta i kraven. Hade jag gjort om 
arbetet idag hade jag inte gett entreprenören så mycket eget ansvar 
att informera, däremot hade jag tydligt krävt att den skulle delta i 
informationsarbetet, t ex på möten med boende.”  

”Entreprenören borde från början utsett formellt informations-
ansvariga från sin sida på arbetsplatserna. Nu ”blev” det någon, t ex 
miljöansvarig eller platschef, vilket fungerade jättebra ibland, och 



 

38 

mindre bra ibland. Det här bör ske mer genomtänkt – vem ska vara 
ansvarig för tredje man från entreprenörens sida?” 

“Vi skulle kanske haft ett gemensamt startmöte med alla byggledare 
med en mer ordentlig genomgång av kommunikationsupplägget. En 
halvdag exempelvis där vi gått igenom mer noggrant hur vi skulle 
arbeta med information och vad som förväntades av alla. Men det 
var svårt att se det behovet då i början, men det är ju något att ta 
med sig till framtida projekt.” 
 

En viktig fråga, menar några av intervjupersonerna, är hur man får det 
”kommunikationstänk” och förhållningssätt som ska genomsyra 
byggprojektet att tränga ut till alla berörda medarbetare. I ett 
byggprojekt består sällan entreprenören av ett enda företag, utan av 
underleverantörer i flera led, vilket försvårar en effektiv 
informationsspridning och innebär att beställaren får svårt att ha 
kontroll över vad som kommuniceras i yttersta ledet. Det är därför 
önskvärt att beställaren själv konsekvent håller genomgångar varje gång 
ett arbete startar, och varje gång en ny arbetsgrupp träder in. Ett sådant 
arbetssätt hade kunnat tillämpats mer konsekvent från början inom 
Södra Länken-projektet, menar en intervjuperson: 

”Svårigheten att ha en bra dialog med entreprenörerna om mötet med 
tredje man är att det kan handla om så många led från 
huvudentreprenör till exempelvis Kalles schakt AB. Ett problem är ju 
också att entreprenörerna sätter ihop sitt gäng varje gång, det blir 
ingen kontinuitet. De har svårt att föra någon systematisk utbildning 
av sin personal. Därför är det jätteviktigt att varje gång man startar 
ett nytt jobb att beställaren själv ser till att ha en ordentlig 
genomgång med alla berörda. Och att man gör om det varje gång 
några nya kommer in. I Södra Länken fick vi bra rutin på detta när 
man kom in i inredningsfasen och det hela tiden kom nya 
installatörer m m in i projektet. Varje måndag fick de nya en 
introduktionsutbildning i arbetsmiljöfrågor och då hade Vägverket 
även ett block om Södra Länken och kommunikationsarbetet för att 
öka förståelsen för förhållningssättet och projektet som helhet. Detta 
är något som vi med facit i hand borde ha gjort redan från första 
spadtaget. Det hade inneburit att vi redan från början fått ett 
enhetligt upplägg på och bättre kontroll över informations-
spridningen.” 

Utöver frågan om samarbetet med entreprenörerna, ställer ett par inter-
vjupersoner sig också frågan om man hade kunnat arbeta mer aktivt med 
Södra Länkens webbplats än vad som var fallet under stor del av bygg-
fasen. Webbplatsen fungerade inte så bra i början rent tekniskt, och 
kännedom om och användande av den som informationskanal var ganska 
låg under stor del av byggfasen. Sidan marknadsfördes inte heller 
särskilt aktivt under en längre tid.  

Samtidigt var Internet inte så stort under projektets tidiga år. Idag hade 
webbplatsen varit en mycket mer central kanal. Minicallen som erbjöds 
boende hade i dag också varit utbytt mot sms, som hade kunnat gå ut i 
massversioner till berördas mobiltelefoner. Men även om förutsätt-
ningarna ser delvis annorlunda ut idag, så hade behovet av mänsklig och 
”nära” kommunikation – själva kärnan i kommunikationsarbetet och som 
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blivit en del av Södra Länkens kännetecken – ändå kvarstått. Det är i den 
personliga kommunikationen som förtroende byggs upp. Vägverket 
lyckades mycket bra med att både bygga och behålla stockholmarnas 
förtroende under byggandet av Södra Länken. Detta trots motvind i 
början och störande verksamhet under lång tid. 

 

Tre intervjucitat får avsluta denna rapport: 

”Jag tyckte initialt inte att Vägverkets ambitionsnivå avseende 
information var rimlig, men kom att inse att det var helt rätt. Att 
jobba proaktivt och ta alla tjurar vid hornen är rätt sätt att avvärja 
krissituationer. Kommunikationsaktiviteterna ledde absolut till ett 
smidigare genomförande av projektet.”  

“Vi var offensiva, låg steget före hela tiden. Vi berättade i förväg hela 
tiden vad som skulle hända och tog personlig kontakt. Därigenom 
kunde vi motverka desinformation. Effekten blev också att berörda 
tog kontakt med oss istället för gå till andra myndigheter.” 

”Vi var ju väldigt ambitiösa. Och Södra Länken har blivit lite av en 
måttstock – ett minimum när det gäller informationsarbete för 
byggprojekt. Kanske är den ribban för högt satt, kan man undra? Men 
det gäller ju att titta på rätt saker om man använder Södra Länken 
som standard. Det är inte antalet möten per månad som är det 
viktiga, utan tänket, strategin, förhållningssättet. Det var det som 
gjorde kommunikationen framgångsrik.”  
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Bilaga 1: Källor 

1. Skriftligt material 

Undersökningar 

Förstudie om informationsinsatserna, Demoskop, juni 1998 

Störningar i samband med byggandet av Södra Länken, Demoskop, juni 1998 

Kick-off Södra Länken, utvärdering, Creator Event Marketing, 1999 

Information i samband med byggandet av Södra Länken, Demoskop, november 1999 

Helgsprängningar, Demoskop, 2000 

Information om Södra Länken, boende- och trafikantundersökning, KAN  
Kommunikationsanalys, 2000 

Information om Södra Länken, boende- och trafikantundersökning, KAN  
Kommunikationsanalys, 2002 

Södra Länken-mätning, Promedia, vecka 25, 2004 

Utvärdering inför en informationskampanj rörande Södra Länken, Augur, juni 2004.  

Södra Länken, eftermätning, Promedia, november 2004 

 

Styrdokument och övriga material  

Målanalys kommunikationsinsatser Södra Länken, KAN AB, 2000   

Årliga kommunikationsplaner 1999-2000  

Kommunikationsplan för Södra Länken, 1999-2004 

Aktivitetsplaner 2001-2004 

Kommunikationsplan - informationskampanj inför öppnandet av Södra Länken 2004 

Krishantering inom Södra Länken-projektet 

Mediestrategi/policy för Södra Länken projektet 

Redovisade kommunikationsaktiviteter, årsvisa PM 2000-2004   

Kommunikationens roll inom Södra Länken-projektet, BRO 2001:0026   

Ständiga förbättringar i byggprocessen, kapitel om informationens roll i Södra Länken-
projektet, SFK-bygg årskrönika, 2004 

Diverse informationsmaterial: informationsblad till boende, annonser, artiklar i 
Vägverket Informerar, Aktuellt om länken, broschyrer, faktablad, pressmeddelanden och 
lägesrapporter m m. 

Södra Länkens webbplats: www.sodralanken.nu 
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2. Intervjupersoner och deras roll i Södra Länken-projektet  

Birger Höök – projektchef, 2000-2004 

Hans Jenefors – bitr. projektchef, 1997-2004 

Peter Jonsson – byggledare/bitr. projektledare bergtunnlar, 1998-2004 

Mikael Lennartsson – projektledare bergtunnlar, 1997-2004 

Ylva Lundin – informationsansvarig Södra Länken-projektet, 1999-2004 

Berit Oscarsson – informationschef Vägverket Region Stockholm, 1997-2000 

Michael Rydbrand – boendeinformatör  Södra Länken-projektet, 1998-2004 
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