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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur SJ kommunicerar ut rätten till restidsgaranti till sina 

kunder via informationstexter publicerade på SJ.se. Detta gör jag genom att bland annat besvara 

frågorna: hur tilltalas mottagarna i texterna och på vilket sätt speglar texterna SJs policy som 

samhällsaktör, SJs roll inom allmänservice och som affärs- och vinstdrivande företag, sett i ljuset av 

de senaste årens avreglering av statliga företag i monopolställning. Som metod använder jag mig av 

Faircloughs kritiska diskursanalys och den interpersonella analysen. Materialet består av totalt tre 

texter från SJ som berör restidsgarantiersättningen. Resultatet visar att SJ växlar röstläge mellan att 

vara personlig och opersonlig. Inledningsvis speglas SJs kommunikation av ett personligt tilltal där 

SJ är ”vi” med resenären. Men ju längre texterna vecklar ut sig blir omtalet allt oftare ”SJ”, 

och ”vi”- omtalet används de gånger SJ framställer sig i positiv dager. Analysen av språkhandlingar 

visar att såväl text 1 som text 2 är påståendetunga. Många av påståenden är realiserade som 

erbjudanden där det går att urskilja två typer av erbjudanden: villkorserbjudanden och villkorslösa 

erbjudanden. Avslutningsvis diskuteras hur väl anpassade SJ är i sin roll som affärs- och 

vinstdrivande företag. Analysen tyder på att de många åren som statligt verk fortfarande verkar ha 

lämnat kvar spår i hur SJ kommunicerar. 

 

Nyckelord: SJ, restidsgaranti, kritisk diskursanalys, interpersonell analys, avreglering 

 
English title: “If the delay is due to circumstances that are not reasonably foreseeable, no 
compensation will be paid “- A critical discourse analysis of SJ’s Travel Time Guarantee 
documents. 
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1. Inledning 
 

1.1 Introduktion 

”Tågkaos efter nedriven kontaktledning”, ”Totalstopp för tågen i Stockholm”, ”Räkna med 

tågtrubbel”. Under de senaste åren har tidningsrubrikerna kring SJ kantats av kritik mot förseningar 

och inställda turer. Framför allt är det de senaste vinterhalvåren som inneburit stora problem för SJ 

då signalfel och frusna växlar resulterat i förseningar och inställda tåg (SvD, 2010). Under februari 

2010 visade SJs egna statistik att endast 71 % av tågen kom i tid (SJ AB, 2010). Samtidigt som 

tågtrafiken har ökat kraftigt under flera år har utbyggnaden av spårsystem och annan infrastruktur 

inte följt utvecklingen, något som ökat riskerna för stopp och köer. Idag agerar Trafikverket 

infrastrukturförvaltare och har således ansvar för spåren och signalerna (Trafikverket, 2012). Detta 

innebär att SJ inte ansvarar för störningar och förseningar som ligger på externa aktörer och därmed 

har SJ fått utstå en del oförtjänt kritik under de senaste åren.  

Kritiken har lett till att relationen mellan Trafikverket och SJ blivit allt mer anspänd. Under 2010 

gick SJs styrelseordförande Ulf Adelsohn ut och kritiserade dåvarande Banverkets (nu Trafikverket) 

skötsel och snöröjning av tågspåren och skyllde mycket av förseningarna på Banverkets oförmåga 

att klara av svåra vinterförhållanden. De trafikstörningar som orsakades under vinterhalvåren 2010 

och 2011 genererade stora kostnader för SJ. En av de större kostnadsposterna för SJ har varit 

ersättning till kunderna för försenade avgångar. Under 2010 betalades 67 miljoner kronor ut i 

ersättningar till drabbade kunder i form av restidsgarantier. SJs restidsgaranti innebär att resenären, 

beroende på förseningens storlek och vem som orsakat förseningen, får tillbaka en del eller hela 

biljettpriset i form av kontanter eller värdebevis. Som ett resultat av alla förseningar beslutade SJ år 

2010 att under en period dra in restidsgarantin på grund av det då rådande väderläget (Aftonbladet, 

2010). 

Händelsen skapade ett stort missnöje bland SJs kunder, missnöje som resulterat i kritik mot SJs 

bristande information och ansvar gentemot kunden. Restidsgarantin har med andra ord blivit en stor 

utgift för SJ men även en viktig faktor i SJs relation till kunderna. Framför allt har informationen 

kring restidsersättning blivit en viktig del av SJs kommunikationsarbete. Med dessa premisser anser 

jag det intressant att närmre studera de dokument kring restidsersättningen som SJ kommunicerar 
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till kunden. Jag kommer i denna uppsats att göra en kritisk diskursanalys av två av SJs 

restidsdokument som riktar sig till deras kunder. Jag ser restidsgarantidokumenten som extra 

intressanta att studera närmre då det kan antas finnas en konflikt mellan SJs intressen att minska 

ersättningarna, men samtidigt ha nöjda kunder, samtidigt som de senaste årens problem och konflikt 

med SJ på något sätt torde spegla SJs kommunikation. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka hur SJ kommunicerar kundens rätt till restidsgaranti till 

kunden genom restidsgarantidokument. Syftet är också att, på en samhällsnivå, undersöka hur SJ 

behandlar de senaste årens problem med förseningar och avregleringen av företaget som statligt i 

monopolställning, i restidsgarantidokumenten.  

 

• Hur tilltalas kunden i SJs restidsdokument? 

• Hur utformar SJ informationen om vilka ersättningar kunden har rätt respektive inte rätt till 

genom restidsgarantidokument? 

• Hur framställer SJ samverkan med andra aktörer inom järnvägssystemet? 

• På vilket sätt speglar texterna SJs policy som samhällsaktör, SJs roll inom allmänservice och 

som affärs- och vinstdrivande företag sett i ljuset av de senare årens avreglering av statliga 

företag i monopolställning? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Jag inleder avsnitt två med att redogöra för SJs och den svenska järnvägens historia. Jag fortsätter 

sedan med den teoretiska diskussionen där jag presenterar den kritiska diskursanalysen, Faircloughs 

kritiska diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. Jag presenterar även i detta avsnitt 

tidigare forskning uppdelat på forskning kring SJ och vinterproblemen och på forskning baserade på 

kritiska diskursanalyser. I avsnitt fyra presenterar jag det material som ligger till grund för min 

analys. Jag redogör även för mina utvalda metoder vilka är den kritiska diskursanalysen och den 

interpersonella analysen. Därefter följer uppsatsens resultatdel. Uppsatsen avslutas med en 

diskuterande slutsats och sammanfattning av studien. 
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2. Bakgrund 
Jag kommer i detta avsnitt ge en historisk bild av SJ och den svenska järnvägen, detta eftersom jag 

anser att en insikt i SJs bolagsstyrning och den svenska järnvägsstyrningen har relevans för 

uppsatsens syfte. Jag anser dessutom att följande avsnitt kommer att ha betydelse i uppsatsens 

slutsats. 

 

2.1 SJs och den svenska järnvägens historia i korthet 

Dagens järnvägsoperatör SJ AB, med bakgrund i Statens järnvägar, är en av många olika 

tågoperatörer på den svenska järnvägsmarknaden. Dåvarande Statens järnvägar, SJ, bildades år 

1856 som statligt ägt. Staten fortsatte att vara SJs ägare under de närmaste årtiondena men sakta 

men säkert började SJs ekonomi försämras. På 1980-talet kunde man tala om en ekonomisk kris 

som resultat av både minskade marknadsandelar och statens ekonomiska krav samt restriktioner 

som tyngde SJ med höga infrastrukturkostnader (Kullander 1994, s: 178). 

 

1988 blev SJ ett renodlat affärsföretag som började drivas med rörelseintäkter och vara lönsamt 

medan den statliga myndigheten Banverket skulle drivas med budgetmedel. Banverkets 

huvuduppgifter blev att ansvara för spåren, signalerna och allt runt spåren samtidigt som man tog en 

både rörlig och fast avgift av SJ. SJs huvuduppgift blev att bedriva sin verksamhet som ett 

trafikföretag (Kullander, 1994, s:178). 

 

Detta är fortfarande grunden för den svenska järnvägspolitiken där Trafikverket (tidigare Banverket) 

agerar som infrastrukturförvaltare och där SJ tillsammans med flera andra aktörer idag agerar som 

operatörer. Dessutom ingår myndigheter som har ansvar för bland annat regelverket 

(Transportstyrelsen), affärsverk (Statens Järnvägar, som idag inte är kopplat till SJ) och statsägda 

företag som Jernhusen samt underhållsföretaget Infranord. (SJ AB, 2012b). 

 

SJ skriver på sin hemsida att SJs tågtrafik är ett samspel mellan främst SJ, Trafikverket och 

Jernhusen där Trafikverket beskrivs som den centrala aktören med det övergripande ansvaret. 

Vidare beskriver SJ att Trafikverket ansvarar för drift och underhåll och daglig styrning av all 

tågtrafik. SJ påpekar att ”SJ har dock alltid det yttersta ansvaret för sina resenärer i alla lägen” 

Tågresan är således, enligt SJ, beroende av samverkan med alla dessa aktörer. Vid trafikproblem 
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menar SJ att samverkan är än viktigare för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ge 

resenärerna information och service (SJ AB, 2012a). 

 

Sedan 2001 är SJ ett aktiebolag då Statens järnvägar delades upp i sex olika bolag och SJ AB 

bildades. Sedan dess ägs SJ till 100 % av staten och Finansdepartementet har ansvar för såväl SJ 

som Trafikverket och hela järnvägssektorn. SJ bedriver tågtrafik på affärsmässiga grunder och för 

att kunna behålla sin konkurrenskraft på sikt har SJ i uppdrag att sköta persontrafiken så att den 

genererar vinst (SJ AB, 2012b). 

 

År 2010 avreglerades tågmonopolet vilket har lett till att det råder konkurrens på tågmarknaden. SJ 

hade länge ensamrätt på den interregionala järnvägstrafiken som sträckorna Stockholm – Malmö 

och Stockholm – Göteborg. Idag har avregleringen gjort att persontrafiken på järnväg öppnats upp 

för andra järnvägsaktörer. (SJ AB, 2012b). 

 

3. Teori och tidigare forskning 
 

I det här avsnittet presenterar jag teorier med utgång i den kritiska diskursanalysen och systemisk-

funktionella grammatiken samt tidigare forskning.  

3.1 Teori 

Den här uppsatsen bygger på Faircloughs kritiska diskursanalys och på den interpersonella 

metafunktionen inom Hallidays och Matthiessens systemisk-funktionella grammatik (SFG). Den 

kritiska diskursanalysen är ett bra analytiskt verktyg för att identifiera problem och dold 

maktutövning som utförs språkligt, något som passar uppsatsens syfte väl. Den interpersonella 

analysen ger möjlighet att visa relationer mellan sändare och mottagare och huruvida text präglas av 

närhet eller distans.  

 

Jag kommer nedan att redogöra för uppsatsens teori, där jag först kommer att beskriva den kritiska 

diskursanalysen övergripligt som teori för att därefter mer ingående beskriva den inriktning av den 

kritiska diskursanalysen som jag kommer att använda: Faicloughs tredimensionella modell. Därefter 

kommer jag slutligen att presentera den systemisk-funktionella grammatiken (SFG). I denna uppsats 

kommer jag enbart att använda delar av den interpersonella metafunktionen som textanalytiskt 
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verktyg. Jag kommer att presentera SFG i detta avsnitt för att under metoddelen presentera den 

interpersonella analysen mer ingående och de analytiska verktyg som jag använt i denna uppsats.  

3.1.1 Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att empiriskt undersöka och 

teoretiskt problematisera relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 

olika sociala sammanhang. Inom den kritiska diskursanalysen ryms två olika angreppssätt, dels 

Faircloughs som består av en uppsättning filosofiska premisser, metodologiska riktlinjer och 

teoretiska metoder, dels en övergripande bredare riktning dit flera angreppssätt inom 

diskursanalysen hör. Gemensamt för den bredare kritiska diskursanalysen är att det går att urskilja 

fem gemensamma drag i angreppsätten (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 66). 

 

För det första har man inom den kritiska diskursanalysen synen på att sociala processer har en 

delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Den diskursiva praktiken, där skapandet (produktion) och 

mottagandet och tolkningen (konsumtion) av texter sker, betraktas som en viktig form av social 

praktik. De diskursiva praktikerna bidrar till att konstituera den sociala världen inkluderat sociala 

identiteter och relationer. Det är genom diskursiva praktiker i vardagen som social och kulturell 

förändring och reproduktion inträffar (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 66). För det andra 

anser man att diskurs är en viktig form av social praktik och att diskurs är såväl konstituerad som 

konstituerande. Diskursen ses inte bara som något som representerar världen utanför utan också 

något som är med och konstruerar världen. Diskursen är med och formar, omformar och speglar 

sociala strukturer. Ett exempel på den sociala strukturens inverkan på diskursiva praktiker menar 

Fariclough att familjen är. Detta eftersom han menar att förhållandet mellan föräldrar och barn är 

delvis diskursivt konstituerat, samtidigt som familjen är en reell institution med konkreta praktiker, 

existerande relationer och identiteter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 68). 

 

För det tredje kan den kritiska diskursanalysen användas för att göra en lingvistisk textanalys av 

språkbruket i social interaktion. För det fjärde bidrar diskursiva praktiker till att producera och 

reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper. Diskurser verkar med andra ord 

ideologiskt. Den kritiska diskursanalysen ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva 

praktikens roll i upprättandet av den sociala världen, på vilket sätt den blir just kritisk. För det femte 

ställer sig den kritiska analysens angreppssätt på de undertryckta samhällsgruppernas sida, där den 

kritiska diskursanalysen ska kunna användas i kampen för social förändring (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s: 70). 



 
10 
 

 

Således är syftet med den kritiska diskursanalysen, som Winther Jørgensen & Phillips, uttrycker det 

att: ”bidra till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 

69). Den kritiska diskursanalysen ser sig självt som ett kritiskt angreppssätt som är politiskt 

engagerat i social förändring, och inte som ett politiskt neutralt verktyg (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s: 70).  

 

3.1.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Som jag förklarade ovan ser man inom den kritiska diskursanalysen att diskurser fungerar 

ideologiskt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 69). Farirclough ser diskursen som både 

konstituerande och konstituerad eftersom diskursen och det sociala runt omstår i ett dialektiskt 

förhållande. Centralt för Faircloughs kritiska diskursanalys är att han ser diskursen som en viktig 

form av social praktik, som såväl reproducerar som förändrar kunskaper, identiteter och sociala 

relationer (Fairclough 1992, s: 64-66). Diskursen formas samtidigt av andra sociala praktiker. Detta 

eftersom diskursen både påverkar och påverkas av den sociala strukturen (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s: 68). Fairclough uppfattar den sociala strukturen som sociala relationer i samhället 

som helhet och i bestämda institutioner, där den sociala strukturen har både diskursiva och icke-

diskursiva element (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s: 71).  

 

Faircloughs angreppssätt kan beskrivas som en textorienterad diskursanalys som försöker koppla 

ihop tre traditioner:  

• Den tolkande mikrosociologiska traditionen inom sociologin där människor ses skapa 

vardagen genom att använda gemensamma regler och common sense. 

• Makrosociologisk analys av social praktik. 

• Textanalys inom disciplinen lingvistik. 

 

För att kunna avgöra hur diskursiva processer kan läsas av lingvistiskt i texter använder Fairclough 

textanalysen. Fairclough anser dock att textanalysen inte ensam räcker som diskursanalys. För detta 

behövs ett tvärvetenskapligt perspektiv eftersom textanalysen inte kan se förbindelserna mellan text 

och samhällsstrukturer. I den markrosociologiska traditionen däremot beaktas det att sociala 

praktiker formas av sociala strukturer och maktrelationer (Winther Jørgensen & Phillips2000, s: 71-

72). 
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Den kritiska diskursanalysen är utvecklad för att analysera relationerna mellan diskursiv och social 

praktik. Typiskt för den kritiska diskursanalysen är ett kritiskt fokus, bredd och en politisk agenda 

(Fairclough 2010, s: 3).Fairclough menar att man med hjälp av en kritiskdiskursanalys som verktyg 

kan identifiera ojämlika maktförhållanden och på så sätt påverka människors sociala praktiker 

(Fairclough 2010, s:43). 

3.1.3 Faircloughs tredimensionella modell 

Faircloughs analys av diskurser består av en textorienterad analys uppdelad i tre dimensioner, det 

som brukar kallas Faircloughs tredimensionella modell. Modellen kan beskrivas som en analytisk 

ram som kan användas vid forskning om kommunikation och samhälle. I analysen dras alla tre 

dimensioner in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse. Fairclough menar att 

diskursen är sammansatt av de tre beståndsdelarna texten, den diskursiva praktiken och den sociala 

praktiken. Fokus ligger på att analysera text, processerna kring textproduktionen och den bredare 

sociala praktiken som den kommunikativa händelsen är en del av (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s: 72-74). Därför anser Fairclough att man i en diskursanalys ska se på dessa tre beståndsdelar 

och deras relation till varandra (Fairclough, 2010, s: 37), se figur 1 nedan. 

 

 
Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys (Fairclough 1992, s: 73). 

 

Fairclough menar att endast textanalysen är otillräcklig som verktyg för diskursanalysen. Han gör 
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det eftersom man måste utgå från textens omgivande kontext och inom vilken den producerats för 

att uttala sig om samhället (Fairclough 1995, s:57). Med diskursanalysens kombination av 

textanalys och social analys kan den istället erbjuda ett tvärvetenskapligt perspektiv (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, s:72). 

 

I den första delen av modellen, textanalysen, är man inriktad på de formella dragen hos texten, 

textens egenskaper, hur språket är uppbyggt, grammatik och sammanhang mellan satser. I den andra 

delen är man inriktad på den diskursiva praktiken och processerna kring produktionen och 

konsumtionen av texten. Analysen av den diskursiva praktiken är inriktad på hur textförfattaren 

bygger på redan existerande diskurser och genrer för att skapa en text. Det handlar också om hur 

textmottagaren använder diskurser och genrer i konsumtion och tolkning av texten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2001, s: 75). För att analysera den sociala praktiken är det viktigt att titta på 

den diskursordning som den befinner sig i. Diskursordningen kan beskrivas som en motsägelsefull 

och komplex blandning av diskurser och genrer inom samma sociala område eller institution. 

Dessutom kan begreppet beskrivas som ”olika diskurser som delvis täcker samma terräng som de 

kämpar om att ge innehåll åt på varsitt sätt” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s: 134). En 

undersökning av den sociala praktiken där texten och diskursen finns innebär att man undersöker de 

ekonomiska och institutionella villkoren i diskursens omgivning (Winther Jørgensen & Phillips 

2000, s: 90). 

 

Det centrala inom Faircloughs kritiska diskursanalysperspektiv är att diskursen är en viktig form av 

social praktik. En social praktik som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 

sociala relationer och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000, s:71). Fairclough uppfattar den sociala strukturen som sociala relationer i 

samhället som helhet och i bestämda institutioner (Fairclough 1992, s: 64). 

3.1.4 Systemisk‐funktionell grammatik 

Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) som språkmodell började konstrueras av lingvisten 

Michael Halliday under 1970-talet.  Hans utgångspunkt med modellen var att försöka förstå 

mekanismerna bakom språkutveckling. Den förklaringsmodell som transformationsgrammatiken 

tidigare stod för, där språkförändring antogs vara internt språklig, ville Halliday erbjuda ytterligare 

ett alternativ. Halliday kunde istället visa att kommunikationen med andra och behovet av att 

uttrycka betydelse var det som satte igång språkutvecklingen. Den systemisk-funktionella 

grammatiken, SFG, kan beskrivas som en språkmodell där betydelsen och funktionen är 
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utgångspunkt och där kontexten och språkbruket ses som grunden för hela grammatiken (Holmberg 

& Karlsson 2006, s: 10).  

 

Utmärkande för SFG är idéen om att språket inte bara är funktionellt utan att det också är 

systemiskt-funktionellt. Det betyder enligt Holmberg (2011, s:97) att ”SFG beskriver språket 

systematiskt organiserat efter de övergripande funktioner det har att fylla”. SFG är en holistisk 

språkmodell som delas in i skikt och metafunktioner och de textanalytiska verktygen är framförallt 

satsgrammatiska. Satsgrammatiken, som den beskrivs inom SFG, är i första hand kopplad till 

språkets semantiska skikt. Man ser på språket som uppdelat i olika skikt: kontexten, betydelsen, 

lexikogrammatiken och de fysiska uttrycken. Skikten realiserar eller ger uttryck för varandra i en 

slags kedja (Holmberg & Karlsson2006, s: 19). Skikten beskriver hur språket fungerar och skapar 

mening i kommunikativa sammanhang, se figur2 nedan. 

 

 
Figur 2. SFG:s modell över skikten och metafunktionerna 

 

Kontexten realiseras i betydelser som i sin tur realiseras i lexikogrammatik som realiseras 

fonologiskt. Holmberg beskriver det som att på tvärs genom kontexten, semantiken och 

lexikogrammatiken går språkets metafunktion. SFG bygger på dessa tre metafunktioner som kallas 

för den ideationella, den interpersonella och den textuella metafunktionen (Holmberg, Karlsson & 

Nord 2011, s: 10). 

 

Den ideationella metafunktionen ses som en paradigmatisk och en syntagmatisk aspekt. Den 
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paradigmatiska aspekten visar hur vi med språket kan gruppera fenomen som processer medan den 

syntagmatiska aspekten mer har med kombinationer att göra. Processerna involverar aktörer och 

mål och innebär yttre förändring medan processer som konstrueras tillsammans med upplevare och 

fenomen och står för den inre upplevelsen. Det vanligaste systemet för textanalys inom den 

ideationella grammatiken är transivitetssystemet. Systemet kretsar kring processen och olika typer 

av processer och hur dessa kopplas till deltagaren i en text. En process innebär att något överförs 

från en deltagare till en annan. Transiviteten binder ihop deltagare med hjälp av processer med 

utgångspunkt i en deltagare och med riktning mot en annan (Karlsson 2011, s: 21). 

 

Den interpersonella metafunktionen handlar om hur språket fungerar som en resurs för att skapa 

relationer mellan talare och lyssnare samt skribenter och läsare. För att förstå den interpersonella 

metafunktionen beskriver Holmberg & Karlsson (2006) texten som ett spel två eller fler personer 

spelar tillsammans. Ett spel där varje drag som skribenten gör öppnar upp för nya möjligheter för 

läsaren att spela spelet vidare. Den nära förbindelsen mellan grammatik och semantik gör att den 

interpersonella textanalysen kan kartlägga hur textens följd av satsgrammatiska val – modus, 

modalitet och modalbedömning – på ett semantiskt plan är ett spel med olika drag med vilka 

skribenten inbjuder läsaren att delta. Alltså kan den interpersonella textanalysen ses som en analys 

av hur texten skapar en skribent i texten och en läsare i texten. Den interpersonella analysen kretsar 

främst kring språkhandlingar och modalitet, något jag kommer att beskriva mer ingående i 

metoddelen 3.2.2 (Holmberg & Karlsson 2006, s: 31-34). 

 

Den textuella analysen bygger i sin tur vidare på den ideationella och interpersonella språkanalysen 

och handlar om en analys som ligger på en mer övergripande textuell nivå hellre än på en satsnivå. 

Inom den textuella analysen förekommer framförallt tre begrepp; register, genre och diskurs som 

ligger till grund för den textuella analysen (Nord 2011, s: 155). 

 

3.2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet kommer jag att presentera tidigare forskning som är relevant för min uppsats.  Det 

finns åtskilliga studier kring SJ och framförallt kring SJ och de senaste årens vinterhalvårsproblem. 

Presentationen av tidigare forskning om SJ finns med för att ge en översikt om hur tidigare 

undersökningar av SJ och vinterproblemen sett ut. Vigsøs artikel och Hellsing och Lundgrens 

uppsats vill jag ska vara exempel på hur SJs kommunikation sett ut kring de senaste årens kriser. I 

slutet av denna teoridel presenteras två undersökningar som utförts med hjälp av den kritiska 
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diskursanalysen och som ligger nära min egen studie. 

 

3.2.1 Tidigare forskning om SJ 

David Hellsing och Jenny Lundgren (2011) har i, SJ och snökaoset – En kvalitativ studie om hur SJ 

försvarar sig mot de problem snöovädret vintern 2010 orsakat, undersökt hur SJ informerar om och 

förklarar problemen och konsekvenserna som orsakades i samband med det snöoväder som uppstod 

2010.  Författarna undersöker även vilka försvarsstrategier som SJ använder sig av under den 

undersökta perioden (Hellsing & Lundgren 2011, s:2). 

 

Hellsing och Lundgren använde sig av några av textanalysens verktyg för att nå fram till sitt resultat. 

Bland annat studerade de teman, propositioner och författarperspektiv för att komma fram till vad 

textförfattarna vill påstå och för att förstå vad texterna handlar om. Dessutom använder Hellsing 

och Lundgren Image Repair Theory och Situational Crisis Communication. Hellsing och Lundgren 

kommer fram till att SJ lägger kraft på att använda pressmeddelandena åt att skylla över ansvaret på 

Banverket och även på regeringen samtidigt som de också visar medkänsla med de drabbade 

resenärerna genom att erbjuda kompensation och be om ursäkt. Författarna diskuterar att ett 

problem uppstått i SJs krishantering när de skjuter över en del av skulden på andra aktörer, detta 

eftersom det i slutändan är SJs kunder som har drabbats och det därav är SJ som bör ta ansvar för 

kunderna (Hellsing & Lundgren 2011, s: 16, 44). 

 

Linda Engshagen (2003) analyserar i, SJ, nyheterna & resenärerna, nyhetsrapporteringen kring SJ 

och vad SJs resenärer har för uppfattning om SJ samt huruvida det utifrån detta går att skönja någon 

parallell till dagstidningarnas rapportering. Undersökningen är baserad på en enkätundersökning om 

20 frågor som utfördes ombord på SJs tåg och renderade i totalt 574 enkätsvar. 

Enkätundersökningen kombinerades med en textanalys där Engshagen analyserade tidningsartiklar. 

Den teoretiska delen av uppsatsen byggde på teorier om medieeffekter, social kontext, tolkning och 

personlig erfarenhet av händelser som återges i media (Engshagen 2003, s:15-22). 

 

Hennes resultat visade att nyhetsrapporteringen präglades av en negativ inställning till SJ och att 

artiklarna förknippar SJ med sådant som kan uppfattas som negativt av läsaren.  Engshagens 

undersökning visade även att det under denna period då avregleringen och privatiseringen av SJ var 

relativt färsk, har rått en viss förvirring kring dessa frågor och konkurrenssituationen (Engshagen 

2003, 55-61). 
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Nielsens och Wahlgrens (2010) Att bevara ett företags anseende – En fallstudie av SJ AB:s arbete 

med Twitter som kommunikationsverktyg, syftar till att analysera hur SJ använder Twitter som ett 

kommunikationsverktyg där krisen med försenade och inställda tåg under vintern 2009/2010 har 

tagits in som en variabel för att undersöka hur SJ arbetat för att bevara sitt anseende. Analysen 

bygger på teorier utifrån krishantering, kommunikation och anseendehantering (Nielsen & 

Wahlgren 2010, s:7, 16).  Wahlgren och Nielsens resultat visar att sociala medier kan hjälpa till att 

upprätthålla ett gott anseende mycket tack vare att företaget verkar modernt gentemot sin 

omgivning och tack vare den typ av kommunikation som kan föras i kanalen. Vidare visar studien 

att företag som SJ måste vara väl förberedda så att de kan leva upp till kundernas förväntan, annars 

riskerar deras anseende att skadas (Nielsen & Wahlgren 2010, s: 28-33). 

 

OrlaVigsø (u.u) har i sin artikel Ironic crisis communication – Reflections on three videos by the 

Swedish rail Company SJ gjort en retorisk analys på SJs tre korta reklamfilmer som lanserades i 

januari 2011.  Filmerna som var självironiska och spelade på humor intresserade Vigsø eftersom 

detta är två sidor som vanligtvis inte ingår i kriskommunikation. Vigsø presenterar i sin artikel även 

en kortare analys av ett öppet brev från SJs styrelseordförande Ulf Adelsohn och SJs VD Jan 

Forsbergs publicerat i SJs magasin Kupé och en folder med information om en nylanserad webbsida 

som beskriver de åtgärder som tagits mot problemen. Vigøs resultat av den första textanalysen visar 

att textens budskap och innehåll främst handlar om att försöka lägga över skulden på Banverket. 

Adelsohn och Forsbergs öppna brev sammanfattas av Vigsø som ett försök att påvisa att de inte 

lägger skulden på någon annan samtidigt som de likväl använder större delen av brevet till att skjuta 

över ansvaret på någon annan aktör. Vigsø jämför uppträdandet med ett barn som säger - ”Det var 

inte jag som gjorde det, det var han!” (Vigsø u.u, s: 4-12). Vigsø kommer fram till att två generella 

slutsatser kan dras utifrån studien. Dels att humor och ironi kan fungera som en kriskommunikation 

när det inte handlar om kriser som involverar allvarlig fara eller dödsfall. Hans andra slutsats är att 

det behövs en samstämmig planering på en övergripande nivå inom företaget när 

kriskommunikation förbereds (Vigsøu.u, s:22). 

 

3.2.2 Kritisk diskursanalys som tidigare forskning 

Ledin (1997) har analyserat gratisbroschyren Apotekets råd om smärta och värktabletter som är 

utgiven av Apoteket i samråd med hälso- och sjukvården. Studiens plats i detta forskningsavsnitt 

motiveras av att den på många sätt ligger nära min egen. Ledin studerar nämligen hur Apoteket i 
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sina broschyrer måste ta hänsyn till samhällsförändringar och pekar ut uppbrytningen av monopol 

som Postverket, Televerket och just SJ. Dessutom tittar Ledin på hur Apoteket tilltalar kunden och 

hur de omtalar sig själva. Ledin pekar på förhand ut några parametrar som på förhand kan tänkas 

problematisera kommunikationen mellan Apoteket och broschyrens mottagare. Ledin pekar framför 

allt på samhällsförändringar som informaliseringen och demokratiseringen, där han pekar ut läkar-

patient-relationen. Individualiseringen av samhället är också en samhällsförändring som Ledin 

uppmärksammar och pekar ut en klyfta mellan samhället där medborgarna känner sig mindre 

delaktiga i samhällsbygget och allt mindre lojala mot traditionella auktoriteter. Ledins hypotes är att 

detta är samhällsförändringar som Apoteket på något sätt måste ta upp i sin broschyr (Ledin 1997, s: 

74). 

 

Analysen utför han genom att undersöka textsamspelet, normsamspelet (som båda är översättningar 

av olika intertextualitetstyper hos Fairclough) och de språkliga analyskategorierna. Ledins analys 

visar att textens intertextuella relationer är komplexa. Apoteket framträder nämligen med olika 

röster och blandar olika genrer samtidigt som diskursen är tvetydig. Inbäddade röster bryter då och 

då Apotekets röst. Ledin menar att texten förutsätter att läsaren tar olika roller där hybridformerna 

dominerar. Ledin menar att Apoteket både växlar mellan och söker positioner varifrån läsarna kan 

tilltalas, vilket märks på grund av den tvetydiga medicinska diskursen. Ledin ser vad han tycker är 

en tydlig tendens på att Apoteket försöker hantera samhällsförändringar som informalisering, 

individualisering och kommersialiseringen. Informaliseringen gör i broschyren att 

kommunikationsklyftan mellan de offentliga institutionernas distans och auktoritet och privatlivets 

närhet och solidaritet, minskar. Ledin kommer till slutsatsen att individualiseringen måste vinna 

vardagsmänniskans förtroende och få hen att tro eller att inse att hens upplevelser sätts i fokus. 

Kommersialiseringen å andra sidan gör att Apoteket ”måste få god avsättning på marknaden för 

sina produkter” (Ledin 1997, s: 74-82). 

 

Lena Lind Palicki (2010) analyserar och problematiserar, i Normaliserade föräldrar – en 

undersökning av Försäkringskassans broschyrer 1974-2007, hur Försäkringskassans föreställningar 

om föräldrar ter sig i broschyrer, från år 1974 till 2007, som riktar sig till föräldrar. I egenskap av en 

diskursanalys som undersöker hur såväl den institutionella aktören tilltalar sina mottagare och hur 

de institutionella, politiska och regelmässiga villkoren ser ut för texterna och försäkringskassan som 

aktör är den en studie som är intressant för min egen uppsats. Eftersom Försäkringskassan har ett 

jämställdhetspolitiskt uppdrag vill Lind Palicki undersöka vilka som pekas ut, konstrueras och 

normaliseras som föräldrar. Som teoretiskt ramverk utgår hon ifrån en feministisk diskursanalys då 
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hon ser diskursbegreppet som viktigt då det sätts i samband med makt och för att kunna sätta 

föreställningarna om föräldrar till dem sett ur ett samhällsperspektiv (Lind Palicki 2010, s: 16-26). 

 

Då Försäkringskassan är en myndighet gör den institutionella praktiken att Försäkringskassans 

texter står under speciella villkor. Dels ser Lind Palicki att texterna påverkas av klarspråksnormen, 

interna jämställdhetstexter men också av den politiska debatt om föräldraförsäkring som pågått i 

flera år. Lind Palickis resultat visar att normalföreställningen av föräldrar är mer komplex i nutida 

broschyrer jämfört med tidigare. Komplexiteten ser Lind Palicki som en återspegling av det 

regelverk om föräldraförsäkring som blivit mer sammansatt över tid. Men hon ser det också som en 

återspegling av ett mer mångfacetterat samhälle.  Komplexiteten är tätt sammanbunden med de 

språkliga tilltalsförändringarna där Lind Palicki menar att den tidigare strategin av 

mottagaranpassning med omtal gjorde att referenterna blev framställda som könsneutrala 

nominalfraser, dagens du-tilltal bidrar istället till att hierarkisera mottagargrupper.  Lind Palicki 

pekar på att de förändringar som inte gjorts är mer intressanta än de förändringar som faktiskt 

genomförts. Det statiska är nämligen intressant eftersom samma typ av formuleringar verkar 

återkomma i alla broschyrer i materialet. Det visar på att icke-ändringar blir ett kvarhållande av 

normalföreställningar, vilket tyder på en diskursiv praktik som är så normbundet att 

myndighetsspråket tenderar att reproducera sig självt (Lind Palicki 2010, s:137-153). 

 

4.Metod och material 
I följande avsnitt redogör jag för det material och den metod som ligger till grund för uppsatsen.  

Jag börjar med att presentera mitt material för att därefter presentera de metoder jag använder i min 

analys: den kritiska diskursanalysen och den interpersonella analysen 

4.1 Material 

Min studies material består av två fullständiga informationstexter, ”SJs restidsgaranti för resor 

köpta från 1 juni 2012” och ” SJs Restidsgaranti” och ett utdrag från dokumentet ”SJs allmänna 

villkor. Det valda utdraget, sidorna 5-12, behandlar reglerna för SJs restidsgaranti och jag har 

således valt bort avsnitt som ”Inledande bestämmelser” då dessa inte berör restidsgarantin och 

därför saknar betydelse för min uppsats.  Från och med nu kommer jag att referera till ”SJs 

restidsgaranti för resor köpta från 1 juni 2012” som text 1, ”SJs Restidsgaranti ”som text 2 

och ”SJs Allmänna villkor” som text 3. Samtliga texter är hämtade och publicerade på SJs hemsida.  
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Materialinsamlingen gjorde jag genom att söka på restidsgaranti i SJs webbsidas sökfunktion. Min 

första sökträff blev då text 2 och från den texten hittade jag hänvisningar till såväl text 1 som text 3. 

I min uppsats kommer text 1 och text 2 fungera som det huvudsakliga primärmaterialet och jag 

kommer på dessa att göra en fullständig kritisk diskursanalys och interpersonell analys. På text 3 

däremot kommer jag enbart att analysera genom en intertextuell analys i resultatavsnittets inledning. 

Därefter kommer texten enbart att refereras till vid behov. Jag har gjort detta analytiska val då text 3 

i egenskap av regeldokument bär spår av att vara det dokument såväl text 1 som text 2 bygger på.   

 

Då jag anser att text 1 och 2 är de dokument som främst är riktade till kunden och därför mest 

intressanta sett till uppsatsens syfte, är det alltså dem jag kommer att inrikta den huvudsakliga 

analysen på. Text 3 ser jag mer som ett byråkratiskt regeldokument och jag anser därav att denna 

text bäst fungerar som en text att enbart se de intertextuella sambanden i.   

 

Gemensamt för de tre texterna är att informera om SJs regler för restidsgarantin och således 

informera om vilka rättigheter resenären har och inte har till ersättning vid försening eller inställda 

tåg och dels hur och vart resenären ska vända sig för att få ut sin ersättning. Avsändare är SJ som 

riktar sig till sina resenärer och främst dem som redan råkat ut för en försening. Samtliga texter är 

presenterade under rubriken ”SJs restidsgaranti” på SJ.se. Text 1 är förutom att vara publicerad på 

webben även ett dokument som används analogt som broschyr i SJs restidscentrum. 

 

4.2 Metod 

4.2.1 Kritisk diskursanalys som metod 

Som jag visade i teoriavsnitt 3.1.3 ovan så ser den kritiska diskursanalysen diskurser som 

tredimensionella. I den tredimensionella analysen undersöker man den sociala praktiken och den 

diskursiva praktiken men diskurser undersöks även som texter. När man gör en kritisk diskursanalys 

är det oftast öppet i vilken ordning man vill undersöka de ovan nämnda aspekterna. I min analys har 

jag valt att inleda med en tolkning av den diskursiva praktiken för att fortsätta med en textanalys 

och avsluta med att tolka den sociala praktiken. 

 

I analysen av den diskursiva praktiken ligger det främsta intresset kring produktionen och 

konsumtionen. Jag kommer enbart att studera produktionen kring texten då en konsumtionsanalys 
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kan vara svårgenomförd (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 86). I analysen av produktionen 

kommer jag att titta närmre på texterna genom att främst analysera deras intertextualitet och 

interdiskursivitet. I min analys av intertextualiteten kommer jag förutom att titta på text 1 och 2 

även att titta på text 3. Jag kommer att studera och jämföra text 1, 2 och 3 för att se huruvida de 

ingår i en intertextuell kedja av texter och om man kan se dem som samma ”text” i olika 

utformningar. Jag kommer även att analysera texternas samverkan med andra texter genom 

hänvisningar och länkningar för att se om det finns spår av manifest intertextualitet, där texter mer 

uppenbart bygger på andra texter, och där texterna ekar av, reagerar på eller tar efter andra texter 

(Fairclough2000, s:94).  Text 3 kommer efter den intertextuella analysen utelämnas ur den 

resterande analysen. 

 

I analysen av text kan man göra en detaljerad analys av textens egenskaper och kartlägga hur 

diskurserna förverkligas textuellt. I den här uppsatsen kommer jag att använda mig av den 

interpersonella analysen vilket jag förklarar mer om under 4.2.2.  

 

I analysen av den sociala praktiken kommer jag, efter att ha undersökt den diskursiva praktiken och 

texterna som text, sätta dessa i förhållande till den sociala praktik som de är en del av (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 90). Jag kommer att undersöka hur relationen mellan den diskursiva 

praktiken och diskursordningen ser ut och dessutom vilka sociala och kulturella strukturer och 

relationer som den diskursiva praktiken består av. Därefter kommer jag att koppla diskursen till en 

vidare icke-diskursiv struktur som kan utgöras av politiska eller ekonomiska strukturer. I min analys 

utgör samhällsförändringar som kommersialiseringen, informaliseringen och individualiseringen en 

viktig del av den sociala praktiken. Det gör även den avreglering som genomförts inom 

järnvägsbranschen. 

4.2.2 Interpersonell analys som metod 

Den interpersonella analysen undersöker hur språket används som en resurs för att skapa relationer 

mellan textens avsändare och mottagare. Ordet interpersonell betyder mellanmänsklig och den 

interpersonella metafunktionen visar hur språket möjliggör interaktion mellan människor i text och 

samtal (Holmberg 2011, s. 97).  

 

Med hjälp av den interpersonella analysen är det möjligt att utföra en analys av texternas kontext. 

Att studera språkhandlingar och deras grammatiska alternativ ger mig möjligheter att analysera 

vilka relationer som visar sig mellan sändare och mottagare. En analys av textens språkhandlingar 
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och olika slags modalitet kan dessutom visa huruvida texten präglas av närhet eller distans 

(Holmberg & Karlsson 2006, s: 70). Texter som nästan uteslutande består av påståenden med 

begränsad modalitetsanvändning vittnar om en distanserande prägling och inbjuder läsaren till en 

distanserad bekräftelse av information. Texter som däremot varierar språkhandlingar och utnyttjar 

användandet av modalitet eller jag-/du-subjekt präglas av mer närhet. Denna typ av texter pockar 

mer på mottagarens respons. I en interpersonell analys är det viktigt att fördjupa analysen av hur 

språkhandlingarna uttrycks i lexikogrammatiken. Detta för att inte missa skillnaden mellan en 

instruerande text som uttrycker uppmaningar med kongruenta uppmaningssatser och den text som 

uttrycker metaforiska uppmaningar med påståendesatser (Holmberg & Karlsson, 2006, s. 70-71). 

 

För att undersöka hur SJ kommunicerar informationen om sin restidsgaranti och de erbjudanden 

som detta innebär utgår jag från den systemisk-funktionella grammatikens uppfattning av 

språkhandlingar, hur de realiseras i satstyp och hur de modifieras med modalt verb. I den analys av 

språkhandlingar som jag kommer att använda mig av i denna uppsats är det särskilt intressant att se 

på hur erbjudandena realiseras. Jag undersöker texternas omtal och tilltal, hur negationer kan bära 

spår av inbäddade röster och vad användning av passiva verb får för inverkan på texterna. Genom 

en analys av språkhandlingar och omtal och tilltal är det möjligt att utläsa om det rör sig om en 

jämlik eller auktoritär diskurs. Nedan presenterar jag de olika interpersonella delarna under 

indelningarna: språkhandlingar, omtal och tilltal, passiva verb och negationer. 

 

Språkhandlingar - Grundläggande för den interpersonella analysen är analysen av språkhandlingar 

och modalitet. Vid analysen av språkhandlingar finns det två alternativ att använda. Antingen utgår 

man från uppsättningen av fyra generella språkhandlingar eller så utgår man ifrån de specifika 

språkhandlingar som framstår som angelägna i den text och kontext som analysen tar plats i 

(Holmberg, Karlsson & Nord, 2011, s. 70-71). I min analys kommer jag främst att fokusera på de 

fyra generella språkhandlingarna men jag kommer också att fokusera på två specifika 

erbjudandesatser som finns realiserade i texten, som jag kallar för villkorserbjudanden och 

villkorslösa erbjudanden. Utgångspunkten kommer därför att vara en generell språkhandlingsanalys 

som är något modifierad mot det specifika hållet. 

 

Inom den interpersonella metafunktionen gör man en distinktion mellan en givande eller krävande 

talarroll (Holmberg& Karlsson 2006, s:34). Inom SFG finns fyra stycken grundläggande 

språkhandlingar: påstående fråga, erbjudande och uppmaning.  Språkhandlingarna fråga och 

påstående kan beskrivas som ett utbyte av information medan erbjudande och uppmaning kan ses 
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som ett utbyte av varor och tjänster. Ett krav av varor och tjänster ses som en uppmaning medan ett 

givande av varor och tjänster ses som ett erbjudande. Ett utbyte av information kännetecknas på så 

vis av en givande talarroll och en krävande talarroll som ger språkhandlingarna påstående 

respektive fråga (Holmberg, 2011 s: 99).  

 

Den givande talarrollen ger information genom ett påstående eller genom ett erbjudande av varor 

och tjänster. En krävande talarroll däremot kräver informationen genom att ställa frågor eller genom 

att uppmana någon att erbjuda sina varor och tjänster. Genom kombinationen av talarrollen och 

utbytet uppstår en språkhandling. Vid en språkhandling uppstår förväntan om respons. Den som 

ställer en fråga förväntar sig att få ett svar. Den som ger ett påstående förväntar sig att få respons 

som bekräftar att informationen har tagits emot. Den som uppmanar någon förväntar sig att 

mottagaren ska utföra handlingen. Den som erbjuder något förväntar sig att mottagaren ska 

acceptera erbjudandet. Grammatiken för utbytet av varor och tjänster är inte lika utvecklad som den 

för utbyte av information. Detta eftersom utbytet inte är språkligt. Svenskan har nämligen ingen 

speciell grammatik för erbjudanden. Det finns alltså inga kongruenta grammatiska uttryck utan 

enbart grammatiska metaforer (Holmberg & Karlsson 2006, s: 34-35). 

 

Inom begreppet språkhandlingar spelar grammatiska metaforer en stor roll. Begreppet grammatiska 

metaforer lutar mot att de grammatiska val som görs är ett sätt att skapa betydelse. Vad 

grammatiska metaforer handlar om är att modusmetaforer kan beskrivas när modulsystemet inte 

används för att realisera de språkhandlingar vars namn de bär. Till exempel kan en frågesats 

realiseras som en uppmaning som i: Kan du stänga fönstret? För att avgöra hur man kan motivera 

metaforiska tolkningar av grammatiska val kan man ta kombinationen av tre analysperspektiv till 

hjälp: uppifrån, nerifrån och från sidan. Uppifrån framstår språkhandlingen som uttryck för 

relationen som råder mellan läsare och skribent i kommunikationssituationen. Nerifrån blir 

språkhandlingen en lexikogrammatisk konstruktion och från sidan blir språkhandlingen ett av flera 

drag i interaktionen (Holmberg 2011, s: 103-104). 

 

I analysen av språkhandlingar har jag använt mig av analysenheter som huvudsakligen varit 

grafiska meningar. I några få fall har den grafiska meningen bestått av två samordnande fria satser. 

Jag har då analyserat dessa som separata enheter.  

 

Tilltal och omtal - Jag kommer att undersöka vilket tilltal och omtal restidsgarantidokumenten har. 

Hellspong & Ledin menar att ett direkt tilltal i form av pronomenet ”du” drar in läsaren i texten. 
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Tilltalet är också viktigt för att placera läsaren i en lämplig mottagarroll. I till exempel reklamtexter 

signalerar ofta tilltalet ett slags förtroende och förtrolighet mellan sändaren och mottagaren. 

Omtalet berör framförallt textens egna jag. Genom att studera textens omtal ser man hur sändaren 

omtalar sig själv. Ett sätt är att använda pluralformen av första person, vi. Beroende på text och 

kontext kan denna pluralform medföra en komplikation då det kan medföra viss otydlighet. Vid vi-

användning är det nämligen inte alltid en självklarhet vilka textjaget räknar in i omtalet. Betydelsen 

kan dessutom glida mellan ett vi som syftar på sändaren till att i efterhand också sträckas ut till 

mottagarna (Hellspong & Ledin 1997, s: 173-174). 

 

Passiver - Jag kommer även att undersöka texternas passiva verb. Verb i passiv form kan 

interpersonellt ses som ett sätt att undvika hot eller vara allt för påträngande. Holmberg& Karlsson 

(2006) ger ett exempel på hur en interpersonell metafor i form av ett passivt verb kan se ut: Därför 

behövs ett förtydligande i handläggningsordningen. Om man skulle förvandla den interpersonella 

metaforen till en kongruent motsvarighet skulle det kunna vara förtydliga handläggningsordningen! 

eller kartlägg även andra områden! (Holmberg & Karlsson 2006, s: 171). 

 

Negationer - Genom att granska texternas negationer går det att urskilja om det finns någon dold 

form av inbäddning och hur den dolda formen i så fall ser ut. Hellspong & Ledin (1997) menar att 

negationer, som ”inte” och ”ingen”, tyder på att det finns främmande röster i texten. ”Du får inte 

tillbaka pengar om förseningen är under 30 minuter” antyder att någon/några skulle kunna tänkas 

anse att pengar bör betalas ut även i dessa fall (Hellspong & Ledin 1997, s: 179). 

 

5. Resultat 
Nedan följer en redovisning av resultatet av min analys av de två restidsgarantidokumenten. Jag 

kommer att göra en diskursanalys där den interpersonella analysen är inkluderad i text 1 och text 2. 

Den interpersonella analysen med analys av språkhandlingar, tilltal, omtal och negationer samt den 

kritiska diskursanalysen presenterar jag utifrån övergripande mönster i texterna och intressanta 

iakttagelser i relation till uppsatsens syfte. 

 

Jag kommer att inleda analysen med att studera den kommunikativa situationen runt text 1 och 2 

och dessutom studera texternas intertextualitet. I intertextualitetsanalysen kommer jag att inkludera 

text 3 i studien, för att se på vilken koppling text 1 och text 2 har till text 3. Efter den intertextuella 
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analysen kommer jag dock att utelämna text 3 och enbart analysera text 1 och 2. Detta finns också 

beskrivet i materialdelen 4.1. Då resultatredovisningen är nära sammankopplad med analysen 

presenterar jag resultat och analys parallellt. För att göra resultatdelen så överskådlig som möjligt 

kommer jag att analysera texterna under varsina rubriker i varje avsnitt, med en tillhörande 

inledande gemensam sammanfattning av varje analysavsnitt. 

 

5.1 Kommunikativ situation och intertextualitet 

Intertextualiteten genom hänvisande till andra texter är hög i såväl text 1 som 2 och läsaren hänvisas 

från text 1 till text 2 och vice versa, vilket visar på en samhörighet. Trots att dokumenten 

förekommer digitalt och är publicerade på webben är det inte varje gång dokumenten hänvisas till 

genom en hyperlänk. Texternas intertextualitet visar sig också genom den nära kopplingen till text 3 

som jag kommer att visa nedan. 

 

Text 1 

Text 1 som är publicerad i ett PDF-format innehåller fyra sidor varav två kan betraktas som 

huvudsidor med varsin huvudrubrik, ingress och flera underrubriker med tillhörande brödtext. De 

övriga två sidorna är dels dokumentets förstasida som uppbär rubriken ”Restidsgaranti och andra 

ersättningar enligt SJ Allmänna villkor.” och dels dokumentets sista sida som är tom. På sidan två i 

dokumentet återkommer en ny huvudrubrik med en efterföljande text som jag definierar som en 

ingress även om den inte är fetmarkerad. Den är däremot skriven som en ingress och ger 

information om vad texten kommer att handla om. Därefter följer en rad korta stycken med 

tillhörande rubriker som ger läsaren möjlighet att välja den rubrik som bäst stämmer in på hens 

försening. Text 1:s intertextuella sida framträder genom samverkandet med andra texter genom de 

hänvisningar och länkningar som finns i båda dokumenten. I texten syns detta genom hänvisningen 

till såväl www.sj.se som till dokumentet kring SJs allmänna villkor. I huvudrubriken "Restidsgarant  

och andra ersättningar enligt SJ Allmänna villkor" syns textsamspelet mellan text 1 och 3 extra 

tydligt. Intertextualiteten syns också i samverkan med text 3 som jag kommer att visa under 

rubriken ”Text 1 och 2:s samspel med text 3”, nedan. 

 

Text 2 

Text 2 är uppbyggd med en övergripande huvudrubrik som lyder ”SJs restidsgaranti. Därefter följer 

en ingress och ett flertal underrubriker med initialt en sammanfattning av regelverket och därefter 

rubriker om olika typer av ersättningar för olika situationer och resor. Texten avslutas med ett 
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kontakt- och informationsstycke. Text 2s intertextualitet visar sig också genom hänvisningar till 

totalt sju hyperlänkningar och en hänvisning till text 3, SJs allmänna villkor. De övriga länkningar 

går dels till Trafikverket och Tågoperatörernas webbsida men även en länkning till text 1. Just 

hänvisningen till SJs Allmänna villkor verkar vara den största källan till intertextualitet vilket jag 

visar under "Text 2 och text 2:s samspel med text 3" nedan. 

 

Text 3 

Text 3s del om restidsersättningen består av totalt 12 sidor och är uppbygg med två underrubriker, 

"Utbetalning av ersättning" och "SJ ABs ansvarighet" med efterföljande paragrafer som mer 

noggrant redogör för regelverket.  I text 3 görs inga hänvisningar till andra dokument, utan enbart 

till det egna dokumentets paragrafer. 

 
Text 1 och text 2s samspel med text 3  

Analysen av text 3, ”SJs Allmänna villkor”, visar att det finns en manifest intertextualitet mellan 

text 3 och text 1 och 2.  Det finns nämligen spår av att text 1 och 2 bygger på text 3, både genom att 

hänvisa till den och använda snarlika formuleringar. Text 1:s huvudrubrik på sida 1 är ett tydligt 

exempel på intertextualiteten genom hänvisningar: "Restidsgaranti och andra ersättningar enligt SJ 

Allmänna villkor". I rubriken syns textsamspelet mellan text 1 och 3 extra tydligt eftersom det 

explicit redogörs för att text 1 bygger på text 3. Även vad det gäller formuleringar går såväl text 1 

som text 2 att härleda till text 3. Text 1 innehåller till exempel information om ersättning för kost 

och logi som bär liknande formuleringar med det kost och logi-stycke som hittas i text 3. I text 1 

hittar vi formuleringen:  

 

Exempel 1: 

Du kan inte få ersättning för kost och logi om du avstår från att resa med tåg.  

 

Jämför det med formuleringen i exempel 2 från text 3: 

 

Exempel 2: 

Merutgifter för kost och logi, samt transport, ersätts inte om den resande avstår från att resa 

med tåg. 

 

I såväl text 2 som 3 visar sig uppenbara likheter mellan den information SJ ger om ersättning som 

regleras beroende på vem som har orsakat förseningen. I text 2 formuleras ersättningsvillkoren: 
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Exempel 3: 

Om en övervägande del av förseningsminuterna har orsakats av SJ, har den resande rätt att 

begära ersättning enligt nedan. 

 

Jämför det med formuleringen: 

 

Exempel 4: 

Om en övervägande del av förseningsminuterna har orsakats av SJ AB självt (utan tillämpning 

av vad som anges om infrastrukturförvaltaren i punkt 5 ovan) har den resande rätt att i stället 

begära och få ett tillgodohavande i form av värdebevis motsvarande hela, eller halva, biljettpri-

set som betalning vid köp av ny SJ AB biljett (periodkort).  

 

Text 3 som bland annat är en sammanställning av SJs regelverk bär alltså spår till såväl text 1 och 2 

och kan alltså ses som manifest intertextualitet. Detta är en viktig iakttagelse eftersom text 3 med 

andra ord verkar kunna påverka de andra texternas sätt att formuleras. 

 

5.2 Omtal och tilltal 

Analysen av omtal i text 1 och text 2 visar att SJ ofta växlar röstläge mellan personlig och 

opersonlig vilket jag tolkar som ett sätt att balansera mellan den regeldiskurs och servicediskurs 

som texterna bland annat innehar. SJ verkar vilja framställa sig som ett företag som bryr sig om sina 

kunder och ersätter dem vid förseningar samtidigt som de verkar vilja visa vilka regler som gäller.  

Det skiftande du-tilltalet, det skiftande om-tilltalet och den höga delen passiva verb visar att SJ 

tycks leta efter en social identitet, efter en position mellan servicegivaren och regelgivaren. SJ 

använder delvis ett solidariskt framställningssätt i inledningen för att därefter gå över till ett mer 

auktoritärt sätt vilket speglats av rubriker som ”Detta gäller” och ”SJs regelverk för restidsgaranti”. 

5.2.1 Texternas inledande personliga drag 

Båda restidsgarantitexterna har i inledningen spår av vad som kan kopplas till en 

marknadsföringsdiskurs. Båda texterna inleds nämligen med beskrivningar av hur SJ verkar visa 

välvilja och profilera sig som ett företag som bryr sig om kunden och tar sitt ansvar. 

 

Både text 1 och text 2 inleds med ett direkt och personligt tilltal som bjuder in läsaren i texten. Det 
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syns direkt genom att pronomenet i andra person, ”du”, används i inledningen av såväl text 1 som 

text 2. Tilltalet konstruerar en personlig relation och ett tydligt textdu. Du-tilltalet kan ses som en 

konstruktion för att placera textens mottagare i en lämplig mottagarroll. Inom exempelvis 

reklamdiskursen är det vanligt med ett personligt tilltal då det signalerar förtroende och hjärtlighet 

mellan avsändare och mottagare (Ledin & Hellspong 1997, s: 173). 

 

Text 1 

I inledningen av text 1, nedan, tycks SJ vilja bygga upp ett personligt förhållande till kunden och 

visa på att kunden är viktig:  

 

Exempel 5: 

När du reser med oss ska du kunna förvänta dig att komma fram i tid. I de fall tåget är försenat 

kan vi ersätta dig enligt nedan. 

 

Det personliga du-tilltalet och vi-omtalet är ett bevis på den inledande marknadsförings- och 

servicediskursen. I den inledande meningen etablerar SJ direkt ett personligt tilltal och 

marknadsföringsdiskursen visar sig i meningarna ”När du reser med oss ska du kunna förvänta dig 

att komma fram i tid” och ”I de fall SJ orsakar förseningen kompenserar vi extra generöst.” 

Meningarna hjälper här till att måla upp en bild av SJ som ett generöst företag som sätter kunden i 

främsta rummet. Rösten gör också gällande att mottagaren ska kunna se på SJ som ett företag att lita 

på där resenären ska kunna förvänta sig att komma fram i tid. Den målande beskrivningen av SJ 

som ett företag som bryr sig och tar ansvar kan uppfattas som ett sätt att bemöta den kritik som SJ 

ofta får utstå från både media och resenärer och den kritik företaget har fått utstå efter 

reformeringen som inneburit att det statliga ägandet upphört. 

 

Stycket efter ingressen i text 1 refererar till vad som händer om mottagarens förväntning om att 

komma fram i tid bryts: 

 

Exempel 6: 

Detta gäller 

Om du bli försenad kompenserar SJ enligt de regler som gäller inom EU. I de fall SJ orsakar 

förseningen kompenserar vi extra generöst. 

 

I rubriken i exempel 6 möter läsaren en mer auktoritär och opersonlig röst som fastslår att ”detta 
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gäller”. Rubriken lämnar ingen förhandling för läsaren och signalerar nästan till kunden ”Ta det vi 

erbjuder eller inget alls”.  Avsändaren visar på auktoritet och det tidigare uttrycket som bar spår av 

en vänligare marknadsföringsdiskurs är inte lika synligt i rubriken.  Det serviceinriktade tilltalet går 

av rubriken att döma nu mer åt en regelverksdiskurs där mottagarna tycks ha lite att säga till om. 

 

Dock fortsätter SJ att använda ett personligt och direkt du-tilltal i stycket som följer rubriken. 

Omtalet i de två inledande meningarna, ”oss” och ”vi”, ger också intrycket av SJ som en personlig 

institution. Genom det direkta tilltalet i ”Om du blir försenad” skapas en personlig relation till 

läsaren och texten uppfattas som informell (Fairclough 1993, s: 139-140).  Genom att 

organisationen använder sig av ett sådant personligare tilltal, verkar det som om de och läsaren är 

jämbördiga parter i en konversation. Ett tilltal som stämmer överens med Faircloughs teori om att 

det privata och offentliga allt mer blandas idag (Fairclough 1993, s: 140, 146). 

 

Även om det personliga omtalet är kvar så har det personliga ”vi”-omtalet övergått till ett omtal i 

form av ”SJ”: 

 

Exempel 7: 

Om du blir försenad kompenserar SJ enligt de regler som gäller inom EU. 

 

Det personliga tilltalet håller alltså i sig men i omtalet byts fokus från ”oss” och ”vi” till ”SJ”. Det 

är alltså ”SJ” som kompenserar enligt EUs regler och inte ”vi”. I meningen som följer, exempel 8, 

använder SJ återigen omtalet ”SJ”. Dock är det intressant att omtalet i huvudsatsen återigen övergår 

till att bli ”vi” i formuleringen ”kompenserar vi extra generöst”: 

 

Exempel 8: 

I de fall SJ orsakat förseningen kompenserar vi extra generöst. 

 

Det är alltså ”SJ” som har orsakat förseningen men ”vi” som kompenserar extra generöst. Tilltalet 

börjar med andra ord som SJ till resenär när det är förseningen som behandlas men när fokus flyttas 

till hur generöst företaget är blir riktningen det mer personliga ”vi” till ”dig”. SJ tycks alltså ta mer 

avstånd när de beskriver vem som orsakat förseningen för att bli mer personliga när de beskriver en 

aktion som framställer dem i positiv dager. Dessutom är det ”SJ” som kompenserar enligt EUs 

regler. Regler som SJ framställer som mindre generösa än SJs och då blir omtalet distanserat.  SJ 

visar prov på att bilda ett försvar när de i texten påpekar att de inte kan lastas för problem som 
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någon annan orsakat. SJ visar implicit åsikten att det är Trafikverket som ska stå till svars för vissa 

av problemen. SJ tycks inte vilja ta på sig ansvaret och markerar också att när det inte är SJs fel får 

resenären räkna med att bli kompenserad enligt EUs bestämmelser. När SJ däremot är ansvariga tar 

de inte bara sitt ansvar utan är dessutom extra generösa. Ordvalet ”extra” implicerar att SJ redan 

anser sig vara generösa. Jag tyder denna generositet som att SJ anser att de tar ansvar för 

resenärernas resa även när det inte är de som har orsakat problemet. 

 

Text 2 

I inledningen av text 2 bjuds läsaren likt i text 1 in på ett liknande sätt med ett personligt tilltal och 

omtal: 

 

Exempel 9: 

SJs restidsgaranti 

I de fall tåget är försenat ersätter vi dig enligt reglerna för vår restidsgaranti. 

SJ tar ansvar för hela resan 

Vi gör allt för att minimera besvären vid en trafikstörning och vi ser till att du kommer fram till 

ditt slutmål. 

 

Såväl den första rubriken som den inledande meningen är ingen speciellt målande beskrivning av 

vad kunden erbjuds utan innehar en mer informerande ton. Därpå följer en rubrik som bär spår av 

en marknadsföringsdiskurs där SJ säger sig ta ansvar för hela resan. Rubriken ”SJ tar ansvar för 

hela resan” är intressant på det sättet att SJ känner sig tvungna att skriva ut att de tar ansvar för hela 

resan, något som borde kunna ses som en självklarhet. Det tycks finnas en inpackad negativ röst, 

efter många år med snökaos, som gör att SJ känner sig tvungna att bemöta den och uttalat påvisa att 

de faktiskt tar ansvar för kundens resa.  

 

I ansvars-rubriken i exempel 9 omnämner sig SJ som just ”SJ” och går över från 

brödtextsmeningens vi-pronomen till att omtala sig med företagsnamnet. I detta fall väljer SJ alltså 

att använda ett ”SJ”-omtal för ett påstående som framställer dem i positiv dager. Det är ett val som 

jag tolkar har att göra med att SJ i rubriken vill implementera sitt eget varumärke tillsammans med 

ansvar. Därefter återgår återigen omtalet till att vara ”vi” när SJ beskriver hur de ”gör allt” och att 

de ”ser till att du kommer fram till ditt slutmål”. 
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5.2.2 Texternas utveckling mot ett mer auktoritärt omtal 

Efter inledningens personliga tilltal utvecklas båda texterna mer till att gå mot vad jag kallar ett 

auktoritärt tilltal. Det personliga du-tilltalet fortsätter nästintill genomgående i de båda texterna men 

blandas nu med passiver där mottagaren döljs. Omtalet förändras även från att gå från ett vi-tilltal 

till att ofta omfatta sändarperspektivet SJ eller ett omtal genom passiva verb där aktören således blir 

osynlig. Både i text 1 och text 2 syns tydliga exempel på hur SJ växlar omtalet från att inledningsvis 

vara ett vi-omtal till att stundtals gå över till att vara ”SJ” eller gömma aktören genom passiva 

verbsatser. De passiver som förekommer i text 1 och 2 och där avsändaren döljs förekommer oftast 

i satser där SJ inte tycks vara villiga att betala ut någon ersättning. Att sändaren i vissa fall blir oklar 

genom passiver säger något om texten och vem som bär ansvaret. När avsändaren inte syns är det 

nämligen svårt att ge någon ansvaret. 

 

Text 1 

Passiverna i text 1 bidrar dels till att texten får ett mer formellt intryck men också till att dölja 

aktören för mottagaren:  

 

Exempel 10: 

Om förseningen beror på sådant som inte rimligen kunnat förutses (t ex obehörig person på 

spåret) så medges inte någon kompensation. 

 

Innebörden tycks här vara att resenärerna inte blir kompenserade om oförutsedda händelser orsakat 

förseningen. I exempel 10 har den handlande parten försvunnit ur satsen. Vad gäller ”medges” är 

det rimligt att tolka att det är SJ som uppbär aktörsrollen, då hela broschyrens övergripande tema är 

utbetalningar från SJ.  

 

När det gäller verbet ”förutses” är det desto mer otydligt vem den handlandeparten är. Är det om SJ 

inte kunnat förutse det? Eller handlar det om andra aktörer såsom Trafikverket eller andra 

järnvägsoperatörer? Det lämnas här obesvarat vilka händelser som inte kan förutses mer än 

obehöriga personer på spåret. ”Obehöriga personer på spåret” kan här antas vara en försiktig 

omskrivning för suicid. Men vilka andra händelser som inte kan förutses tycks vara oklart, vilket 

kan vara en medveten strategi då det gör att SJ har större chans att själva reglera vilka förseningar 

som behöver kompenseras. Eftersom satsen har så stor påverkan på huruvida resenären får 

ersättning eller inte kan det tänkas ligga i avsändarens intresse att distansera sig från mottagaren. Av 

formuleringen framgår inte heller vad SJ anser vara situationer som rimligen inte kunnat förutses 



 
31 
 

mer än obehöriga personer på spåret. Eftersom denna formulering tycks ha en avgörande betydelse 

för om resenärerna kan vänta sig ersättning eller inte, är det extra intressant att satsen är passiv. 

 

Text 2 

I takt med att texten vecklar ut sig framkommer flera partier där SJ distanseras sig från omtalet 

som ”Vi” eller ”SJ” och byter tonläge och därmed distanserar sig från läsaren: 

 

Exempel 11: 

Ersättning med SJ Prio-poäng ges endast för poängresor 

 

Den passiva verbanvändningen ”ges” ger ett ålderdomligt och formellt intryck. Det förekommer 

också exempel på passiver där den uteblivna aktören komplicerar meningarnas innebörd som i 

exempel 12 nedan: 

 

Exempel 12: 

För dig som reser med SJ räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på 

månadsbiljetten/periodkortet med 34. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras 

på. 

 

Det blir otydligt för mottagaren vem som räknat ut snittpriset, samtidigt som en förklaring varför 

snittpriset räknas ut genom att dela priset på 34, saknas. Passiverna implicerar alltså otydlighet och 

vaghet. Vid ett tillfälle i text 2 övergår ”du”-tilltalet till ett tredje persons-tilltal då mottagaren 

refereras till som ”den resande”: 

 

Exempel 13: 

Om en övervägande del av förseningsminuterna har orsakats av SJ, har den resande rätt att 

begära ersättning enligt nedan. 

 

Detta är det enda tillfället i någon av texterna som resenären tilltalas i tredje person, vid övrigt 

explicit tilltal tilltalas resenären som ”du”. I exemplet går det att se spår av vad som tycks vara en 

mer byråkratisk och högtravande regelverksdiskurs. Den institutionella rösten som är opersonlig 

och konservativ och skapar distans. Anledningen till att mottagaren här tituleras resenären är dock 

förmodligen en kvarleva från SJs Allmänna villkor-dokument, text 3, där regelverket för 

restidsgarantin beskrivs ingående. I detta dokument används nästan uteslutande ”den resande”-
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tilltalet. 

5.2.3 Texternas inbäddade röster 

I ett flertal exempel från undersökningsmaterialet går SJ emot vad de tycks mena vara felaktiga 

föreställningar genom att använda negationerna ”inte” och ”ingen”. Det antyds en främmande röst 

vars uppfattning SJ försöker bemöta. En analys av textens negationer visar att det i såväl text 1 som 

text 2 finns två olika typer av negationer. Dels förekommer negationer som nekar kunden till att få 

ersättning och tycks bemöta den inbäddade rösten och dels förekommer negationer som används för 

att skjuta ansvaret för förseningar från SJ mot en annan aktör. 

 

Text 1 

I text 1 förekommer totalt sju negationer varav fem är negationer i form av ”inte” och två i form 

av ”ingen”. I exemplet nedan tycks SJ bemöta en uppfattning om att man bör kunna få kost och logi 

betalt om man avstått en resa med tåg: 

 

Exempel 14: 

Du kan inte få ersättning för kost och logi om du avstår från att resa med tåg 

 

”Inte” förutsätter i exempel 14 att det finns en uppfattning om att det skulle finnas skäl till det 

motsatta.  Att just formuleringen innehåller ”inte” visar alltså att SJ anser att dessa uppfattningar 

tycks vara förekommande. Det framgår dock inte vem som står bakom den motsagda uppfattningen. 

Men det finns stora anledningar att tro att det är en missnöjd resenär som anser sig ha rätt till 

ersättning som SJ försöker bemöta. På samma sätt tycks negationen ”inte” bemöta en utomstående 

uppfattning om att ersättning borde betalas ut för alla resor, i exemplet nedan:  

 

Exempel 15: 

Om den försenade resan är en enkelresa och ersättningsbeloppet (per resenär) understiger 30 

kr betalas inte kompensation ut. 

 

Återigen är SJ som aktör dolt av ett passivt verb i form av ”betalas” och återigen är det i en mening 

som har en negativ inverkan för SJs kunder. De två ovanstående exemplen har visat på negationer 

som nekar kunden ersättning men text 1 innehåller även negationer där SJ avsäger sig ansvaret: 

 

Exempel 16: 
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Om SJ inte är orsak till förseningen, kompenseras du enligt de regler som gäller inom EU. 

 

Exemplet visar det som tycks vara en del av en infrastruktursdiskurs där SJ påpekar att de inte kan 

ta ansvar för alla förseningar eller inställda tåg. Utan att SJ nämner någon aktör implicerar 

meningen att det gäller Trafikverket. SJ visar också ett avståndstagande av ansvar mot dessa typer 

av förseningar genom att enbart hänvisa till ”de regler som gäller inom EU”, utan ytterligare 

beskrivning av ersättningen. 

 

Text 2 

Text 2 innehåller totalt åtta negationer varav sju är realiserade som ”inte” och en som ”ingen”. I text 

2 förekommer två negationssatser som är nära besläktade med exempel 17 och 18 från text 2 som 

visas nedan. Förutom dessa satser bemöter SJ uppfattningar som slås tillbaka i meningar där aktören 

är dold: 

 

Exempel 17: 

Du kan inte få ersättning för förlorad inkomst och andra s.k. värdebortfall (t ex flygresa, 

charterresa eller evenemangsbiljetter). 

och 

Exempel 18: 

Reser du med ett periodkort som gäller för ett obegränsat antal resor sker ingen återbetalning. 

 

Såväl mottagaren som sändaren döljs i exempel 17 och i exempel 18 beskrivs den uteblivna 

ersättningen närmast som ett skeende utan någon aktör. De två exemplen ger en bild av hur SJ 

stundtals döljer sin aktörsroll när de konstaterar att kunden inte har rätt till ersättning. På så vis blir 

tilltalet informellt och SJ tycks undvika att implementera sitt varumärke med händelser som kan 

tolkas negativt av mottagaren. 

 

Övriga negationer som förekommer i text 1 och 2 är knutna till det som tycks vara en dold 

infrastruktursdiskurs där ett ”vi mot dem-förhållningssätt” kan urskiljas som i exempel 19 och 20 

nedan: 

 

Exempel 19: 

Ersättning när SJ inte orsakat förseningen eller om du vill ha kontant ersättning. 

och  
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Exempel 20: 

Om SJ inte är orsak till förseningen, kompenseras du enligt de regler som gäller inom EU. 

 

5.2.4 Relationer i texterna 

I de rubriker som kungör de olika ersättningarna visar sig textens relationer. De olika 

kompensationssätten vänder sig till olika grupper av SJs resenärer, där resenären känner en relation 

till den kompensation hen har rätt till. För en resenär som reser med pluspriobiljett är det ointressant 

att veta vad resenären med månadskort får för kompensation vid en försening. Genom att se på 

punktlistans ordning går det också att se vissa mönster av hur SJ ser på ersättningarna och vilka 

resenärer som SJ prioriterar.  

 

Text 1 

I text 1 lämnas stor plats åt resenärer med lös biljett genom en punktlista som anger kundens rätt till 

ersättning dels genom värdebevis för såväl dag- och nattåg och dels genom kontantersättning för 

såväl dag- som nattåg. Kunderna som reser med resplusbiljettverkar dock inte vara en särskilt 

prioriterad målgrupp av SJ, trots att informationen hamnar före informationen för resenärerna med 

lös biljett: 

 

Exempel 21: 

Reser du med en resplusbiljett, d v s där din SJ-resa kombineras med resa med annan 

tågoperatör gäller särskilda villkor. För mer information, se www.sj.se/info_restidsgaranti.  

 

SJ sammanfattar kort och gott att särskilda villkor gäller för resplusbiljettkunden men bemödar sig 

inte med att förklara vilka de särskilda villkoren är. Istället hänvisas kunden till att läsa mer på den 

bifogade länken som leder till text 2. Med tanke på att texten är placerad i början av dokumentet 

tycks det lite anmärkningsvärt att så lite information ges. För kunder som reser med periodkort ges 

utförligare information trots att rubriken ”Periodkort” placeras längre bak i texten: 

 

Exempel 22: 

Om SJ orsakat försening får du som reser med periodkort ersättning med 100 % av resans 

värde om du väljer värdebevis. Väljer du kontant gäller EU:s regler. 

 

Delen om periodkort avslutas likt resplusbiljettstycket med en länk där man kan läsa mer om hur 
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resans värde beräknas men innan dess har kunden fått information om hur mycket ersättning hen 

kan räkna med. 

 

Text 2 

I text två ges lösbiljettkunder stor plats genom en punktlista som likt den i text 1, förklarar 

regelverket för ersättning genom värdebevis och kontant ersättning för såväl dag- som nattåg. I 

punktlistan ryms också information till de kunder som ska få ersättning i SJ-priopoäng. I övrigt har 

två typer av resenärer en egen rubrik: de med SJ årskort och de med SJ månadsbiljetter eller 

periodkort.  

 

I ett samtal är du:et vanligtvis riktat till bara en mottagare, i en text rör det sig nästan alltid om en 

grupp människor. Vilka som ingår i den gruppen snävas in genom olika språkliga avgränsningar 

vilket visar sig i exempel 23 nedan, då mottagaren snävas in genom en ”För dig som” -formulering. 

 

Exempel 23: 

För dig som reser med SJ Årskort räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på ditt 

årskort med 240. 

 

I exempel 23 begränsas mottagaren till dem som har rest med SJ årskort och referenten är tydligt 

utpekad. 

 

5.3 Språkhandlingar 

5.3.1 Kongruenta språkhandlingar 

En analys av de kongruenta språkhandlingarna i text 1 och 2 visar, se tabell 1 nedan, att majoriteten 

av den allra vanligaste språkhandlingen i såväl text 1 som text 2 är påståenden. Den stora mängden 

påståendesatser tyder på att det är två informerande texter samtidigt som påstående är den 

språkhandling som minst pockar på läsarens responsdrag (Holmberg & Karlsson 2006, s:49).  

Påståendesatsen är också den sats som genomgående används i faktatexter eller som i den här 

specifika studien: informationstexter. 

 

I text 1 motsvaras 87 % av alla språkhandlingar som kongruenta påståenden och drygt 88 % av text 

2:s språkhandlingar är kongruenta påståenden. Med andra ord är en bra bit över tre fjärdedelar av de 
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båda texternas språkhandlingar kongruenta påståenden. Den övervägande delen påståenden visar att 

texten är informationstät och speglar på så sätt texten som en informationstext om restidsgarantin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Kongruenta språkhandlingar 

 

Vid en närmare analys av text 1 och 2s språkhandlingar blir det tydligt att flera av de kongruenta 

påståendesatserna är realiserade som inkongruenta språkhandlingar. De indirekta språkhandlingarna 

får här en annan innebörd än vad som egentligen står utskrivet rent språkligt. Funktionen påverkas 

med andra ord av sammanhanget istället för av språkhandlingens form.  

 

5.3.2 Inkongruenta språkhandlingar 

En närmare analys av de inkongruenta språkhandlingarna visar att ungefär hälften av alla 

påståenden realiseras som erbjudande, se tabell 2 nedan. 

 

Realiserade språkhandlingar 

Typ av språkhandling Påstående Frågor Uppmaning Erbjudande 

Text 1 24 stycken 2 stycken 5 stycken 16 stycken 

Text 2 21 stycken - 6 stycken 15 stycken 

Totalt 45 stycken 2 stycken 11 stycken 31 stycken 

Tabell 2: Inkongruenta språkhandlingar 

5.3.3 Språkhandlingar realiserade som erbjudanden 

Språkhandlingen erbjudande är, som vi såg i tabell 2 ovan, vanligt förekommande i såväl text 1 

som text 2. En närmare analys av de språkhandlingar som kategoriseras som erbjudanden gör det 

möjligt att urskilja två olika typer av erbjudanden, i dels exempel 24 och dels i exempel 25: 

Totalt antal kongruenta språkhandlingar 

Typ av språkhandling Påstående Frågor Uppmaning 

Text 1 43 stycken 2 stycken 4 stycken 

Text 2 37 stycken - 5 stycken 

Totalt 80 stycken 2 stycken 9 stycken 
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Exempel 24: 

Vi erbjuder månadsvis utbetalning av ersättningar, istället för en per gång.    

och 

Exempel 25: 

SJs restidsgaranti innebär att du, beroende på förseningens storlek och vem som orsakat 

förseningen, får tillbaka en del eller hela biljettpriset i form av kontanter eller värdebevis*. 

 

Exemplen ovan visar på två olika typer av erbjudanden som är kännetecknande för både text 1 och 

text 2. Nämligen det jag kommer att kalla villkorslösa erbjudanden (exempel 24) respektive 

villkorserbjudande (exempel 25). Det första erbjudandet är ett erbjudande som till synes inte verkar 

innehålla något villkor eller motkrav på läsaren. Det andra erbjudandet däremot tycks innehålla ett 

motkrav eller villkor för att erbjudandet ska realiseras. I det senare av de ovanstående exemplen 

realiseras det genom ”beroende på”. Tabell 3, nedan, visar fördelningen av erbjudanden realiserade 

som villkorserbjudanden respektive villkorslösa erbjudanden: 

 

Antal villkorserbjudanden respektive antal villkorslösa erbjudanden 

Typ av erbjudanden Villkorserbjudanden Villkorslösa erbjudanden 

Text 1 14 stycken 2 stycken 

Text 2 14 stycken 1 stycken 

Totalt 28 stycken 3 stycken 

Tabell 3: Villkorade och ovillkorade erbjudanden 

5.3.4 Erbjudanden och påståenden 

En analys av inledningen av respektive text visar på en skillnad i formulerandet av påståenden och 

erbjudanden på grund av modal verbanvändning. Text 1 ger genom modalitetsanvändning en 

försiktig inledning där SJ som avsändare är noga med att inte lova för mycket. I text 2 däremot lyser 

modalitetsanvändningen med sin frånvaro vilket ger en inledning som innehåller fler löften. 

 

Text1  

Exempel 26: 

Om du blir försenad 



 
38 
 

När du reser med oss ska du kunna förvänta dig att komma fram i tid. I de fall tåget är försenat 

kan vi ersätta dig enligt nedan. 

 

I text 1:s inledande rubrik ”Om du blir försenad” antyder den att texten är framtagen för SJs 

resenärer att läsa om de har blivit försenade. Av rubriken framgår inte vad läsaren kommer att få för 

information men denne kan genom rubriken förvänta sig att få veta hur hen ska agera vid en 

försening. Eftersom broschyren är en textsamling som man kan utgå ifrån att mottagaren själv letar 

upp när de blivit försenad, blir denna formulering intressant. Då broschyren främst kan tänkas läsas 

när resenären redan blivit försenad hade en alternativ formulering som ”När du blir försenad” 

kunnat vara aktuell. En sådan formulering hade dock antytt att SJ erkänner att förseningar hör till 

vanligheten och är något man som resenär får räkna med.  Formuleringen ”Om du blir försenad” 

kan ses som ett sätt för SJ att signalera att förseningar tillhör mer undantag än regel. 

 

En överblick av ingressen som följer nedan visar dock att den inledande meningen faktiskt kan ses 

innehålla ett erkännande om att resenären kan förvänta sig förseningar: 

 

Exempel 27: 

När du reser med oss ska du kunna förvänta dig att komma fram i tid. 

 

Genom att använda sig av formuleringen ”ska du kunna” signalerar SJ att erbjudandet är det krav 

resenären borde kunna ställa men genom modalitetsvalet erkänner SJ indirekt att resenären inte 

alltid kan förvänta sig att komma fram i tid. Det vaga uttrycket ”ska du kunna” tycks implicera 

försiktighet från SJs sida. SJ verkar inte vilja lova för mycket och reglerar det genom 

formuleringen. ”Skulle kunna” indikerar att SJ påstår att resenären får räkna med att förseningar 

kommer att äga rum. Jämför till exempel med två alternativa sätt som meningen skulle kunnat 

formuleras på: ”När du reser med oss kan du förvänta dig att komma i tid” eller ”När du reser med 

oss ska du förvänta dig att komma fram i tid”. I efterföljande mening använder SJ återigen ett 

modalt verb i form av kan: 

 

Exempel 28: 

I de fall tåget är försenat kan vi ersätta dig enligt nedan. 

 

Genom det modala verbet ”kan” kommunicerar SJ ut att ”Vi kan ersätta dig men det är inget löfte”. 

Jämför med den alternativa meningen ”I de fall tåget är försenat ersätter vi dig enligt nedan”. 
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Holmberg menar att det inte är alltid som avsändaren är eller vill verka säker på sina påståenden 

eller erbjudanden (Holmberg, 2006, sidan 58) och i det här exemplet tycks SJ vilja att mottagaren 

ska vara osäker på om hen har rätt till ersättning. ”Kan” uttrycker inte i detta fall någon sannolikhet 

utan snarare en betydelse av möjlighet. För ett företag som betalar stora summor ersättning för 

förseningar och som flera gånger i det offentliga rummet påtalat att de inte ensamma kan lastas för 

skulden, är modalitetsanvändningen på så vis ingen överraskning.  SJ verkar inte vilja lova för 

mycket vilket återigen det vaga uttrycket implicerar genom försiktighet från SJs sida.  

 

Text 2 

Exempel 29: 

SJs Restidsgaranti 

I de fall tåget är försenat ersätter vi dig enligt reglerna för vår restidsgaranti. 

SJ tar ansvar för hela resan 

Vi gör allt för att minimera besvären vid en trafikstörning och vi ser till att du kommer fram till 

ditt slutmål. 

 

Text 2 inleds med den mindre personliga rubriken ”SJs restidsgaranti” och följs upp med 

erbjudandet ”I de fall tåget är försenat ersätter vi dig enligt reglerna för vår restidsgaranti”. Den 

inledande meningen bär spår av exempel 28 från text 1 med skillnaden att SJ nu ger ett förpliktande 

erbjudande utan modalitetsanvändning. Analysen visar att SJ statuerar löften som ”ersätter vi 

dig”, ”tar ansvar för hela resan” och ”vi ser till att du kommer fram i tid”. I text 1 är SJ som 

avsändare försiktiga i sina erbjudanden vilket den modala verbanvändningen alltså visar: ska du 

kunna förvänta dig och kan vi ersätta dig. Med tanke på att såväl text 1 som text 2 kommunicerar ut 

samma regelverk för SJs restidsgaranti är det anmärkningsvärt att den ena lovar att ersätta kunden 

medan den andra texten inte gör det.  

 

I text 2 förekommer som, tabell 3 visade, tio former av erbjudanden. Endast två av dessa är 

erbjudanden som inte ställs med något villkor eller motkrav: 

 

Exempel 30: 

vi ser till att du kommer fram till ditt slutmål. 

och 

Exempel 31: 

Vi erbjuder månadsvis utbetalning av ersättningar, istället för en per gång. 
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I det första exemplet uttrycker SJ nästintill ett löfte till sina resenärer genom att påpeka att de ser till 

så att resenären kommer fram. Ordvalet "ser till” verkar i detta sammanhang vara ett löfte till 

resenären att komma fram, och det tycks vara ett behov för SJ att övertala sig själva att de faktiskt 

klarar av att se till att resenären kommer fram. I det andra av exemplet realiseras ett erbjudande 

genom den tydliga formuleringen ”Vi erbjuder”.  

 

Studerar man innehållet av exempel 31 vidare visar det sig vara ett något speciellt budskap 

erbjudandet signalerar. SJ erbjuder pendlare att få ersättning för förseningar utbetalda månadsvis 

istället för varje gång pendlaren råkat ut för en försening. Det bakomliggande syftet till SJs 

erbjudande kan tänkas vara att göra det smidigare för såväl sig själva som för kunden. Genom att 

betala ut ersättningen i en klumpsumma sparar SJ såväl administrativt arbete som kostnader och för 

kunden kan det tänkas underlätta genom färre transaktioner. Samtidigt kommunicerar SJ i och med 

erbjudandet indirekt ut att en SJ-pendlare kan räkna med att bli försenad flera gånger i månaden. 

 

Som jag har visat i analysen finns det två typer av villkor. Vid ett tillfälle i text 2 regleras dock det 

villkorslösa erbjudandet till att bli villkorsstyrt.  Detta genom att SJ uttrycker ett villkorslöst 

erbjudande i en mening för att i nästa mening uttrycka en påståendesats som reglerar det föregående 

erbjudandet:  

 

Exempel 32: 

Du får tillbaka hela biljettkostnaden om din resa blivit utan värde för dig på grund av en 

väsentlig försening eller ett inställt tåg under pågående resa. Detta förutsatt att du inte fullföljer 

resan eller att du väljer att resa tillbaka med första förbindelse senast 30 minuter efter din 

ankomst till resmålet. 

 

Det initialt villkorslösa erbjudandet blir i och med andra meningens ”detta förutsatt att”-reglering 

omvandlat från ett villkorslösterbjudande till ett modifierat villkorserbjudande. 

 

Under rubriken ”Regelverk för SJs restidsgaranti” i exempel 33, visar några av erbjudandena det 

som tycks spegla ett ”vi mot dem”-synsätt, där SJ står i ena ringhörnan och Trafikverket, andra 

järnvägsoperatörer och EU i den andra: 

 

Exempel 33: 
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SJs restidsgaranti innebär att du, beroende på förseningens storlek och vem som orsakat 

förseningen får tillbaka en del eller hela biljettpriset i form av kontanter eller värdebevis. Om 

en övervägande del av förseningsminuterna, enligt Trafikverkets bedömning orsakats av SJ och 

du väljer ersättning i form av värdebevis så ersätter vi med högre belopp än vad 

branschstandarden ger, se nivåer nedan. I annat fall, t ex om någon annan part såsom 

Trafikverket eller andra järnvägsoperatörer orsakat förseningen eller om du begär kontant 

ersättning ersätter vi enligt branschstandard med nedan angivna nivåer. 

 

I alla de ovanstående erbjudandena regleras resenärens ersättning genom huruvida det är SJ som 

orsakat förseningen eller inte. I ett brett socialt sammanhang kan man se att de två texterna 

indikerar att det pågår en kamp mellan hur järnvägsdriften i Sverige ska skötas. SJ tycks föra 

uppfattningen att det finns två typer av förseningar där ansvaret i vissa fall kan läggas på SJ och i 

andra fall på Trafikverket eller andra järnvägsaktörer. Att SJ står för den linjen är förståeligt då man 

under en tid tyckts föra en linje om att skulden för alla förseningar inte kan läggas på SJ utan även 

bör läggas på såväl Trafikverket som den bristande infrastrukturen. 

5.3.5 Erbjudanden i punktlistor 

I texternas mitt återfinns i såväl text 1 som text 2 en sammanfattande och klargörande punktlista där 

ersättningsnivån klargörs.  I text 1 utgörs punktlistan av sex olika huvudrubriker: 1: Ersättning med 

värdebevis när SJ orsakat förseningen, 2: Ersättning när SJ inte orsakat förseningen eller om du 

vill ha kontant ersättning, 3: Ersättning med SJ-prio-poäng, 4: Dagtåg – ersättning i SJ Prio-poäng 

när SJ har orsakat förseningen, 5: Nattåg – ersättning i SJ Prio-poäng när SJ har orsakat 

förseningen och 6: Dagtåg och nattåg – ersättning i SJ-Prio-poäng när SJ inte orsakat förseningen. 

 

I text 1 ges ersättningsnivåerna i satser likt ”30 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning” 

och ”60 minuters försening eller mer ger 100 % ersättning”. I text 2 som använder liknande satser, 

är villkoren däremot något mer otydligt formulerade: ”30 minuters försening ger 50 % ersättning” 

och ”60 minuters försening ger 100 % ersättning”.  

 

Dessa erbjudandesatser skiljer sig åt då text 1:s erbjudande ger rätt till ersättning för förseningar 

mellan 30 minuter och 59 minuter och 60 minuter eller mer. I text 2 är dock ersättningsvillkoren 

formulerade som att ersättning utbetalas för förseningar på 30 minuter eller 60 minuter. Explicit 

uttalar inte avsändaren något om huruvida resenären får ersättning för förseningar som ligger 

däremellan eller över 60 minuter. Detta är istället något som mottagaren implicit måste förstå. 
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5.3.5 Frågor och uppmaningar i texternas avslutning 

När texterna börjar lida mot sitt slut går också språkhandlingarna från att uteslutande ha varit 

påståenden och erbjudanden till att gå över till en stor del uppmaningar och frågor.  

Den servicegivande rösten som avslutar både text 1 och 2 är instruerande och kännetecknas av 

imperativ. 

 

Exempel 34: 

Skicka in din ansökan inom tre månader från det att förseningen inträffade på något av följande 

sätt 

och 

Exempel 35: 

Kontakta SJs kundtjänst om du har några frågor: 0771-75-75-99. 
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6. Slutsatser 
Sammanfattningsvis har min analys visat att SJ växlar röstläge mellan att vara personlig och 

opersonlig.  Det solidariska och vänliga tilltalet i inledningen speglas av ett omtal där SJ är ”vi” 

med resenären. Men ju längre texterna vecklar ut sig blir omtalet allt oftare ”SJ”, och ”vi”- omtalet 

används de gånger SJ framställer sig i positiv dager. Dessutom ökar mängden passiva verb vilket 

försvårar för läsaren att förstå vem som utför handlingarna. En analys av textens negationer har 

även visat att SJ tycks gå emot uppfattningar från främmande röster. Analysen visar även att 

negationer används av SJ för att lägga över ansvaret av förseningar på andra aktörer. Analysen av 

språkhandlingar visade att såväl text 1 som text 2 var påståendetunga. Många av påståenden visade 

sig vara realiserade som erbjudanden där jag kunde urskilja två typer av erbjudanden: 

villkorserbjudanden och villkorslösa erbjudanden.  

 

SJs restidsdokument har en relativt hög grad av interdiskursivitet. Texterna består inledningsvis av 

element som kan beskrivas som en företagsreklamsdiskurs som visade sig i såväl rubriker som 

ingresser. Andra viktiga element i interdiskursiviteten var regeldiskursen och transaktionsdiskursen. 

Texterna bygger framför allt på dessa diskurser där SJs regelverk reglerar vilka förseningar som 

egentligen ersätts kontra inte ersätts. Transaktionsdiskursen i sin tur förekom i kommunicerandet av 

ersättningar, vilket upptar en stor plats i de båda dokumenten. Utöver dessa diskurser framkommer 

även en infrastrukturdiskurs där SJ i texterna tycks skyla sig och flytta över ansvaret till 

Trafikverket och implicit regeringen, då konflikten ligger på en politisk nivå. I enlighet med 

Faircloughs teori, tyder den relativt höga graden av interdiskursivitet att texterna hänger samman 

med samhällsförändringar.  

  

Vad finns det då för sociala budskap bakom SJs sätt att kommunicera och uttrycka sig? Sett till de 

sociala förhållandena har analysen visat att båda restidsgarantidokumenten är heterogena texter. Det 

förekommer en påfallande blandning av stilar där texterna inleds som hjärtliga och personliga för att 

övergå till att bli mer auktoritära och distanstagande och blandar en informell stil med en stundtals 

mer formell stil. De mer formella och auktoritära röstläget kopplar jag delvis till regeldiskursen och 

transaktionsdiskursen som texterna uppbär. Som intertextualitetanalysen även visade så bär text 1 

och 2 spår av den paragraftyngda lagtextliknande text 3. Det skiftande röstläget kan vara ett sätt för 

SJ att balansera sin roll som ett företag som visar medkänsla för sina kunder men samtidigt visar att 
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det är de som bestämmer över de ersättningar som betalas ut. I och med avregleringen av 

tågmonopolet som SJ hade fram till 2011 har SJ inordnats i marknadsekonomin och blivit 

konkurrensutsatt och har därmed stora samhälleliga förändringar att ta ställning till. 

  

SJ med en historia som statligt verk, och än idag med statlig koppling, har i dokumenten visat hur 

de tycks ha svårigheter att anpassa sig till rollen som ett aktiebolag och inte ett statligt verk. Min 

analys visade att SJ framträder med såväl en personlig röst och stundtals en mer distanserad röst 

vilket jag tolkar som att SJ inte riktigt har klarat omställningen från att vara den statliga 

institutionen till det nu vinstdrivna företaget. Växlandet mellan röstläge gör att SJ fortfarande visar 

spår av att se sig som en institution och makthavare som balanserar den rollen med en roll som 

jämlik samtalspartner. I avsnittet tidigare forskning visade jag på hur Ledin i sin analys av 

broschyrer från Apoteket tittar på hur Apoteket försökte hantera samhällsförändringar som 

informalisering, individualisering och kommersialisering. Det är alltså en iakttagelse som min 

analys också gör. Ledin visade hur offentliga institutioner traditionellt har förknippats med sociala 

värden som distans, formalitet och auktoritet, medan privatlivets värdegrund mer handlat om närhet 

och solidaritet.  

  

Analysen av språkhandlingar visade bland annat en stor förekomst av erbjudanden och att dessa 

erbjudanden ofta var formulerade med villkor.  De flesta erbjudandena var dessutom formulerade så 

att SJ som aktör doldes vilket speglar en opersonlig och institutionell röst präglad av ett 

maktövertag. Genom att formulera och binda erbjudandena till villkor sätter SJ ribban och tar 

makten över ersättningarna, ytterst lite möjlighet lämnas för kunden till förhandling. Trots att det är 

SJ som har skyldigheter har de fortfarande makten. Den dolda avsändarrollen tyder samtidigt på att 

SJ inte explicit vill stå bakom det kommunicerade. Vid några tillfällen låter SJ röster komma till tals 

i negationssatser men SJ tystar invändningarna.  I restidsdokumenten visar sig konflikten i de 

negationer som SJ använder för att avsäga sig ansvaret. När SJ använder den avståndstagande 

negationsrösten kan det ses som en protest mot att stor skuld läggs på SJ när det egentligen kanske 

är andra aktörer som har huvudansvaret.   

  

SJ gör ett tydligt markerande när de hänvisar sitt erbjudande till kunden som mer generöst än de 

EU-regler som gäller när andra aktörer orsakat förseningen. Även om SJ tycks ha en poäng i att de 

blir felaktigt beskyllda så orsakar det ett problem för dem själva. Trots att SJ inte tar på sig skulden 

är det ändå SJs kunder som blir försenade och SJ som bär det slutgiltiga ansvaret för sina egna 

kunder. Resenären bryr sig inte huruvida det är Trafikverket eller SJ som orsakat förseningen. 
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Precis som jag tog upp i inledningen påvisar SJ själva att det i slutändan är de som själva har det 

slutgiltiga ansvaret för att resenären tar sig från punkt A till B. SJ visar alltså, som jag tog upp i 

slutsatsens inledning, spår av vad som tycks vara den ihållande konflikten mellan dem och 

Trafikverket. Det verkar precis som Vigsø visade vara ett sätt för SJ att skylla ifrån sig eller i alla 

fall hävda sin oskuld. Detta var även en konklusion som Hellsing och Lundgren nådde i sin Image 

Repair-analys. För att förstå vad som ligger bakom den ”vi mot dem”-mentalitet, behöver man ta 

upp konflikten till en politisk nivå. Sett ur en ideologisk tolkning tycks SJ vilja se en 

infrastrukturförändring från politiskt håll.  

  

Avslutningsvis: Jag har visat i resultatdelen att de verktyg som den interpersonella metafunktionen 

och den kritiska diskursanalysen erbjuder har varit till hjälp i analysen av hur SJ kommunicerar sin 

restidsgaranti till kunden. Den interpersonella analysen har visat att de erbjudanden som SJ ger 

försenade kunder ställer en rad motkrav eller villkor. Villkor och motkrav som måste uppfyllas 

innan den försenade kunden faktiskt ska ha rätt till ersättning. Den har också visat hur SJ inleder 

med ett öppet och trevligt tilltal för att därefter gå mot ett mer auktoritärt och byråkratiskt tilltal som 

lämnar få val för kunden. Den diskursiva analysen ska kunna synliggöra de synsätt och perspektiv 

som präglar en verksamhet och identifiera eventuella motsättningar som kan kopplas till att se och 

förstå verksamhetens syfte och grundläggande värderingar. Den ska också synliggöra 

maktförhållanden och mönster i termer av dominans och styrning. Genom den kritiska 

diskursanalysen har jag visat hur SJ bygger upp en konflikt med Trafikverket i en 

infrastruktursdiskurs som blandar in Trafikverket, SJ och implicit regeringen. Det har också visat 

sig att texten tycks ingå i en social förändring där SJ har svårt att anpassa sig till att de nu är ett 

aktiebolag och inte ett statligt verk. SJs resevillkorstexter är bara en av flera diskursiva arenor där 

aktörerna möts. Avsändaren och mottagaren möts i debatten om varför SJ kantats av så många 

förseningar och inställda tåg de senaste vintrarna, som finns på både en samhällelig och politisk 

arena. Eftersom varken resenärer eller SJ är enheter som fungerar oberoende av eller utanför 

diskursen så är dessa debatter av stort värde för att förstå hur texterna konstrueras, skrivs och läses. 

 

Jag har i min analys riktat kritik mot hur SJ kommunicerar ut sin restidsgaranti och hur de bemöter 

kunderna. Som jag tidigare tog upp i min metodsammanfattning kräver den kritiska diskursanalysen 

en hel del egen tolkning. Jag står bakom min analys och mitt resultat men är öppen för att andra 

tolkningar är möjliga. Avslutningsvis går det att diskutera hur väl anpassade SJ är i sin roll som 

affärs- och vinstdrivande företag. De många åren som ett statligt verk har bevisligen fortfarande 

lämnat kvar spår i hur SJ kommunicerar.  Även om anpassningen till att gå från statligt verk till 
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aktiebolag kan tänkas vara en lång och svår process behöver SJ anpassa sig till det 

marknadsmässiga tänket och fokusera mer på kundnöjdhet. I takt med att tågmonopolet försvunnit 

har en rad nya aktörer intagit marknaden för att ge SJ konkurrens om resenärerna. Konkurrensen har 

bara börjat och om inte SJ anpassar sig finns risken att SJ står kvar på perrongen när konkurrenterna 

fortsätter resan. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Text 1 

Restidsgaranti 
och andra ersättningar enligt SJ Allmänna villkor. 

Gäller från 2012-06-01. 
 

Om du blir  försenad 

När du reser med oss ska du kunna förvänta dig att komma fram i tid.I de fall tåget är försenat kan vi ersätta dig enligt 

nedan. 

Detta gäller 

Om du blir försenad kompenserar SJ enligt de regler som gäller inom EU. I de fall SJ orsakar förseningen, kompenserar 

vi extra generöst. 

Resplusbiljett 

Reser du med en resplusbiljett, d v s där din SJ- resa kombineras med resa med annan tågoperatör gäller särskilda 

villkor. För mer information, sewww.sj.se/info_restidsgaranti 

Två typer av kompensation 

Vid försening kan du bli kompenserad på två sätt. Om SJ orsakat förseningen kan du välja mellan en kontant ersättning 

enligt de regler som gäller inom EU eller en mer generös kompensation i form av värdebevis. Om SJ inte är orsak till 

förseningen, kompenseras du enligt de regler som gäller inom EU. 

 

Värdebevis kan användas för att köpa resor med SJs tåg. Värdebeviset måste användas vid ett och samma tillfälle. Den 

del som betalats med värdebevis återbetalas eller ombokas inte. Värdebeviset är giltigt i ett år från det datum det ställs 

ut. 

 

Ersättning genom värdebevis: 

Dagtåg: 

• 30 minuters förseningger 50 % ersättning 

• 60 minuters förseningger 100 % ersättning 

Nattåg: 

• 60 minuters förseningger 50 % ersättning 

• 120 minuters förseningger 100 % ersättning 

Kontant ersättning enligt EU:s regler: 
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Dag‐ och nattåg: 

• 60 minuters förseningger 25 % ersättning 

• 120 minuters förseningger 50 % ersättning 

Om den försenade resan är en enkelresa och ersättningsbeloppet (per resenär) understiger 30 kr betalas 

intekompensation ut. 

 

Periodkort 

Om SJ orsakat 30 minuters försening får du som reser med periodkort1 ersättning med 100% av resans värde om du 

väljer värdebevis. Väljer du kontant ersättning gäller EU:s regler. Läs mer om hur resans värde beräknas på www.sj.se. 

 

Sammanfattningav SJ Allmänna villkor 

Kost och logi 

Om du på grund av en tågförsening får kostnader för mat och/eller logi kan du få skälig ersättning för dina 

merkostnader. Detta under förutsättning att vi inte kan erbjuda dig kost och/eller logi. Du kan inte få ersättning för kost 

och logi om du avstår från att resa med tåg. 

 

Annat färdmedel 

Om ditt tåg är försenat eller inställt och du väljer att resa med annat färdmedel som inte anordnas av SJ, måste det på 

förhand ha godkänts av SJ-personal för att vi ska kunna ersätta dig. Generellt gäller att SJ ordnar med ersättningstrafik 

vid behov. 

 

Onyttig resa 

Du får tillbaka hela biljettkostnaden om din resa har blivit utan värde för dig på grund av en väsentlig försening eller ett 

inställt tåg under pågående resa. Detta förutsatt att du väljer att resa tillbaka senast 30 minuter efter din ankomst till 

resmålet. Reser du med ett periodkort som gäller för ett obegränsat antal resor sker ingen återbetalning. 

 

Övrigt 

• Du kan inte få ersättning för förlorad inkomst och andra s.k. värdebortfall (t ex flygresa, charterresa eller 

evenemangsbiljetter). 

• Om förseningen gäller en resa som bokats genom ett företagsavtal anger avtalet om ersättningen ska betalas ut till dig 

personligen eller till företaget. 

• Om förseningen beror på sådant som inte rimligen kunnat förutses (t ex obehörig person på spåret) så medges inte 

någon kompensation. 

 

SJ Allmänna villkor finns i sin helhet på www.sj.se. 

 

Bilaga 2 

Text 2 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SJs Restidsgaranti  

I de fall tåget är försenat ersätter vi dig enligt reglerna för vår restidsgaranti.  

SJ tar ansvar för hela resan 

Vi gör allt för att minimera besvären vid en trafikstörning och vi ser till att du kommer fram till ditt slutmål.  

Regelverk för SJs restidsgaranti 

SJs restidsgaranti innebär att du, beroende på förseningens storlek och vem som orsakat förseningen, får tillbaka en del 

eller hela biljettpriset i form av kontanter eller värdebevis*. 

Om en övervägande del av förseningsminuterna, enligt Trafikverkets bedömning, orsakats av SJ och du väljer ersättning 

i form av värdebevis så ersätter vi med högre belopp än vad branschstandarden ger, se nivåer nedan. I annat fall, t ex om 

någon annan part såsom Trafikverket eller andra järnvägsoperatörer orsakat förseningen eller om du begär kontant 

ersättning, ersätter vi enligt branschstandard med nedan angivna nivåer.  

 

Vid händelser som ligger utanför SJs kontroll och som inte tillhör ordinarie järnvägsdrift gäller inte restidsgarantin. Läs 

mer om SJs restidsgaranti i SJss Allmänna villkor. 

 

Ansökan om restidsgaranti ska ha inkommit till SJ senast ett år efter genomförandet av resan. Ansökan skickas via 

formulär. Se länk längre ner på sidan.  

 

*Värdebeviset används som betalning vid köp av nya resor eller som delbetalning vid köp av nytt periodkort hos SJ.  

Ersättning med värdebevis när SJ orsakat förseningen  

 
Dagtåg - ersättning med värdebevis  

30 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning  

60 minuters försening eller mer ger 100 % ersättning  

Nattåg - ersättning med värdebevis  

60 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning  

120 minuters försening eller mer ger 100 % ersättning  

Ersättning när SJ inte orsakat förseningen eller om du vill ha kontant ersättning 

 
Dag- och nattåg - ersättning med kontanter  

60 minuters försening eller mer ger 25 % ersättning  

120 minuters försening eller mer ger 50 % ersättning  

Ersättning med SJ Prio‐poäng 

 
Ersättning med SJ Prio-poäng ges endast för poängresor. Om en övervägande del av förseningsminuterna har orsakats 

av SJ, har den resande rätt att begära ersättning enligt nedan.  

Dagtåg ‐ ersättning i SJ Prio‐poäng när SJ har orsakat förseningen  

 
Total försening  Ersättningsnivå  
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30–59 minuter  50 % av biljettpriset i poäng  

60 minuter eller mer  100 % av biljettpriset i poäng  

Nattåg ‐ ersättning i SJ Prio‐poäng när SJ har orsakat förseningen  

 
Total försening  Ersättningsnivå  

60–119 minuter  50 % av biljettpriset i poäng  

120 minuter eller mer  100 % av biljettpriset i poäng  

Dagtåg och nattåg ‐ ersättning i SJ Prio‐poäng när SJ inte orsakat förseningen 

 

Total försening  Ersättningsnivå  

60–119 minuter  25 % av biljettpriset i poäng  

120 minuter eller mer  50 % av biljettpriset i poäng  

Fakta om ersättningen 

• Om du reser med en resplusbiljett, dvs där din SJ-resa kombinerats med anslutande tåg-, buss- eller färjebolag, 

ersätts du via SJ endast för den del av sträckan som gäller SJs tåg och om SJ orsakat förseningen.  

• Om förseningen gäller en resa som bokats genom ett företagsavtal så anger avtalet om ersättningen ska betalas 

ut till dig personligen eller till företaget.  

• Om den försenade resan är en enkelresa som sker utan periodkort och ersättningsbeloppet (per resenär) under-

stiger 30 kronor betalas ingen restidsgaranti ut.  

SJ Årskort 

För dig som reser med SJ Årskort räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på ditt årskort med 240. Det 

beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.  

SJ Månadsbiljett/periodkort 30 dagar 

För dig som reser med SJ Månadsbiljett/periodkort 30 dagar räknas ett snittpris ut per resa genom att dela priset på 

månadsbiljetten/periodkortet med 34. Det beloppet blir det biljettpris som ersättningen baseras på.  

Onyttig resa 

Du får tillbaka hela biljettkostnaden om din resa har blivit utan värde för dig på grund av en väsentlig försening eller ett 

inställt tåg under pågående resa. Detta förutsatt att du inte fullföljt resan eller att du väljer att resa tillbaka med första 

förbindelse senast 30 minuter efter din ankomst till resmålet. Reser du med ett periodkort som gäller för ett obegränsat 

antal resor sker ingen återbetalning.  

Samlad ersättning för pendlare 

Vi erbjuder månadsvis utbetalning av ersättningar, istället för en per gång. Ansökan görs via länken nedan.  

Samlad ersättning för års- och månadskort  

SJs kundtjänst 

Kontakta SJs kundtjänst om du har några frågor: 0771-75 75 99, tonval 1. Öppettider: Helgfri måndag–fredag 08.00–

21.00 Lördag–söndag 09.00–18.00  

Ansök om SJs RestidsgarantiSJs Restidsgarantin för resor från 1 juni 2012 (pdf)SJs Restidsgarantin för resor köpta till 
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och med 31 maj 2012 (pdf)SJs Allmänna villkor 

Punktlighet enligt branschstandard 

Vi följer Tågoperatörernas och Trafikverkets branschstandard vid tillämpning av punktlighetsmätning.  

Läs mer om punktlighet på Tågoperatörernas webbplatsLäs mer om punktlighet på Trafikverkets webbplats  

Bilaga 3 

Text 3 

 
SJ ABs ANSVARIGHET 

11 Ansvar för sak‐ och personskada 

11.1SJ ABs ansvar när en resande skadats eller dödats (personskada) och dess ansvar för den resandes handresgods och 

andra personliga tillhörigheter (sakskada) regleras i järnvägstrafiklagen (se bilaga 1). 

 

Enligt huvudregeln i lagen svarar SJ AB strikt för personskada som den resande åsamkats till följd av järnvägsdriften 

medan han uppehållit sig i eller stigit på eller av ett järnvägsfordon. Detsamma gäller vid sakskada som uppkommit i 

samband med personskadan. Har sakskada uppkommit utan samband med personskada svarar SJ AB för skadan endast 

om SJ AB vållat skadan (fel eller försummelse). 

 

Ansvaret för sakskada är begränsat till ett halvt basbelopp, om inte SJ AB orsakat skadan genom uppsåt eller grov 

vårdslöshet. Inträffar person- och/eller sakskada, eller annat förhållande för vilket den resande vill framställa krav på 

ersättning av SJ AB, skall förhållandet om möjligt anmälas redan till tågpersonalen ombord. Krav på ersättning 

framställs enligt bestämmelserna i punkt 17.2. 11.2 SJ AB ansvarar inte för den skada som den resande kan lida genom 

att han försummar tågets avgångstid, genom att han tar plats i fel tåg eller vagn eller genom att han inte stiger av tåget 

på sin bestämmelse- eller övergångsstation. Om den resande gör sannolikt att hans handlande föranletts av felaktiga 

upplysningar från SJ ABs personal, felaktigheter i SJ ABs tidtabeller, dess biljetter eller dess skyltning, har den resande 

dock samma rätt till ersättning och assistans som han har enligt punkt 13.1. Detsamma gäller vid försummad väckning 

av sov- eller liggvagnsresande, då SJ AB åtagit sig väckningen.  

12 Ansvar för ej fullgjord befordringsskyldighet 

12.1 SJ ABs ansvar för skada när SJ AB inte fullgör sin befordringsskyldighet är reglerat i järnvägstrafiklagen. 

13 Ansvar för assistans m.m. vid försening, utebliven anslutningoch inställelse 

13.1SJ AB är ansvarigt gentemot den resande på grund av tågförsening, utebliven tåganslutning eller tåginställelse i 

enlighet med bestämmelserna i denna punkt 13.1. 

SJ AB är fritt från detta ansvar när förseningen, den uteblivna anslutningen eller inställelsen kan hänföras till någon av 

följande orsaker: 

a) Omständigheter som inte är förbundna med järnvägsdriften och som SJ AB inte hade kunnat undgå eller förebygga 

följderna av, även om SJ AB hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade. 

b) Fel eller försummelse av den resande. 

c) Tredje mans beteende som SJ AB inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av, även om SJ AB hade iakttagit 

den omsorg som omständigheterna påkallade. Ett annat företag som använder samma infrastruktur skall inte anses som 
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tredje man. SJ AB är även fritt från detta ansvar när förseningen, den uteblivna anslutningen eller inställelsen var känd 

för den resande, genom information som han erhållit, före sitt inköp av biljetten eller om den 

resande trots förseningen, eller efter ombokning, ankommit till den slutligabestämmelsestationen i tid eller med 

försening som uppgårtill högst 60 minuter. 

SJ ABs ersättningsansvar omfattar skyldighet att lämna den resande assistans och därvid utge ersättning till den resande 

för skäliga kostnader för kost och logi m.m., liksom också för nödvändiga kostnader som orsakas av behovet att 

underrätta personer som väntar på den resande. Värdebortfall såsom förlust av inkomst eller andra ekonomiska värden 

ersätts dock inte. 

 

Detsamma gäller ideell skada. 

Ersättning medges enligt följande: 

a) Telefon‐ och andra telemeddelanden 

Vid försening från avresestationen eller till bestämmelsestationen, som uppgår till 60 minuter eller mer, ersätts utgifter 

för nödvändiga telemeddelanden. Ersättning för sådana utgifter lämnas även i de fall då den resande till följd av 

trafikstörningen avstår från att resa med tåg. 

b) Kost och logi 

Vid försening från avresestationen eller till bestämmelsestationen, som uppgår till 60 minuter eller mer, ersätts skäliga 

merutgifter för kost och logi, samt vid behov, transport till logiplatsen. Om SJ AB kostnadsfritt erbjudit kost och logi, 

samt transport, medges inteersättning för motsvarande kostnader. Merutgifter för kost och logi, samt transport, ersätts 

inte om den resande avstår från att resa med tåg. 

c) Transport som ersätter försenad eller inställd resa 

Vid försening från avresestationen eller till bestämmelsestationen, som uppgår till 60 minuter eller mer, skall SJ AB 

erbjuda den resande kostnadsfri transport från tåget till järnvägsstationen, till en alternativ avgångspunkt eller till den 

slutliga bestämmelseorten förförbindelsen, om tåget har blivit stående på linjen, där och om detta är fysiskt möjligt. 

Om förbindelsen måste avbrytas skall SJ så snart som möjligt organisera alternativ befordran av den resande. Detsamma 

gäller om inte bokad rullstolsplats kunnat tillhandahållas.  

 

Någon rätt för den resande, utöver vad som angivits i föregående stycken i detta moment c), till ersättning av SJ AB för 

befordran med annat transportmedel såsom ersättande för försenad eller inställd tågresa, som den resande själv anordnat, 

föreligger inte. 

d) Vidaretransport med annat transportmedel än tåg 

Om den resande med tåg ankommer för sent för att hinna med buss-, taxi- eller färjeförbindelse som omfattas av 

biljetten, har den resande rätt till ersättning för telemeddelanden samt för kost och logi m.m. enligt vad som sägs under 

momenten a) och b) ovan.Därutöver erbjuder SJ AB ersättningstransport under de förutsättningar som anges under 

moment c) ovan. 

 

14  Ansvar för återbetalning av biljettavgift vid försening, utebliven anslutning och inställelse samt den resandes 

rätt till ombokning 

 

14.1SJ AB är ansvarigt gentemot den resande för återbetalning av biljettavgift på grund av tågförsening, utebliven 
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tåganslutning eller tåginställelse i enlighet med bestämmelserna i denna punkt 14.1. 

 

SJ AB är fritt från detta ansvar när förseningen, den uteblivna anslutningen eller inställelsen kan hänföras till någon av 

de orsaker och befrielsegrunder som anges i punkt 13.1. SJs återbetalningsskyldighet omfattar hela eller delar av 

biljettavgiften. 

Återbetalning och ombokning medges enligt följande. 

a) Resan onyttig 

Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelsestationen kommer att försenas 60 minuter eller 

mer har den resande rätt till ersättning motsvarande hela biljettpriset, enligt samma villkor som vid köpet, för den eller 

de delar av resan som inte fullföljts och för den eller de delar som fullföljts, om resan har blivit meningslös med tanke 

på den resandes ursprungliga resplan. Dessutom erhåller den resande en kostnadsfri returresatill den första 

avresestationen snarast möjligt om detta är relevant. En resa skall anses ha blivit meningslös om den resande återvänt 

till avresestationen senast med första förbindelse 30 minuter efter ankomsten till bestämmelsestationen. 

Rätt till återbetalning enligt föregående stycke i detta moment a) gäller inte för innehavare av periodiskt giltig biljett 

(periodkort).  

b) Ombokning 

Om det skäligen är troligt att ankomsten till den slutliga bestämmelsestationen kommer att försenas 60 minuter eller 

mer får den resande välja att fortsätta sin resa till bestämmelsestationen eller istället begära ombokning till annan 

tågförbindelse på likvärdiga villkor, snart möjligt samma dag, eller till senare dag som den resande finner lämplig. 

c) Ordning och hygien m.m. 

Om den resande orsakas obehag under resan till följd av sådan brist i fråga om utrustning, ordning eller hygien i tåget 

som SJ AB bär ansvaret för, återbetalar SJ AB en skälig del av biljettavgiften. 

d) Särskild restidsgaranti 

Om en resande, vid resa i SJ ABs tåg, drabbas av en försening mellan den avresestation och bestämmelsestation som 

anges på biljetten, för vilken biljettpriset inte har ersatts enligt moment a) ovan, har den resande, utan att därmed avsäga 

sig rätten till befordran, rätt till ersättning för förseningen från SJ AB enligt nedan. 

I. 

 

En resande med annan biljett, än periodiskt giltig sådan, har alltid rätt att begära och få kontant ersättning för 

förseningen enligt följande. 

1) 25 procent av biljettpriset vid 60-119 minuters försening. 

2) 50 procent av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer. 

Om en övervägande del av förseningsminuterna har orsakats av SJ AB självt (utan tillämpning av vad som anges om 

infrastrukturförvaltaren i punkt 5 ovan) har den resande rätt att i stället begära och få ett tillgodohavande i form av 

värdebevis motsvarande hela, eller halva, biljettpriset som betalning vid köp av ny SJ AB biljett (periodkort). 

 

Tillgodohavandet bestäms enligt följande. 

Dagtåg: 

1) 50 procent av biljettpriset vid 30-59 minuters försening. 
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2) 100 procent av biljettpriset vid 60 minuters försening eller mer. 

Nattåg: 

1) 50 procent av biljettpriset vid 60-119 minuters försening. 

2) 100 procent av biljettpriset vid 120 minuters försening eller mer. 

SJ AB utfärdar efter den resandes skriftliga begäran ett värdebevis för tillgodohavandet. Värdebeviset får utnyttjas som 

betalning för köp på SJ ABs bemannade säljställen och på SJ ABs hemsida (www.sj.se) av biljett (periodkort) vid ett 

och samma tillfälle inom ett år från utfärdandet. En sålunda köpt biljett kan inte återköpas eller bytas i vidare mån än 

vad SJ AB i särskild ordning bestämt. Det belopp varmed värdet på tillgodohavandet överstiger priset för den köpta 

biljetten, betalas inte ut till den resande i pengar eller som nytt tillgodohavande. Övriga villkor för värdebevis framgår 

på SJ ABs hemsida (www.sj.se). 

II. 

En resande med periodiskt giltig biljett (periodkort) medges ersättning med den del av biljett(periodkort)avgiften, som 

SJ AB i särskild ordning bestämt för det slags biljett den resande innehar. 

Bestämmelserna i fråga finns på SJ ABs hemsida (www.sj.se) eller tillhandahålls av SJ ABs Kundtjänst. 

e) Komma‐Fram‐Garanti 

En resande som innehar biljett för SJ-tåg till Arlanda C (SJ Utgångsresa) och dessutom, då utgångsresan påbörjas, 

innehar biljett för resa med SAS-flyg1 från Stockholm - Arlanda flygplats eller 1.1 

1 

Med SAS-flyg avses flyg med SK- eller KF-prefix och SAS eller Blue1som operativt 

flygbolag. SAS charterflyg omfattas inte av Komma-Fram-Garantin 

10(12) 

 

Köpenhamn-Kastrup flygplats till destination i Sverige eller inom övriga Europa (SAS Anslutningsresa) har, om den 

resande, trots att föreskriven transfertid på aktuell flygplats iakttagits, om den resande ankommer för sent med SJ 

Utgångsresa för att hinna med SAS Anslutningsresa, rätt till garanti i form av ersättningstransport och kost och logi i 

enlighet med villkoren i denna punkt 14.1 moment e). Motsvarande rätt till garanti föreligger vid förlorad anslutning på 

Arlanda C eller Kastrup C mellan SAS Utgångsresa och SJ Anslutningsresa. 

 

Garantin gäller om föreskriven transfertid på Stockholm-Arlanda flygplats/Arlanda C respektive Köpenhamn-

Kastrup/Kastrup C iakttagits. Transfertiden, dvs. tid mellan tidtabellsenlig ankomst för tåg och avgång för flyg, och 

omvänt, skall enligt biljetterna uppgå till minst 45 minuter för inrikesresa och 60 minuter för utrikesresa. Gäller garantin 

har den resande rätt till kostnadsfri ersättningsresa istället för, och i samma klass, som den förlorade Anslutningsresan 

inom 24 timmar från den tidtabellsenliga ankomsttiden för Utgångsresan. Om den resande inte kan tillhandahållas 

ersättningsresa samma dag utan först påföljande dag, har den resande rätt till skälig ersättning för kost och logi. Rätten 

till ersättning för kost m.m. föreligger även för varje försening i Utgångsresan som överstiger två timmar. Kan 

ersättningsresan inte tillhandahållas inom 24-timmarsfristen har den resande rätt till ett värdebevis i form av 

tillgodohavande för senare Anslutningsresa motsvarande priset för den förlorade Anslutningsresan. Om den resande vill 

göra garantin gällande, skall han genast vända sig till SJ ABs eller SAS servicedisk på Stockholm-Arlanda flygplats 

respektive Köpenhamn-Kastrup flygplats. De närmare villkoren för Komma-Fram-Garantin framgår av vad SJ AB 

därom i särskild ordning bestämt. Bestämmelserna i fråga finns på SJ ABs hemsida www.sj.se eller tillhandahålls av SJ 
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ABs Kundtjänst. 

 

15 Utbetalning av ersättning 

15.1När ersättning skall utgå till den resande i form av återbetalning av biljettavgift enligt de Allmänna Villkoren får 

ersättningen inte minskas genom avdrag för transaktionskostnader hos SJ AB, t ex SJ ABs avgifter, telefon- eller 

portokostnader. 15.2Ersättning som skall utbetalas enligt de Allmänna Villkoren skall utbetalas kontant (såvida annat 

inte följer av punkt 14.1 moment d) ovan) till den resande inom en månad från den dag då SJ AB mottagit den resandes 

begäran om ersättning. Dock gäller att ersättning enligt Komma-Fram-Garantin utbetalas med värdebevis efter att krav 

enligt garantin framställts enligt punkt 14.1 moment e). 

15.3 För det fall resa köpts inom ramen för ett företagsavtal med SJ AB utbetalas ersättning enligt de Allmänna 

Villkoren till företaget om detta särskilt har överenskommits i företagsavtalet. I dessa fall 11(12) 

utbetalas den särskilda restidsgarantin enligt punkt 14.1 d) alltid i form av kontanter. Vidare gäller att ersättning, enligt 

punkt 14.1, till resande som deltagit i gruppresa utbetalas till beställaren av gruppresan. 

15.4 Lägsta belopp för utbetalning av ersättning enligt de Allmänna Villkoren utgör ett belopp som i kronor räknat, när 

utbetalning sker, motsvarar 4 EUR. Under detta belopp utgår ingen ersättning. 
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