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Kollektiv trafik – frem i lyset
Projektstatus marts

Projektets fase 1 Research & analyse nærmer sig sin afslutning. Her får I et 
overblik over fasens primære aktiviteter.

Interessentanalyse:
Hvem er kunderne – og hvor er deres kontaktflader?
Den vigtigste spiller i al kommunikation er modtageren. Derfor har fase 1 
først og fremmest kortlagt den kollektive trafiks kunder/potentielle kunder 
og kigget på deres kontekst. Hvem omgiver de sig med? Hvor færdes de? 
Hvilken type kunde er de?

Diskursanalyse:
Hvordan taler vi om den kollektive trafik i Hedensted Kommune?
Et af projektets primære opgaver er at ændre diskursen for kollektiv trafik.
Derfor har fase 1 brugt god tid på at undersøge den nuværende diskurs, 
bl.a. ved:

 Analyse af presseomtale, læserbreve og aktivitet på sociale medier
 Analyse af officielle tekster på hjemmeside, i foldere, i mails mv.
 Observationer af brugere og formidlere af kollektiv trafik
 Spørgeskema – besvaret af flere end 100 personer i kommunen

Mediebrugsanalyse:
Hvor finder kunderne deres daglige nyheder og information?
Det er dumt at sende budskaber ud via. kanaler, som kunderne ikke bru-
ger. Derfor har fase 1 også undersøgt kundernes medievaner, bl.a. ved:

 Spørgeskema – besvaret af flere end 200 personer i kommune
 Udtræk fra ”Medieudviklingen 2018”, DR Medieforskning
 Interview med nøglepersoner fra målgrupperne Ældre, Seniorer og 

Unge

Kendskabsanalyse, FØR:
Hvad ved kunderne om kollektiv trafik og om Flextur?
For at måle effekten af kommunikationsprojektet tester vi kundernes kend-
skab til kollektiv trafik før og efter. Kendskabsanalysen gør brug af forskelli-
ge metoder, bl.a.:

 Spørgeskema med fokus på Kollektiv trafik og Flextur 
 Interview med nøglepersoner fra målgrupperne Ældre og Seniorer
 Fokusgrupper i testområder, fx Lokalrådene i Snaptun og Ølholm

Fase 1 Research & analyse danner grundlaget for det fremtidige projektar-
bejde. Vi træder nu ind i projektets fase 2 Planlægning & udvikling, hvor vi 
blandt andet bygger projektets budskaber, tone of voice og første produk-
tudkast.


