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Förord 
Vi skulle vilja tacka de personer som hjälpt oss med uppsatsen och gjort det möjligt för 
oss att göra vårt bästa. Vi vill tacka respondenterna på Värmlandstrafik som delat med sig 
av sin kunskap och gjort det möjligt för oss att skriva denna uppsats. Vi vill även 
framföra ett stort tack till de personer som gett oss feedback och hjälp att komma vidare i 
uppsatsprocessen.  
 
Karlstad 2007 
Erik Berqvist & Yllka Krasniqi 
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Sammanfattning 
Kollektivtrafikbranschen är unik i många olika aspekter, och ett av de mest framträdande 
är att en huvudman, i det här fallet Värmlandstrafik, har entreprenörer som förvaltar deras 
varumärke och levererar deras tjänst. Parterna har skilda syften med sin verksamhet då 
Värmlandstrafik i egenskap av trafikhuvudman skall verka för en samhällsnyttjande 
länstrafik medan entreprenörsföretaget har ett vinstsyfte. Ändamålet med uppsatsen är att 
undersöka hur Värmlandstrafiks företrädare anser att Värmlandstrafiks varumärke 
påverkas av att en entreprenör utför tjänsten. För att uppnå detta analyserade vi 
Värmlandstrafiks varumärke. För att få en bild av hur företrädare för Värmlandstrafik ser 
på situationen har vi gjort intervjuer men även studerat litteratur för att få en teoretisk 
förankring.  
 
Studien visar att företrädarna inom Värmlandstrafik har insett vikten av att vårda sitt 
varumärke men vi hävdar dock att Värmlandstrafiks varumärkesarbete hämmas i och 
med att varumärket som de formar, kommuniceras till kunden via entreprenörens 
personal. Studien har även visat att Värmlandstrafik har svårigheter med att genomsyra 
verksamheten eftersom entreprenören har ett annat syfte med den och inte arbetar för ett 
ökat resande. Att genomsyra verksamheten är ett långsiktigt arbete som företrädarna för 
Värmlandstrafik bör arbete med.  
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och problemdiskussion  
Ansvaret för kollektivtrafik i Sverige ligger hos länets länstrafikansvariga, vilka är 
politiker i landsting och kommun. Vidare överlåter dessa ansvaret för utförandet av 
kollektivtrafiken i ett län till en huvudman. Huvudmännen väljer genom upphandlingar 
ett privatägt bolag som entreprenör för att sköta trafiken i länet.  Huvudmannen sköter 
dock fortfarande det bakomliggande ansvaret att planera och marknadsföra trafiken 
(Haglund & Ståhlhammar 2001).  
 
Värmlandstrafik har en funktion i egenskap av huvudman som styrs av Landstinget i 
Värmland och kommunerna inom Värmlands län. Värmlandstrafik har i uppgift att verka 
för ett samhällsnyttjande syfte och ansvarar därmed för planeringen av trafiken. 
Entreprenören som levererar tjänsten har en annan ägarstruktur och arbetar mot ett 
vinstgivande syfte. Det är följaktligen entreprenörens, och inte Värmlandstrafiks, 
personal som möter kunderna. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) har personalen en 
mycket framträdande roll inom tjänstesektorn eftersom kvaliteten på tjänsten som 
levereras ofta är beroende av kompetensnivån bland dem. Entreprenörens personal har 
med andra ord en stor inverkan på Värmlandstrafiks resenärer. I och med att 
frontpersonalen som levererar tjänsten inte tillhör huvudmannens organisation och 
därmed arbetar under att annat varumärke, bör det ligga i Värmlandstrafiks intresse att 
tjänsten utförs på det önskade sättet med en klar kommunikation mellan företagen. 
 
Då kommunikation är grunden till överföring av budskap kan detta verka som en 
utgångspunkt i varumärkesdiskussionen. Vi kommer idag i kontakt med fler varumärken 
på en enda dag, än vad tidigare generationer gjorde på ett decennium (Haig 2004). Det 
bör följaktligen finnas en medvetenhet om vikten av att vårda och tydligt framhäva sitt 
varumärke. Varumärket ska enligt Melin och Urde (1990) identifiera och särskilja 
företagets tjänster från andras. Då Värmlandstrafik och entreprenören inte delar samma 
varumärke men erbjuder en och samma tjänst innebär detta, ur ett teoretiskt perspektiv, 
ett dilemma för dem att särskilja sitt varumärke. Det är därmed intressant att känna till 
hur tankarna går beträffande varumärket samt hur arbetet med varumärket fortlöper.   

1.2 Frågeställningar 
• Hur tänker Värmlandstrafiks företrädare beträffande varumärket? 
• Hur arbetar Värmlandstrafiks företrädare med varumärket? 

1.3 Syfte 
Undersöka hur Värmlandstrafiks företrädare anser att Värmlandstrafiks varumärke 
påverkas av att en entreprenör utför tjänsten.  
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2 Metod 

2.1 Kvalitativ ansats 
Då vi bestämde oss för att undersöka om Värmlandstrafiks företrädare anser att 
Värmlandstrafiks varumärke påverkas av att en entreprenör utför tjänsten, valde vi en 
kvalitativ ansats. Vi ansåg att detta var det bästa alternativet eftersom vi ville skapa en 
diskussion för att generera nyanserad data, som i enlighet med Jacobsen (2002) är viktigt 
då en problemställning är komplex. Denna ansats ger oss möjlighet att få nyanserad data 
och därmed gå på djupet genom att koncentrera oss på få undersökningsenheter. Ansatsen 
ger oss också en möjlighet att vara öppna för kontextuella aspekter (Jacobsen 2002). 
Enligt Bryman (2002) ger kvalitativa metoder intervjupersonerna en möjlighet att ge 
fylligare och mer detaljerade svar samt ger samtalet en chans att röra sig fritt i olika 
riktningar beroende på vad intervjupersonerna anser vara relevant. Kvalitén på varje 
intervju blir därmed i våra ögon högre. Intervjupersonerna ges även tid att tala till punkt 
vilket minskar risken för skevhet (Bryman 1997). Kvalitativa metoder följer kontextuella 
termer då man vill förstå händelser, personer och handlingar i dess sammanhang (Bryman 
1997). Denna kontext gynnar oss då vår situation är speciell i och med två olika typer av 
aktörer. Den bästa informationen av våra respondenter, får vi genom att samla in data i 
form av ord. Denna metod ger oss möjligheten att vara aktiva samtidigt som vi i så liten 
grad som möjligt försöker styra den information som samlas in. I formuleringen av 
frågeställningarna betonar vi på det generella och lägger tyngden på intervjupersonernas 
uppfattningar och synsätt (Bryman 2002).  Vår valda metod lägger vikt vid detaljer, 
nyanser och det unika hos varje respondent. Då respondenten inte tvingas svara i termer 
av fasta svarskategorier medför ansatsen hög intern giltighet och innebär högst sannolikt 
”korrekt” förståelse av situationen (Jacobsen 2002). 

2.2 Datainsamling 
Data som samlas in direkt från personer eller grupper av personer och då upplysningarna 
samlas in för första gången kallas primärdata. Insamlingen av primärdata är skräddarsydd 
för den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen (Jacobsen 2002). Våra 
primärdata har samlats in genom intervjuer för att uppsatsen ska få en nödvändig djup 
och bredd. Sekundärdata är den andra metoden. Här baseras data på upplysningar som 
har gjorts av andra. Detta innebär att data ofta är insamlad till ett annat syfte, vilket 
medför att sekundärdata hela tiden måste granskas (Jacobsen 2002). Sekundärdata som vi 
har använt hämtas från litteratur om ämnet samt från Internet.    
 
Det finns ett behov av både insamlingsmetoderna, eftersom det är till mer hjälp då 
resultaten ska styrkas (Jacobsen 2002). Därför kommer denna uppsats att innehålla både 
primär- och sekundärdata. I de följande avsnitten kommer vi att beskriva 
tillvägagångssättet för insamlingen av våra primärdata. 

2.2.1 Semistrukturerade intervjuer 
Det är av stor vikt att strategiskt välja den metod som lämpar sig bäst för att belysa det 
valda problemområdet och som passar bäst för att svara på de aktuella frågeställningarna 
(Holme & Solvang 1997). Vi har därför valt att utföra semistrukturerade intervjuer då 
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detta ansågs mest passande. Vi har under den semistrukturerade intervjun en lista med 
teman som ska beröras. Dock behöver frågorna inte följa samma ordning och möjligheten 
finns att göra tillägg på frågor. Intervjupersonen har fritt utrymme att besvara frågorna 
och får därmed större frihet att fördjupa svaren. Intervjupersonen får även möjlighet att ta 
med det som denne upplever som betydelsefullt samt får frihet att svara med sina egna 
ord (Bryman & Bell 2005). Metodens flexibilitet var en anledning till varför vi valde den. 
Vi hade en uppsättning teman som vi kunde följa samtidigt som möjligheten att välja 
ordningsföljd och även ställa följdfrågor gav en flexibilitet. De uppställda temana gav oss 
en viss trygghet i och med att det var ett sorts manus som gick att luta sig tillbaka på om 
nödvändigt. Vi ansåg att vi med denna metod på bästa sätt skulle få en så rättvis och 
korrekt bild som möjligt av respondenternas upplevelse av situationen. Metoden gav oss 
möjlighet att få detaljerade och fylliga svar då intervjuaren tilläts att tala om det som 
denne ansåg vara mest relevant.  

2.2.2 Beskrivning av genomförandet  
Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med hjälp av en uppsättning teman som inte 
nödvändigtvis följde kronologisk ordning då vi inte ville styra intervjupersonerna allt för 
mycket eftersom vi ville insamla så mycket kvalitativ data som möjligt. En personlig 
intervju ger möjlighet att se en helhetsbild som kanske är svår att se vid andra studier som 
till exempel enkätundersökning eller annan kvantitativ data. Intervjuerna valde vi att 
lägga upp på så sätt att en av oss ledde frågorna medan den andre antecknade och ställde 
eventuella följdfrågor. Detta för att lättare föra en naturlig konversation, samtidigt som 
allt både antecknades och spelades in. Vi ändrade inte anmärkningsvärt i frågorna mellan 
intervjuerna då vi anser att det då kan bli svårt att jämföra informationen som ges (Holme 
& Solvang 1997).  

2.2.3 Val av intervjupersoner 
Första kontakten med Värmlandstrafik togs via e-post, då vi presenterade oss och 
framförde syftet med uppsatsen. Därefter erhöll vi rekommendationer av ledningen på 
företaget om vilka personer som var mest lämpliga. Svaren på vår e-post följdes sedan 
upp med telefonsamtal och inbokning av möten. Intervjuerna utfördes under veckorna 19, 
20 och 21, år 2007. Vi fick då anpassa oss till det som var möjligt för respektive 
respondent. Vi genomförde intervjuer med fyra företrädare för Värmlandstrafik. Vid de 
tre första intervjuerna besökte vi respondenternas arbetsplatser, spelade in intervjun efter 
respondentens godkännande samt förde anteckningar. Den sista intervjun gjordes via 
telefon då avståndet var mycket längre än till de övriga respondenterna. Varje 
intervjutillfälle varade i regel omkring 60 minuter. 
 
Dessa företrädare intervjuades eftersom de ansågs ha väsentlig erfarenhet eller 
anknytning till undersökningen i fråga. Då de på ett eller annat sätt arbetar med 
varumärkesfrågor och är insatta i ämnet anses de spegla företagets synpunkter och 
åsikter. Ännu ett argument till varför dessa personer är lämpliga är att de i första hand får 
ta del av de krav och riktlinjer som kommun och landsting, det vill säga politikerna, 
ställer på Värmlandstrafiks verksamhet. I vår studie har vi intervjuat personer på olika 
poster då vi ville få bättre insikt i situationen. Vi har också frågat respondenterna om 
deras bakgrund för att kunna sätta det i jämförelse med de svar vi fick (Lindlof 1995). 
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Dock måste vi ta hänsyn till att vi har för få intervjuer för att dessa ska kunna 
representera hela verksamhetens åsikter. Anledningen till att vår undersökning bygger på 
få intervjupersoner är att utbudet på personer som varit insatta i frågan är begränsad, men 
även för att en tidsbegränsning som innebär ett färre antal intervjuer istället för ett större 
antal mer övergripande, gör att en förståelse av sammanhanget anses kunna klargöras 
bättre. Nedan redovisas respondenterna som hjälpt oss med vår empiriska studie. 
 
Utvecklingschefen, Per-Magnus Bengtsson har arbetat på Värmlandstrafik i två år. Han 
är även projektledare för ett pågående doktorandprojekt. Han arbetar på medel- och 
långsikt med utvecklingen av bl.a. produkten i trafiken, övrig samhällsplanering och 
infrastruktur. Han är utbildad jurist och har tidigare arbetat som planeringschef på 
banverket. 
 
Informationschefen, Sven-Ove Svensson har på ett eller annat sätt arbetat för 
Värmlandstrafik i nio år. Hans arbetsuppgifter är att styra kollektivtrafiken i regionen 
som vi har undersökt. I arbetsuppgifterna ingår extern liksom intern information samt 
marknadsföring. Han har en journalistisk examen, har arbetat som journalist på flera 
tidningar och har även arbetat som informatör på Räddningsverket.  
 
Sören Olsson, avdelningschef har ansvar för Värmlandstrafiks bussar. Sören har arbetat 
inom organisationen i tolv år och ansvarar nu för busstrafiken i fyra län. I 
arbetsuppgifterna ingår att planlägga trafiken, busstidtabellerna, sköta kontrakt, mm.  Han 
har gått långa vägen upp genom organisationen då han tidigare i sin karriär körde buss. 
 
Åsa Rönnbäck, doktorand på Chalmers tekniska högskola är anställd på 
Värmlandstrafik och arbetar med kvalitetsfrågor på Värmlandstrafik. Hon är även med i 
utformningen av utbildningsunderlaget1.     

2.3 Analys av data 
Analysen av intervjuerna skedde allt eftersom data samlats in. Första steget var att 
sammanställa informationen som ansågs relevant för vårt syfte, vilket innebär att oviktig 
information har uteslutits. Vi har genomfört dessa sammanställningar enskilt med hjälp 
av anteckningarna som vi förde samt det inspelade materialet, för att sedan tillsammans 
diskutera och fastställa en enhetlig version. På detta sätt anser vi att vi har minskat risken 
för bortfall av relevant data. 
 
Eftersom intervjuguiden var indelad i teman fortsatte vi med denna indelning av frågor i 
sammanfattningen av intervjuerna för att lättare kunna följa intervjuprocessen. De två 
teman som valdes, varumärke och varumärke vs aktör kan hänföras till uppsatsens syfte. 
Dessa anses relevanta eftersom vi vill undersöka hur Värmlandstrafiks företrädare anser 
att Värmlandstrafiks varumärke påverkas av att en entreprenör utför tjänsten. Vi anser då 
att alla behövda frågor i och med de uppsatta temana har blivit täckta. Sammanfattningen 
av intervjuerna valde vi att lägga som bilaga för att undvika upprepningar.  
 

                                                 
1 Då vi nämner utbildningsunderlaget menar vi i fortsättningen utkastet till utbildningsunderlaget 
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För att läsaren ska kunna följa vad som sagts på intervjuerna har vi i analysen använt oss 
av påståenden och citat från företrädarna. Analysen har följt teoridelens rubriker för att 
lätt kunna följa den förankrade teorin. Påståenden och citat har därmed styrkts med teori 
som finns inom den givna rubriken.  
 

 9



3 Varumärke 

3.1 Kommunikation 
Allt fler företag väljer i dag att medvetet arbeta med att stärka eller förändra sitt 
varumärke. Syftet är naturligtvis att lyckas bättre som företag eller organisation genom 
att på olika sätt kommunicera till marknaden vem man är och vad man vill stå för (Rawet 
et al. 2002). Detta innebär för oss en högst relevant diskussion i och med att allt bygger 
på att förmedla sina värden till omgivningen och för detta är kommunikationen kärnan.  
 
Echeverri och Edvardsson (2002 s.219) definierar kommunikation som 
”meningsskapande i samhandling”. Vidare hävdar författarna att kommunikation sker 
när individer frambringar en gemensam förståelse genom samhandlingar. 
Kommunikationens främsta uppgift är att förmedla märkesproduktens mervärde till 
målgruppen. Detta sker genom marknadsföring som informerar, övertygar och påminner. 
Syftet med kommunikation är att skapa förutsättningar för märkeslojalitet, det vill säga 
initiera en relation mellan målgrupp och fundament. Produktens fördelar understryks för 
att differentiera sig mot konkurrerande produkter, men är dessa fördelar marginella får de 
emotionella värdena större vikt i kommunikationen (Melin & Urde 1990).  
 
Personal inom tjänstesektorn har ofta en mycket framträdande roll eftersom kvaliteten på 
tjänsterna som företaget erbjuder i stor utsträckning beror på dess kompetens och 
exponering. Vidare kan personalen inte skydda sig bakom en produkt i ett tjänsteföretag 
utan måste möta kunderna ansikte mot ansikte. Tjänsteföretaget behöver därför se till att 
organisationen genomsyras av en god serviceanda och kvalitet (Echeverri & Edvardsson 
2002). Det är bland annat därför det är viktigt att undersöka hur varumärkesuppbyggnad 
fungerar internt i ett företag (Melin 1999).  
 
Rawet et al. (2002) skriver att företag anstränger sig för att förklara och beskriva det nya 
varumärket för personalen. Processen går relativt fort och fokus ligger på överföringen av 
information. Information leder inte alltid till kunskap och lyckas vi förmedla kunskap så 
behöver det inte betyda att personalen verkligen har förstått. För att få dem att stödja 
varumärket fullt ut måste det brytas ned till konkret nivå där varumärkets betydelse för 
hur det dagliga arbetet utförs blir tydligare. Internt varumärkesarbete ska tas på allvar och 
det ska ge ordentlig förståelse för hur varumärket påverkar personalen, det sätt som dem 
möter sin kunder och hur de utför sitt arbete (Rawet et al. 2002).  
 
Det är personalen som genom sitt agerande skapar den faktiska bilden av företaget 
(Rawet et al. 2002). Under till exempel en resa kommer konsumenten i kontakt med 
reseledare, busschaufförer, hotellpersonal och andra personer som representerar 
tjänsteföretaget vilket kommer att få stor inverkan på resenärens uppfattning (Grönroos 
1981). Effekten av en kommunikativ handling har till stor del att göra med sändarens 
förmåga att kommunicera på ett väsentlig och effektivt sätt (Echeverri & Edvardsson 
2002). Det är viktigt att tänka på vilken effekt och nytta företaget förväntar sig. Det har 
att göra med hur man ser på personal och vad som frigör deras kraft och vilja att arbeta 
(Rawet et al. 2002).  
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Det är naturligtvis så att kundernas, medlemmarnas eller brukarnas mentala helhetsbild 
av ett företag eller en organisation påverkar dess framgång på sikt (Rawet et al. 2002). 
Koherens eller överensstämmelse spelar en viktig roll för säljaren. När varumärket har en 
tydlig och klar positionering kommer detta att bidra till att kunderna känner igen sig och 
kan etablera en förtroendefull relation till varumärket (Uggla 2003). I och med att 
intressenterna påverkar framgången på sikt är den externa kommunikationen självklar. 
Den interna kommunikationen är dock minst lika viktig i arbetet med att skapa, förstärka 
eller förändra ett varumärke. Utan den interna kommunikationen och personal som vill 
och kan leverera det önskade varumärket riskerar hela det externa varumärkesarbetet att 
gå i stöpet. Det är nödvändigt med samstämmighet mellan det organisationen 
kommunicerar till kunderna och den upplevelse som kunden möter. Ett exempel på 
skillnaden mellan det kommunicerade och det upplevda skulle enligt Rawet et al. (2002) 
kunna vara: det glada bussföretaget och den sura chauffören.  Den vision som målas upp i 
det externa varumärkesarbetet måste vara en spegling av den verklighet kunden möter. 
Bristande kommunikation kan vara en faktor som skapar misslyckanden (Rawet et al. 
2002). 
 
Kommunikation är med andra ord viktigt i varumärkesarbetet. Ett sätt att kommunicera är 
att förmedla budskapet via produkten. 

3.2 Produkt 
Produkter består av varor och tjänster (Echeverri & Edvardsson 2002). Begreppet produkt 
inbegriper i vår studie bussarna men också tjänsten som levereras.  
 
Produkten kan beskrivas vara utgångspunkten när man bygger upp ett stabilt fundament 
och kan definieras som någonting som tillfredställer ett behov eller en önskan. Genom att 
skapa positiva erfarenheter från produkten förstärks bindningen mellan målgrupp och 
produkt. Konsumenternas villighet att prova på företagets produkt påverkas av företagets 
kommunikation. Uppfylls konsumenternas förväntningar gällande kvalitet, funktion och 
prestanda ökar sannolikheten för återköp och vid upprepad produkttillfredställelse ökar 
konsumenternas förtroende för produkten (Melin & Urde 1990).  
 
Produkter köps sällan enbart efter dess funktionella värde, eftersom utbudet av produkter 
som tillfredställer ett visst behov ofta är stort. Valet av produkt utgörs i regel av det 
mervärde som produkten erbjuder och därför kan emotionella värden spela en stor roll. 
En produkt är en kombination av såväl funktionella som emotionella värden och 
uppfyller ett givet basbehov. Det som dock skiljer produkter åt är i vilken omfattning de 
förmedlar mervärden. Produktens mervärden kan vara materiella och immateriella. Till 
de materiella värdena räknas produktens kvalitet, förpackning och design, medan 
garantiåtaganden och service är att hänföra till de immateriella mervärdena (Melin & 
Urde 1990). 
 
Melin och Urde (1990) menar vidare att mervärdet ”jämn kvalitet” är en förutsättning för 
att märkeslojalitet skall kunna uppstå. Författarna menar att det är bekymmersamt när 
produkter håller ojämn kvalitet eftersom att det kan förstöra etablerade kundrelationer. 
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Aaker (2002) påtalar värdet av att behålla befintliga kunder vilket är mycket mindre 
kostsamt än att attrahera nya. 
 
Undersökningar av framgångsrika produkter visar att de utmärks av genomgående hög 
kvalitet. Numera är kvalitetsskillnaderna små i många branscher då teknik- och 
expertkunnandet blivit allt mer spritt. Detta får till följd att kvalitet som enda 
konkurrensmedel för att skapa mervärde är otillräckligt, vilket har lett till att fokus i allt 
större grad riktas mot produktutveckling som differentieringsgrund. Företag bör sträva 
efter att kontinuerligt förbättra sina produkter även om konsumenten inte 
uppmärksammar varje enskild förbättring (Melin & Urde 1990). 
 
Då företag strävar efter att förbättra sina produkter är det därmed också väsentlig att 
skapa värden kring dessa. Melin och Urde (1990) menar att företagen aktivt jobbar med 
att skapa mening genom varumärkesidentitet kring sina produkter. Detta är för oss 
intressant att studera i och med att det är en så viktig del av Värmlandstrafiks 
utvecklingsarbete. 

3.3 Varumärke och varumärkesidentitet 
Produkter har ett varumärke som i sin tur har en varumärkesidentiteten som företag vill 
kommunicera ut. Det är följaktligen därför relevant att föra en varumärkesdiskussion i 
detta skede.    
 
Ett varumärke kan anta olika skepnader men det finns grundläggande krav för vad som 
får karakteriseras som ett varumärke (Melin 1997). Enligt Melin & Urde (1990) är 
varumärket ett kännetecken som skall identifiera och särskilja företagets varor eller 
tjänster från andras, som också vidare kan beskrivas som två grundläggande krav, att det 
måste kunna återges grafiskt och kunna särskilja en produkt från andra produkter (Melin 
1997). Varumärket har en stor roll i företagets marknadsförings- och strategiska process. 
Detta eftersom ett starkt varumärke ger en fördel som medför möjligheter att hålla 
aggressiva konkurrenter borta genom etablerad lojalitet och tillit (Uggla 2003). Om 
varumärket inte har någon mening eller betydelse, då har det heller inget värde (Uggla 
2003). Det har tydliggjorts vad som krävs för att ett varumärke ska få värde: 
 

”A trademark identifies a product, a service, a corporation. A brand 
identifies a promise. It is more than a trademark. It is a trustmark of 
enormous value.” (Light ref. av Uggla 2003 s.28)      
 

I och med att varumärken innehar värden är det relevant att undersöka vad begreppet 
varumärkesidentitet innebär. Det kan också vara intressant att studera i och med att det är 
en så viktigt del av hela varumärkesdiskussionen. 
 
Identitetsbegreppet kan härledas från latinets identitus, som betyder fullständig 
överensstämmelse (Uggla 2003). Varumärkesidentitet har på kort tid fått en framträdande 
roll när man försöker förklara en märkesprodukts framgång. Uggla (2003) påstår att det 
än så länge inte skulle finnas en vedertagen definition av begreppet märkesidentitet. Dock 
burkar det vanligtvis sägas att märkesidentiteten är vad varumärket står för, vad som ger 
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det mening och vad som gör det unikt (Uggla 2003). Denna begreppsförklaring följs även 
i denna studie.  
 
Varumärkesidentitet kan enligt Uggla (2003) kretsa kring fyra perspektiv2 som alla på 
olika sätt bygger strategisk mening och associationer kring varumärket. Vi har valt att se 
det ur ett produktperspektiv då en produkt enligt Uggla (2003) lägger tyngden på attribut 
och kvalitet och det i vårt fall med kollektivtrafiken är mest passande. Melin (1997) 
refererar Kapferer, då han säger att det är naturligt att utgå från exempelvis 
produktattribut, vilka är de parametrar som märkesinnehavaren kan kontrollera, för att 
kunna bygga upp en stark märkesidentitet. 
 
Aaker (2002) menar att en varmärkesidetitet har många likheter med en persons identitet. 
En persons identitet syftar till att underlätta för individen i dennes beslutsituationer och 
ger därmed riktning, syften och mening med dennes agerande. Individer skiljer sig i sina 
grundvärderingar och i de signaler de sänder ut. Det skiljer sig i hur de vill uppfattas och 
vad de vill stå för. Detta skulle alltså kunna jämföras med ett varumärke, vars identitet 
ger mening, riktning och ett syfte för produkten. Det centrala i ett märkes strategiska 
vision bör därför vara associationer, som Aaker ser som varumärkets hjärta och själ. 
Uggla (2003) menar att varumärkets underliggande associationer spelar en stor roll i 
byggandet av varumärkets värde. Aaker (2002) ser märkesidentitet på följande sätt:  
 

”Brand identity is a uniqe set of brand associations that the brand 
strategist aspires to create or maintain. These associations represent 
what the brand stands for and imply a promise to customers from the 
organization members.” (Aaker 2002 s.68) 

 
Identitet bygger i högsta grad på enhetlighet och långsiktighet och kan bidra till att skapa 
lojalitet hos företagets kunder (Uggla 2003). Varumärkesidentiteten är basen för den 
relation som varumärket vill etablera med kunden, i vårt fall resenären (Aaker 2002; 
Uggla 2003). Aaker (2002) menar att en relation till kunden kan etableras genom att 
generera ett värde som har funktionella, emotionella och självförverkligande värden.  
 
Den teori vi valt visar att varumärket och varumärkesidentiten högst sannolikt påverkas 
av produkten som erbjuds och hur den kommuniceras. Samtliga delar har en inverkan på 
varumärket varför de utgör teman vid intervjuer.  
 

                                                 
2 Varumärket som produkt, organisation, person och symbol (Uggla 2003) 
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4 Analys 

4.1 Kommunikation 
Allt fler företag väljer enligt Rawet et al. (2002) i dag att arbeta med att stärka eller 
förändra sitt varumärke i syfte att lyckas bättre som företag eller organisation genom att 
på olika sätt kommunicera till marknaden vem man är och vad man vill stå för. 
Värmlandstrafiks sätt att kommunicera med marknaden återges av utvecklingschefen3 då 
han säger att de vill förmedla trygghet och pålitlighet. Ett annat arbete som de för, i syfte 
att lyckas bättre med varumärket och för att symbolisera vad de står för är enligt 
informationschefen att belysa fördelarna med att färdas kollektivt, där miljövärden, 
ekonomiska samt samhällsekonomiska värden står i centrum för att lyckas bättre. 
Personalen har inom tjänstesektorn ofta en mycket framträdande roll eftersom kvaliteten 
på tjänsterna som företaget erbjuder i stor utsträckning beror på personalens kompetens 
och exponering (Echeverri & Edvardsson 2002), vilket innebär en vikt av att entreprenör 
och huvudman bör dra åt samma håll. I Värmlandstrafiks utbildningsunderlag skriver de 
klart och tydligt att det är särskilt viktigt att alla drar åt samma håll och ha en rak och 
öppen kommunikation med samma värderingar (Vägvisaren, Värmlandstrafik 2006). Det 
märks tydligt att varumärkesfrågor inte har varit viktigt förrän nu, vilket också 
informationschefen4 betonar, men det märks också att Värmlandstrafik nu kommit igång 
med detta och även format utbildningsunderlaget för att utbilda de involverade och skapa 
en enad front.  
 
Echeverri och Edvardssons (2002 s.219) definierar kommunikation som 
”meningsskapande i samhandling”. Detta innebär att resenär och chaufför tillsammans 
skapar mening och värden. Det är frontpersonalen som i tjänsteleveransen möter 
resenären och kan erhålla feedback, vilket tydliggörs i Värmlandstrafiks 
utbildningsunderlag där frontpersonalen ses som företagets bästa informationskälla. Vi 
hävdar att relationen mellan chaufför och resenär är bland det viktigaste i skapandet av 
värde då tjänsten levereras och konsumeras på samma gång. 
 
Avdelningschefen5 för busstrafiken beskriver dock ett problem som slår hårt mot 
relationen och kommunikationen till kunderna. Det är då entreprenören inte lyckas ordna 
fram ersättningsbussar till turer där någonting gått fel, utan väljer istället att ta det 
vitesbelopp som finns fastställt. Denna situation beror på att den ekonomiska förlusten är 
försumbar i sammanhanget då entreprenörsföretaget är relativt stor. Bristen på 
kommunikation slår i sin tur på tryggheten, då kunderna inte kan vara säkra på om bussen 
ankommer. Detta skapar missnöje hos resenären som väntar utan att erhålla någon 
information om den inställda turen, vilket är ett problem som kan få stora följder genom 
exempelvis badwill. Enligt informationschefen6 påverkas varumärket negativt då 
resenärerna i tidningar uttrycker missnöje. Han säger också att resenärerna inte har någon 
förståelse för problem som uppstår, vilket gör det ännu viktigare för Värmlandstrafik att 
                                                 
3 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9maj 2007 
4 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandtrafik, intervju den 10 maj 2007 
5 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
6 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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försöka åstadkomma kundtillfredställelse. Detta är utav vikt för Värmlandstrafiks 
varumärke. Dock säger informationschefen: 
 

”Problemet med dessa förseelser har den senaste tiden minskat och 
organisationen har nu börjat gå från arbetet med att bedriva bra 
trafik till att veta varför de bedriver bra trafik …” 7

 
Utvecklingschefen utrycker dock sitt missnöje genom att säga: ”Det finns en klar 
medvetenhet om att entreprenörerna skulle kunna göra ett bättre jobb…”8 vilket i och 
med diskussionen är rimligt att påstå att Värmlandstrafik tror sig ha problem med att 
genomsyra organisationen. I dagsläget försöker Värmlandstrafik enligt 
informationschefen9 arbeta med att informera individerna som arbetar inom 
organisationen, egen personal såväl som entreprenörens, om varför det är så viktigt att 
trafiken sköts enligt deras vilkor. Då Värmlandstrafik har vissa åsikter om hur deras trafik 
ska skötas och entreprenören inte följer dessa krav, tyder det på att organisationen inte 
har genomsyrats. Information som kommuniceras leder inte alltid till kunskap och lyckas 
kunskapen förmedlas behöver det inte betyda att personalen har förstått (Rawet et al. 
2002). Dessa följder kan även ha en påverkan på resenärerna. Organisationen har genom 
sin situation där utomstående parter förvaltar det egna varumärket inte tillgång till direkt 
kommunikation med frontpersonalen utan måste gå via en kontakt hos entreprenören, 
vilket ibland kan ha medfört ett beteende som inte varit enhetligt med hur företaget vill 
uppfattas. Det är i och med Rawets et al. (2002) påstående, att det genom personalens 
ageranden som den faktiska bilden av företaget skapas, högst rimligt att anta att en rak 
kommunikation mellan frontpersonal och ledning är viktigt.   
 
Det interna varumärkesarbetet är högst relevant för Värmlandstrafik och dess 
entreprenör. Internt varumärkesarbete ska tas på allvar och det ska ge ordentlig förståelse 
för hur varumärket påverkar personalen, det sätt personalen möter sin kund och hur de 
utför sitt arbete (Rawet et al. 2002). Med tanke på huvudmannens och entreprenörens 
olika syften med verksamheterna är det viktigt precis som Rawet et al. (2002) säger att 
tänka på vilken effekt och nytta företagen förväntar sig och vad som frigör deras kraft 
och vilja att arbeta. För att Värmlandstrafik ska lyckas med den externa 
kommunikationen kunderna bör Värmlandstrafik ge entreprenören någon form av 
incitament för att kommunikationen ska förmedlas. Det är även skäligt att anta att detta 
skulle vara bra då huvudmannen försöker arbeta för enhetlighet.  
 
Det är enligt Echeverri och Edvardsson (2002) särskilt viktigt att tjänsteföretag ser till att 
organisationen genomsyras av en god serviceanda och kvalitet. För att kunna uppnå detta 
känns det självklart att man måste informera de involverade i organisationen för att 
budskapet ska kunna förankras i det dagliga arbetet och därigenom nå resenärerna. Detta 
är något som Värmlandstrafik också har tänkt på i och med att de ska införa en 
utbildning. I enlighet med Rawet et al. (2002) måste informationen brytas ned till konkret 
nivå där varumärkets betydelse för hur det dagliga arbetet utförs blir tydligare och där 

                                                 
7 ibid. 
8 Per Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
9 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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information konverteras till kunskap. I och med detta är det viktigt med kontinuitet av 
utbildning. Rönnbäck10 tydliggör att utbildningen och utbildningsunderlaget är viktigt i 
syfte att genomsyra och få alla införstådda men verksamheten och varumärket så att de 
kan leverera en enhetlig bild. För att lättare åstadkomma detta är det rimligt att anta att 
det krävs en klockren kommunikation mellan entreprenör och huvudman om budskapet 
ska nå fram. De säger bland annat i utbildningsunderlaget (Vägvisaren, Värmlandstrafik 
2006) att Värmlandstrafiks samt entreprenörens personal, ska samverka för resenärens 
skull. Ett steg som de har tagit i riktning mot detta är att utföra undersökningar bland 
befolkningen med hjälp av kollektivtrafikbarometern11. Genom att göra dessa 
undersökningar tar de hänsyn till befolkningens behov och visar resenärerna att deras 
åsikter göra skillnad. Detta bör sannolikt skapa lojalitet, tillit och ett starkt varumärke 
vilket vidare enligt Uggla (2003) ger företaget en fördel.  
 
Rawet et al. (2002) skriver att den vision vi målar upp måste vara en spegling av den 
verklighet som kunden, i vårt fall resenären, möter. I och med detta kan vi säga att 
utbildningen som företaget ska införa samt annat varumärkesarbete försöker uppnå detta 
mål. I vårt studerade fall kan målet vara svårare att uppnå, eftersom det är entreprenören 
som levererar tjänsten. Ett utmärkt exempel på skillnaden mellan det kommunicerade och 
det upplevda skulle vara Rawets et al. (2002) exempel, det glada bussföretaget och den 
sura chauffören. 

4.2 Produkten 
Kommunikationen med intern personal såväl som med externa intressenter är högst 
avgörande då företag vill lyckas med att förmedla sitt budskap. Melin och Urde (1990) 
påstår att produkten är utgångspunkten då man bygger upp ett stabilt fundament och 
givetvis är det så att kommunikationen och budskapet som företaget vill sända kan ske 
via produkten. Det finns en medvetenhet om detta hos avdelningschefen som därför vill 
förbättra Värmlandstrafiks bussar.   
 

”Klass-tre-bussar är de som vi kommer att satsa på i länet, de är 
riktiga komfortbussar. Klass-två-fordon är de vi betar av nu som det 
är mindre komfort i, de tar vi bort mer och mer, när vi byter bussar 
får vi in klass- tre. Vi vill öka standarden och bekvämligheten för 
resenären.”12

 
Detta då det enligt avdelningschefen framkommit i undersökningar som utförts att 
resenärerna önskar ett bekvämare färdmedel. De nya bussarna erbjuder resenären bättre 
komfort genom ökat utrymme. Eftersom Värmlandstrafik arbetar mot en förbättring av 
tjänsteprodukten i och med bättrade materiella värden hävdar vi att även de immateriella 
värdena i förlängningen kommer att ge implikationer på trygghet och säkerhet.  
 

                                                 
10 Åsa Rönnbäck doktorand Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
11SLTF och läns- och lokaltrafikbolagen har utvecklat verktyget som är en gemensam kvalitets- och 
attitydundersökning  
12 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
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”Värmlandstrafik var det första länstrafikbolaget i landet som 
krävde att alla bussar skulle vara utrustade med alkolås” 
(www.varmlandstrafik.se) 
 
”Numera finns det bälten i alla våra bussar” 
(www.varmlandstrafik.se) 

 
Utvecklingschefen på Värmlandstrafik betonar på värdet av att implicera trygghet och 
pålitlighet i varumärket och tjänsteleveransen. Uggla (2003) säger att företag vill etablera 
en förtroendefull relation till varumärket, vilket är något som Värmlandstrafik vill 
signalera. De vill få resenären att känna sig trygg och säker och därför lita på 
kollektivtrafiken.   
 

”Vi vill naturligtvis stå för trygghet och pålitlighet, trygghet är det 
svåra att uppnå eftersom det är en känsla som byggs upp hos 
resenären, någonting som förmedlas inte bara av företagsledning 
och yttre gestaltning utan någonting som förmedlas i själva 
produktionen” 13

 
Undersökningar14 visar att framgångsrika varumärken utmärks av genomgående hög 
kvalitet. Detta är idag otillräckligt för att skapa mervärde till kunden vilket medför att 
fokus därför riktas mot produktutveckling (Melin & Urde 1990). Det är på grund av 
införskaffningen av de nya biljettmaskinerna och standardhöjningen på bussarna, rimligt 
att anta att Värmlandstrafik jobbar med produktutveckling. Ännu ett produktutvecklings- 
arbete, denna gång i form av tjänsteförbättring, som sannolikt sker för ökat mervärde är 
att täta upp trafiken och att göra reslängden kortare på sträckorna. 
 
Något som beskrivs som ett problem av avdelningschefen på Värmlandstrafik är att deras 
entreprenör inte drabbas ekonomisk av att resandet minskar, utan snarare upplevs som 
något positivt.  
 

”Entreprenören bryr sig inte om detta problem då de inte drabbas 
ekonomiskt när färre resenärer väljer bussen som färdmedel. De vill 
istället att turerna skall ta längre tid, då deras förare inte skall 
behöva stressa sig fram till de olika hållplatserna.”15

 
Informationschefen16 ser detta som ett tydligt problem då det för entreprenören saknas 
incitament till att spendera resurser på verksamhetens tillväxt. Ett ökat resande leder 
endast till att entreprenörens personal behöver hantera fler resenärer och får svårare att 
hålla de tidtabeller som gäller på linjerna. 
 

                                                 
13 Per Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
14 Denrell C, VD Svenska Nestlé AB ref av Melin och Urde (1990) 
15 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
16 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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”En ökad restid gör att bussarna tappar resenärer”17

 
Om entreprenörens ökade restid minskar antalet resenärer, innebär detta troligtvis att ett 
stort problem föreligger. Detta eftersom Aaker (2002) påstår att det är mycket mindre 
kostsamt att behålla befintliga kunder än att attrahera nya. Det kan också sägas att 
parternas olika viljor med verksamheten samt strävan åt olika håll orsakar problem för 
Värmlandstrafik som varumärke. Problemet tydliggörs även genom utvecklingschefens18 
uttalande om att företagen har olika syften, ett avkastningssyfte och ett samhällsnyttjande 
syfte. Informationschefen19 ser entreprenörens rationalisering av vagnparken som ett 
problem, då det gör förarna oförberedda på vart de skall köra. Ytterligare ett problem är 
att entreprenören får sämre tillgång till ersättningsbussar om någonting skulle hända 
längs en linje, vilket drabbar huvudmannens varumärke då resenärerna upplever mindre 
trygghet i sitt resande eftersom bussturer ställs in. Detta skulle kunna medföra minskad 
lojalitet hos resenärerna som därmed skulle kunna välja konkurrerande transportmedel.  

4.3 Varumärke och varumärkesidentitet 
Produkten är ett hjälpmedel då varumärket och varumärkesidentiteten ska kommuniceras 
ut. Melin och Urde (1990) beskriver varumärken som bestående av immateriella och 
materiella värden. Detta påstående delas även utav utvecklingschefen20 på 
Värmlandstrafik som säger att ett varumärke står för fysiska och immateriella uttryck och 
betonar på att immateriella uttryck bestående av kvalitetsmässiga aspekter enligt honom 
redan har uppfyllts av företaget. Att informationschefen säger: ”… och det är först nu 
som organisationen fått chansen att riktigt börja tänka på varumärkesfrågor.” 21, tyder 
på att ledningen på företaget har börjat tänka i banor av varumärkesfrågor. 
 
Avdelningschefen22 säger att de vill öka standarden och bekvämligheten samtidigt som 
utvecklingschefen23 säger att de ska erbjuda en säker, trygg och punktlig transport för 
resenärerna. Allt detta tyder på en vilja, från Värmlandstrafik, att skapa och stärka värdet 
för resenären vilket vi anser vara positivt eftersom Uggla (2003) menar att då ett 
varumärke inte har någon mening eller betydelse, har den inte heller något värde. 
 
Varumärket har enligt Uggla (2003) en stor roll i företagets strategiska process och 
marknadsföringsprocess. Det är därmed intressant och högst relevant att se huruvida 
respondenterna tycker att ett varumärke och en varumärkesidentitet är en viktig resurs för 
företaget. Informationschefen24 har påvisat ett stort intresse för varumärkesarbete och 
understryker vikten av att hur företaget ser på sig själva ska sammanfalla med hur kunden 
upplever företaget.     
 

                                                 
17 ibid. 
18 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9maj 2007 
19 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
20 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007  
21 Sven Olof Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
22 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
23 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007  
24 Sven Olof Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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”Jag står framför spegeln och beundrar min atletiska kropp vilken 
jag tycker liknar en maratonlöpares. Benen är perfekta, starka men 
smala, vilket är viktigt då en maratonlöpare inte tjänar på att bära 
på en massa onödig vikt. Jag tar ett djupt andetag med luft som är 
tillräcklig för två personer. Jag står stolt och spänner mig i bara 
mässingen, varpå jag ropar på min fru och säger, titta på 
maratonlöparen! Då kommer min fru och säger, min lilla, lilla 
mandelkubb.” 25

 
Informationschefen vill med detta också påvisa att varumärket är en resurs för företaget i 
och med att den symboliserar verksamheten. Varumärkesidentiteten bör precis som 
informationschefen26 säger hjälpa till att etablera kontakt mellan resenär och märke vilket 
också Aaker (2002) menar då han säger att dessa associationer till varumärket som 
identiteten innebär implicerar ett löfte till kunden, i vårt fall resenären. Eftersom 
informationschefen i sitt arbete är ständigt i kontakt med kunder är det inte förvånansvärt 
att han tänker i varumärkesfrågor då han får ta del av deras åsikter.  
 
Även utvecklingschefen påvisar ett intresse för varumärken genom att beskriva 
varumärkesidentiteten. Han betonar på känslomässiga och emotionella värden som han 
vill att företaget ska associeras med. Aaker (2002) menar att företaget kan etablera en 
kontakt med varumärket genom att generera just emotionella betydenheter. 
 

”Vi vill naturligtvis stå för trygghet och pålitlighet…”27

 
Han fortsätter: 
 
 

”…trygghet är det svåra att uppnå eftersom det är en känsla som 
byggs upp hos resenären, någonting som förmedlas inte bara av 
företagsledningen och yttre gestaltning utan någonting som 
förmedlas i själva produktionen”28   

 
Informationschefen väljer däremot att beskriva företagets varumärkesidentitet genom att 
belysa andra områden.  

 
”Vi vill vad gäller organisationens varumärke, belysa fördelarna 
med att färdas kollektivt, där miljövärden, ekonomiska samt 
samhällsekonomiska värden står i centrum”29

 

                                                 
25 ibid. 
26 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
27 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
28 ibid. 
29 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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Enligt utvecklingschefen30 är entreprenörens syfte med verksamheten något helt annat än 
Värmlandstrafiks. Han säger att det kan vara svårt att förmedla varumärkesidentiteten 
med tanke på de olika roller och syften som företagen har, ett vinstsyfte och ett 
samhällsnyttjande syfte. Detta kan även styrkas med informationschefens31 uttalande om 
att det uppkommer konflikter mellan huvudman och entreprenör i och med de olika 
syftena. Eftersom företagen enligt ovannämnda respondenter utför sitt arbete med olika 
syften och värderingar, kan detta ge implikation på att Värmlandstrafik har svårigheter 
med implementeringen av värderingarna i varumärket. Något som också styrker detta är 
att företagen har olika värderingar som enligt Aaker (2002) ligger till grund för 
företagsidentiteten där associationer representerar vad företaget står för och på så sätt 
avger ett löfte till kunderna från organisationens medlemmar. Detta innebär med andra 
ord att Värmlandstrafik måste arbeta hårt för att försöka implementera värderingarna så 
att alla, inklusive entreprenören är införstådda med dem 
 
Enligt informationschefen32 uppkommer de största konflikterna mellan huvudman och 
entreprenör då huvudmannens vilja är att bistå med bra service och entreprenörens vilja 
är att göra en så stor ekonomisk vinst som möjligt. Detta trots de stora kraven som ställts 
vid upphandlingsförfarandet. Även i enlighet med utvecklingschefen33 som säger att det 
är svårt att förmedla vad företaget vill stå för med tanke på de olika syftena, anser vi att 
huvudmannens varumärkesidentitet kan rubbas.   
 
Informationschefen34 på Värmlandstrafik säger att han är tveksam på om varumärket 
påverkas i någon större utsträckning av att entreprenören levererar deras tjänst. Då 
ledningen har tagit fram ett utbildningsunderlag som ska nå alla involverade i företaget 
tyder det på att de har reflekterat kring situationen med entreprenören. Därför anser vi att 
det är underligt att informationschefen är tveksam på om företaget påverkas av 
entreprenören, då organisationen har lagt ned energi och ekonomiska resurser på 
utbildningen. Detta tyder på ett ovetande från informationschefens sida. När vi istället 
frågar utvecklingschefen om huruvida de lägger vikt vid att huvudman och entreprenör 
ska ha liknande varumärkesidentitet svarar han: 
 

”Ja det är viktigt, men vi är inte där än. Om två år ska vi vara 
där…”35

 
Utvecklingschefen vill sträva efter att förmedla samma värden och påstår med andra ord 
att de arbetar för att uppnå detta. Precis som Uggla (2003) säger, bygger en identitet i 
allra högsta grad på enhetlighet och långsiktighet, vilket vidare kan styrka vikten av att 
arbeta för att skapa en enhetlig bild av varumärket. 
 

                                                 
30 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju de 9maj 2007 
31 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
32 ibid. 
33 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju de 9maj 2007 
34 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
35 Per-Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju de 9maj 2007 
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Sammanfattningsvis kan det sägas att respondenterna upplever varumärket som en viktig 
resurs för företaget. Dock upplevs den på lite olika sätt utav olika respondenter. Vi har i 
analysen sett att Värmlandstrafiks varumärkesidentitet enligt företrädarna inom 
Värmlandstrafik inte överensstämmer med entreprenörens. Huvudmannen tänker dock 
helt klart i varumärkesbanor, då vi till exempel kan se att de har tagit fram ett 
utbildningsunderlag för att nå ut med deras budskap samt införskaffar nya bussar för att 
tillmötesgå kundernas önskemål. Något som vi också har kunnat se är att entreprenören 
upplever ett ökat resande som en belastning, vilket inte är bra för Värmlandstrafik.   
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5 Slutsats 
 
Vi kan utav vår studie se att företrädarna inom Värmlandstrafik har insett vikten av att 
vårda sitt varumärke. De är även angelägna om att visa vad företaget och varumärket 
skall stå för. Något som vi tycker att Värmlandstrafik har arbetat mycket med är att 
leverera bra service och kvalitet. Genom detta och genom införskaffning av nya bussar 
förbättrar de trafiken, vilket även det påvisar ett intresse av att förbättra produkten som 
ska representera varumärket. Vi hävdar dock att Värmlandstrafiks varumärkesarbete 
hämmas i och med att varumärket som de formar, kommuniceras till kunden via 
entreprenörens personal. Värmlandstrafiks varumärke får i och med detta svårt att 
särskilja sig från entreprenörens varumärke.  
 
Eftersom kunderna aldrig möter Värmlandstrafiks personal i tjänsteleveransen är det utav 
ännu större intresse att entreprenören är införstådd med och intresserad av att leverera det 
budskap som Värmlandstrafik vill förmedla. De har kommit till insikt att frontpersonalen, 
det vill säga busschaufförerna som är entreprenörens personal, är betydelsefulla vilket 
innebär att Värmlandstrafik måste ha en bra kommunikation med entreprenören.  
 
Det har konstaterats att en enhetlig bild av företaget är centralt. Vidare har vikten av att 
genomsyra företaget genom att tillsammans arbeta för ett ökat resande fastställts. 
Värmlandstrafiks arbete med att införa en utbildning för företagets och entreprenörens 
personal är ett försök att genomsyra verksamheten. Dock anser vi att det är ett långsiktigt 
arbete, då vi kan se att Värmlandstrafik har svårigheter med detta. Då vi av studien kan se 
att entreprenören inte tjänar på att öka antalet resande, hävdar vi att Värmlandstrafik i och 
med detta står inför ett problem. Detta är något som Värmlandstrafik bör försöka lösa i 
hopp om att kunderna inte ska välja ett konkurrerande färdmedel.        
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6 Tillförlitlighetsdiskussion 
När undersökningar görs är det viktigt att föra en diskussion om dess tillförlitlighet. 
Enligt Bell (2000) måste man oberoende av metod kritiskt granska tillförlitligheten och 
giltigheten i undersökningen. Reliabilitet eller tillförlitlighet är mått på i vilken 
utsträckning undersökningen ger samma resultat i övrig lika omständigheter. Även 
validitet eller giltighet används mycket i dessa sammanhang. Validitet beskrivs enligt 
Bell (2000) som ett mått på om en fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska 
mäta eller beskriva.  
 
Guba och Lincoln som refereras i Bryman (2005) menar att begrepp som utgör alternativ 
till reliabilitet och validitet i form av specificerade termer är nödvändigt för att kunna 
bedöma kvaliteten i kvalitativa undersökningar. De kriterier som vi har valt att följa är 
tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och konfirmera.   

6.1 Tillförlitlighet  
Om det är möjligt att genomföra studien igen med samma variabler och erhålla samma 
resultat anses metoden för undersökningen som tillförlitlig (Lekvall & Wahlbin 1993).  
 
Vi har under intervjuerna både spelat in och fört anteckningar med anledning av att kunna 
gå tillbaka till intervjutillfällena om det skulle uppstå osäkerheter. I och med att vi 
genomförde semistrukturerade intervjuer tror vi att vi har minskat risken för missförstånd 
av frågor då respondenterna fritt och obehindrat har fått samtala. Vidare har vi haft 
intervjutillfällena då respondenten har haft gott om tid och kunnat ge utförliga svar.  
 
Då intervjuerna har skett med en respondent åt gången har de fått mer tid och 
uppmärksamhet att lämna sin syn på verksamheten utan att påverkas av sina kollegor. Då 
respondenten inte blir influerad, kan de obehindrat uttala sig om sina uppfattningar och 
åsikter om företaget. Eftersom studien utförts på ovan nämnda sätt bör den anses som 
tillförlitlig. 

6.2 Pålitlighet  
För att skapa pålitlighet måste utomstående kunna bedöma undersökningen och därför 
krävs det en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser (Bryman 2002).  
 
Uppsatsens olika faser och tillvägagångssätt har utförligt redogjorts i metodavsnittet. 
Intervjuguiden samt intervjuredogörelsen finns att tillgå som bilaga. Vi har även beskrivit 
uppsatsens delar i respektive avsnitt.  

6.3 Överförbarhet  
Begreppet innebär hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman 2002).  
 
Vi har inga teoretiska belägg för huruvida huvudmannens varumärke påverkas av 
entreprenören. För att detta skulle kunna fastställas behövs nya studier som tar hänsyn till 
det nya fallets karakteristiker. Vi är även medvetna om att vår studie inte är tillräckligt 
omfattande för att kunna dra dessa slutsatser. Dock kan vi hävda att det skulle kunna vara 

 23



så, då förhållandet med en huvudman som har ett helt annat syfte än entreprenören 
fortfarande kvarstår och därmed påföljande förvirring.     

6.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Forskaren bör försöka säkerställa att han eller hon agerat i god tro trots insikten att det 
inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning. Det ska alltså vara 
uppenbart att forskaren inte låtit personliga värderingar påverka undersökningen (Bryman 
2002).  
 
Vi har under uppsatsens gång försökt att vara så objektiva som möjligt och hållit 
personliga värderingar utanför. Under intervjuerna har vi försökt att vara så neutrala som 
möjligt vid exempelvis frågeställningarna. Det faktum att vi innan uppsatsens start inte 
hade någon större kunskap i ämnet gjorde det hela mycket lättare att vara mer objektiv. 
Vi är dock medvetna om att det inte helt och hållet går att vara värderingsfri.    
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Bilaga 1 Intervjuguide Värmlandstrafik 
 
Bakgrundsfrågor 

• Vad har du för tjänst/titel på Värmlandstrafik? 
• Hur länge har du arbetat på Värmlandstrafik?  
• Vad har du för arbetsuppgifter nu?  
• Vad har du för utbildning? 
• Vad har du arbetat med förut? 

 
Varumärkesfrågor 

• Vad är ett varumärke för dig? 
• Vilken varumärkesidentitet har Värmlandstrafik? 
• Var, vad gäller varumärken, stöter ni på de flesta problem?  
• Hur arbetar ni med ert varumärke? 
• Hur många är ni som arbetar med varumärkesfrågor? 
• Vad gör ni för att entreprenörens identitet inte ska smitta av sig på 

Värmlandstrafiks identitet?  
• Hur löser ni varumärkesproblem? 

 
Varumärke vs aktör 

• Hur skulle ni beskriva skillnaderna mellan vad Värmlandstrafiks varumärke vill 
stå för och vad entreprenörens varumärke vill står för? 

• Hur skulle ni beskriva de eventuella skillnaderna i hur ni som huvudmän till 
skillnad från entreprenören förmedlar detta?  

• Blir personalen, ex. busschaufförerna, införstådda med varumärkesidentiteten? 
• Hur viktigt tycker ni att det är att Värmlandstrafik och entreprenören har liknande 

varumärkesidentitet? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att entreprenören levererar tjänsten under 

ert varumärke? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med ett förtydligande om att resenären reser 

med en entreprenör? 
• Gynnas ni av att ha en stor entreprenör, istället för en liten och i sådana fall på 

vilka sätt?  
• På vilket sätt tycker du att ni som huvudman och er entreprenör strävar efter 

samma mål, samma önskade upplevelse hos kunden? 
• Vill du beskriva kommunikationen mellan er och entreprenören? 
 
• Är det något som du anser att du skulle vilja ta upp som vi inte har berört? 
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Bilaga 2 Sammanfattning av intervjuer 
I detta avsnitt redogör vi för all relevant information vi fått via våra intervjuer med 
respondenterna från företaget. Vi har sammanställt intervjuerna genom att följa 
upplägget på intervjuguiden så att läsaren på så sätt lätt kan följa den.  
 
Informationschefen36 säger, att de arbetar mot en vision att alla personer inom länet ska 
ha deras kollektivtrafikkort i plånboken och att det ska ges möjlighet till lika stor frihet 
som bilen. Han fortsätter med att säga att det är viktigt att ha valmöjligheten till ett 
alternativt färdmedel, vilket även ska användas regelbundet av hela länets invånare.  

Varumärke 
När informationschefen37 ombeds berätta hur denne uppfattar varumärken, berättar han 
en historia:  
 

”Jag står framför spegeln och beundrar min atletiska kropp vilken 
jag tycker liknar en maratonlöpares. Benen är perfekta, starka men 
smala, vilket är viktigt då en maratonlöpare inte tjänar på att bära 
på en massa onödig vikt. Jag tar ett djupt andetag med luft som är 
tillräcklig för två personer. Jag står stolt och spänner mig i bara 
mässingen, varpå jag ropar på min fru och säger, titta på 
maratonlöparen! Då kommer min fru och säger, min lilla, lilla 
mandelkubb.”38  

  
Han fortsätter med att säga att det är väldigt viktigt att arbeta för, att resenärerna uppfattar 
dem värden som företaget vill stå för. Han berättar att de nu har börjat jobba för att uppnå 
detta. 
 

”…och det är först nu som organisationen fått chansen att riktigt 
börja tänka på varumärkesfrågor.”39

 
Enligt utvecklingschefen40 på företaget står ett varumärke för fysiska och immateriella 
uttryck. Han säger att företaget vill stå för trygghet, pålitlighet, de ska vara prisvärda, 
miljövänliga och erbjuda ett rejält alternativ. Den immateriella delen bestående av 
kvalitetsmässiga aspekter har enligt honom uppfyllts och genomförts.  
 

”Vi vill, vad gäller organisationens varumärke, belysa fördelarna 
med att färdas kollektivt, där miljövärden, ekonomiska samt 
samhällsekonomiska värden står i centrum.”41

 
                                                 
36 Sven-Ove Informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007  
37 ibid. 
38 ibid. 
39 ibid. 
40 Per-Magnus Bengtson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
41 Sven-Ove Informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
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Han poängterar även de samhällsmässiga vinsterna av att färdas kollektivt, som 
allmänheten ofta glömmer, där bland annat bilarnas dubbdäck sliter på vägbanorna och 
skapar ett större behov av underhåll på vägnätet. Kollektivtrafiken beskrivs som en bra 
kompromiss mellan många viljor. 
 

”Det är ju så att all förändring som görs innebär protester ifrån 
vissa”42  

 
I nuläget arbetar åtta personer från Värmlandstrafiks ledning samt tre doktorander med 
varumärkesfrågor på olika nivåer. Det är enligt utvecklingschefen43 något som har blivit 
allt viktigare i företaget på senare tid. Åsa Rönnbäck44 berättar att de är mitt uppe i ett 
projekt där alla de anställda på Värmlandstrafik men även de entreprenörsanställda ska få 
utbildning. Där skulle man bl.a. lyfta fram företagets affärsidé, vision, varumärke och 
utförandet av tjänsten.  
 
Informationschefen45 säger också att de viktigaste marknadsförarna är busschaufförerna, 
då de i hans ögon har störst inverkan på resenärerna. För att få veta resenärernas åsikter 
finns ett verktyg, kollektivtrafikbarometern, som används för kvalitets- och 
attitydundersökningar (www.sltf.se). Rönnbäck46 tydliggör att utbildningen och 
utbildningsunderlaget är viktigt i syfte att få de anställda införstådda med företagets 
värden. Informationschefen47 vill bearbeta busschaufförerna till att ”de kör människor 
och inte en buss” och även skapa en ”vi” känsla, då han säger att invånarna i länet skall 
känna sig som hemma på fordonen under restiden, eftersom det egentligen är de som är 
ägarna till organisationens fordon i och med att de betalar skatt.  
 
Enligt informationschefen48 saknas det idag en samstämmig bild av organisationen då de 
på mindre orter har entreprenörer med fordon som är målade i sina egna färger. Han vill 
också att organisationen tar fram en enhetlig klädsel till samtliga fordonsförare, i syfte att 
förstärka denna ”vi” känsla och skapa trygghet. Utvecklingschef säger att immateriella 
värden är svåra att uppnå:  
 

”Vi vill naturligtvis stå för trygghet och pålitlighet, trygghet är det 
svåra att uppnå eftersom det är en känsla som byggs upp hos 
resenären, någonting som förmedlas inte bara av företagsledning 
och yttre gestaltning utan någonting som förmedlas i själva 
produktionen” 49

 

                                                 
42 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
43 Per-Magnus Bengtson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
44 Åsa Rönnbäck doktorand Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
45 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
46 Åsa Rönnbäck doktorand Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
47 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
48 ibid. 
49 Per-Magnus Bengtson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
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Då vi vill skapa trygghet och vara så attraktiva som möjligt, ställs det hårda krav på 
tjänsten, fordonen och dess utrustning. Trafiken ska tätas upp och sträckorna kommer att 
gå snabbare50. 
  

”Klass-tre-bussar är de som vi kommer att satsa på i länet, de är 
riktiga komfortbussar. Klass-två-fordon är de vi betar av nu som det 
är mindre komfort i, de tar vi bort mer och mer, när vi byter bussar 
får vi in klass tre. Vi vill öka standarden och bekvämligheten för 
resenären.”51

Varumärke vs aktör 
På vår fråga om huruvida de lägger vikt på att huvudman och entreprenör ska ha liknande 
varumärkesidentitet, svarar utvecklingschefen: 
 

”Ja det är viktigt, men vi är inte där än. Om två år ska vi vara där, 
om två år ska vi identifiera våra värden även i de immateriella 
delarna.”52

 
Det är enligt utvecklingschefen53 svårt att förmedla varumärkesidentiteten med tanke på 
de olika roller och syften som företagen har, ett avkastningssyfte och ett 
samhällsnyttjande syfte. Informationschefen54 berättar att de kommer in på de största 
konflikterna mellan huvudman och entreprenör då huvudmannens vilja är att bistå med 
bra service och entreprenörens vilja är att göra en så stor ekonomisk vinst som möjligt. 
Han fortsätter med att berätta att entreprenören i syfte att tjäna pengar ofta har skurit ned 
på vagnparken. Han säger:”framförallt rationaliseringar skadar Värmlandstrafiks 
kärnvärden”55. Ett exempel som han tar upp är när föraren har fått bussen någon minut 
innan denne skall åka från serviceområdet. De har då inte fått tid till att färdigställa 
bussen, samt i värsta fall inte blivit informerade om vilken rutt de skall köra. 
Informationschefen56 fortsätter med att säga att i arbetet med att utföra bra busstrafik 
gäller det i stor utsträckning att pressa tider, då resenären gör en avvägning av 
tidsåtgången mellan att ta bilen eller att ta bussen. Då resenären oftast kommer fram 
snabbare med bil, ställs ofta kostnadsbesparingen i relation till restiden.  
 

”Entreprenören bryr sig inte om detta problem då de inte drabbas 
ekonomiskt när färre resenärer väljer bussen som färdmedel. De vill 
istället att turerna skall ta längre tid, då deras förare inte skall 
behöva stressa sig fram till de olika hållplatserna.”57

 

                                                 
50 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
51 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
52 Per Magnus Bengtsson utvecklingschef Värmlandstrafik, intervju den 9 maj 2007 
53 ibid. 
54 Sven-Ove Svensson informationschef Värmlandstrafik, intervju den 10 maj 2007 
55 ibid. 
56 ibid. 
57 Sören Olsson avdelningschef Värmlandstrafik, intervju den 14 maj 2007 
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Avdelningschefen58 påtalar också bristen i att entreprenören inte informerar förarna i 
frågan rörande bussresornas tidslängd, och varför det är så viktigt för huvudmannen att 
det inte tar lång tid. De gör inte busschaufförerna införstådda med varför det är så viktigt 
att följa dessa mål. Informationschefen säger dock: 
 

”Problemet med dessa förseelser har den senaste tiden minskat och 
organisationen har nu börjat gå från arbetet med att bedriva bra 
trafik till att veta varför de bedriver bra trafik...”59

 
Det största problemet för huvudmannen är att kunna informera sina kunder då en tur 
blivit inställd, vilket också är då resenärerna blir som mest irriterade. På kvällstid har 
dessutom resenären ingen som helst chans att få information om att resan blivit inställd 
och att sträckan inte trafikerats. För att undvika detta har ett vitesbelopp på 10 000 sek 
fastställts60. 

 
”Det finns en klar medvetenhet om att entreprenörerna skulle kunna 
göra ett bättre jobb, dock finns det som det är nu med lagen om 
offentlig upphandling, ett avtal som de måste acceptera och följa.”61

 
Det har enligt informationschefen62 visat sig vara de mindre aktörerna som lyckats ordna 
fram en ersättningsbuss när problem har uppstått, medan de större aktörerna väljer att 
lösa problemen genom att ställa in bussturerna.  
 

”De tydligaste fördelarna mellan stora och små entreprenörer är att 
de mindre företagen är mindre tungrodda än de större, då de 
snabbare kan införa förändringar som drar ut på tiden för de 
större.” 63

 
Ett exempel som nämns av avdelningschefen64 är då organisationen önskar tillföra 
informationsmaterial till resenärerna på de olika linjerna, kan det ta en dag för de mindre 
aktörerna men upp till en vecka för de större. Som styrka har däremot de större 
entreprenörerna tillgång till bättre resurser. Utvecklingschefen säger dock: ”det går inte 
säga om vi gynnas mer eller mindre av stora respektive små entreprenörer”65. 
Avdelningschefen66 hävdar däremot att organisationens största entreprenör trafikerar ca 
70 % av alla linjer i dagsläget och att stora entreprenören ses som en nackdel då det 
hämmar anbudsprocessen. Även han säger att de större entreprenörerna är mer tungrodda 
än de mindre. 
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”De stora organisationerna tenderar att ha flera olika förare på 
sina fordon, vilket ibland medför att ingen tar något riktigt ansvar 
för att se till att bussen är hel och ren. Därför ser ofta de mindre 
aktörernas bussar finare ut.” 67

 
Han fortsätter med att säga att det trots det inte skulle vara något större problem med att 
någon annan levererar tjänsten då han inte tycker att de själva ska äga alla fordon. När vi 
ställer följdfrågan om huruvida varumärket får negativa associationer vid en felaktigt 
levererad tjänst säger han: ”en anställd på Värmlandstrafik skulle lika gärna kunna ha en 
dålig dag”68. 
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