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~ INLEDNING ~ 

K A P I T E L   E T T 
∞ 

II  NN  LL  EE  DD  NN  II  NN  GG  
Detta inledande kapitel inleds med information om relationsmarknadsföring i allmänhet i 

syfte att ge en grundläggande förståelse om ämnet, så att läsaren sedermera kan följa 
problemdiskussionen, problemfrågorna och syftet vilka behandlar specifika aspekter av ämnet 

relationsmarknadsföring. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Flertalet branscher, och i synnerhet stora aktörer, har idag inlett ett skifte i sina 

marknadsstrategier. Den klassiskt transaktionsinriktade marknadsföringen (med vilken menas 

marknadsföring som syftar till att stimulera enskilda transaktioner) är idag i allra högsta grad 

fortfarande aktuell, men utvecklingen på de allra flesta marknader renderar en situation där en 

marknadsstrategi med enbart transaktionsmässig inriktning är otillräcklig. Detta beror på att 

förändringar i mikro- och makromiljön samt konkurrenssituationen alternerar 

kundunderlagets beteendemönster (Little & Marandi, 2003). Det innebär i praktiken att 

taktpinnen faller ur producenternas händer till kundernas favör, och istället för att leda en 

kundskara vars kunskapsgrad som i bästa fall benämns som ringa, är de nya nyckelorden 

samarbete, nätverkande, behovshantering, lojalitetsfrämjande och relationsinitiering. 

 

Ovanstående styckes ordvalsakrobatik till trots skall följande läggas till minnet: 

samlingstermen för ovan nämna nyckelord är den så kallade relationsmarknadsföringen, 

vilken bland annat har fått kritik för att ha en terminologi som snarare förvirrar än utvecklar 

arbetet med marknadsföring samtidigt som dess fackmässiga nivå knappt överstiger sunt 

förnuft (Egan, 2004). Det är därför föga förvånande att en tydlig definition som allmänt 

accepteras av alla gällande relationsmarknadsföring (RM) som koncept inte existerar, däremot 

har flertalet erkända områdesexperter givit liknande definitioner vilka de flesta i någon grad 

godtar som korrekt. Grönroos (1994) definierar RM som ”[…] to establish, maintain and 

enhance relationships with customers and other partners, at a profit so that the objectives of 

the parties involved are met. This is achieved by mutual exchange and fulfillment of 

promises”, medan Gummesson (2002) mer kortfattat använder “Relationsmarknadsföring är 

marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum”. Dessa definitioner 

är relativt vagt formulerade vilket troligen också är en förutsättning för den acceptans de 

bemötts med, så för att ytterliggare klargöra vad RM faktiskt betyder underlättar det oftast att 
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ställa RM mot den tidigare nämnda ”klassiska transaktionsinriktade marknadsföringen”, TM. 

De flesta som på något sätt kommit i kontakt med marknadsföring i teorin känner till 

marketing mix eller 4P: pris, plats, produkt och promotion (se exempelvis Kotler, 2003 eller 

Christopher et al., 1999). Detta är ett grundläggande teoretiskt koncept vilket syftar till att 

använda dessa fyra faktorer för att skapa förutsättning för resursutbyten mellan en köpare och 

säljare. Förvisso har 4P-konceptet mottagit en påtaglig mängd kritik då detta har varit känt 

bland marknadsförare i decennier, men att påstå att det i dagsläget är förlegat är en överdrift. 

Inte heller skulle den mest härdade anhängare av RM hävda att 4P, eller TM överlag, är 

felaktigt eller oanvändbart utan snarare otillräckligt. RM är kontra TM ett skifte i fokus från 

produkten till kunden, vilket illustreras effektivt i följande RM-tolkning av 4P: 

Pris Kostnad för kunden 

Bekvämlighet Plats 

T
M

 

 

R
M

 Behov och efterfrågan Produkt 

Promotion Kommunikation och interaktion Fig 1.1 
Egan (2004) s. 17

Frågan om huruvida TM eller RM skall användas är svårbesvarad. Detta beror på att olika 

branscher är olika lämpade för implementering av RM, men samtidigt kan olika företag inom 

samma bransch ha mer eller mindre förutsättning för att lyckas med RM. För att dessutom 

bryta ned tankegången ytterligare kan enskilda företags olika kunder vara mer eller mindre 

mottagliga för RM. På grund av detta väljer flertalet aktörer på flertalet branscher att inte 

välja RM, då konceptet kan bli mycket kostsamt och resultaten föga imponerande om det 

appliceras på fel mottagare (Egan, 2004).  

 

Enligt Ford (2006) är RM som koncept ursprungligen utvecklat från industriell 

marknadsföring, dvs. marknadsföring mellan industriella aktörer, även kallat B2B (Business-

2-Business). Det har även existerat i företag vilkas produkter karaktäriseras som High 

Involvement (HI), dvs. produkter som bygger på att samtliga parter är aktiva under 

utbytesprocessen (Fill, 2005). Således är exempelvis tjänsteproducenter betydligt mer 

lämpade för RM än producenter av standardiserade varor. Aktörer inom industriella 

marknader såväl som tjänsteföretag är därför väl införstådda med vikten av relationsfrämjande 

åtgärder. Anledningen till att RM kan ses som ett relativt nytt koncept är i den mån det riktas 

mot mer eller mindre standardiserade produkter på konsumentmarknader, vilket exempelvis 

benämns av Bonnemaizon, Cova & Louyot (2007) som ett paradigmskifte vid implementering 
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av marknadsföringsmässiga åtgärder. Det har sedan 2000-talet inleddes visats mer och mer 

intresse för RM på konsumentmarknader, och antalet artiklar och böcker som har behandlat 

detta ämne har blivit betydande. Däremot har uppmärksamheten endast i en knappt betydande 

grad riktats emot offentlig verksamhet, en företagskaraktäristiska som ofta medför stora 

avvikelser i verksamheten jämfört med den privata sektorn. Byråkratisk företagsledning, 

annorlunda lagstiftning och speciell utgångsrelation med marknaden är exempel på dessa, 

vilket gör företag i denna situation speciellt intressanta att undersöka. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vid en första betraktelse kommer offentliga organisationer och relationsmarknadsföring att 

framstå som inkompatibelt. Detta beror på att offentliga organisationer är trögare än privata, 

med vilket avses fler hierarkiska nivåer, speciell lagstiftning, statlig finansiering samt ett unikt 

led av intressenter, då många offentliga organisationer har samhällsnytta snarare än 

avkastning på eget kapital som primärt verksamhetssyfte. RM är en strategisk inriktning 

vilket kräver att organisationen exempelvis kan anpassa sig utefter individuella behov, 

alternera produktutbudet, arbeta kreativt, fokusera på enskilda kunder eller kundgrupper etc., 

det vill säga att agera flexibelt i syfte att skapa långsiktiga konkurrensfördelar. Därför kan i 

metaforisk bemärkelse RM ses som en cirkelkloss vilken skall hamras ner i ett kvadratiskt 

(offentligt) hål. Anledningen till att en offentlig organisation skulle fatta intresse för att arbeta 

med RM är dock detsamma som vilken privat aktör som helst, vilket kan sammanfattas som 

att arbeta med strategiska åtgärder vilka faller inom RM:s konceptuella ram i syfte att alstra 

långsiktiga konkurrensfördelar. (Little & Marandi, 2003) 

 

Det framgår av flertalet författare och forskare inom relationsmarknadsföring som 

vetenskapligt rön att alla organisationer inte är lämpade för RM, och för vissa kan en 

implementering av RM som strategiskt koncept vara till större skada än nytta (jämför 

exempelvis med Little & Marandi, 2003 eller Egan, 2004). Således betyder detta att de 

praktiska verktygen såsom konkreta (relations)marknadsplaner, kundportföljssegmentering 

osv. torde efterfölja en fas där organisationen fastslår om RM över huvud taget är välbetänkt. 

Finns risken att ett försök med RM endast genererar bortkastad tid och onödiga kostnader? 

 

Litteraturen föreskriver en rad olika viktiga variabler vilka antas ha påverkan på hur pass 

framgångsrik en eventuell implementering av RM blir, kallade drivers, eller möjliggörande 

variabler. Det finns flertalet förslag på vilka variabler som är mest relevanta eller rentav rätt 
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eller fel beroende på vilken författares bidrag som tillämpas. I denna undersökning kommer 

dock en syntes av dem att presenteras i referensramen. Exempel på dessa är förtroende, 

engagemang, tillfredsställelse, anpassning, interaktion, dialog etc., det vill säga faktorer som 

direkt påverkar om det finns potential för att inleda en relation mellan två parter. 

 

Anledningen till det inledande påståendet om att offentliga organisationer och RM skulle vara 

generellt inkompatibla beror på flera anledningar som beskrivet ovan, vilka också kan skilja 

sig åt mellan olika offentliga organisationer. Den stora frågan i det här sammanhanget är 

givetvis, fungerar RM inom offentlig verksamhet? Denna uppsats kommer att analysera 

situationen för Dalatrafik som ansvarar för kollektivtrafiken i Dalarna, vilket traditionellt inte 

sammanfaller med en konceptuell strategi såsom RM. Detta eftersom produkten är näst intill 

uteslutande standardiserad, flertalet intressenters intressen måste tillvaratas, besvärligare 

lagstiftning jämfört med de privata verksamheterna samt flera andra faktorer. Den 

huvudsakliga anledningen till att Dalatrafik valts till exempelföretag är att företaget har en 

uttalad önskan om att arbeta med RM (mer om Dalatrafik i kapitel 3 och 4). Genom att 

använda Dalatrafik som ett exempelföretag (i egenskap av offentlig aktör) avser denna 

undersökning dels klargöra Dalatrafiks potential att använda RM och därmed även kunna ge 

indikationer för användbarheten inom offentlig verksamhet överlag. 

1.3 Problemfrågor 
 

1. Vilka situationsrelaterade förutsättningar talar för respektive emot ett fördelaktigt bruk 

av RM för Dalatrafik? 

2. Har Dalatrafik i dagsläget potential att implementera RM på ett fördelaktigt sätt? 

Vilka drivers talar för respektive emot? 

1.4 Syfte 
 
Denna undersöknings syfte är att via en kvalitativ studie av ett exempelföretag utforska 

huruvida relationsmarknadsföring är applicerbart på offentliga verksamheter. 

1.5 Avgränsningar 

 
Inom RM bör en aktör ta hänsyn till samtliga relationer organisationen befinner sig i, såsom 

relationen mellan organisationen och kunderna, leverantörer, övriga intressenter samt 

influerande marknader. I denna undersökning tas dock endast hänsyn till Dalatrafiks relation 
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med kundunderlaget, samt i viss mån ägarstrukturen då detta är relevant faktor givet att 

Dalatrafik är en offentlig aktör. En teoretisk precisering återfinns i referensramen. 
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K A P I T E L   T V Å 
∞ 

RR  EE  LL  AA  TT  II  OO  NN  SS  MM  AA  RR  KK  NN  AA  DD  SS  FF  ÖÖ  RR  II  NN  GG  
Kapitel två presenterar inledningsvis generell information om relationsmarknadsföring som 
ämnesgren inom marknadsföring i syfte att underlätta efterföljande läsning om drivers, där 
fem utvalda variabler presenteras och motiveras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

 

2.1 Från TM till RM: Ett paradigmskifte i marknadsföring 
 
Att marknadsföring befinner sig i ett paradigmskifte bekräftas av att American Marketing 

Association (AMA) under 2005 presenterade en ny definition av begreppet marknadsföring 

och ersatte den tidigare som stått sig i drygt ett halvt sekel. Omskrivningen av begreppet 

motiverades av flertalet undersökningar, vilka exempelvis slog fast att mindre än 10 % av 

ledningens tid i amerikanska storbolag behandlade marknadsföring och kundrelaterade frågor 

(McGovern et al. 2004), och mer än 50 % av europeiska VD:ar hade övergripande negativa 

intryck av sina marknadsförare (Cassidy, Freeling & Kiewell, 2005). I Grönroos (2006) 

återfinns AMA:s nya definition och hans analys av den (noterbart är att han understryker att 

det fortfarande inte finns en entydig definition av RM, eller uppdaterar sin egen). 

 
Marketing is an organizational function and a set of processes for creating, communicating 

and delivering value to customers and for managing customer relationships in ways that 
benefit the organization and its stakeholders. 

Grönroos (2006) s. 397 
 
Således är relationer nu ett konkret inslag i marknadsföring även per definition, men däremot 

fortsätter tvisten om en entydig definition av RM. Inte heller är ordet ”relation” i 

kommersiellt avseende detsamma för teoretikerna (Harker, 1999). Samtidigt påstår flertalet 

författare att RM inte alls behöver vara en lönsam strategi, eftersom kostnaderna i avseende 

att behålla en kund inte alltid behöver vara lägre än vinningen (Palmatier, 2006 styrker med: 

Reinartz & Kumar, 2002; De Wulf et al., 2001; Hibbard et al., 2001). Det finns alltså belägg 

för att påstå att ingen säker definition av RM existerar, samt att det dessutom kan resultera i 

ett kostsamt misslyckande. 

 

Det har dessutom framgått under senare år att en nöjd kund inte alls behöver vara en lojal 

kund. Byte av leverantörer sker dagligen, ibland av uppenbara skäl men allt oftare på grund 

av helt andra anledningar än att nuvarande leverantör på något sätt misslyckats att leverera 

värde, exempelvis konkurrenters marknadsföring, sociala påtryckningar eller rena 
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tillfälligheter (Gummesson, 2002). Kunder, i synnerhet om det föreligger låga kostnader för 

att byta leverantör, är ofta av naturen illojala och även om företag arbetar hårt och dessutom 

lyckas skapa nöjdhet bland kunderna betyder ingalunda detta att kunderna automatiskt blir 

lojala (Little & Marandi, 2003). Ett målande exempel är en enkätundersökning som British 

Airways utförde, vilken fann att 13 % av de tillfrågade kunderna som sade sig vara 

”fullständigt nöjda”, enkätens högsta möjliga betyg, hade trots detta inte intentionen att flyga 

med bolaget igen (Weiser, 1995), vilket indikerar att RM sällan har hundraprocentig 

effektivitet mot en vald målgrupp i fråga om lojalitetsfrämjning. Förvisso kan exemplet ha 

andra acceptabla förklaringar, men belyser ändå att en nöjd kund inte är detsamma som en 

återkommande kund. 

 

Så när och riktat mot vem är RM lämpligt? RM är inte tillämpligt i alla situationer eller 

gentemot alla kunder, endast mot de kunder som är villiga att engagera sig i en dylik relation. 

Grönroos (1997) hävdar att ”In some situations, if the customer are not in relational mode, or 

a relational strategy cannot be justified from an economic standpoint, it may be profitable 

and suitable to adopt a transactional intent and create a marketing strategy that is 

transactional in nature” (s. 409). Vad Grönroos argumenterar för är att beroende på kunders 

inställning (förväntningar och reaktioner) bör kunder behandlas individuellt, eller 

situationsspecifikt, vilket förklaras mer utförligt i tabell 2.1 nedan. 
Tabell 2.1 Källa: Grönroos (2000) s. 36 
Customer Mode 
 
Transactional mode 
 
 
 
 
Active relational mode 
 
 
 
 
 
Passive relational mode 

Customers’ expectations and reactions 
 
Transactional customers are looking for solutions to 
their needs at an acceptable price, and they do not 
appreciate contact from the supplier or service 
provider between purchases. 
 
Active relational customers are looking for 
opportunities to interact with the supplier or service 
provider in order to get additional value. A lack of 
such contact makes them disappointed, because the 
value inherent in the relationship is missing. 
 
Passive relational customers are looking for the 
knowledge that they could contact the supplier or 
service provider if they wanted to. In this sense, they 
too are seeking contact, but the seldom respond to 
invitations to interact. 

  
Ovanstående läsning riskerar att lämna läsaren oerhört pessimistiskt inställd till RM, vilket 

givetvis inte är syftet, utan snarare att vara medveten om problematiken kring frågan om RM 

borde tillämpas eller inte. RM är en strategisk inriktning, och även om det finns risker vid 
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ställningstagandet finns givetvis också stora möjligheter. Även om ingen enda definition 

sticker ut är de vanligtvis refererade till relativt nära besläktade gällande vad RM är. Morgan 

& Hunt (1994) definierar exempelvis RM som ”[…] all marketing activities directed towards 

establishing, developing and maintaining successful relational exchanges” (s. 22). Som 

denna och andra definitioner antyder bygger RM på en långsiktigt givande utbytesprocess 

som ger ömsesidiga fördelar. RM är ett strategiskt koncept som förespråkar långsiktiga 

fördelar istället för en transaktionsinriktad strategi som bygger på att hitta bästa lösningen på 

kort sikt. Detta uppnås igenom anpassningar parterna emellan, ständigt pågående dialog, 

öppen interaktion, ärlighet, samarbete, nätverkande, behovshantering, delade värderingar etc. 

(se exempelvis Little & Marandi, 2003; Egan, 2004; Palmatier et al., 2006). Att gynnsamt 

inkorporera RM som ett taktiskt och strategiskt verktyg i en verksamhet kan exempelvis 

medföra konkurrensfördelar såsom relationsspecifika tillgångar (till exempel unika 

anpassningar), kunskapsrutiner eller lägre transaktionskostnader (exempelvis minskade 

kontrollbehov) för att nämna ett fåtal (Donaldson & O’Toole, 2001).  

 

Egan (2004) diskuterar fördelarna med RM i termer av ekonomiska förmåner. I teorin kallad 

”leaky bucket” (s. 57) antas varje företag ha en kundbas vilken utan åtgärd långsamt minskar. 

Företag kan då välja att fylla hinken med nya kunder (customer acquisition through offensive 

marketing) eller att försöka täta hålet och behålla nuvarande kunder (customer retention 

through defensive marketing). Enligt författaren finns två belägg för att arbeta med defensiva 

åtgärder i syfte att behålla kunder över tiden. Delvis är kostnaden lägre för att behålla den 

nuvarande kundbasen än att attrahera en ny (vilket förvisso är ett påstående som förkastas av 

andra författare som generell regel, se kapitlets inledning), och om lojalitet kan säkras är 

lönsamheten på lång sikt förstklassig. Givetvis är både offensiv och defensiv marknadsföring 

sammankopplad med olika former av kostnader, och att arbeta med en i huvudsak defensiv 

strategi är ingalunda gratis. Däremot bygger konceptet på att de intäkter som en behållen kund 

genererar över tiden överstiger kostnaderna med kundbibehållande. En ytterliggare viktig 

aspekt i fråga om att behålla kunder, såväl ur kundens som ur producentens perspektiv, är om 

det föreligger skiftningskostnader för att byta utbytespartner, dvs. vad kostar det att avbryta 

en inledd relation? Kostnader förekommer, exempelvis sök-, kunskaps-, risk-, sociala, 

finansiella kostnader eller rentav legala barriärer om kontrakt har upprättats. För att en 

relation skall bli lönsam måste den således bli varaktig. (Egan, 2004 s. 57-77). 
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2.1.1 Vad gör en kund relationsbenägen? 
 
Givetvis varierar anledningen till varför en kund fattar intresse för en relation med en 

leverantör från tillfälle och individ/företag. Dock finns vissa generella faktorer som kan 

utvärderas. Eftersom en relation förutsätter en öppen, kontinuerlig och ärlig dialog behöver 

kunderna en viss grad av tilltro för leverantören i fråga, då i vissa fall information som 

kunden helst ser behandlas konfidentiellt kommer överlämnas. Samtidigt bör kunden avstå 

kortsiktiga rabatterade möjligheter hos konkurrenter – med andra ord avstå kortsiktig vinning 

till förmån för en långsiktigt fördelaktig lösning. Andra fördelar som RM torde alstra ur 

kundens synpunkt är högkvalitativ service, personligt utformade produkter, en känsla av 

uppskattning eller reducerad upplevd risk (Little & Marandi, 2003). Anledningen till att 

kunden får intresse för en relation behöver emellertid inte alltid vara knuten till uppenbar 

ekonomisk vinning. Gordon (1998) exemplifierar i följande tabell sju oberoende anledningar 

till att en kund fattar intresse för en specifik relation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.2 Gordon (1998) s. 106-110 
Structural Bonding Strukturell förbindelse uppstår när producenten tillhandahåller 

 
 
 
 
Brand Equity Bonding 
 
 
 
 
Attitudinal Bonding 
 
 
 
Personal Bonding 
 
 
 
Information and Control Bonding 
 
 
 
 
Value Bonding 
 
 
 
 
 
Zero Option Bonding 

ett utformat system vilket antingen är personifierat eller 
generellt tilltalande till den grad att det upplevs reducera risk, 
spara tid etc. i förhållande till andra aktörer. 
 
Förbindelse skapat av varumärkets värde betyder att kunden 
antingen upplever faktiska fördelar av exempelvis produktens 
prestanda, eller känslomässiga band kunden känner gentemot en 
viss leverantör.  
 
Attitydbaserad förbindelse kommer utav hur en kund upplever 
en producents företagsvärderingar, kundfokus, professionalism 
och ansvarstagande. 
 
Personlig förbindelse är som namnet antyder när kunden väljer 
en producent av anledningen att denne känner personligt för en 
anställd på någon nivå. 
 
Förbindelse som konsekvens av ökad information och kontroll 
innebär att producenten tillhandahåller olika system i syfte att 
reducera upplevd risk, exempelvis möjligheten att spåra paket 
hos logistikföretag. 
 
Om förbindelsen är alstrad av upplevt värde innebär detta att 
kunden tycker sig motta en produkt med högt värde i 
förhållande till dess pris, och dessutom finner det troligt att 
framtida besök hos producenten kommer generera samma 
värde. 
 
Om kunden saknar möjlighet att välja mellan producenter i en 
monopolistisk marknadssituation, eller om kostnaderna för byte 
av producent är höga föreligger en ofrivillig relation. Detta 
betyder nödvändigtvis inte att kunden är missnöjd, men dennes 
valmöjligheter är begränsade och detta är den huvudsakliga 
anledningen till relationen. 
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Vad tabellen effektivt framhäver är att olika kunder kan ha olika syn på en relation. Kunder 

kan också enkelt kategoriseras utefter hur långt gången förbindelsen är. Målet är givetvis att 

kunden skall visa engagemang i utbytesprocessen, vilka kallas advocates (ambassadörer), den 

högsta och mest önskvärda kategorin en kund kan hamna i. Kunden kommer dock in i 

relationen som en prospect (spekulant), där kunden endast är medveten om produktens eller 

producentens existens. Denne kommer sedan ju mer långt gången relationen är röra sig uppåt 

under förutsättning att kunden finner en anledning till förbindelse (Gordon, 1998). 

 

Fler har gjort liknande observationer. Hunt, Arnett & Madhavaram (2006) hävdar att kunder 

inleder en relation med företag när de upplever att de erhållna fördelarna överstiger 

kostnaderna, ett påstående de styrker via en litteraturstudie baserad på Morgan & Hunt 

(1994), Sheth & Parvatiyar (1995), Bagozzi (1995) samt Vargo & Lusch (2004). Fördelarna 

ur kundens perspektiv definieras som en hög grad av tilltro till att motparten agerar 

ickeopportunistiskt, är kompetent samt är pålitlig. Parterna delar värderingar (exempelvis att 

bägge värderar en miljövänlig produceringsmetod), upplever minskade risker och lägre 

transaktionskostnader samt högre tillfredsställelse genom skräddarsydda produkter. 

2.1.2 Vad gör ett företag relationsbenäget? 
 
Konkurrens har blivit så pass centralt att svaret på frågeställningen i rubriken lyder enligt 

Hunt, Arnett & Madhavaram (2006) som ”[…] firms enter into relational exchanges with 

other firms and consumers when such relationships enable firms to better compete” (s. 76). 

Det kan tyckas uppenbart, men leder ändock fram till en intressant följdfråga: Hur genererar 

RM konkurrensfördelar ur producentperspektiv? Enligt författarna ovan är svaret när 

relationen blir en resurs, dvs. att relationen bidrar till företagets förmåga att skapa produkter 

vilka har värde för en eller flera utbytespartners. Exempelvis kan relationen generera 

information för producenten om vilka egenskaper hos produkten som är mer eller mindre bra, 

vilka som helt saknas och vilka som helt kan tas bort. Att underhålla långsiktiga relationer 

genom att arbeta för en hög lägstanivå i fråga om kundens nöjdhet är en arbetsmetod som kan 

resultera i lojalitet (Little & Marandi, 2003). Lojala kunder skapar maximal lönsamhet över 

längre tidsperioder, dessutom till en lägre kostnad (exempelvis behövs mindre påverkan, de är 

mindre priskänsliga, inga initieringskostnader etc.) Den huvudsakliga nyttan att dra från en 

inkorporering av RM som ett strategiskt redskap utan att väva in en mer detaljerad definiering 

är således allmänt accepterad såsom långsiktigt maximerad avkastning per kund och 
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därigenom erhålla konkurrensfördelar (Little & Marandi, 2003; Egan, 2004; Sheth & 

Parvatiyar, 2000; Hunt, Arnett & Madhavaram, 2006). 

2.2 Drivers 
 
Härnäst kommer relationsmarknadsföringens drivers (möjliggörande variabler) att diskuteras. 

Strukturen bygger på en sammanställning av litteratur som behandlat området. Morgan & 

Hunt (1994) inledde diskussionen kring drivers och är fortfarande idag frekvent citerade. 

Deras modell har uppdaterats och alternerats av flertalet författare men principiellt står sig 

begreppen fortfarande. Det som skiljer litteraturen åt är att vissa har gjort tillägg och utvecklat 

konceptet, samt att viss oenighet uppstått vid operationaliseringen, dvs. vilken variabel som är 

förutsättning eller ett resultat av en annan. En driver per definition läses här som en variabel 

vilken antas påverka utfallet av implementeringen av relationsmarknadsföring. De drivers 

som presenteras nedan under respektive underrubrik är en sammanställning av de mest 

förekommande referenserna i facklitteratur och tidskrift vilket behandlar ämnet från Morgan 

& Hunts artikel 1994 och framåt. De relationer som RM kan appliceras på illustreras effektivt 

i modellen av Christopher et al. (1999) ovan. Detta är enligt författarna de så kallade sex 

nyckelmarknaderna. Denna undersökning utforskar dock endast relationen emellan kund och 

leverantör, i detta fall emellan Dalatrafik och deras kundunderlag. På kundmarknaden 

existerar relationen i ett led från producent, via eventuella mellanhänder fram till 

slutkonsument, varpå relationerna i detta led är av värde att undersöka (Christopher et al., 
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Fig 2.1 
Christopher et al. (1999) s. 33 
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1999). De fem drivers som presenteras i kommande underrubriker är en sammanställning av 

litteraturens mest frekvent omnämnda. Denna sammanställning kommer att motiveras i 

metodkapitlet. 

2.2.1 Organisationens avdelningsintegrering 
 
”Marketing is considered to be most efficiently and effectively planned and implemented by a 

separate department. In the marketing literature, the terms marketing, marketing function and 

marketing department are also most frequently used interchangeably, almost as synonyms. 

The renewed marketing definition [however considers marketing as] one organizational 

function among others” (Grönroos, 2006 s. 403). Således pekar senare forskning mot en 

marknadsföring som utförs unisont av organisationen som en helhet, snarare än arbete i 

isolering. Christopher et al. (1999) nämner också vikten av att marknadsföring behandlas ur 

organisationens perspektiv. Författarna menar att externa relationer är direkt beroende av 

interna relationer, vilket kan ses som mycket logiskt (om exempelvis en säljare är måttligt 

förtjust i en arbetsgivare kommer denne heller troligen inte arbeta aktivt för att stärka kundens 

relation med företaget).  Eftersom marknadsföring per definition handlar om att leverera 

värde till kunden blir följdfrågan var i företaget värde skapas. Svaret är givetvis att värdet kan 

härledas från varje avdelning, varje anställd etc. vilket därmed bekräftar behovet av starka 

interna relationer för att maximera de externt upplevda prestationerna. Grönroos (2006) igen: 

”Value propositions may be communicated by a separate function, but the fulfilment of the 

propositions cannot. A number of other organizational functions get involved, and if those 

other functions do not take customer focus, value will not emerge in the customers’ processes 

and marketing will probably fail” (s. 404). Återigen fullt logiskt, kundfokus är ett koncept 

som inte kan fungera om det endast existerar i en isolerad marknadsavdelning. RM kräver 

således att företagets övergripande strategi och kundfokus integreras i 

verksamhetsprocesserna, kommunikationen, teknologin samt personerna som stöder den 

värdeskapande processen som kunder efterfrågar (Sheth & Parvatiyar, 2000). Genom att 

utbilda organisationen till att arbeta integrerat med ovan nämnda faktorer kan således 

konkurrensfördelar skapas (Panayides, 2007). 

2.2.2 Tillit & Engagemang 
 
En av de tidigaste, men fortfarande frekvent citerade artiklarna är The Commitment-Trust 

Theory of Relationship Marketing av Morgan & Hunt från 1994. I artikeln presenteras en 

modell (se fig. 2.2) i vilken tillit och engagemang pekas ut som kärnan av de drivers som  
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antas skapa förutsättningar för långvariga relationer. Här antas tillit alstras av god 

kommunikation, undvikande av opportunistiskt beteende samt delade värderingar (vilket även 

antas leda till engagemang). Tillit leder sedan till reducerad osäkerhet, ändamålsenliga 

konflikter (dvs. konflikter vilka utvecklar snarare än hotar relationen) samt stärker samarbetet. 

Tillit är även en förutsättning för engagemang, vilket också som tidigare nämnt påverkas av 

delade värderingar men även de fördelar relationen alstrar (kontra valmöjligheterna) samt 

eventuella kostnader för att avveckla relationen. Engagemang antas precis som tillit påverka 

graden av samarbete, men även minska parternas benägenhet att utträda ur relationen samt 

ökat samtycke (dvs. inställningen gentemot att tillfredställa motpartens önskemål eller 

policys).  

 

Få andra författare lägger samma tonvikt vid tillit och engagemang som Morgan & Hunt, men 

merparten erkänner dess betydelse. Tillit definieras som ”[…] a willingness to rely on an 

exchange partner in whom one has confidence” (Little & Marandi, 2003 s. 50) och 

engagemang som “[…] an enduring desire to maintain a valued relationship” (Morgan & 

Hunt, 1994 s. 23). Morgan uppdaterar sedermera artikeln i sitt bidrag till Sheth & Parvatiyar 

(2000), och tonar ner begreppet något. Vad han anser är i störst behov av utveckling är 

motiveringen av tillit och engagemang, vilket visas i fig. 2.3 på kommande sida. 

 Relational 
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+ Costs +

+ – Propensity Relationship Relationship 
to Leave Benefits Commitment 

++ 

Shared Cooperation +Values 
+ +

+ + Functional 
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– –  
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Fig 2.2 
Morgan & Hunt (1994) s. 22 
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Sheth & Parvatiyar (2000) s. 484 

För att alstra tillit och engagemang krävs således att de ekonomiska, sociala och 

resursaspekterna tillgodoses. På en transaktionsinriktad marknad är den ekonomiska aspekten 

den uteslutande tyngsta punkten och det aktörerna fokuserar på. Även om aktörer med 

relationsintresse har fokus på andra aspekter betyder detta ingalunda att ekonomisk vinning 

eller besparing faller i glömska. Det vill säga, en aktör kommer inte visa engagemang för en 

relation om denna inte generar någon form av ekonomisk fördelaktighet, såsom lägre 

kostnader, mindre tidsåtgång, mindre behov av kontroll etc. En relation antas också vara 

dynamisk och således bör den ekonomiska aspekten stimuleras till det bättre på en 

kontinuerlig basis. Resursaspekten innebär att i vissa fall kan kombinationen av parternas 

resurser skapa fördelar för bägge parter, och i andra fall rentav bli närmare ett beroende än ett 

samarbete. Den tredje och sista länken vilken också är förutsättningen för tillit är den sociala 

aspekten, vilket utgörs av normerna för parternas beteende. Öppen kommunikation och delade 

värderingar, attityder, målsättningar etc. skapar förutsättningar för sociala bindningar, vilka en 

relation utan får svårighet att nå sin fulla potential då tillit och engagemang blir lidande. 

(Sheth & Parvatiyar, 2000). 

 

Little & Marandi (2003) benämner flertalet metoder vilka kan användas för att vårda tillit och 

engagemang. RM torde reducera den upplevda risken för parterna, och att kunden upplever 

risken i relationen som låg är en kritisk förutsättning för tillit. Även att försäkra sig om att 

hålla givna löften nämner författarna som en viktig aspekt, då fullt logiskt en part som inte 

håller vad som utlovats sällan erhåller tillit. I tjänstemarknadsföring exempelvis talar 

litteraturen om ett så kallat moment of truth, dvs. ögonblicket då en (eller flera) anställda skall 

leverera vad företaget har utlovat, vilket gör detta till ett kritiskt ögonblick. Fler exempel 

(varav en del känns igen från fig. 2.2) är delade värderingar, att undvika opportunistiskt 

agerande, hantering av kunddata, jämnare maktfördelning m.fl. (Little & Marandi, 2003 s. 52-

54) 
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Även om strukturen på tillit och engagemang som drivers skiljer sig från författare till 

författare kan näst intill samtliga härledas tillbaka till modellen (fig 2.2) av Morgan & Hunt 

från 1994, och variablerna som presenterades i deras artikel är fortfarande frekvent 

omnämnda i modern forskning (se exempelvis MacMillan et al., 2005 eller Hunt, Arnett & 

Madhavaram, 2006). 

2.2.3 Kommunikation 
 
Communication has been described as the glue that holds together a channel of distribution. 
Communication in marketing channels serves as the process by which persuasive information 
is transmitted, participative decision making is fostered, programs are coordinated, power is 
exercised and commitment and loyalty are encouraged. Communication enables information 
to be exchanged that may reduce certain types of risk perceived by either one of the parties to 

the transaction. 
Batt & Purchase (2004) s. 171 

 
Batt & Purchase (2004) menar även att kommunikation är ett effektivt medel för ett företag i 

fråga om att öka sin trovärdighet och dessutom effektivt förse marknaden med information. 

Förutom konkret informationsflöde kan även kommunikation påverka interaktion, exempelvis 

anpassningar av två parters utbytesprocess, förbättring av gemensamma eller enskilda system 

inom produktion, distribution eller administration. Beroende på hur kommunikation används 

kan det både exempelvis fungera som differentierande variabel i fråga om ett företags produkt 

kontra konkurrenters, men i relationssammanhang är det snarare en förutsättning för tillit. 

Traditionellt sett har informationsflöde inom marknadsföring setts som att en säljare sänder 

information via media till en mottagare. Detta har inneburit att mottagaren varit passiv och 

ingen interaktion har existerat. Denna modell ger heller inga svar om mottagaren vägrar ta 

emot informationen och ingen dialog uppstår. På grund av detta försöker RM att hitta bättre 

lösningar som kan medverka till att bygga, behålla och förbättra relationer. RM kräver mer 

avancerade informationssystem än transaktionsmarknadsföring på grund av den närhet som 

behöver etableras med samarbetsparters och kunder. Inom transaktionsmarknadsföring sänds 

generella informationsbudskap eftersom avsikten är att nå ut till hela marknaden. Inom RM 

tas hänsyn till information om kunder och budskapen anpassas utefter den typ av kund som är 

aktuell (Sheth & Parvatiyar, 2000 s. 526-528). Det handlar inte bara om att lyckas nå ut till 

kunderna, utan för att åstadkomma meningsfulla relationer krävs det en kontinuerlig 

tvåvägskommunikation mellan köpare och säljare.  

 

 
15 



~ RELATIONSMARKNADSFÖRING ~ 

Kommunikationen bygger sedan på interaktion, dialog och informationsflöde. Det 

sistnämnda, även nämnt ovan, bygger förvisso på förmedling av information där endast ena 

parten är aktiv, men bägge parterna behöver aktivt dela information med varandra. 

Interaktion å andra sidan benämns som ”[…] the key construct at the heart of relationship 

marketing and the network paradigm” (Batt & Purchase, 2004 s. 171), och bygger på att 

parterna i samförstånd interagerar för relationens intressen, exempelvis utveckla 

produktegenskaper. Avslutningsvis dialogen, vilken är det mest nödvändiga psykosociala 

inslaget i RM (Sheth & Parvatiyar, 2000 s. 551). Dialogen bygger på en kontinuerlig 

diskussion mellan två engagerade parter i syfte att gynna relationen, exempelvis genom 

delgivning av information, gemensam planering, målsättningar etc. Litteraturen föreskriver 

dock two-way dialogue, dvs. att dialogen verkligen innebär ett utbyte av information och 

åsikter. Ofta är kunden den mer passiva parten, men håller samtidigt på den exakta 

informationen gällande efterfrågan och vilka lösningar som är attraktiva. Således åligger det 

den producerande parten att stimulera en sådan dialog. IT-systemen kring RM torde således 

inbjuda till och underlätta för kunder att kommunicera med producenten (Little & Marandi, 

2003 s. 30). Detta kan exempelvis uppnås genom att erbjuda tillräckligt med kanaler för att 

bredda utbudet till den grad att något alternativ åtminstone passar de flesta. 

2.2.4 Informationsteknologi 
 
Information is the lifeblood of all marketing, but effective relationship marketing demands a 
more highly enriched stream of information than does traditional product- or transaction-

driven marketing. Having the right information in timely fashion, in the appropriate amount, 
and delivering it in the right style and at the right tempo are critical to marketers’ 

maintaining satisfying relationships with customers. 
Sheth & Parvatiyar (2000) s. 525 

 

Relationsmarknadsföring kräver betydligt mer komplexa informationssystem än 

produktdriven eller transaktionsinriktad marknadsföring. Detta till följd av ökad intimitet 

emellan leverantörer, aktörerna i nätverket samt konsumenterna. Inom TM sammanställs ofta 

information från större kundkluster för att skapa en generell lösning (gällande exempelvis 

produkt, promotion etc.), medan RM förutsätter att informationen erhålls och används på 

individuell basis. På grund av den nuvarande IT-utvecklingen börjar kunskap ersätta 

traditionella resurser såsom råvaror eller likvida medel som fundamental resurs för kapitalism. 

Genom tillgång till enorma mängder lättillgänglig information skiftar maktbalansen nu mot 

konsumenternas favör, vilket betyder att massmarknadsföring och monolog ersätts med 

individuell marknadsföring och dialog. (Sheth & Parvatiyar, 2000 s. 526-527) Nya media, 
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såsom Internet och kontinuerliga teknologiska framsteg har utökat möjligheten att 

kommunicera mer individuellt, vilket underlättar arbetet med RM (Buckinx, Verstraeten & 

Van den Poel, 2007). 

Fig 2.4 
Sheth & Parvatiyar (2000) s. 528  Increased 

Competition 

   

 
Ovanstående modell beskriver hur det så kallade paradigmskiftet inom marknadsföring, dvs. 

skiftet mot relation från transaktion påverkar utvecklingen i teknologi. Dock är inte IT-

utvecklingen ensam en drivande faktor för RM, utan ställer sig i led med de faktorer som 

diskuterats i kapitel ett, såsom otillräckligheten hos TM, ökad konkurrens etc. Eftersom 

intresset ökat under senare år har även IT-utvecklingen följt med och även skapat 

specialiserade system anpassade för relationsfrämjande åtgärder för kommersiellt bruk, dvs. 

att de två stimulerar varandra. Det mest kända exemplet är CRM, Customer Relationship 

Management. CRM är en samlingsterm för metoder, teknologi samt e-handelskapacitet vilka 

företag använder för att hantera kundrelationer. En traditionell syn på CRM innebär att 

företag använder databaser för att tillvarata information om kunderna, såsom kundprofiler, 

demografiska karaktäristika, köpvanor eller liknande faktorer av intresse. Informationen kan 

sedan användas av ledningen, säljpersonal och andra för att lokalisera marknadstrender, 

kundpreferenser, underhållsbehov o dyl. Många företag har haft framgång i att arkivera stora 

mängder information av ovan nämnt slag, däremot varierar graden av framgång i fråga om hur 

informationen har omvandlats till värde drastiskt. Få företag har idag faktiskt lyckats 

implementera CRM. (Foss & Stone, 2001) Under senare år har flertalet verktyg arbetats fram 

i syfte att underlätta kommunikationen med kundunderlaget (Buckinx, Verstraeten & Van den 

Poel, 2007). På olika former av rörelse mot CRM ges exempel av Little & Marandi (2003): 

hemsidor (e-CRM), telefonsupport, försäljningsavdelningar, smart cards (exempelvis 
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kundkort som har kapacitet att lagra information), helpdesks etc. Genom att kombinera olika 

verktyg är det möjligt att säkerställa att kunden kommer få den kontakt med företaget som 

kunden önskar. Vill en kund ha mer personlig kontakt och vägledning kan denne exempelvis 

ringa företagets telefonsupport, medan en annan kund kanske inte är lika angelägen om att ha 

den personliga kontakten utan kan få sin dialog via hemsidan, e-post eller liknande. Genom 

att anpassa sitt kommunikationsutbud kan kunderna själva välja vilket sätt de vill 

kommunicera med företaget samtidigt som det ger företaget en viss information om hur de 

lättast närmar sig kunderna. Informationen som samlas in kan sedan skapa kundprofiler givet 

karaktäristiska såsom att kartlägga kundens relation till företaget, konsumtionspreferenser, 

demo- och psykografiska karaktärsdrag, vinstgenerering, vilka distributionspunkter som 

används eller responsfrekvens (exempelvis på en viss kampanj el dyl.). Givet denna profil kan 

kunder kategoriseras, exempelvis givet hur pass vinstgivande de är och om det finns potential 

för långsiktiga relationer med dessa: ”CRM allows for both mass and one-to-one customsation 

of products and communication and, therefore, has the potential to be a very useful vehicle 

for RM ” (Little & Marandi, 2003 s. 199). Informationen från de olika verktygen lagras sedan 

i databaser. Denna information kommer alltså från som beskrivet ovan, från kundkort, besök 

på hemsidor, genomförda transaktioner och all annan information som kan lagras på 

elektronisk väg. Många företag har tagit sig så pass långt. Problematiken, föreskriver 

litteraturen, är att sedan använda informationen och i synnerlighet i syfte att skapa mervärde 

för kunden, vilket är det slutgiltiga målet med CRM. Detta skall uppnås genom att möta 

behov och förväntningar på en individuell basis. 

 

För att rent strategiskt kunna inkorporera konceptet belyser både Egan (2004) och Little & 

Marandi (2003) att CRM inte bör behandlas som en isolerad strategisk företeelse, och inte 

heller som ett tillägg (add-on). I Egans bok belyser följande citat detta väl: ”The biggest risk 

of all is creating relationships without considering how value will be created” (s. 230). För att 

CRM skall kunna inkorporeras framgångsrikt skall det delvis genomsyra hela organisationen 

på dess samtliga nivåer, och dessutom inte agera självständigt utan komplettera en 

ursprunglig strategi. Det måste finnas ett tydligt syfte som hela organisationen är medveten 

om, CRM får inte anses vara en ny teknologisk detalj utan snarare ett strategiskt verktyg 

vilket skall generera mervärde för kunden. Sedan finns förvisso också fällor med CRM, och 

precis som tidigare nämnt har långt ifrån alla (snarare merparten) lyckats till fullo med CRM. 

Varje enskilt företag måste enligt sina egna förutsättningar och sin unika situation (givet 

exempelvis bransch, konkurrenssituation etc.) analysera och fastställa hur just vårt företag 
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bäst kan använda CRM, eller om vårt företag för den delen över huvud taget borde använda 

konceptet. Little & Marandi (2003) beskriver bland annat val av integrationskanaler, 

hantering och skapande av förtroende (detta eftersom via CRM hanterar företag information 

många kunder vill eller kräver behandlas konfidentiellt) samt totalkostnaden (hur mycket 

kostar det i slutändan att använda CRM? Att göra misstaget och anta att endast exempelvis 

databasen är vad som kommer att generera utgifter kan bli ödesdigert). Följden av 

ovanstående är alltså: om CRM föregås av god planering, förberedelser och 

programutformning kan konceptet generera mervärde för kunden – men utan dessa faktorer 

kan det snarare minska (Foss & Stone, 2001). 

2.2.5 Anpassningar 
 

Developing buyer–supplier relationships in the right ways requires an understanding of the 
adaptations which two firms engaged in a long-term relationship implement for each other. 

Brennan & Turnbull (1999) s. 482 
 

Anpassningar sker när en part i en relation förändrar sina egna processer eller själva 

produkten för utbytet, enbart för att tillfredställa den andra parten. Enligt litteraturen framgår 

det att både köpare och säljare ägnar tid åt denna anpassning till varandra men att 

anpassningarnas natur skiftar under en relations livslängd. Under de tidiga stadierna 

genomförs anpassningar för att bygga upp tillit, medan under de mer mogna stadierna 

används anpassningarna till att expandera och stärka relationen. Anpassningar är ett sätt att 

binda köparen och säljaren i en nära relation och samtidigt skapa hinder för konkurrerande 

aktörer (Sheth & Parvatiyar, 2000 s. 254). Exempel på dessa anpassningar är alternering av 

produktutbudet, finansiella överenskommelser, informationsutbyte, rutiner, prissättning, 

lagerföring, leveransvillkor eller produktionsprocessen. Dessa anpassningar kräver ofta tid 

och/eller pengar för minst en av parterna. Vad som eftersträvas är vanligtvis sänkta kostnader, 

ökade intäkter eller andra relationsrelaterade förmåner, eller ökad grad av kontroll i relationen 

(Sheth & Parvatiyar, 2000 s. 412-413). Donaldson & O’Toole (2001) beskriver 

anpassningsförfarandet på ett liknande sätt och tillägger att dylika anpassningar traditionellt är 

förekommande på industriella marknader, men har blivit alltmer frekvent förekommande på 

konsumentmarknader i ett försök att skapa masskundanpassning (s. 66-67), och använder 

även Dell som exempel. Via företagets hemsida kan kunder själv beställa datorer helt enligt 

egna specifikationer utan extra kostnad (s. 73). Att genomföra en anpassning kan således ses 

som en investering i en relation vilken önskas bli långvarig. Därför är det också föga troligt 

att en aktör genomför anpassningar i relationer vilken denne saknar tilltro till (Gummesson, 
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2002 s. 40). Tyler, Stanley & Brady (2006) menar även att anpassningar kan leda till ökad 

andel av en kunds totala inköpsvolym och även främja lojalitetsinitiering (s. 334).  

 

2.3 Sammanfattning 
 
I det följande kommer ovan presenterade drivers att sammanfattas för att enkelt se sambandet 

mellan de förutsättningar som krävs för att effekten av de av litteraturen nämnda drivers skall 

kunna utfalla. 

R E L A T I O N S M A R K N A D S F Ö R I N G

 
Som fig. 2.5 sammanfattar är de fem drivers som valts motiverbara givet deras effekt. Av den 

teoretiska bakgrund som ligger till grund för denna referensram är organisation, tillit & 

engagemang, kommunikation, informationsteknologi samt anpassningar (även benämnt 

adaption) de mest förekommande. Organisationens förutsättningar sammanfattas som intern 

integrering och flexibilitet i syfte att skapa en mer flexibel organisation, vilket flertalet 

författare nämner som en förutsättning för en lyckad implementering av RM. På samma sätt 

(se fig. 2.5) listas förutsättningarna för övriga drivers, och sammanfattningsvis föreskriver 

referensramen (i korta ordalag) en flexibel organisation, vilja att stanna i relationen och 

förtroende för övriga i relationen, lyhördhet och utbyte, effektivare kommunikation parterna 

emellan samt långsiktiga fördelar av relationen som de variabler som möjliggör (drivers) en 

framgångsrik strategisk satsning i form av RM. 

 

Givetvis finns viss problematik gällande vilka drivers som tillämpas, eftersom vilka detta blir 

är beroende av vilken författare som används. Exempelvis benämner Morgan & Hunt 

kommunikation som en förutsättning för tillit (sedermera sociala aspekten) istället för att 
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titulera det en egen driver, vilket fullt förståeligt kan bli förvirrande för läsaren. Dock 

förekommer (desto mer under senare år) kommunikation som en egen driver av flertalet andra 

författare, vilket har lett fram till att kommunikation i denna referensram utgör en egen driver. 

En tydligare motivering av litteraturval och särskiljning följer i kapitel 3. 
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K A P I T E L   T R E 
∞ 

UU  NN  DD  EE  RR  SS  ÖÖ  KK  NN  II  NN  GG  SS  MM  EE  TT  OO  DD  
Kapitel tre presenterar val av undersökningsmetoder i syfte att läsaren dels skall förstå under 

vilka förutsättningar slutsatserna är motiverade, samt att skapa möjligheter för kritik, 
alternativt ge riktlinjer för framtida forsknings liknande eller avvikande val av metod. 

 

3.1 Metodteoretiskt förhållningssätt 
 
Metod är det förfarande vilket tillämpas för att redogöra för verkligheten, oavsett om den 

uppfattas objektivt eller tolkat ur ett mänskligt perspektiv. Givet att en undersöknings resultat 

tenderar att variera utefter val av metod, renderar således en stark splittring i frågan om vilken 

metod som skall tillämpas (Jacobsen, 2002). I följande underrubriker redogörs för det 

angreppssätt som tillämpats för denna undersökning. 

3.1.1 Förförståelse 
 
Varje person som står inför en forskningsuppgift utgår ifrån en viss förförståelse, då 

forskaren/utredaren rimligen borde veta något om ämnet på förhand. Det är med hjälp av 

förförståelsen som forskaren sedermera kan formulera problem, frågor, hypoteser etc. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006). Inför problemformuleringen kunde vår förförståelse 

för relationsmarknadsföring som ämne benämnas som hög efter att ha tagit del av flertalet 

högskolekurser som behandlat marknadsföring på C-nivå, och även kursen 

”Relationsmarknadsföring 10p” på D-nivå, där vi bland annat tagit del av författare som Little 

& Marandi, Egan, Donaldson & O’Toole, Sheth & Parvatiyar m.fl. vilka får benämnas som 

ofta citerade författare inom RM då böckerna inte är specialiserade utan försöker täcka ämnet 

från ett bredare perspektiv. Vi har dessutom tagit del av föreläsningar och seminarier givna av 

Akbar Khodabandehloo, forskare, ekonomie doktor och universitetslektor vid Högskolan i 

Borås. Under undersökningens inledande fas formulerades därefter problemet, och 

formulerades också om något, efter att vi dels utfört en inledande orienterande intervju med 

Tomas Nordholm (se kapitel 4) och dessutom breddat den teoretiska bakgrunden med flertalet 

böcker och artiklar i syfte om att försöka täcka RM som ämne från alla tänkbara vinklar 

gällande såväl synsätt som utgivningsår. Den orienterande intervjun med Tomas Nordholm, 

samt publikationer från Dalatrafik, har också höjt vår förförståelse gällande Dalatrafik som 

organisation vilket möjliggjorde att formulera efterföljande frågebatterier mer välgrundat och 

således fortsätta undersökningen med bättre förutsättning. 
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3.1.2 Problemformuleringens utgångspunkt 
 
Om en undersöknings principiella metodrörelse arbetar utifrån valda teorier mot en empiri, 

motiverar detta en deduktiv karaktär enligt Wigblad (1997), vilket överrensstämmer med vår 

undersökningsansats. Diskussionen om undersökningens fokus uppstod utefter ett uttryckt 

intresse från Dalatrafiks sida gällande relationsmarknadsföring. Eftersom (som diskuterat i 

1.2) offentliga organisationer givet karaktärsdrag som byråkrati, hög grad av hierarkisk 

organisationsstruktur, speciella lagstiftningar, politiskt beslutande etc. inte sammanfaller med 

relationsmarknadsföring i generella termer talat identifierades här problemet. Dalatrafik vill 

använda RM, men givet att RM efterfrågar vissa förutsättningar (referensramens drivers) som 

inte sammanfaller med Dalatrafik i allmänna termer sett uppstår här problematiken denna 

undersökning avser att fokusera på. Vidare finns ingen konkret forskning inom RM anpassat 

på offentlig verksamhet, utan den framarbetade teoretiska referensramen baseras på 

kärnreferenser inom området. Inom RM som vetenskapligt rön utgör dessutom drivers endast 

en blygsam del av den totala forskningen, där merparten hellre fokuserar på rena strategiska 

frågor (CRM, kundklubbar och dylikt). Således motiveras det vetenskapliga bidrag som denna 

undersöknings syfte medför genom att angripa ett relativt outforskat område vilket ger studien 

en explorativ karaktär. 

3.1.3 Behov av djupa frågeställningar 
 
Forskningsmetoden väljs utefter vilken typ av information som skall samlas in. Om det är 

fråga om komplex information, explorativa frågeställningar och liknande omständigheter 

riktade emot ett fåtal enheter sägs metoden vara kvalitativ. Efterfrågas istället ett bredare 

empiriunderlag baserat på flertalet enheter och en extensiv uppläggning väljer forskaren en 

kvantitativ forskningsmetod (Jacobsen, 2002 s. 56-57). Referensramen har föreskrivit att RM 

fungerar olika bra för olika organisationer, och därmed krävs att vi riktar djupt fokus mot den 

organisation vi undersöker. Undersökningsproblemet är av en komplex natur och i och med 

att flera aspekter hos organisationen måste utvärderas i flera nivåer. Därför skulle 

övergripande frågeställningar, kortare intervjuer eller enkäter omöjligen tillhandahålla oss 

tillräckligt utförliga svar att med framgång basera analysen på. Vi har genomfört 

semistrukturerade intervjuer med samtliga respondenter eftersom frågeställningarna kräver att 

vi har möjlighet att ställa följdfrågor och kontrollera att vi tolkat svaren på det sätt som 

respondenten vill förmedla dem. Givet detta motiverar vi en kvalitativ ansats gentemot 

problemet då en kvantitativ skulle lämna alldeles för stora tomrum i empirin och därmed 
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skulle analysen med största sannolikhet bidra till en felaktig slutsats. Att frågorna träffar 

problemområdet och därmed ger oss den information som krävs för att besvara syftet styrker 

vi med att frågorna är helt förankrade i referensramen. Frågorna är formulerade öppet för att 

testa olika aspekter hos respektive driver, med ett antal på förhand framarbetade följdfrågor 

för att täcka eventuella svarsalternativ faller bort på grund av de öppna inledande frågorna. 

Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod och även grundstrukturen på frågeställningarna 

har baserats på Lantz (2007), vilket motiverade en intervjumetod som sammanföll med 

undersökningsmetoden, i vårt fall semistrukturerade intervjuer givet vår kvalitativa ansats. 

3.2 Undersökningens utformning 
 
Under följande rubriker kommer undersökningens praktiska genomförande att presenteras. 

Val av respondenter, frågeställningar och litteraturval skall motiveras. 

3.2.3 Dalatrafik 
 
Som förklarat tidigare är Dalatrafik i första hand valt eftersom denna aktör har ett uttalat 

intresse för att arbeta med RM, vilket torde underlätta samarbetet och empiriinsamlingen. Den 

situation som företaget befinner sig i är som argumenterats för i det inledande kapitlet 

förvisso god för undersökningens syfte, men å andra sidan finns flertalet aktörer inom samma 

geografiska område i liknande situationer. Valet av Dalatrafik motiveras därför delvis igenom 

sin situation, men huvudsakligen givet sitt intresse. Dalatrafik kan motiveras igenom sin 

situation som offentlig aktör, vilket medför en offentlig ägarstruktur, lagstiftning att ta hänsyn 

till speciellt riktad mot denna verksamhet samt ett kundunderlag som inte kan segmenteras i 

och med att Dalatrafik utför en samhällsnytta. 

 

Eftersom syftet är att genom Dalatrafik som exempelföretag finna indikatorer för offentlig 

verksamhet fordrar detta att Dalatrafik är representativt. Offentlig sektor är per definition 

verksamheter som å statens, kommunernas eller landstingets vägnar utför samhällsnytta och 

är skattefinansierat, vilket därmed sammanfaller till fullo med Dalatrafik. Trots detta vill vi 

poängtera att kollektivtrafik och exempelvis sjukvård måhända båda faller under denna 

definition, men kan trots detta skötas på mångt olika sätt, och dessutom kan detta skilja sig 

geografiskt exempelvis mellan större och mindre kommuner. Ytterliggare faktorer att ta 

hänsyn till är verksamhetens omfång eller bolagsformen. Givet detta påstår vi att Dalatrafik är 

representativt för offentlig verksamhet avseende skattefinansiering, politisk styrning, 

samhällsnytta, speciell lagstiftning med mera. Dock finns en stor bredd bland olika typer av 
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offentlig verksamhet, och förmodligen kommer Dalatrafik att påminna mer om länstrafiken i 

Skåne än sjukvården i Borlänge. 

 

Fördelen med Dalatrafik är att det är en liten organisation vilket tillåter oss att få god insyn i 

verksamheten inom ett relativt kort tidsspann, samt att Dalatrafik är intresserade av ämnet och 

således borde de vara mer öppna för våra frågeställningar och krav på tillgång till information. 

Som nackdel kan nämnas att intresset Dalatrafik har kan innebära en överdrivet positiv syn på 

RM vilket därmed ställer krav på organisationens kunskap om RM vilken vi på förhand inte 

kan utvärdera. Med detta menar vi att risken finns att en alltför positiv bild av organisationens 

förutsättningar målas upp, vilket vi ämnar motverka genom att ställa frågorna så pass precisa 

att svaren blir svåra att vinkla. Frågebatterierna är konstruerade för att träffa faktorer vilka 

respondenten antingen kan visa att Dalatrafik uppfyller eller inte, och undvika frågor vars svar 

baseras på önskemål och egna uppfattningar om verksamheten. 

 

Swebus (som presenteras mer utförligt i kapitel 4), som också ägnas en viss uppmärksamhet i 

denna undersökning, är inte en del av Dalatrafik utan en egen oberoende aktör. Däremot har 

frågebatterierna behandlat frågor såsom i vilken grad Swebus integreras med de olika 

avdelningarna, och som empirin pekat mot (se 4.1.1 samt bilagorna) är Swebus närmare en 

extrainsatt organisationsavdelning under upphandlande period än en helt extern aktör. Varför 

vi fattade intresse för Swebus motiveras av att Swebus är den direkta länken mellan Dalatrafik 

och kundunderlaget, och kan därigenom ses som en mellanhand i fråga om att leverera värde. 

Vikten av att utvärdera mellanhänder styrks av att mellanhänderna ingår i kundmarknaden, se 

resonemanget kring Christopher et al. (1999) i referensramens 2.2. 

3.2.4 Val av litteratur 
 
Utgångspunkten för litteraturvalet har varit den kurslitteratur som beskrivits under 3.1.1, 

vilken vi sedan kompletterat med artiklar som behandlat RM och i synnerhet dess drivers 

samt flertalet andra författare. Valen av artiklar och böcker motiveras av i vilken utsträckning 

de är refererade, så i konkreta ordalag fattade vi intresse för de författare vars namn dök upp 

vid flertalet tillfällen. Det är detta vi menar med kärnreferenser. Det bästa exemplet är artikeln 

vilken näst intill inledde diskussionen kring drivers i RM-sammanhang, Morgan & Hunt från 

1994, vilken väldigt få böcker inom RM inte citerar vid ett eller flera tillfällen. Detsamma 

gäller författare som Grönroos, Sheth & Parvatiyar, Little & Marandi, Egan eller Gummesson. 

Förutom dessa har referensramen tillagts artiklar publicerade mellan 2005-2007 i syfte att 
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försäkra oss om att ståndpunkterna fortfarande är accepterade. De drivers som hänvisas till i 

referensramen är således baserade på litteraturvalet, och de fem drivers som har lyfts fram är 

en sammanställning av den valda litteraturen. Utgångspunkten för litteraturvalet har således 

varit den beskrivna kurslitteraturen, vilken expanderades med kurslitteraturens referenser och 

ytterligare litteratursökning via biblioteket vid Högskolan Dalarna och dess databaser. 

3.2.3 Kategorisering av drivers 
 
Det skall också nämnas att de fem drivers vi presenterade i föregående kapitel är som 

beskrivet ovan en sammanställning av flertalet författare, och därmed är kategoriseringen vår. 

Givet att olika författare benämner länken emellan de olika variablerna något olika, kommer i 

analyskapitlet olika drivers falla samman och återfinnas under flera rubriker, givet att de är 

starkt sammankopplade. Den kategorisering vi presenterat i referensramen betyder således 

inte att det rör sig om fem oberoende drivers utan fem ytterst nära besläktade sådana. 

 

Motiveringen till själva kategoriseringen förutom att rent strukturellt dela in dem i våra 

kategorier (organisationens avdelningsintegrering, tillit & engagemang, kommunikation, IT 

samt anpassningar) bygger på i vilken mån de är omnämnda individuellt i litteraturen. 

Exempelvis framgår det av fig. 2.2 i referensramen att Morgan & Hunt (1994) anger 

kommunikation som en förutsättning för tillit snarare än en egen driver. Vi motsäger oss på 

intet sätt att kommunikation är en förutsättning för tillit, men givet att vi även stött på 

kommunikation bland andra författare, exempelvis Batt & Purchase (2004) som i sin artikel 

ger kommunikation betydligt större svängrum än Morgan & Hunt. På samma sätt anger vissa 

författare IT som ett verktyg för bland annat kommunikation, vilket betyder att vi även skulle 

ha kunnat placera dessa inom samma driver. Dock återfinns IT bland flertalet som en egen 

betydande driver, i vårt fall har vi presenterat Sheth & Parvatiyar (2000). Därmed inte sagt att 

vi anser att kommunikation och IT är separerade, men precis som med samtliga fem 

presenterade drivers är dessa fem dominerande individuella drivers enligt den litteratur denna 

undersökning baserar sig på. 

3.2.4 Intervjuer, respondenter och frågeställningar 
 
Den empiri som presenteras i kapitel 5 är baserad på intervjuer med fyra anställda på 

Dalatrafik. Vår huvudsaklige respondent är Tomas Nordholm, marknadschef, som ansvarar 

för marknadsföring, kampanjer, varumärket, sponsring, kundservice och ingår i 

ledningsgruppen. Han har ägnats två intervjuer då han som marknadsföringsansvarig är den 
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som skulle planera ett eventuellt arbete med RM. Efter dessa har vi även intervjuat Lars 

Grahn, informationsansvarig, vars arbete innefattar tidtabellerna, reklamationer, tidningen 

Hållplatsen, hemsidan och trafikdatabaser. Vi fick intresse för Lars Grahn eftersom det i 

intervjun med Tomas Nordholm framgick att Lars Grahn har ansvaret för 

kundärendehanteringsprogrammet Boomerang, och är den som kanske har störst kunskap om 

kunderna. Den tredje respondenten är Helen Lodenfors, som arbetar på kundservice och 

bemannar växeln, sköter receptionen och säljer färdbevis. Helen Lodenfors motiveras som 

respondent av den anledningen att hon har direktkontakt med kundunderlaget och dessutom 

för att hon arbetar i en annan nivå inom organisationen vilket ger en annan vinkling. 

Avslutningsvis trafikchefen Björn Floresjö, som ansvarar för trafikverksamheten och har 

kontakt med Swebus och ägarna samt ingår i ledningsgruppen. Eftersom han är den som 

huvudsakligen ansvarar för produktens utformning samt att han arbetar på en annan avdelning 

än övriga vilket motiverar honom som respondent. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes semistrukturerat och bandades efter respondenternas 

godkännande, utom intervju fem med Björn Floresjö då denna genomfördes via telefon. 

Istället ställde en av oss frågorna och den andre antecknade. De första fyra genomfördes 

personligen och intervjun med Björn genomfördes av tidsskäl via telefon. Samtliga 

respondenter har givit sitt medgivande till att medverka och nämnas vid namn i denna 

undersökning och har fått tillgång till materialet innan dess publicering. 

 

Det första frågebatteriet behandlade frågor kring beslutsfattande, organisationshierarki, 

ägarstruktur, marknadsföringsarbetet idag, marknadsprioriteringar, lagstiftning och samarbete 

med upphandlingspartnern Swebus och det budgetmässiga utrymmet. Denna intervju 

genomfördes den 29:e mars 2007 och resultatet presenteras i kapitel 4 samt kapitel 5. 

Informationen om Dalatrafik är således baserad på intervjun med Tomas Nordholm, men även 

publikationer och information via Dalatrafiks webbplats som vi har tagit del av. Den andra 

intervjun genomfördes den 23:e april 2007 och frågebatteriet baserades och utformades i 

enlighet med referensramen. Frågornas huvudsakliga syfte var att täcka samtliga aspekter i 

referensramen hos respektive driver i största möjliga mån i syfte att kunna bedöma 

Dalatrafiks potential att uppfylla de krav som referensramen målar upp. Intervjun bestod av 

21 huvudfrågor och en rad följfrågor, merparten utarbetade på förhand i syfte att försäkra oss 

om att få den information vi ville åt och somliga kom till under själva intervjun. Bägge dessa 
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intervjuer genomfördes på Tomas Nordholms kontor på Dalatrafiks huvudkontor. Den första 

intervjun tog uppskattningsvis 40 minuter och den andra cirka 75 minuter. 

 

Den tredje intervjun genomfördes den 27:e april 2007 med Lars Grahn på Resecentrum 

(annan byggnad i anslutning till Borlänge Central ett par kilometer från huvudkontoret). 

Frågebatteriet bestod dels av samma frågor som ställdes till Tomas Nordholm i syfte att testa 

om svaren stämde överrens, samt några ytterligare frågor anpassade speciellt för Lars Grahns 

arbete. Lars Grahn var också intressant eftersom han inte sitter i samma byggnad som Tomas 

Nordholm, och frågorna behandlade förutom hans expertis kring Boomerang även 

organisationsintegrering. Ett antal frågor vidareutvecklades också från svaren som erhållits av 

Tomas Nordholm i syfte att både bekräfta hans svar och vidareutveckla dem. Intervjun tog 

uppskattningsvis 45 minuter. 

 

Den fjärde intervjun genomfördes även den i Resecentrum strax efter föregående intervju, 

denna med Helen Lodenfors i samma byggnad. Syftet var delvis att kontrollera somliga svar 

vi fått av föregående respondenter gällande integrering och kommunikation, men också att få 

en direkt bild av kunderna då Helen Lodenfors till skillnad från Tomas Nordholm och Lars 

Grahn har en daglig direktkontakt med kundunderlaget. Dessutom i egenskap av skillnad i 

ansvarsområden torde hennes syn på organisationen avvika något vilket kan vara intressant 

för denna undersökning. Intervjun tog cirka 20 minuter. 

 

Intervju fem genomfördes den 2:a maj 2007 via telefon med Björn Floresjö. Intervjun tog 

cirka 20 minuter och behandlade frågor om produktens utformning, möjlighet till att ändra 

trafikutbudet men även organisationsintegrering, kommunikation och IT-användning. 

 

Samtliga frågeställningar är utformade efter referensramen och har följt samma struktur, det 

vill säga att alla frågor som rör organisationsintegrering är baserade på 2.2.1. Gällande 

organisation lyftes ur referensramen faktorer såsom avdelningsintegrering, 

internkommunikation, beslutsfattning, ansvarsområden samt Swebus fram. I referensramen 

lyfts det exempelvis fram att marknadsföring (och därmed relationsmarknadsföring) inte kan 

existera som en isolerad funktion eller avdelning, utan RM måste genomsyra hela 

organisationen. Således såg vi ett behov av att ta reda på i vilken utsträckning Dalatrafik 

exempelvis internkommunicerar, vilket återfinns i frågebatteriet: 
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Fråga: Vilka möjligheter till internkommunikation finns hos Dalatrafik? 
C

he
ck

lis
ta

 e
lle

r 
fö

ljd
fr

åg
or

 
 Kanaler (intranät, möten, nyhetsbrev etc.) 

 Involveras samtliga? 

 Frekvens (”på ritbordet” eller ”beslutsförmedling”) När informeras andra? 

Varför? 

 Nivå 

 Responsmöjligheter 

 

Gällande tillit och engagemang skapades frågorna på samma sätt. Referensramen föreskriver 

exempelvis att reducera risken är nödvändigt för att skapa tillit (samtidigt som tillit reducerar 

osäkerhet), och således följer frågor om klagomålshantering, värderingar och liknande. På 

samma sätt konstruerades frågor om kommunikation, informationsteknologi och anpassningar 

och samtliga frågeställningar är bifogade som bilagor i slutet av denna undersökning. 

3.3 Metodkritik 
 
Under nedanstående rubriker kommer denna uppsats huvudsakliga svagheter som vi har 

uppmärksammat att presenteras och diskuteras i syfte att uppmana läsaren till kritik. 

3.3.1 Tidsspannet och respondenterna 
 
Givet att denna undersökning utförs som ett examensarbete är tidsspannet begränsat. Vi har 

allt eftersom empiri insamlats noterat att insikten om Dalatrafik har vidgats avsevärt med 

varje intervju, och således är det inte obefogat att påstå att fler intervjuer inte hade varit 

bortkastad möda, exempelvis med övriga två avdelningar (ekonomi och särskild 

kollektivtrafik). Denna kritik bemöter vi med att ingen av dessa har någon direkt påverkan för 

det arbete som skall utföras i samband med planering av RM givet att vårt syfte avser drivers 

och inte det strategiska arbetet med RM. Skulle syftet vidgas, vilket det torde göra om 

Dalatrafik väljer att satsa på relationsmarknadsföring kommer också en undersökning krävas 

med utförligare empiriskt underlag. Även om vi hade önskat oss mer tid och mer respondenter 

känner vi oss synnerligen säkra på att påstå att empirin inte alls är otillräcklig. Detta på grund 

av djupet i intervjuerna och ett motiverbart urval av respondenter. Fler studier inom området 

uppmuntras dock, där vår undersökning kan utgöra utgångspunkten. 
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3.3.2 Vinkling av frågor som ett resultat av litteraturval 
 
Det är också fullt möjligt att hävda att givet att denna uppsats är relativt deduktivt utformad är 

referensramen av allra största vikt. Därmed, precis som vi också skrivit under 3.2.3, är 

frågorna vars svar analysen sedan grundas på beroende av vilken referensram som appliceras, 

och referensramen i sig är ett resultat av vilken litteratur som tillämpas. Vi har tidigare nämnt 

att det finns spridda åsikter kring vilka drivers som är mest relevanta, rätt eller fel och så 

vidare, men faktum kvarstår att sett till relationsmarknadsföring som vetenskap är drivers ett 

relativt litet område vilket har fått betydligt mindre uppmärksamhet än exempelvis CRM, 

vilket kan tyckas underligt då CRM påverkas av drivers. Den enkla sanningen är att trots allt 

kvarstår faktumet att drivers är relativt lite omskrivet, och samma författare omnämns om och 

om igen som referenser. Vårt val av litteraturreferenser har vi motiverat utefter bästa förmåga 

och vi har sökt litteratur via alla kanaler som stod till vårt förfogande, och givet vår 

motivering av litteratur är vi övertygade om att referensramen är adekvat för sitt 

användningsområde. 

 

Ett andra problem vi står inför är att RM som strategiskt verktyg ursprungligen är anpassat för 

kommersiella verksamheter och inte offentliga organisationer, och vi har inte funnit någon 

som helst litteratur om RM som är anpassad för offentlig verksamhet. Däremot har vi inte 

funnit påståenden om att RM skulle vara helt fel för en offentlig verksamhet, och vi anser det 

inte själva heller, och trots allt är ju detta vad undersökningen avser finna svar på.
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K A P I T E L   F Y R A 
∞ 

DD  AA  LL  AA  TT  RR  AA  FF  II  KK  
Detta kapitel syftar till att förtydliga Dalatrafik och dess verksamhet för läsaren, eftersom 

faktorer gällande hur organisationen fungerar blir avgörande för analysens struktur. Delar 
av detta kapitels material kommer även att ingå i analysen. Informationen kommer från 

publikationer från samt intervjuer med Dalatrafik. 
 

4.1 Bolagsinformation 
 
Dalatrafik ägs till 50 % av landstinget i Dalarna och den andra halvan är fördelad till länets 15 

kommuner, varav kommunernas andel ägande följer invånarantalet. Ägarna utövar inflytande 

över Dalatrafik vid två bolagsstämmor per år. Dalatrafik är moderbolag i en koncern 

bestående av dotterbolagen Dalatrafik Service AB och Dalatrafik Bussgods AB, samt 

intressebolaget Tåg i Bergslagen som ägs till 25 %. Huvuduppgiften för bolaget är att med 

Lagen om Offentlig Upphandling (LoU) som stöd upphandla busstrafik för perioder om 6-9 år 

(nuvarande upphandlande bolag är Swebus), samt bestämma trafikutbud och priser i 

samarbete med Dalarnas kommuner och landsting. Affärsidén är att ”[…] öka det kollektiva 

resandet genom att sälja lokala och regionala resor som av kunden upplevs som säkra, 

miljövänliga, tillgängliga och prisvärda”. Företaget har cirka 30 anställda vid kontoret i 

Borlänge. (www.dalatrafik.se, 2007-04-01). 

4.1.1 Organisationen 
 
Dalatrafik består av fyra avdelningar, ekonomi, marknad, trafik & teknik samt särskild 

kollektivtrafik. Dessa styrs av en VD som når ut till organisationen via en ledningsgrupp, som 

Ekonomi 

Marknad 

 

VD & Ledning SWEBUS

Trafik & Teknik 

Särskild kollektivtrafik
Fig 4.1 
Dalatrafiks organisation 
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består av alla avdelningschefer. Swebus, markerat i grått i fig. 4.1, fungerar näst intill som en 

ytterliggare organisationsavdelning även om den inte är till fullo integrerad eftersom detta 

trots allt är en extern aktör. 

4.2 Produkten 
 
I det följande skall Dalatrafiks produkt utvecklas i ett antal utvalda underrubriker som är av 

intresse för undersökningen. Den primära verksamheten är som beskrivet att upphandla, 

planlägga och marknadsföra kollektivtrafiken i Dalarna. 

4.2.1 Finansiering och lagstiftning 
 

Tillgång till kollektivtrafik är en rättighet för medborgare i Sverige enligt Lagen om ansvar 

för viss persontrafik (SFS 1997:734). I och med att produkten klassificeras som samhällsnytta 

är företagets resultat inte möjligt att motivera rent företagsekonomiskt. Kunderna reser till 

kraftigt rabatterade priser och intäkterna från biljettförsäljning täcker inte kostnaderna utan för 

att uppnå nollresultat ges så kallade driftbidrag vilket finansieras av Dalarnas skattebetalare 

(driftbidraget uppgår till cirka 50 %). Trafikutbudet bestäms på ett sådant sätt att 

resmöjligheterna skall passa ett så stort antal att länens innevånare så möjligt, men på grund 

av de begränsade ekonomiska resurserna kan inte utbudet bli optimalt för enskilda kunder. 

(www.dalatrafik.se, 2007-04-01). 

4.2.2 Resegaranti 
 
I och med att den huvudsakliga nyttan från kundens perspektiv sett med kollektivtrafik är att 

förflyttas från plats A till B är detta också vad kunden förväntar sig skall utföras. Dalatrafik 

erbjuder samtliga resenärer en resegaranti som består av tre löften: 

 

1. Du ska tryggt och säkert kunna förbereda din resa 

Via tidtabeller, uppdaterad information på webbplatsen och personlig information via 

kundservice erbjuds kunden flera sätt att planera resan i förväg. 

2. Du ska tryggt och säkert kunna genomföra din resa 

Via skyltning på hållplatser och bussar ska just din buss vara tydligt skyltad. Avgången 

ska ske i utsatt tid, information under resan kan du alltid få av föraren och ankomsten 

ska sammanfalla med utlovad tid. 
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3. Du kompenseras – vi betalar om vi inte håller vad vi lovat 

Om förseningar i trafik eller brister i vår information gör att du riskerar att komma mer 

än 20 minuter för sent kan du istället åka taxi till ditt resmål. Vår kundservice beställer 

den åt dig, eller beställ själv och skicka in kvittot så betalar vi. 

(www.dalatrafik.se, 2007-04-01) 

4.2.3 Biljettsystem 
 
Tomas Nordholm uppger förvisso att Dalatrafiks nuvarande biljettsystem är relativt modernt 

(Intervju 2007-03-29), men trots det är Dalatrafik delaktiga i ett gemensamt projekt att 

utveckla systemet ytterligare i samarbete med närliggande läns kollektivtrafikbolag. För 

bolagen innebär det nya systemet, BIMS (Biljettsystem i Mellansverige), lägre 

driftskostnader, bättre position gentemot systemleverantören i och med en större order samt 

att inom området (Mellansverige) finns en stor andel gränsöverskridande trafik, vilket betyder 

en förenkling för både bolagen och resenärerna. De fyra nyckelmotiven är enkelt, säkert, 

flexibelt och prisvärt. BIMS skall fungera på bussar och tåg, hos ombud och kundcenter, 

försäljningsautomater och dessutom hemifrån. Kunderna skall genom satsningen uppleva god 

service, olika laddningsmöjligheter för korten, det vill säga ett smidigare och tryggare system, 

vilket de upphandlande parterna dessutom hoppas skall leda till bättre kundrelationer. 

(bims.dalatrafik.se, 2007-04-01) 

4.2.4 Förarcertifiering 
 
Eftersom de enda för kundernas del synliga delarna av Dalatrafik som organisation fysiskt 

vanligtvis är själva bussen och dess förare är det givetvis av vikt att bussföraren är kapabel att 

utföra sitt arbete på ett sätt som gynnar Dalatrafik. I samarbete med samtliga 

kollektivtrafikbolag i Sverige och dess branschorganisation SLTF (Svenska 

Lokaltrafikföreningen) har Dalatrafik framarbetat ett förarcertifieringsprogram. Detta bygger 

på att utbilda förarna inom kundbemötande, övergripande branschfrågor (exempelvis 

säkerhet, drogpolicy eller handikappförståelse) samt lokala frågor, exempelvis tidtabeller och 

priser. Syftet är att höja statusen på föraryrket, öka tryggheten och att ge förarna ett bevis på 

att de kan hantera kundrelationer. (www.dalatrafik.se, 2007-04-02) 
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4.2.5 Trafikplanering 
 

Planeringsprocessen är en fortlöpande cykel som pågår under hela året. Beställningar från 

ägarna, kommuner och landstinget, skall senast vara inne den sista juni varje år. Detta 

efterföljs av en planeringsprocess som tillsammans med ägarna skall resultera i en 

trafikförsörjningsplan som skall utarbetas och fastställas vid årsskiftet. Detta resulterar sedan i 

ett arbete med tidtabellerna som pågår parallellt från november till maj månad avseende 

tidtabellerna som gäller för kommande år. Trafikutbudet fastställs två månader i förväg i syfte 

att ge möjlighet för övriga intressenter som är beroende av tidtabellerna att planera, 

exempelvis Swebus som skall planera med personal och övriga länstrafikbolag eller SJ då 

vissa resor går över längre sträckor och byten olika bolag emellan. Trafikdatabasen blir 

således låst och tiderna exporteras till en rad kringsystem, talsvar, Internet etc. ”Det är en hel 

del saker som man går in och vi försöker låsa två månader i förväg. Du hörde jag sa 

’försöker’, vilket alltså innebär att korrigeringar och justeringar måste kunna göras för det är 

inte en statisk värld vi lever i. Vi kan göra fel och det kan bli snabba förändringar, 

vägavstängningar eller andra saker som gör att vi måste göra förändringar.” (Intervju Björn 

Floresjö, 2007-05-02) 

4.3 Marknadsföring 
 
Marknadsföringsarbetet sköts av Tomas Nordholm, marknadschef på Dalatrafik, som 

ansvarar för marknadsplaneringen. Beslutsfattandet sker igenom diskussioner i en 

ledningsgrupp vilken består av avdelningschefer för marknad, ekonomi, trafik, särskild 

kollektivtrafik samt VD. I vissa större fall gällande enskilda kommuner kan ägarna även ingå 

i diskussionen och komma med propåer. Det formella beslutsfattandet hanterar marknadschef 

och VD. Enligt Nordholm är Dalatrafik som organisation inte speciellt låst gällande 

åtgärdsplaner, utan möjligheter för att implementera nya idéer finns, i synnerhet med tanke på 

att Dalatrafik är en relativt liten organisation, men också med tanke på att Swebus (nuvarande 

upphandlade bussbolag) är enda entreprenören att ta hänsyn till. (Intervju Tomas Nordholm, 

2007-03-29) 

 

Dalatrafik har gällande marknadsföringsåtgärder mer inriktat sig gentemot 

direktmarknadsföring och frångått den tidigare, varumärkesinriktade angreppsvinkeln då 

uppfattningen hos Dalatrafik i dagsläget är att varumärket är väl ansett i fråga om miljö- och 
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ekonomiaspekter. Just nu arbetar Dalatrafik med att ta fram en typ av kundklubb, om vilken 

Tomas Nordholm säger som följer: 

 

Vi har nu ett arbete med vår hemsida där vi har en kundklubb där man får registrera sig och 
få nyhetsbrev med mera. Det finns något i Skåne som heter ”mina sidor”, SL har något som 
heter ”mitt SL” och något sådant är vi ute efter. Man skall kunna ha sin egen sida, man skall 
kunna prenumerera på tidtabeller för specifika linjer, man skall få störningsinformation om 

vissa linjer, man skall kunna ladda sitt kort, se resehistorik, få erbjudanden som är 
skräddarsydda. Det är det stora visionära vi satsar mot men det är ingenting man löser på en 

natt. 
(Tomas Nordholm, intervju 2007-03-29) 

 

På frågan om det är en medveten CRM-satsning svarar Nordholm som följer: 

 

Ja, det är väl det vi satsar på. Men sedan också DR, men det är mer när det sker 
trafikomläggningar. Då kan man säga att vi satsar stenhårt på DR. Vi har även en tidning 

som kommer till alla hushåll och är en storsatsning […] Man kan säga att i stora drag går vi 
från de stora svepande kampanjerna till mer inriktade insatser. Det kostar mycket pengar 

men det ger stor effekt också. 
(Tomas Nordholm, intervju 2007-03-29) 

 

Budgetmässigt har Nordholm inte några speciella restrektioner. Det finns utrymme för att 

genomföra kampanjer och liknande om de kan motiveras för ledningen, och vid till exempel 

trafikomläggningar kan extra kapital tillskjutas. På frågan om vad Dalatrafik hoppas kunna få 

ut av ett arbete med RM svarar Nordholm ”[…] en mer direkt kommunikation. Vara mer 

lyhörda och föra en dialog.” (Tomas Nordholm, intervju 2007-03-29) 

4.3.1 Kundunderlaget 
 

Vi frågar Tomas Nordholm om specifika kundgrupper kan prioriteras. Han hävdar att detta är 

möjligt i relativt stor utsträckning, vilket också utförs i egenskap av riktade kampanjer. Nu 

genomförs exempelvis en kampanj riktad mot ungdomar, och eftersom att exempelvis olika 

rabattkort är riktade mot olika åldergrupper är det relativt enkelt att rikta en kampanj. På 

följdfrågan om det är möjligt att bara prioritera vissa grupper eller om samtliga måste satsas 

på svarar Nordholm att det är viktigt att hålla alla i åtanke eftersom Dalatrafik är ägda av 

kommuner och landsting. Däremot om branschorganisationen hävdar att exempelvis 

ungdomar skall prioriteras kommer även Dalatrafik att satsa på ungdomsåtgärder, vilket kan 

medföra kritik från andra demografiska grupper men det är inget Dalatrafik känner sig 

tvingande att tillgodose omedelbart. ”När de gäller olika kundgrupper kan vi säga att vi är 
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mer styrda när det gäller att få med hela länet än att få med särskilda åldrar. Där är det lite 

så att vi känner att vi har ett ansvar för alla. Det är ett länstrafikbolag vi har. Men lägger 

man om trafiken i Borlänge så marknadsför man ju naturligtvis det hårdare i Borlänge.” 

(Tomas Nordholm, intervju 2007-03-29) 

Vid nästa intervjutillfälle spinner vi vidare på kundunderlaget och frågar Tomas Nordholm i 

vilken utsträckning Dalatrafik segmenterar sitt eget kundunderlag och därmed ökar 

kännedomen om sin egen marknad. Dalatrafik har inga exakta uppgifter, exempelvis 

procenttal, på vem som väljer kollektivtrafik. Det finns dock två tydliga grupper, ofrivilliga 

kontra frivilliga resenärer. Den första kategorin utgörs exempelvis av skolungdomar som inte 

har andra resmöjligheter än kollektivtrafiken. Generellt tror sig Dalatrafik också ha fler 

kvinnliga resenärer än manliga. Det har inte gjort några försök att mäta exakt vem som väljer 

kollektivtrafiken. Däremot finns i viss mån branschstatistik att ta del av. (Intervju Tomas 

Nordholm, 2007-04-23) 
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K A P I T E L   F E M 
∞ 

EE  MM  PP  II  RR  II  SS  KK  TT      AA  NN  AA  LL  YY  SS  UU  NN  DD  EE  RR  LL  AA  GG  
I följande kapitel redogörs för det insamlade empiriska material som denna undersökning 

baserar sig på. Strukturen bygger på en sammanfattning av de fem intervjuerna vilka kortats 
ned i största möjliga mån, men innehåller även de citat som bedömts som tillräckligt 

kärnfulla. Kapitlet är indelat i samma underrubriker som referensramen. 
 

5.1 Organisationens avdelningsintegrering 

 
Dalatrafiks internkommunikation bygger på olika e-postgrupper för informationsdelgivning 

där mottagarna kan anpassas från individuellt till avdelningar till samtliga, samt olika möten 

för interaktion. Dels rör det sig om planeringsmöten som hålls två gånger i månaden med 

representanter från varje avdelning. Dessa möten hanterar frågor rörande den dagliga 

verksamheten, och representanterna får sedan vidarebefordra informationen. Protokoll från 

dessa möten finns tillgängliga för samtliga inom organisationen. Ungefär var tredje vecka 

hålls också ledningsgruppsmöten. Ledningsgruppen består av VD och chefer för 

avdelningarna (marknad, ekonomi, trafik & teknik samt särskild kollektivtrafik), närvarar gör 

även sekreterare. Dessa möten behandlar strategisk beslutsfattning och fungerar vanligtvis 

som så att den berörda avdelningen framarbetar ett förslag som det sedan tas beslut om på 

mötet. (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) På frågan om det är direkt beslutsfattning 

gällande vad en avdelning presenterar eller omfattande diskussioner får vi följande svar: 

 

Det är väldigt olika, men det är väldigt sällan som det bestäms någonting och jag bara 
skickar ut information, utan det är oftast en diskussion före med berörda avdelningar, till 

exempel när vi införde resegarantin för några år sedan så var det mycket diskussioner kring 
den idén, då var även exempelvis ekonomiavdelningen involverade, eftersom det hade med 
penningtransaktioner att göra, garantipengar till dem som reser, så då är naturligtvis de 

också involverade redan från början. 
(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

 

Det som diskuteras på ledningsmötena är upp till varje avdelningschef att vidarebefordra då 

protokollen inte finns tillgängliga, vilket motiveras av att viss information kan vara känslig. 

När information från planerings- eller ledningsgruppsmöten forslas vidare är syftet mer 

informerande än responssökande. Tomas Nordholm påpekar att synpunkter helst skall 

framföras innan beslut tas, men givetvis har tagna besluts hävts och ändrats (Intervju, 2007-

04-23). Vi sammanfattar möjligheterna till internkommunikation hos Dalatrafik som 
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mailgrupper och den information som vidarebefordras från möten, och Tomas Nordholm 

kommenterar: 

 

Ja, och dessutom är mun-till-mun nog så viktigt, eftersom vi är så pass få är det rätt vanligt, 
det kan hända att man bara informerar varandra på fikarasten eftersom alla [utom 

kundservice] finns här, vilket också har varit lite av ett problem eftersom att om VD:n säger 
något på en fikarast så tror man att alla vet det, men de [kundservice] missar det helt och 
jobbar dessutom olika tider, det här är någonting vi har tryckt på ganska mycket. Vi har 

också fått en kille [Lars Grahn] från min avdelning som är informationsansvarig som sitter 
där uppe också och är väldigt mån om detta. 

(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 
 

Graden av integrering mellan avdelningar varierar mellan tillfällen och olika avdelningar. 

Exempelvis har inte marknadsavdelningen lika stor kontakt med ekonomiavdelningen som 

andra avdelningar då denna är relativt administrativ och därmed inte direkt involverad i 

marknadsavdelningens dagliga arbete. Kundservice, som är en del av marknadsavdelningen 

och befinner sig på Resecentrum och inte huvudkontoret som övriga, har exempelvis inte 

tillgång till den mun-till-mun informationen Tomas Nordholm nämner. Han berättar dock för 

oss att om exempelvis en hållplats skall flyttas i Ludvika är han mån om att försäkra sig om 

att kundservice känner till detta innan informationen offentliggörs i media. Vi frågar Lars 

Grahn, informationsansvarig, och Helen Lodenfors, kundservice, hur de tycker att 

internkommunikationen fungerar och om de önskar se några förändringar: 

 

Innan Tomas blev min chef och vi gjorde den omorganisationen med en marknadsavdelning 
var kundservice bara en tarm på trafikavdelningen och det var väldigt produktionsstyrt. Det 

som prioriterades och var viktigt var planerarna samt de som lägger trafiken och allting 
annat ansågs vara mindre väsentligt. Men i och med att det blev en omorganisation och att 

marknadsavdelningen skapades blev det ett annat fokus. Tomas är mitt språkrör nere på 
huvudkontoret och vi pratar i telefon flera gånger per dag. Han är ju också med i 

ledningsgruppen vilket innebär att även jag kan få ta del av aktuell information vilket absolut 
inte var fallet tidigare. Så det har helt enkelt blivit mycket bättre. Det fungerar och jag känner 

mig inte åsidosatt. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Det har blivit bättre. Visst, det blir det svårigheter när vi sitter på två olika ställen. Det som 
kan bli fel gentemot kunder är att när de ringer växeln och söker en person som inte är på 

plats vet vi ju egentligen inte vart de är om de inte har lämnat ett meddelande eller aktiverat 
röstbrevlådan. Internt inom företaget har det tidigare varit så att det har varit vi på 

kundservice och dom på huvudkontoret, vi har upplevt oss själva lite som b-laget men vår nya 
chef har jobbat mycket med det och man är medveten om det. 

(Intervju Helen Lodenfors, 2007-04-27) 
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Lars Grahn påpekar att kundservice trots allt är väl integrerade med övriga avdelningar. De 

har egna regelbundna möten där han vidarebefordrar information, och Tomas Nordholm 

besöker kundservice flera gånger i veckan att jämföra med tidigare chef som gjorde det någon 

gång i kvartalet. Vi frågar även Lars Grahn och Helen Lodenfors om de uppfattar att 

ledningen är intresserad av respons eller om de har intrycket av att det rör sig om 

informationsdelgivning: 

 

Det finns ett intresse för respons. Nu har jag jobbat här länge och med många saker så jag 
kan ganska mycket, det är ofta så att är de intresserade av ett kundperspektiv så frågar de 
mig. I och med att jag arbetat med trafikdatabaser så kan jag rätt mycket om vår trafik, jag 

kan hur bussarna går, så jag har en viss trovärdighet. Så jag känner inte det som att man inte 
lyssnar på mig. […] Jag känner att jag kan påverka. 

(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 
 

Det är aldrig någon som gör någon uppföljning om man har läst det och vet vad som händer, 
men är det saker som rör speciellt oss på kundservice eller hela organisationen har vi möten 
varannan vecka där vi skriver mer utförliga protokoll så att alla här får den informationen 

som är viktig för oss och för vårt arbete […] Men har jag en åsikt, så visst känns det som att 
jag kan föra fram den. 

(Intervju Helen Lodenfors, 2007-04-27) 

 

Vi frågar också Björn Floresjö, trafikchef, om hans syn på internkommunikationen och om 

han tycker att den är viktig för hans arbete, och generellt tycker han att den fungerar bra. 

Trafikavdelningen är beroende av samarbete med övriga avdelningar, men samtidigt påpekar 

han att även om det fungerar bra finns det utrymme för förändringar. Floresjö lyfter också 

fram att samarbetet med marknadsavdelningen är viktigt eftersom att om Dalatrafik inte kan 

tala om för kunderna vilken verksamhet de bedriver, så har de ingen verksamhet. (Intervju 

Björn Floresjö, 2007-05-02) 

 

Vi ger Tomas Nordholm chansen att beskriva hur internkommunikationen skulle tas i bruk 

om nu Dalatrafik exempelvis beslutar att införa relationsmarknadsföring som ett nytt 

strategiskt koncept. Vem skulle i sådana fall få reda på det, och hur? 

 

Det skulle alla få reda på. Om vi skulle göra någon stor förändring i marknadsföringsarbetet 
vi håller på med nu, så först skulle jag dra det i ledningsgruppen, sen skulle vi besluta där, 
och sen skulle jag dra det för min avdelning, marknadsavdelningen, jag skulle säkert skriva 

ihop något och skicka till alla, och även dra det på planeringsmötena. 
(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 
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Dalatrafik är som beskrivet i kapitel 4 en offentlig organisation som är till hälften ägt av 

Dalarnas 15 kommuner och till hälften av landstinget. Tomas Nordholm hävdar att hans 

arbete som marknadsförare varken förändras till det bättre eller sämre av faktumet att 

Dalatrafik är ett offentligt bolag även om det emellanåt kan vara mer komplicerat givet att en 

viss politisk hänsyn måste tas eftersom Dalatrafik drivs av skattepengar (Intervju, 2007-04-

23). Han ser dock även fördelar med att arbeta offentligt, ”[…] en sak som gör det enklare är 

att vi inte har så otroligt snabba vinstkrav exempelvis, naturligtvis måste företaget gå bra 

men man har lite tålamod vilket tillåter oss att jobba långsiktigt.” (Intervju Tomas Nordholm, 

2007-04-23). Vi ställer även frågan till Björn Floresjö, Lars Grahn och Helen Lodenfors om 

hur de anser att sina arbeten påverkas av faktumet att Dalatrafik är offentliga: 

 

Vi har så pass bra dialog med våra ägare så det känns inte alls som någon belastning eller 
några bekymmer på något vis utan tvärtom, det finns ett regelverk för hur vi ska hantera 
saker och ting, och det följer vi. Sedan kan man väl tycka att det är lite för många kockar 

emellanåt i vissa sammanhang, men det är demokratins spelregler. Det är kompromisser fram 
och tillbaka. 

(Intervju Björn Floresjö, 2007-05-02) 
 

Trots att Dalatrafik är offentligt ägt så är det ett aktiebolag, det betyder en helt annan frihet 
från politiker. Jag har aldrig varit med om att någon har lagt sig i min verksamhet. I vår 

bransch är det så att man lånar av varandra hela tiden. Vi har varit på en träff i Stockholm i 
två dagar med andra informatörer och marknadsförare från branschen och man stjäl 

”hejvilt” ifrån varandra. Vad har ni gjort? Kan vi göra det? Kan vi ta det? Det är lite kul 
med den här branschen att man är kollegor med konkurrenter, även fast de egentligen inte är 
konkurrenter. Jag vet dock att planerarna har sittningar med kommunerna, representanter för 
skolor och liknande vilket styr rätt mycket av trafiken. Planerarna har en rätt stor kompetens 

vilket gör att de kan styra politikerna i viss mån genom att de vet mer. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Generellt är ju offentliga organisationer trögare, vilket betyder att man kanske är lite mer 
benägen att göra som man gjort tidigare istället för att pröva nya idéer, men det arbetet har 

blivit bättre under det senaste året och man har blivit mer benägen att tänka utanför 
ramarna. Speciellt att få med oss på kundservice eftersom vi är de som har kontakt med 

kunderna, från början var vi mer som en upplysningscentral men nu har tänkandet börjat bli 
mer kundinriktat, och vi har fått lite mer beslutanderätt. 

(Intervju Helen Lodenfors, 2007-04-27) 

5.1.1 Swebus 
 

Swebus, som är nuvarande upphandlande busstrafikbolag fungerar som något av en 

extrainsatt organisationsavdelning under de år som avtalet täcker. ”Jag skulle nog säga att de 

inte behandlas som en helt extern aktör under den tid vi har dem som samarbetspartners. 
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Eftersom det rör sig om så många år, räknar man dem inte som del av Dalatrafik kanske men 

i alla fall mer än en helt extern aktör. Vi har andra externa samarbetspartners och sett till 

dem är det något mer med Swebus.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) Swebus 

ansvarar för den dagliga trafiken och schemaläggning av busschaufförer i enlighet med vad 

som avtalats. Själva planeringen av trafiken görs av Dalatrafik och Swebus gemensamt, även 

om det är Dalatrafik som i slutänden beslutar var bussarna ska gå då Swebus rent formellt kör 

på uppdrag av Dalatrafik. Givet att de är en mycket stor del av verksamheten integreras 

Swebus och Dalatrafik väl och kontakten dem emellan är daglig. (Intervju Tomas Nordholm, 

2007-04-23) Tidigare busstrafikbolag var Dalatrafiks eget bussbolag Dalabuss, vilka ersattes 

av Swebus vid upphandlingen hösten 2006. Swebus arbetar därför med att etablera en väl 

fungerande organisation i Dalarna, och samtliga respondenter menar att samarbetet med 

Swebus fungerar avsevärt bättre nu än i ett tidigare skede. Både Björn Floresjö och Tomas 

Nordholm hävdar att planeringsavdelningen har motsvarigheter på Swebus, och även Floresjö 

själv har kontakter inom Swebus (Intervju, 2007-05-02). Lars Grahn däremot beskriver 

interaktionen med Swebus något annorlunda: 

 

Kontakten mellan Dalatrafik och Swebus fungerar väl sådär, men den har blivit bättre och 
jag har en stor vilja att det ska bli ännu bättre. Jag skulle vilja ändra vår relation med 

förarna som är lite dålig, trafikinformationen går via driftledningen på Swebus och i och med 
det vet man aldrig riktigt vad som händer. Det kan vara problematiskt eftersom det rör sig om 
ganska mycket information som vi sänder men vi kan aldrig kan kontrollera vem som tar del 

av den. Jag har ingen personlig länk till Swebus utan det sköts via e-post. En sak som 
förbättrats på senare tid dock är att vi nu har en förarcertifiering, och tack vare det har vi fått 

en lite mer personlig kontakt med förarna. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Swebus och Dalatrafik har möten såväl schemalagt som utefter behov, och även information 

på ledningsmöten som är av vikt för Swebus vidarebefordras. Swebus har också tillgång till 

Dalatrafiks strategiska målsättningar, ”[…] den informationen ingår i upphandlingsmaterialet 

som är flera pärmar tjockt där allting finns med.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

Den avgörande faktorn för frågor som kan leda till oenighet emellan parterna är 

upphandlingsavtalet, vars innehåll skall innehålla vägledning för den dagliga verksamheten 

och fastställa parametrarna. Tomas Nordholm berättar att avtalet reglerar verksamheten 

utförligt, exempelvis innehåller avtalet att Swebus skall utbilda chaufförerna så att de klarar 

av sitt arbete. Har sedan Dalatrafik önskemål som inte omfattas av upphandlingsavtalet, 

exempelvis på grund av en vag formulering, uppstår en diskussion. Går det inte att utläsa ur 

avtalet vem som har rätt uppstår en tvist. ”Det är ingen som har förtur eller automatiskt rätt, 
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därför är avtalet otroligt omfattande eftersom allting ska egentligen ingå. Under hösten 

exempelvis hade vi olika uppfattningar som fick tolkas via advokat, men gällande mindre 

grejer brukar man komma överens om det ändå. Det är lite givande och tagande.” (Intervju 

Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

5.2 Tillit & Engagemang 

 

Dalatrafiks grundläggande organisationsvärderingar är i angiven ordning att erbjuda ett tryggt 

och säkert transportalternativ, som är miljövänligt och dessutom lågt i pris. Enligt mätningar i 

ett system kallat Kollektivtrafikbarometern, där 100 personer tillfrågas om Dalatrafik 10 

månader om året, får också Dalatrafik ett högt betyg på just säkerhet och miljö. 

Kollektivtrafikbarometern hanteras av branschorganisationen SLTF, och således tillfrågas 

1000 personer årligen frågor gällande resandefrekvens, kännedom om varumärket samt 

upplevd nöjdhet. Det är  svårare att få kunderna att tycka att något är billigt, även om de flesta 

anser att kollektivtrafiken är prismässigt ett bättre alternativ än att ta bilen, samt att Dalatrafik 

noterat att priset inte har någon större inverkan på resandet. (Intervju Tomas Nordholm, 2007-

04-23) Vi frågar Lars Grahn i vilken utsträckning kunderna tycker till om priset: 

 

Man tycker till om priset, det är inte så att många tycker att det är väldigt dyrt men däremot 
att vissa prissättningar är orättvisa, i och med att vi har zontaxor, det betyder att vi har inte 

avståndsrelaterade taxor utan en zontaxa vilket betyder att på vissa ställen är det billigare att 
åka flera mil än det är att åka ett antal kilometer på ett annat ställe. Väldigt sällan klagar 

man direkt på att priset är för dyrt. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Gällande vad kunder prioriterar, och vad en kund egentligen i huvudsak vill ha ut av 

kollektivtrafiken uppger Lars Grahn ”[…] att bussen kommer. Sett till mängden synpunkter 

som kommer in är det vanligaste att bussen inte kommit av någon anledning, så det är 

pålitligheten och tryggheten. Väldigt många är beroende av att bussen kommer om man ska 

till jobbet. Det är väldigt lite som har säkerhet och miljö att göra sett till synpunkterna som 

kommer in. Det är förvisso möjligt att folk tänker på saker som miljö och säkerhet men det är 

inget som återspeglas i synpunkterna som kommer in.” (Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

Även Björn Floresjö instämmer gällande att bussen kommer är en viktig faktor för att 

kunderna skall uppfatta Dalatrafik som pålitligt. I egenskap av trafikchef frågar vi hur 

planeringsavdelningen säkerställer att trafikupplägget är hållbart och realistiskt: 
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Med en dialog i planeringsprocessen med Swebus, så att vi inte sitter här och planerar en 
trafik som är ogenomförbar, utan den är genomförbar och man har ett samråd och ett 

godkännande från de som sitter längst ut i spets, vilket är bussförarna. Förarna, 
medarbetarna som finns längst ut mot kund tar ju diskussionerna med kunderna vid 

felaktigheter. 
(Intervju Björn Floresjö, 2007-05-02) 

 

Vi frågar vilka värderingar Dalatrafik upplever att en kund som inte väljer kollektivtrafik har. 

Det huvudsakliga svaret är att många upplever kollektivt resande som något krångligt och 

besvärligt, exempelvis på grund av att kunderna inte vet var de köper biljetter, varpå Tomas 

Nordholm hävdar att praktisk information är viktigt (Intervju, 2007-04-23). Även Lars Grahn 

påpekar att ”[…] det gäller att hitta former som gör det enkelt att åka buss” (Intervju, 2007-

04-27). Dalatrafik arbetar hela tiden aktivt för att hitta nya sätt att informera kunderna. Ett 

exempel är de nya digitala skyltarna som finns på vissa större hållplatser vilka har 

realtidsvisning. ”Tidtabellerna är ju rätt ointressanta utan det är ju realtid när bussen 

verkligen kommer som är meningsfullt” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23). Ett annat 

problem kan vara att vissa upplever det som en statusfråga att inte åka buss, och att bussen på 

sin höjd är ett acceptabelt alternativ om bilen är på reparation exempelvis.  

 

Gällande prioriteringen mellan Dalatrafiks värderingar, exempelvis miljö kontra kostnad, 

ställs kraven gentemot det upphandlande företaget (idag Swebus) hårdast möjligt sett ur 

miljösynpunkt till den gränsen att medföljande kostnader inte leder till en ohållbart kostsam 

trafik för kunderna. ”[…] just när det gäller miljö ställer vi de absolut hårdaste kraven som vi 

kan, där gör vi aldrig avkall. Miljösäkert men även trafiksäkert ska det vara. Vi har till 

exempel krav på alkolås på bussarna, vilket är en sak som kostar rätt mycket pengar, men det 

gjorde vi inget avkall på. Andra saker kan man göra avkall på, men aldrig gällande säkerhet 

och miljö. Det finns till exempel regler om däckdjup där vi ställer högre krav än vad lagen 

kräver.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) Skulle det sedan vara så att prioriteringarna 

som kunderna har skiljer sig avsevärt från Dalatrafiks, exempelvis att kunderna skulle 

efterfråga lägre biljettpriser och gladeligen försaka miljövänlighet kommer Dalatrafik 

fortfarande inte göra avkall på miljö eller säkerhet. Skulle det ändå vara ett oerhört ramaskri 

från kunderna om att sänka biljettpriserna skulle Dalatrafik istället föra detta vidare till ägarna 

för att ansöka om ytterliggare anslag för att genom detta kunna sänka priserna. Tomas 

Nordholm uppger att en sådan sak som att låta bussarna bli 18 år gamla i syfte att kunna sänka 

priserna är politiskt ohållbart och heller skulle Dalatrafik aldrig komma med ett sådant förslag 

(Intervju, 2007-04-23). 
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Dalatrafik är mycket måna om klagomålshantering. Samtliga synpunkter, önskemål, beröm 

och klagomål läggs in i ett kundärendehanteringsprogram kallat Boomerang. Olika ärenden 

hanteras på olika sätt (se 5.4) men programmet ser till att via en eskaleringsfunktion att 

samtliga ärenden skall ha besvarats inom 14 dagar. Informationen används på olika sätt 

beroende på vad den avser. ”Rena trafikärenden som rör vissa linjer exempelvis tas upp på 

möten, och ser vi att det har kommit mycket klagomål på en viss linje får vi ta ställning till 

det, ekonomiavdelningen får svara på sina osv.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

 

Vi frågar Tomas Nordholm vad motiveringen är för satsningen på det nya biljettsystemet (se 

4.2.3). ”Vi vill att det ska bli ett enklare system, mer pålitligt, enklare för kunden helt enkelt. 

Bekvämt, men också eftersom tekniken behöver bytas ut med jämna mellanrum. Vi har ett 

hyfsat modernt system redan nu, många andra upphandlande län har äldre system. Sen är ju 

också tanken att upphandla med närliggande län att underlätta resandet länsvis, att hitta en 

standard för korten som skall vara lika i Sverige.” Det är således en komfortfråga för kunden 

och en investering från Dalatrafiks sida som är relativt kostsam. Inga nya former av rabattkort 

kommer att tas fram i samband med införandet, utan det blir en senare fråga förutsatt att inga 

andra beslut tas före införandet av systemet vilket är planerat till 2009. (Intervju Tomas 

Nordholm, 2007-04-23) 

 

Avslutningsvis frågar vi både Tomas Nordholm och Lars Grahn om hur de tror att Dalatrafik 

kan påverka kundernas tillit och engagemang i var sin helt öppen fråga, se nästa sida. 
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 Tillit  Engagemang 
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En sak är att kunderna skulle ha 
någonstans att vända sig, så länge vi har 
trafik i rullning är det viktigt att man ska 
kunna vända sig någonstans om något 
händer. Det har vi inte, vi har en 
kundservice som är öppen till klockan 
åtta men du är inte trygg när inte 
kundservice är öppen, då har du 
ingenstans att vända dig. Det är tilliten 
till att trafiken fungerar, sen har vi en 
resegaranti men den är inte heltäckande. 
Tilliten är beroende av att trafiken 
fungerar i största möjliga mån, och att 
man tydligt vet vad som händer när 
trafiken inte fungerar, att veta vad man 
ska göra när bussen inte kommer. Det 
kan vara ett skäl till att somliga väljer 
bort bussen, att man helt enkelt inte vet 
vad som händer om bussen inte kommer. 
 

 Jag kan tänka mig att om vi kunde 
utveckla sätt att abonnera på kort, att få 
den relationen tror jag skulle kunna få 
kunderna att lättare hänga kvar med oss, 
nu måste man exempelvis gå ner till 
bussen med niohundra spänn varje gång 
du ska köpa ett kort, risken finns att vi 
tappar folk på det. Det gäller att hitta 
former som gör det enkelt att åka buss. 
Ett bra sätt att få en bra relation är att 
det går bussar, mellan Falun och 
Borlänge exempelvis finns tryggheten 
eftersom jag alltid vet att det kommer en 
buss, skulle en tur bli inställd är det ändå 
bara tio minuter till nästa. Priset är ju 
också viktigt, åker du varje dag så är det 
mycket billigare än att åka bil. Har du 
dessutom nära till hållplatsen slipper du 
parkera och liknande, det kan också vara 
skönt att slappna av på bussen efter en 
arbetsdag. 
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En sak är ju att köra på den tid som är 
utlovad, att med säkerhet kan hålla våra 
tidtabeller. Nu tycker jag att vi är det 
också till stor del, men också att vi tar 
kundklagomål på allvar, om kunden 
klagar på att bussen inte har gått till 
exempel en morgon ska man få ett svar 
och inte bara att vi vet att den inte har 
gått utan också förklara varför, om 
chauffören har blivit sjuk eller att bussen 
fått motorhaveri, så att man ger en 
förklaring till det också. Det är ett sätt. I 
och för sig skulle jag även kunna tänka 
mig att marknadsföra att vi håller vad vi 
lovar, att berätta om resegarantin, är det 
så att man blir frånåkt får man åka taxi 
och vi betalar det. Det är en del i 
resegarantin att man skall kunna känna 
sig trygg. En ytterligare sak är att vi har 
professionella medarbetare på 
kundservice, det är också väldigt viktigt, 
att om man ringer hit får man klara och 
raka svar, korrekta svar framför allt. 

  
Det som är det absolut viktigaste som vi 
har redan nu, det är att om du är en 
trogen kund så reser du mycket billigare. 
Reser du bara då och då blir det ju 
betydligt dyrare. Det är vårt absolut 
starkaste sätt att knyta kunderna till oss. 
Också våran kundklubb, att vi skapar 
något som heter Mina Sidor är även det 
ett sätt att knyta kunder till oss, man ser 
att man kan får en fördel, är man med 
där och i framtiden prenumererar på 
uppdatering av sitt kort så kanske man 
får ännu mera rabatt och speciella 
erbjudanden. Man kan tänka sig ett 
samarbete med de andra 
länstrafikbolagen om ett sommarkort, 
vilken man kan få om man köper ett 
årskort eller något sådant. Så det är en 
viktig del i vår hela strategi, vi vill ju ha 
pendlare som reser med oss 
kontinuerligt. 
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5.3 Kommunikation 

 

Dalatrafik sänder information till kundunderlaget via TV, DR, radio, tidningar, Internet för att 

nämna några exempel, och valen är beroende av vilken typ av kampanj som genomförs. ”När 

vi kör en ungdomskampanj till exempel kör vi i TV, och kommer ha en banner på Lunarstorm, 

eventuellt radio också och tidningsannonser. När vi kör Borlänge-kampanjer kör vi DR till 

alla hushåll, annonsering i tidningar har vi ofta oavsett vilken typ av kampanj det gäller. Vi 

är väldigt noga efter att leta efter rätt målgrupp.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) Vi 

vänder på frågeställningen, och gällande hur kunderna kan kommunicera med Dalatrafik och 

Tomas Nordholm anger ett forum på hemsidan, telefoni, en talong i tidtabellen med portot 

betalt, vanliga brev samt att i samband med reklamutskick och tidningen Hållplatsen sänds en 

bifogad talong med i syfte att stimulera respons. ”Få branscher har så full koll på vad 

kunderna tycker och tänker, det är något vi är stolta över.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-

04-23) 

 

Vi fick intrycket av att Dalatrafik förvisso hade en bra bild av kundernas synpunkter om 

Dalatrafik, men egentligen inte särskilt bra blick över vad kunderna vill ha. För att testa detta 

frågade vi Lars Grahn precis den frågan, om Dalatrafik egentligen exempelvis via 

Kollektivtrafikbarometern mäter nöjdhet snarare än efterfrågan: 

 

Absolut, så är det. Över huvud taget är det något som jag saknar väldigt mycket oavsett vad 
jag håller på med, att jag egentligen inte riktigt vet vad det är folk vill ha. Det har jag rätt 
dålig pejl på. Vi har exempelvis inte tidtabeller i mobilen, men det finns många system fast 
jag vet egentligen inte om kunderna vill ha det. När vi lägger tidtabeller exempelvis, vi gör 
mest som vi alltid har gjort och tittar en del på andra länstrafikbolag. Vi har heller ingen 

exakt koll på vilka som åker med oss, jag kan inte visa procenttal på det. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Dalatrafik är dock mycket intresserat av respons. Det huvudsakliga försöket till uppmuntran 

från Dalatrafiks sida är det breda utbudet av kommunikationsalternativ. Vi frågar Tomas 

Nordholm om hur Dalatrafik uppmuntrar kunderna till att höra av sig: 

 

Ofta i samband med kampanjer och tillställningar avslutar vi med att uppmana till att 
kontakta oss. Även om folk ringer och klagar i största allmänhet om att inga bussar går så 

säger vi alltid, hör av er och berätta, vart bor ni och var vill ni att bussen ska gå? Vi försöker 
på inget sätt gömma oss utan det är ett sätt för oss att skapa bättre trafik. Det finns 

kollektivtrafikansvariga på varje kommun man kan vända sig till vilka vi har möten med för 
att få veta vad de tycker om oss. Vi försöker också pusha mycket på vår kundklubb, att man 
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ska gå med där så att vi kan upprätta en dialog, vilket det väl tyvärr är så att det är lättast för 
de med tillgång till Internet. Men man kan ju även ringa, och när man ringer skrivs det in i 
Boomerang av kundservice. Vi märker ju att alla inte har Internet. Om jag får till exempel 

klagomål på marknadsföringen kan jag skriva in det direkt, det är också meningen att Swebus 
skall ha tillgång till det. 

(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 
 

Det kommer givetvis in spridda skurar av åsikter, synpunkter, beröm och klagomål även om 

det sistnämnda är vanligast förekommande. Enligt kundservice är den vanligaste anledningen 

till att kunderna hör av sig helt enkelt att de inte kunnat förflytta sig från plats A till B som 

utlovat. (Intervju Helen Lodenfors, 2007-04-27) Åsikterna skickas inte direkt till berörd 

avdelning utan allt slussas vidare via kundärendehanteringsprogrammet Boomerang. 

Trafikavdelningen tar exempelvis inte emot alla ärenden som rör linjer och tidtabeller, utan 

oavsett vad åsikten gäller eller vilken avdelning den riktas till läggs alltsammans in i 

Boomerang, vilket i sin tur är ett program som samtliga har tillgång till. Det hanteras av Lars 

Grahn och används av både Tomas Nordholm och Björn Floresjö. 

 

Men det gäller inte bara att hantera inkomna äranden utan också att aktivt söka synpunkter. 

Dalatrafik söker sig till platser för att representera företaget vid folkfyllda tillfällen, 

exempelvis Peace & Love eller Falukalaset samt vissa större arbetsplatser. Dessutom har de 

bland annat genomfört en dörrknackningskampanj i Falun i syfte att ta reda på vad kunderna 

faktiskt tycker. (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

5.4 Informationsteknologi 

 

Boomerang, kundhanteringsprogrammet som nämnts som hastigast tidigare i kapitlet, är en 

satsning från Dalatrafik i syfte att sammanställa alla kunders åsikter, inkomna synpunkter, 

klagomål etc. Lars Grahn är informationsansvarig och arbetet med Boomerang ligger på hans 

bord, om vilket han berättar att Boomerang består av flera moduler men den mest frekvent 

använda är kundärendehanteringsfunktionen. Alla ärenden som kommer in, synpunkter om att 

exempelvis lägga om trafik, eller vanliga klagomål skall läggas in i Boomerang och gör det 

också i rätt så stor utsträckning, menar Lars Grahn (Intervju, 2007-04-27). Ärendena 

registreras, och programmet innehåller funktioner som förenklar att följa ett ärende, och 

eftersom alla på Dalatrafik har tillgång till det är det ett bra redskap att hålla koll på vad som 

händer. Framför allt används Boomerang för att säkra att kunden får ett svar på sin synpunkt, 
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programmet har en eskaleringsfunktion som varnar om inget svar sänts inom sju dagar. Den 

vanliga svarstiden beräknas till inom 14 dagar. (Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Boomerang finns tillgängligt för alla på Dalatrafik men graden av användning varierar 

givetvis något beroende på arbetsuppgifter. ”Framförallt är det planeringsavdelningen som 

använder den i sitt dagliga jobb. När de tittar på nästa års tidtabeller så ser de i Boomerang 

vilka synpunkter som finns. Jag använder den också rätt mycket, inte bara Boomerang utan 

också informationen från Kollektivtrafikbarometern för att ta reda på vad folk tycker och 

tänker om oss. Ekonomiavdelningen kan man väl säga är de som använder informationen 

minst.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) När det gäller IT-användning i syfte att 

skapa värde nämns exempelvis det nya biljettsystemet som skall introduceras 2009. Ett annat 

exempel är ett nytt trafikplaneringssystem vid namn Rebus som används av flera andra 

länstrafikbolag och därmed hoppas Dalatrafik på ett smidigare system. Rebus kommer att tas i 

bruk under hösten 2007. Just nu finns också ett kundregister, där kunder via Dalatrafiks 

hemsida kan registrera sig och få vissa utskick med exempelvis trafikinformation vid 

högtider. På planeringsstadiet finns även tanker om en kundklubb, vilken har en generell 

acceptans hos ledningsgruppen men inga formella beslut är tagna. Motiveringen till 

Dalatrafiks önskan om ett nytt system lyder som följer: 

 

Att få en närmare dialog med våra resenärer helt enkelt, att underlätta för dem men också för 
oss, vi ser en del besparingar vi kan göra med det här, har man sin egen tidtabell på Mina 

Sidor så kan vi kanske redan till nästa år sluta med utskicket av den stora tidtabellen till alla 
hushåll, vilket är en enorm kostnad för oss, behovet kanske inte är så stort, så det hoppas vi 
slippa. Dessutom när vi får det nya biljettsystemet ska man kunna ladda sina kort där, så det 
är ett sätt för oss att minska kontanthanteringen på bussarna, så det kommer att gå snabbare, 
vi slipper köerna den tjugofemte när alla ska fylla på sina kort, så det kommer att underlätta 

både för kunderna och för oss. 
(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

5.5 Anpassningar 

 

Enligt Dalatrafiks undersökningar så efterfrågar kunderna förändringar i turtäthet och utbudet 

av nattrafik, vilket kan utläsas ur Boomerang. Vi ger Tomas Nordholm chansen att lyfta fram 

exempel från den senaste femårsperioden där Dalatrafik genomfört förändringar baserat på 

kundönskemål. Bland annat omnämns en omläggning av kollektivtrafiken i Falun 2004 kallad 

Stjärnklart, vilken baserades delvis på erfarenhet, intryck från andra län men också eftersom 

att Dalatrafik vet att folk vill samlas i centrum och kunna byta på en mer central hållplats. Ett 

 
48 



~ EMPIRISKT ANALYSUNDERLAG ~ 

annat exempel är en satsning på seniorkort för resenärer över 65 år, eftersom den gruppen av 

resenärer ofta vill åka långt inom länet men kanske inte så ofta, vilket gör att det tidigare var 

svårt för dem att hitta ett kort som passade, vilket uppmärksammades av synpunkter. ”Det 

kom in sådana synpunkter som vi sedan tog ställning till. Annars kan det vara svårt att lyfta 

fram väldigt stora grejer som vi har gjort om men däremot skulle jag säkert kunna leta på 

massor av små saker som kunder ringer och frågar om.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-

04-23) Mindre anpassningar genomförs ofta, exempelvis kan någon ha kontaktat 

planeringsavdelningen och påpekat att om en viss linje gick en annan sträcka skulle den 

personen kunna ta bussen. Det får sedan Dalatrafik ta ställning till, och om inte förändringen 

försämrar nämnvärt för andra kan linjen ändras. Om ändringen inte behöver påverka 

tidtabellen, exempelvis att bussen tar en likvärdig väg via en annan gata, behöver Dalatrafik 

endast ringa till Swebus och framföra detta. Gällande större påtryckningar måste beslutet tas 

av ägarna eftersom de tillhandahåller pengarna. Dalatrafik hänvisar ibland kunder till ägarna, 

exempelvis om gratis kollektivtrafik skulle efterfrågas kan Dalatrafik inte ta det beslutet utan 

det blir en politisk fråga. (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) 

 

En persons åsikt kan således räcka för att åstadkomma en förändring, men givetvis följer 

graden av påverkbarhet efterfrågans komplexitet. Få kunder tycks ha insett hur pass 

påverkbara Dalatrafik är. ”Vi kör inte trafik för eget nöjes skull, utan det är ju för deras 

skull.” (Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) Givet att Dalatrafik dessutom är en offentlig 

aktör kommer trycket på anpassningar inte enbart från kundernas efterfrågan utan också från 

ägarsidan. ”Egentligen så ska ju det trycket som kommer från två håll vara detsamma. Våra 

ägare, politikerna, ska ju helst ha samma åsikter som sina väljare. Nu är det ju också de som 

håller i plånboken, men det som är viktigt för oss det är ju att när vi kommunicerar med våra 

ägare så måste vi berätta för dem vad allmänheten tycker och vad de har för synpunkter. 

Samma sak tvärtom ibland också, vi får förklara för kunderna ibland att så här ser det ut och 

vi har de här ekonomiska medlen som vi får från politikerna och det är därför också som 

ibland vi faktiskt säger åt kunderna att höra av sig till sina lokala politiker och be dem satsa 

på kollektivtrafiken. Det är ju politiska beslut som ligger bakom våra satsningar.” (Intervju 

Tomas Nordholm, 2007-04-23) Förutom de konkreta synpunkter som kunderna lämnar (det 

vill säga allt som registreras i Boomerang) så försöker Dalatrafik i största möjliga mån även 

mäta efterfrågan på förhand vid förändringar, exempelvis omläggning av en viss linje. ”[…] 

till exempel om vi planerar en omläggning efter en specifik linje kanske vi åker med den linjen 

några gånger och delar ut enkäter till dem som åker med den. Man kan väl säga att det är 
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sällan vi flyttar någon linje utan att vi först fått signaler, det är svårt för oss att veta.” 

(Intervju Tomas Nordholm, 2007-04-23) De signaler som Nordholm talar om som samlas i 

Boomerang ligger på Lars Grahns bord. Han berättar följande om arbetet med att använda de 

synpunkter som kommer in: 

 

Nästa steg är att ta tillvara alla dessa synpunkter för att förbättra verksamheten, och där är 
vi inte riktigt fullt framme än. Där har vi tänkt att vi ska ha en organisation där jag och Peter 
[Östman, kvalitetsansvarig] ska utvärdera det som kommit in, ta fram det som är viktigt och 
sedan ha en grupp som träffas regelbundet och går igenom ärendena och besluta vad vi kan 

göra av dem, men det har vi inte fullt ut. Vad vi har idag är att jag läser alla ärenden och 
sammanställer veckorapporter som jag skickar till alla på Dalatrafik och ett par personer på 
Swebus. Då blir det snarare punktinsatser än det strukturerade arbete vi har tänkt att det ska 
vara. Nu ska vi ju göra tidtabeller inför sommar och höst, då plockar jag fram de synpunkter 
som har kommit in som rör tidtabeller, så då läser vi igenom dem. Så möjligheten finns att 

använda det på ett strukturerat sätt men det är inte riktigt så än. 
(Intervju Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

Eftersom Grahn är så pass väl insatt i Boomerang, och därmed känner till kundernas 

synpunkter väl, fortsätter vi på samma linje och frågar vilken typ av synpunkter som kan få 

gehör kontra vilka som inte får det. Det vanligaste rör att bussen inte kommit eller att föraren 

har betett sig illa. Då skickas en remiss, alternativt vid grövre anklagelser tar Dalatrafik direkt 

kontakt med föraren. När det gäller åsikter kring tidtabellen vidarebefordrar Lars Grahn 

synpunkterna till trafikplanerarna som får kontrollera informationen. Gällande saker som inte 

får gehör så är mycket relaterat till Swebus vilket gör att Dalatrafik får svårt att direkt påverka 

det, och gällande exempelvis tidtabeller så är dessa ofta komplexa frågor. ”Att ändra en linje 

så att en får det bra kan ju innebära att sjutton får det sämre, så det är aldrig lätt.” (Intervju 

Lars Grahn, 2007-04-27) 

 

För att testa påståendet att individuella önskemål kan få genomslagskraft låter vi trafikchef 

Björn Floresjö besvara frågan om huruvida en resenär som inte är nöjd med tidtabellen kan få 

den förändrad, exempelvis att en rutt omläggs något eller att en avgångstid förändras. Han 

hävdar att när tidtabellen väl är tryckt kommer inte en rutt läggas om, däremot har kunderna 

alla möjligheter att komma med förslag, vilka tas med in kommande planeringsprocess. Då 

granskas faktorer såsom om majoriteten är nöjda med turen som den är i dagsläget i en 

utredning. ”Är det så att den här personens påpekanden och önskemål inte berör andra då 

kan det vara möjligt att genomföra förändringen, men i sådana fall vid nästa tidtabellstryck. 
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Gäller det en tur som enbart går vintertid innebär detta att förändringen sker i augusti ett år 

senare.” (Intervju Björn Floresjö, 2007-05-02) 

 

En begäran om att en linje exempelvis skall läggas om kan komma från flera håll, VD, ägare 

eller övriga propåer, men för att en begäran skall få genomslagskraft måste den motiveras. 

Det krävs formella beställningar baserade på beslut som blivit förankrade internt i kommunen 

givet att styrningen är politiskt baserad. Vidare har Dalatrafik en viss handlingsfrihet, 

gällande exakt minutplanering bland annat då detaljplanering av en sträcka ligger inom 

Dalatrafiks ramar för verksamheten. Det är dock givetvis viktigt att den trafikplan som 

fastslås är genomförbar. Dock uppger Dalatrafik att antalet felaktigheter som upptäcks i 

efterhand är marginellt. Skulle det framkomma via synpunkter exempelvis att det blivit 

feltryck, en tidpunkt inte kan efterhållas eller att en hållplats är illa placerad analyseras 

informationen, varpå särtryck eller tilltryck till tidtabellen görs för att eliminera felet. 

(Intervju Björn Floresjö, 2007-05-02) Arbetet som åläggs trafikplanerarna måste således både 

innebära att trafikplanen är realistisk och möjlig att genomföra samtidigt som kundernas 

önskemål skall tillgodoses. Vi frågar Björn Floresjö om fördelningen dessa parametrar 

emellan, det vill säga vad prioriteras? Är det svårt nog att få trafiken att flyta på fungerande 

eller kan kundernas önskemål också vävas in i planeringen? ”Det viktigaste är förstås att vi 

har en produkt som kunderna efterfrågar, det är ju det viktiga, absolut.” (Intervju Björn 

Floresjö, 2007-05-02) Nästa steg blir att hitta planeringslösningar som tillfredsställer 

kundönskemålen. Givet den ekonomiska situation som Dalatrafik befinner sig i är det dock 

inte möjligt att exempelvis ta hänsyn till önskemål som kommer att bli kostsamma. När dessa 

dyker upp presenterar Dalatrafik förslaget med en trafiklösning och en medföljande kalkyl för 

ägarna som de sedan får ta ställning till. Är de beredda att ta kostnadsökningen genomför 

Dalatrafik också förändringen och vice versa. ”Det gäller vara lyhörd, det gäller att ta till sig 

önskemål och försöka omsätta det i en planering och se de ekonomiska konsekvenserna av 

detta och presentera det för ägarna.” (Intervju Björn Floresjö, 2007-05-02) Dalatrafik får 

således vid inkomna önskemål från kunderna dels ta hänsyn till vilken ekonomisk effekt som 

medföljer, och dels om konsekvenserna av en omläggning påverkar andra resenärer. (Intervju 

Björn Floresjö, 2007-05-02) 
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K A P I T E L   S E X 
∞ 

AA  NN  AA  LL  YY  SS  
Detta sjätte kapitel kommer att analysera det empiriska materialet huvudsakligen presenterat 

i föregående kapitel med kapitel 4 som bakomliggande information. Analysen kommer att 
utföras strukturerat där varje drivers potential hos Dalatrafik analyseras individuellt. Detta 

kommer sedan att fungera som ett underlag för slutsatsen och därmed besvara 
undersökningens problemområde vilket följer i kapitel 7. 

 

6.1 Inledande diskussion 

 

I följande kapitel kommer det empiriska materialet analyseras med hjälp av referensramen i 

syfte att klargöra hur de drivers som presenterats sammanfaller med den insamlade empirin. 

Vi kommer således att leta efter tendenser för möjligt RM-arbete (att fokusera på kunden) 

eller om empirin tycks tyda mot den klassiska inriktningen med TM (att fokusera på 

transaktioner). Inledningsvis (6.1.1) nedan kommer situationsspecifika aspekter att utvärderas 

vilka framkom av det empiriska materialet, följt av en utvärdering av respektive driver. 

6.1.1 Det anonyma kundunderlagets okända efterfrågan 
 
Eftersom det framgått av referensramen att nöjda kunder inte behöver vara detsamma som 

lojala kunder (se 2.1) innebär det att det är en skillnad mellan att sträva efter kundnöjdhet och 

kundlojalitet. Det har dessutom framgått av empiriavsnittet att Dalatrafik tycks mäta nöjdhet 

snarare än kundernas efterfrågan, vilket bäddar för en fallgrop. Dalatrafiks hela uppfattning 

om kundunderlagets åsikter är en återspegling av nuvarande utbud och inte alternativa 

efterfrågade lösningar, vilket betyder att responsen Dalatrafik samlar in mäter nöjdhet och inte 

efterfrågan. Förvisso är det inte otacksamt att ha en hög grad av nöjdhet bland kunderna, men 

givet att den nöjde kunden och den lojale kunden inte är densamma kommer det vara två 

skilda ting att leverera en god produkt (som kunden är nöjd med), och den produkt som 

kunden vill ha, vilken kan leda till lojalitet. Det handlar således snarare om att tillfredställa ett 

behov genom en mer anpassad produkt än att stimulera nöjdhet via en god massanpassad 

produkt. I och med att Dalatrafik förfogar över kraftfulla verktyg såsom exempelvis 

Kollektivtrafikbarometern (100 kunder tillfrågas varje månad) tycks här finnas en direkt kanal 

för att samla in kundinformation, vilket skulle betyda att Dalatrafik kan agera före den 

informationen (och dessutom troligtvis bara en bråkdel av den) dyker upp som klagomål i 
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Boomerang. Vi hävdar därmed att Dalatrafik förfogar över verktyg att finna information som 

skulle avgöra om relationsinriktade åtgärder efterfrågas, men att verktygen idag snarare 

används till att utvärdera nuvarande produktutbud än utvecklingen av kommande dito med 

fokus på RM. Detta resonemang motiveras ur RM-synpunkt, eftersom att skapa en produkt 

utefter efterfrågan faller inom RM:s konceptuella ramar, medan att skapa en produkt och 

sedan stimulera efterfrågan av den produkten har mer TM-inriktat fokus. Precis så ser det 

också ut i dagsläget, att via den feedback som Dalatrafik samlat i Boomerang finns en bild av 

efterfrågan gällande trafiken, det vill säga kärnprodukten, men en RM-strategi behöver även 

ta hänsyn till relationsinriktade kringtjänster. 

 

På samma sätt har empirin visat att Dalatrafik inte med säkerhet vet hur kundgruppen ser ut. I 

referensramen menar Grönroos (tabell 2.1) att kunder befinner sig i olika modes 

(transactional, active relational & passive relational) vilket får till följd att om inte kunden är 

mottaglig för ett relationsinriktat närmande eller om RM inte kan motiveras ur ekonomisk 

synpunkt kan en mer transaktionsinriktad strategi vara mer lämplig eller lönsam. Om inte 

Dalatrafik vet vem kunden är betyder det stor svårighet i att utvärdera var enskilda kunder 

eller hela underlaget i generella termer talat befinner sig. Vad detta betyder är att RM kan 

brukas med bättre genomslagskraft (eller med genomslagskraft över huvud taget) om det 

appliceras på en individ/grupp som är mottaglig. Gällande aktörer med ett stort kundunderlag 

(som Dalatrafik) betyder det därmed att underlaget borde innehålla inslag från alla tre av 

referensramen föreslagna modes. Därmed kan Dalatrafik enkelt rikta in rätt 

marknadsföringsåtgärder mot rätt grupp – om Dalatrafik har vetskap om vem som är vem i 

kundunderlaget. Även givet Gordons diskussion (tabell 2.2) om olika anledningar till att 

kunden blir relationsbenägen riskerar Dalatrafik att missbedöma kundens situation utan 

kunskap om denna, varpå bristen på vetskap om kundernas demografiska (kön, ålder, inkomst 

etc.) och psykografiska (livsstil, personlighet m.m.) egenskaper kan visa sig vara en svaghet. 

Därmed pekar referensramen och de empiriska resultaten mot att Dalatrafik torde ha nytta av 

att söka kunskap om både vad kunderna efterfrågar och vilka kunderna är innan en 

implementering av RM blir aktuell. Det påståendet motiveras av att oavsett om det är fråga 

om trafikutbud, innehållet i reklamutskick eller vilka rabattkort som skall finnas tillgängliga 

ska de designas för en målgrupp, och ovetskap om målgruppens karaktärsdrag utgörs således 

ett potentiellt problem. 
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Det som kan slås fast är att på detta sätt kan en relation utgöra en resurs för Dalatrafik genom 

den information som kan utvinnas, eftersom referensramen föreskriver en relation som en 

förstklassig kanal att använda för att samla in information om kunder. Kunderna är de som 

använder produkten och borde då rimligen vara de som bäst vet vad de vill att produkten skall 

prestera, så relationen kan ge goda indikatorer på vad som är bra eller mindre bra. Därmed 

kan vi inte påstå att Dalatrafik är fel ute, eftersom exempelvis information kommer in via 

Boomerang vilket kan påverka verksamheten, och dessutom som nämnt under 2.1.2 kan 

arbetsmetoden att arbeta för en hög lägstanivå i fråga nöjdhet bland kunderna generera 

lojalitet. RM förutsätter dock mer individinriktat fokus, och givet det finner vi fog för att 

påstå att använda befintliga eller nya kanaler för att hitta information om kunderna och vad de 

vill ha kommer att betyda att Dalatrafik kan göra rätt i första försöket snarare än att motivera 

en gissning och reparera eventuella fel. 

 
Faktumet att Dalatrafik har en hög grad av nöjdhet men samtidigt ingen konkret kännedom 

om utseendet på kundunderlaget förespråkar att nuvarande upplägg har tydlig TM-karaktär. 

Detta motiveras av att Dalatrafik tillhandahåller standardiserade produkter på en 

massmarknad som har genererat nöjda kunder och således är förvisso TM-strategin tydligen 

väl genomförd, men eftersom Dalatrafik saknar kunskap om kundunderlaget blir ett skifte mot 

RM riskabelt utan att veta vart åtgärderna skall riktas. Eftersom Dalatrafiks kundunderlag 

utgörs av alla tänkbara demo- och psykografiska segment kommer i enlighet med teorin 

endast de som befinner sig i active relational mode vara mottagliga för ett RM-betonat 

närmande. Därmed menar teorin att RM-satsningen antingen misslyckas helt eller får 

betydligt sämre genomslagskraft om den riktas mot hela kundunderlaget som utgörs av 

samtliga tre modes, vilket i enlighet med empirin är högst troligt givet kundunderlagets bredd. 

6.2 Integrerade avdelningar och dess effekt 

 
I korta ordalag presenterar empirin tre huvudsakliga kanaler för internkommunikation: e-

postgrupper, ledningsgrupps- och planeringsmöten (vars behandlade information 

vidarebefordras därifrån) samt personlig direktkommunikation som en följd av att 

organisationen är relativt liten. Referensramen (se 2.2.1) motiverar vikten av en väl 

fungerande internkommunikation givet att värde skapas av samtliga enheter inom en 

organisation vilket betyder att starka interna relationer kan maximera de externt upplevda 

prestationerna. Ur ett RM-perspektiv är det svårt att argumentera mot nuvarande upplägg då 

dessutom ingen av respondenterna upplever några större problem med interkommunikationen. 
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Gällande integrering så nämner Grönroos i referensramen att marknadsföringsavdelningen 

kan utlova värdeskapande prestationer, men kan inte infria löftet. Flertalet avdelningar 

involveras, och om dessa inte tar kundfokus förloras fokus på värdeskapande, och 

marknadsföringen därmed troligtvis inte få någon större genomslagskraft. För att 

implementera RM krävs dessutom att integreringen är väl fungerande och att organisationer 

inte består av avdelningar som agerar i isolering. Frågebatterierna behandlade inom Dalatrafik 

faktorer såsom ansvarsområden, beslutsfattande, internkommunikation, värdeskapande m.fl. 

(se bilagor) vilka är faktorerna vi bröt ut ur integrering, samt även Swebus som motiverad 

mellanhand gällande leverans av värde mellan Dalatrafik och kundunderlaget. Dalatrafiks 

internkommunikation och integrering givet empirin kan med referensramen som stöd 

karaktäriseras som väl fungerande. Mycket av detta är ett resultat av organisationens storlek 

vilket förenklar integreringen avdelningarna emellan. Ur RM-synpunkt betyder det att en väl 

integrerad organisation löper en mindre risk för att marknadsföringsarbetet fastnar inom 

marknadsavdelningen, vilket skulle hämma dess externa effekt enligt vad som framgår i 

referensramen 2.2.1. Detta betyder att vid en implementering av RM i en välintegrerad 

organisation finns möjligheten till att värdet varje enskild avdelning skapar gemensamt riktas 

mot kundunderlaget snarare än att marknadsavdelningen utlovar ett värde som inte övriga 

avdelningar kan/vill prestera. 

6.2.1 Swebus 
 
Eftersom Dalatrafik upphandlar busstrafiken om 6-9 år betyder det att på lång sikt varierar det 

vem som utför den för kunderna synliga delen av verksamheten. I dagsläget är detta Swebus, 

vilket empirin framhäver hanteras som något mer än en extern aktör, men samtidigt har 

avdelningarna på Dalatrafik inte samma kontakt med Swebus som de har sinsemellan. För att 

återkoppla till referensramen, kan som nämnt ovan inte marknadsavdelningen annat än utlova 

en värderad prestation, inte leverera den. Eftersom en stor del av det levererade värdet utförs 

av Swebus talar det för ett behov av god integrering emellan Swebus och Dalatrafik. I empirin 

framgår det att den tydligaste integreringen mellan Swebus och Dalatrafik är den mellan 

trafikplaneringen och Swebus. Trafikchef Björn Floresjö har en direkt motsvarighet på 

Swebus med vilken han har återkommande kontakt. Via olika möten och system (exempelvis 

e-post) kan även Tomas Nordholm och Lars Grahn kommunicera med Swebus med 

varierande framgång. Exempelvis uppger Lars Grahn att han inte har en motsvarighet på 

Swebus, och på grund av att han inte har direktkontakt med Swebus och heller ingen 
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kontinuerlig respons kan kommunikationen bli lidande. Gällande den funktion Swebus fyller 

som extern aktör och upphandlad part för trafik föreligger inga problem i nuvarande 

integreringsupplägg mellan Dalatrafik och Swebus. Om däremot oenighet uppstår kan detta 

drabba kunden då tvisten mellan två företag blir mer svårlöst än en intern konflikt på grund av 

att upphandlingsavtalet måste tas hänsyn till. Således, givet att RM kräver en mycket högre 

grad av integrering emellan avdelningar och i detta fall nära samarbetspartners finns en här en 

risk. 

6.2.2 Indikatorer för offentlig verksamhet 
 

Gällande organisationens avdelningsintegrering som utvärderande driver för Dalatrafiks 

potential att bruka RM finner vi en faktor som väl överensstämmer med referensramen och en 

som utgör ett potentiellt utropstecken. 

 

Gällande organisationens interna integrering återfinns närhet, frekvens i kommunikationen, 

beslutsfattandet sker inte isolerat samt att alla avdelningar i någon utsträckning är i kontakt 

med varandra i det dagliga arbetet. Detta anser vi är tillräckligt för att stödja 

implementeringen av RM, och förutsättningarna finns således. Det som däremot kan agera till 

en RM-satsnings nackdel är förhållandet till Swebus. Swebus utgör en tillräckligt stor del av 

kundvärdet för att kunna anses vara likvärdig en intern avdelning, men är likväl en helt extern 

aktör. Det innebär vissa nackdelar, såsom att även om integreringen är god för att vara en helt 

extern aktör är den sämre än mellan avdelningarna. Det skapar inga problem givet deras 

respektive ansvarsområden såsom planering och själva trafikverksamheten, men ur RM-

synpunkt finns risken att den inte fullt utvecklade relationen emellan Dalatrafik och Swebus 

kan utgöra ett problem beroende av vilken relationsfrämjande åtgärd som tillämpas. 

6.3 Att vårda kundens tillit och uppmuntra engagemang 

 
Att Dalatrafik i egenskap av offentlig aktör utför en samhällsnytta och inte har ett 

vinstintresse som verksamhetsmål innebär att Dalatrafik inte kan agera opportunistiskt, vilket 

referensramen anger vara en faktor som stärker tilliten. Verksamheten är styrd av 

lagstiftningar som fastslår att Dalatrafik inte har legal rätt att helt prioritera bort vissa 

kundgrupper till förmån för en annan, vilket således medför att kunden torde uppleva den 

trygghet som det ickeopportunistiska beteendet medför. Exempelvis är Dalatrafik inte 

vinstdrivande och arbetar inte med huvudsakligt mål att maximera avkastning på eget kapital, 
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och därmed kan kundernas långsiktiga belåtenhet prioriteras istället för kortsiktigt ekonomiskt 

fördelaktiga lösningar. 

 

Ytterliggare faktorer som framgår av referensramen, vilka antas främja tillit, är delade 

värderingar och öppen kommunikation. Via empirin framgår Dalatrafiks värderingar, 

säkerhet, miljö och prismedvetenhet. Dock gällande kundernas värderingar ser vi samma 

mönster i empirin som beskrivet i detta kapitels inledning, det vill säga att det handlar snarare 

om kundernas reaktion på Dalatrafiks värderingar än kundernas egna värderingar. Likväl 

tyder graden av respons från kundunderlaget på att trygghet och pålitlighet är en betydande 

faktor för kundunderlaget, och givet empirin som anger detta som Dalatrafiks högsta 

värdering sammanfaller således dessa. Därmed inte sagt att Dalatrafik och kundernas 

värderingar är desamma, men en önskan om en hög grad av trygghet och pålitlighet tycks 

överrensstämma relativt väl. Det skall också sägas att det ur RM-perspektiv sett kan vara en 

svaghet att Dalatrafiks syn på kundernas värderingar inte är annat än kundernas respons på 

Dalatrafik, och att vända på förfarandet och aktivt söka kunders värderingar skulle därmed 

tillåta Dalatrafik att bedriva en mer kundfokuserad verksamhet. Under förutsättning att 

pålitligheten och tryggheten är den huvudsakliga värderingen finns grund för att påstå att även 

om det är ett resultat av reaktioner från kundernas sida och inte ett aktivt sökande, så 

stimulerar Dalatrafik denna värdering. Detta framgår av empirin i egenskap av 

förarcertifiering, resegaranti, flerkanalig tillgång till tidtabeller samt även den noggrannhet 

som föreligger själva trafikplaneringen i syfte om att säkra ett hållbart trafikutbud. 

 

Den öppna kommunikationen kan inte enbart möjliggöra Dalatrafiks chanser att direkt finna 

kundernas värderingar, utan är också förklaringen till att Dalatrafik kan samla in reaktioner 

från kundunderlaget. Klagomål, beröm och alla former av synpunkter hanteras enligt empirin 

via kundärendehanteringsprogrammet Boomerang vilken har en eskaleringsfunktion som ser 

till att synpunkter besvaras inom 14 dagar. I enlighet med de sociala aspekterna (se fig. 2.3) är 

detta en form av kommunikation vilken också antas påverka tilliten positivt, eftersom vid en 

reaktion på synpunkterna från Dalatrafiks sida uppvisas en form av lyhördhet för kundernas 

önskemål, vilket är en form av tillitsstimulans.  

 

Vad det gäller engagemang föreskriver referensramen förutom de sociala aspekterna och tillit 

som behandlats ovan resursaspekten (beroende av annan part eller att relationen utgör en 

resurs) samt den ekonomiska aspekten (att relationen alstrar någon form av ekonomisk 
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fördelaktighet). Empirikapitlet sätter mest fokus på den sistnämnda. Flera respondenter 

nämner att kollektivtrafik är billigt som ett skäl att bli kvar i en relation, vilket sammanfaller 

med referensramens relationsfördelar vilka antas stimulera engagemang. Ett annat empiriskt 

underbyggt exempel är det nya biljettsystemet vilket kan anses som en investering i kundens 

komfort och reducerade osäkerhet, och faller därmed under främjande av engagemang. Vad 

det gäller utträdeskostnader vore ett alternativ, som även återfinns i empirin, att utveckla sätt 

att låta kunder abonnera på kort eller utveckla kort som sträcker sig över längre tidsperioder. 

Således påvisar Dalatrafik ekonomiska aspekter gällande utträdeskostnader, investeringar och 

ekonomiska fördelar. Därmed inte sagt att kundunderlaget kommer visa engagemang som en 

direkt följd av detta, men givet referensramens diskussion kring engagemang erbjuder 

Dalatrafik ekonomiska skäl för kunderna att engagera sig i en relation. 

 

Resursaspekten är betydligt mer framträdande på B2B-marknader än på kommersiella 

massmarknader, exempelvis genom investeringar och anpassningar i bland annat industriella 

verktyg eller kompetens i syfte att främja relationen. På det sätt resursaspekten återspeglas i 

denna undersökning givet att den antas i referensramen vara en avgörande faktor för 

engagemang är att ur kundens synpunkt tillhandahåller relationen med Dalatrafik fordon som 

erbjuder transport från A till B, vilket kan leda till ett beroende av resursen relationen 

genererar. För Dalatrafik å andra sidan kan relationen i sig utgöra en resurs då kundunderlaget 

sitter på ovärderlig information vilken blir svår att utvinna om kunden inte på något sätt ingår 

i en relation med Dalatrafik. 

6.3.1 Indikatorer för offentlig verksamhet 
 
Givet de tre aspekter som beskrivet under 6.3 vilka antas stimulera tillit och engagemang (och 

slutligen ett samarbete i en relation) finns mönster att urskilja i Dalatrafiks fall. Den sociala 

aspekten ser förvisso väletablerad ut, men faran ligger i faktumet att Dalatrafik inte med 

säkerhet kan fastslå om så är fallet på grund av att de kundvärderingar som presenterats i 

denna undersökning är baserade på kundreaktioner och inte faktiska undersökningar. Å andra 

sidan behöver det på intet sätt betyda att dessa inte sammanfaller, men frågan om de gör det 

eller inte går i dagsläget inte att bekräfta. Samtidigt är dessutom den sociala aspekten mer 

svårfångad på en konsumentinriktad massmarknad än inom B2B, exempelvis på grund av att 

värderingarna är blandade och en kompromiss måste utgöra Dalatrafiks sätt att möta 

marknaden, vilket medför att den individuella slagkraften reduceras. Tekniska lösningar 

möjliggör förvisso en ökad effektivitet gällande detta, vilket vi återkommer till under 6.5. 
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Tilliten kundunderlaget finner för Dalatrafik kan vi anta är relativt god, men endast under 

förutsättning att värderingarna faktiskt är trygghet och pålitlighet, vilket vi i dagsläget inte 

kan bekräfta, men även om mätningarna fokuserar på nöjdhet istället för faktiska värderingar 

är ändock graden av nöjdhet hög vilken i sig indikerar att det existerar tillit, vilken också i 

teoretisk förankring stärks utav att Dalatrafik inte kan agera opportunistiskt samt att 

kommunikationen (relaterat till tillit) är välrepresenterad via Boomerang. 

 

Eftersom vi på intet sätt kan fastslå att den sociala aspekten och tilliten inte existerar mellan 

Dalatrafik och kundunderlaget är således nästa steg engagemanget och den ekonomiska samt 

resursaspekten. Den ekonomiska aspekten föreligger oavsett offentligt bolag eller inte, 

massmarknad eller B2B. Denna uppfyller Dalatrafik genom påvisad ekonomisk fördelaktighet 

(lägre kostnad kontra bilresor), investeringar (exempelvis biljettsystemet) samt potentiella 

utträdeskostnader (abonnering på kort eller kort som sträcker sig över längre tidsperioder). 

Resursaspekten å andra sidan blir lidande på ett sätt Dalatrafik svårligen kan påverka på grund 

av dess situation (offentlig kommersiell massmarknadsaktör), och att resursberoendet från 

kundernas sida och relationen som en resurs för Dalatrafik är snarare ett konstaterande än en 

variabel vilken kan påverka engagemanget.  

6.4 Informationsflöde, interaktion och dialog 

 
Empiriunderlaget föreskriver en rad olika kanaler för informationsdelgivning från Dalatrafik 

till kunderna, såsom DR, TV, Radio, Internet m.fl., och likadant för informationen från 

kunder till Dalatrafik, exempelvis forum på hemsidan, telefoni, frankerade svarstalonger m.fl. 

Därigenom kan vi konstatera att dörren för informationsflödet är öppen åt båda håll, och 

oavsett om kunden föredrar Internet eller traditionella brev finns möjligheter för de flesta 

demografiska kundgrupper att både motta och sända information. Att en kontinuerlig och väl 

fungerande kommunikation är en förutsättning för en relation är fastslaget av referensramen, 

och detta är oberoende av om organisationen är offentlig eller inte. Dalatrafik behöver ett väl 

fungerande informationsflöde med alla, eftersom ingen kan segmenteras bort ur kundgruppen. 

Därmed krävs exempelvis att äldre tillåts få information i dagstidningar och sända via brev, 

medan yngre kan använda Internet. Ur RM-synpunkt krävs ett brett utbud av kanaler för att 

sända och motta information. 
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Interaktion och dialog förekommer däremot i den mån referensramen beskriver dessa i en 

mycket liten utsträckning, vilket dock vi inte upplever är en individuell svaghet för Dalatrafik 

utan för all konsumentinriktad verksamhet överlag som producerar Low Involvement (LI-

produkter, se exempelvis Fill, 2005), dvs. produkter där den köpande parten är aktiv i 

begränsad utsträckning. Det vi ser är inte kontinuerligt aktiv interaktion eller aktiva dialoger 

utan snarare ett flöde som följer ett mönster där Dalatrafik sänder information till 

kundgruppen. En minoritet av den svarar, vars respons Dalatrafik tolkar tills information skall 

sändas ut nästa gång och processen upprepas sedan. Förvisso kompletteras den spontana 

responsen med ett visst aktivt sökande av respons, såsom exempelvis när Dalatrafik återfinns 

på evenemang och liknande, men det är fortfarande i mångt mycket större utsträckning fråga 

om aktiv sändning från Dalatrafik och respons från kundgruppen än två parter i interaktion. 

Det som framgår är att det finns kanaler för interaktion och dialog men att detta inte är 

kontinuerligt utan spontant och i relativt liten utsträckning, men likväl erbjuder Dalatrafik 

flertalet möjligheter till en interaktion som den vanligen ser ut på masskonsumentmarknader 

och sammanfaller därmed i viss mån med referensramen. 

6.4.1 Indikatorer för offentlig verksamhet 
 
Det som kan fastslås gällande huvudvariablerna är att informationsflödet är givet det breda 

utbudet av kanaler väl fungerande, och möjligheterna till att sända och motta information från 

en kundgrupp som består av alla tänkbara segment är goda. Däremot gällande den fördröjning 

som uppstår i interaktion och dialog framgår det även här att RM ursprungligen är anpassat 

för B2B. Att interagera och föra en dialog är högst naturligt emellan två aktiva och 

intresserade samarbetspartners, medan det är desto mera besvärligt när endast ena parten 

utgörs av en aktiv och intresserad aktör och den andra tusentals individer med varierande 

intresse för att interagera och föra en dialog. Knappast unikt för Dalatrafik förvisso, men det 

ger tydliga signaler på att intresset huvudsakligen finns hos Dalatrafik och inte kunderna, och 

därför räcker det inte att vilja ha interaktion med kunderna utan detta måste också 

uppmuntras. Det måste således ur kundens synvinkel föreligga ett skäl till att interagera 

eftersom dessa spontant inte har ett sådant intresse. 

6.5 Användning av IT med kundfokus 

 
Boomerang är en satsning som syftar till att sammanställa kunders synpunkter av olika slag i 

ett gemensamt system tillgängligt för alla, enligt empirin. Detta betyder att Boomerang är en 
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utmärkt källa för feedback från kundunderlaget, vilket också tillåter Dalatrafik att anpassa 

produkten i enlighet med efterfrågan i viss mån, om så inte via en öppen dialog så via öppna 

kanaler. Att Boomerang via sin eskalerande funktion säkrar att synpunkter besvaras är 

dessutom en form av kommunikation av det tillitsfrämjande slag som känns igen från fig. 2.2 

i referensramen. 

 

Dalatrafik har idag via hemsidan möjligheten att låta kunder registrera sig, samt få 

nyhetsutskick via e-post. Det finns också planer på att utarbeta Mina Sidor, vilket andra 

länstrafikbolag har och referensramen benämner som CRM. Referensramen erkänner 

användningsområdet för en dylik satsning, och i synnerhet kan CRM för Dalatrafik innebära 

ett stort steg mot att fånga den information som tidigare diskuterats saknas, det vill säga vem 

kunden är och vad kunden efterfrågan. Däremot lägger även referensramen ut en varning. Att 

lagra stora mängder kundinformation är mycket enkelt och det är också något de flesta 

verksamheter klarar av. Däremot tycks merparten ha problem i det efterföljande mer kritiska 

skedet, att använda informationen genom att omvandla den till kundvärde. En satsning med 

CRM måste generera värde för kunden. Detta kan Dalatrafik utföra antingen genom att 

använda den lagrade informationen till att göra verksamheten mer kundanpassad, eller att via 

system låta kunden använda dem till att skapa värde, exempelvis som föreslaget i empirin 

genom att låta kunden ladda korten den här vägen och därmed öka bekvämligheten för 

kunden. Referensramen slår kraftfullt fast att den största risken med att skapa relationer är att 

inte ta hänsyn till hur värde för kunden skall skapas. Eftersom relationen ur Dalatrafiks 

synpunkt enligt referensramen medför maximal avkastning över lång tid (och även andra 

effekter, som exempelvis social nytta som i och med att kollektivt resande tar hänsyn till 

miljön), finns här ett värde för Dalatrafik. Det är dock helt otillräckligt att stanna där, utan för 

att vända utgångspunkten till kunden måste även hänsyn tas till det värde kunden utvinner ur 

relationen. Vi har redan fastslagit att kollektivtrafik är ekonomiskt fördelaktigt i och med att 

det är billigare än privat resande med egen bil. Men även gällande IT-aspekten behöver CRM 

generera värde för kunden, och därför måste systemet utformas med hänsyn till kundvärde 

som utgångspunkt. Med andra ord bör frågan först ställas, hur är detta värdefullt för kunden, 

än hur är detta värdefullt för organisationen. Ur empirin utläser vi identifierat värde för både 

kund och Dalatrafik gällande satsningen på Mina Sidor, vilket förvisso inte behöver vara ett 

problem men vi flaggar ändock rött i varningens tecken. Innan satsningen genomförs bör det 

vara hundraprocentigt fastställt att systemet kommer generera värde för kunden, och 

sekundärt eventuellt generera värde för Dalatrafik. Hela relationen är en resurs för Dalatrafik, 
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och verktygen (såsom CRM) stöder kundens vilja att stanna i relationen, vilket därmed 

betyder att det är betydligt viktigare att verktygen primärt har värde för kunden än för 

Dalatrafik. 

6.5.1 Indikatorer för offentlig verksamhet 
 
I dagsläget föreligger vissa IT-lösningar som brukas hos Dalatrafik, och diskussioner pågår 

gällande en expansion mot ett CRM-system. Eftersom Dalatrafik är en offentlig organisation 

med ett oerhört brett och ickesegmenterat kundunderlag behövs därmed (givet att RM skall 

implementeras) ett tillvägagångssätt som tillåter Dalatrafik att nå en större målgrupp, men 

ändå individanpassa. Givet denna nödvändighet i fråga om RM, som kräver en högre grad av 

kommunikation än TM, är ett CRM-system en logisk följd av behovet. Därmed återigen inte 

sagt att det IT-upplägg Dalatrafik arbetar med i dagsläget på något sätt är felaktigt eller 

otillräckligt, men om nuvarande marknadsstrategiska upplägg önskas skifta mot RM behöver 

också nivån av kommunikation höjas en nivå, vilket kan utföras kostnadseffektivt och 

värdeskapande genom CRM. RM står och faller med att bägge parter långsiktigt gynnas av att 

ingå i en relation, och detta behöver återspeglas i samtliga verksamheter inom ett företag, 

vilket inkluderar kommunikation. Därmed skulle en implementering av CRM med 

huvudsakligt syfte att vara ett rent verktyg och inte en del av en strategisk satsning skapa 

bristfällig kontinuitet i företagets målsättning. Det vill säga, en TM-inriktad övergripande 

strategi som inkorporerar CRM är givet deras respektive natur inkompatibelt och CRM 

genererar inte den ömsesidiga nytta som konceptet är skapt för. Ur RM-synpunkt sett krävs 

således att i samband med en implementering behöver det kundfokus som RM innehåller 

återspeglas i samtliga aktiviteter, även IT, och då är CRM ett alternativ. 

6.6 Att svarva det kvadratiska hålet 

 
En anpassning enligt referensramen är en förändring i processer eller produkten för utbyte 

endast i syfte att tillfredsställa den andra parten, vilket anges vara ett sätt att binda en köpare 

och säljare i en relation. Detta är förvisso ett relativt industriellt sätt att se på förfarandet 

eftersom i konsumentsammanhang är det producenten som i betydligt större mån står för 

anpassningar, och gällande LI-produkter handlar det snarare om massanpassning än 

individanpassning. Ur Dalatrafiks synpunkt kan grovt sett större och mindre anpassningar 

särskiljas. 
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Förfarandet vid större anpassningar genererar risk för tröghet och begränsningar för Dalatrafik 

med anledning av att det krävs politiska beslut. Dalatrafik förfogar inte över sitt eget kapital 

utan vid en förändring som kräver kapitaltillskjutning måste beslutet tas politiskt efter att 

Dalatrafik arbetat fram en kalkyl och en åtgärdsplan (baserat på en eller flera efterfrågningar), 

vilket framgår av empirin. Därmed inte sagt att Dalatrafik inte kan genomföra större 

förändringar, men om de genomförs kommer det fortfarande att betyda en viss tidsåtgång. 

Detta behöver förvisso inte avvika oerhört från privat verksamhet, då ett beslut som 

karaktäriseras som större för en organisation givetvis behöver ett grundligt bakomliggande 

beslut, men det föreligger skillnad mellan den offentliga organisationen och den privata. 

Privata kan hantera samtliga beslut internt och behöver dessutom (bortsett legala aspekter) 

endast ta hänsyn till egna intressen, medan ett offentligt bolag måste förankra tyngre beslut 

enligt politisk praxis och behöver dessutom ta tillvara ett oftast större antal intressenters 

intressen. 

 

Vid mindre anpassningar däremot har Dalatrafik större möjligheter till att invidanpassa efter 

önskemål. Dessa genomförs också relativt ofta. I och med att Dalatrafik utför en 

samhällsnytta i egenskap av offentlig aktör behöver således inte anpassningar alltid motiveras 

ur ekonomisk synpunkt, vilket talar för att Dalatrafik är därigenom anpassningsbara. Det som 

talar mot är att på samma sätt, givet att Dalatrafik är en offentlig aktör och utför en 

samhällsnytta måste hänsyn tas till samtliga berörda, exempelvis alla boende inom ett visst 

område. Om en trafikomläggning skulle göra det bättre för fem och sämre för sex blir den 

svår att motivera och därmed talar samhällsnyttan också emot att Dalatrafik skulle vara 

anpassningsbara. 

6.6.1 Indikatorer för offentlig verksamhet 
 
Sett till RM:s intressen krävs en flexibel organisation med möjlighet att ta hänsyn till 

individuella önskemål. Dalatrafiks uppgift givet deras position att generera samhällsnytta 

skulle förvisso kunna styrka att ta hänsyn till önskemål är det enda Dalatrafik gör, och 

dessutom skall de politiska influenserna återspegla väljarnas åsikter vilket även det talar för 

att organisationen är anpassad utefter vad som efterfrågas. Problematiken ligger i huruvida 

Dalatrafik som offentlig aktör kan prioritera individuella önskemål, och i vilken utsträckning. 

Detta eftersom samtligas intressen måste tillvaratas, och därmed kommer inte ett individuellt 

önskemål som försämrar situationen för andra inte kunna tas hänsyn till. Individuella 

önskemål kan tas hänsyn till, men endast under förutsättning att det inte försämrar situationen 

 
63 



~ ANALYS ~ 

för andra alternativt att anpassningen är ekonomiskt försvarbar givet den politiska 

finansieringen. Å andra sidan, om ett individuellt önskemål inte har någon större påverkan 

vare sig ekonomiskt eller sett till andras intressen spelar inte andra faktorer in, kan Dalatrafik 

tillgodose det. Om exempelvis efterfrågan kommer från ett underprioriterat kundsegment 

inom den privata sektorn, kommer det troligen inte att behandlas över huvud taget. 
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K A P I T E L   S J U 
∞ 

SS  LL  UU  TT  SS  AA  TT  SS  EE  RR      &&      RR  EE  FF  LL  EE  KK  TT  II  OO  NN  EE  RR  
Detta avslutande kapitel presenterar slutsatserna denna undersökning kommit fram till, och 

besvarar problemfrågorna och syftet för att därmed avsluta undersökningen. Kapitlet 
avslutas med författarnas reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Dalatrafiks individuella förutsättningar för RM 
 

Analysen presenterad i kapitel 6 har funnit flertalet faktorer relaterade till undersökningens 

drivers vilka har påvisat både negativa och positiva indikationer för implementering av 

relationsmarknadsföring inom Dalatrafik. 

 

Bland de negativa indikationerna återfinns att Swebus är ett avbrott i den mot kund riktade 

värdeskapande processen. Gällande kommunikationen är även den bristfälliga dialogen och 

interaktionen med kundunderlaget ett orosmoment, likaså att CRM-arbetet i dagsläget inte är 

nämnvärt framskridet. En ytterliggare faktor är att verksamheten präglas av samhällsnytta, 

vilket leder till kompromisser och därmed minskar möjligheterna till individanpassning. Det 

största orosmomentet är dock den för Dalatrafik okända efterfrågan och det okända 

kundunderlaget. Detta betyder att oavsett i vilken form Dalatrafik väljer att implementera 

RM, exempelvis CRM, så kommer genomslagskraften troligen förlora effekt givet att 

Dalatrafik dels inte vet hur mottagliga kundunderlaget är, eller vilka relationsinriktade 

anpassningar från Dalatrafiks sida som efterfrågas.  

 

Det finns även positiva indikationer. Dalatrafik präglas av en god avdelningsintegrering, 

vilket talar för ett unisont led av värdeskapande (exkluderat Swebus), vilket öppnar för 

flexibilitet. Tillit & engagemang visar sammantaget positiva indikatorer exkluderat att delade 

värderingar inte kan bekräftas samt att resursaspekten är svåruppnådd på denna typ av 

marknad. Även om vi ovan argumenterat för negativa indikationer gällande interaktion och 

dialog, utgör det breda utbudet av kommunikationsvägar en positiv indikation vilka kanske 

inte direkt uppmuntrar kommunikation men i en hög grad erbjuder möjligheter. En 

ytterliggare god indikation kommer från Dalatrafiks möjligheter samt acceptans inför att 

implementera ett CRM-system, med reservation för riskerna diskuterat ovan. Avslutningsvis 

går även den negativa indikation samhällsnyttan, som beskrivits i stycket ovan, att vända till 
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en positiv, då den öppnar för en form av lyhördhet inför kundunderlagets önskemål. Därmed 

har analysen påvisat både negativa och positiva indikationer för Dalatrafik att implementera 

RM. Vad denna slutsats således kan fastslå är att givet de positiva indikationerna finns 

möjlighet för Dalatrafik att implementera RM, men givet de negativa finns en del faktorer 

som först bör tas hänsyn till. Denna undersöknings slutsats är att möjligheterna för RM goda, 

och kan dessutom Dalatrafik kartlägga kundunderlaget finns därefter mycket goda möjligheter 

till framgångsrikt RM-arbete. 

7.2 Relationsmarknadsföring inom offentlig verksamhet 
 

Undersökningen har även funnit ett antal indikationer vilka påverkar en offentlig 

organisations mottaglighet för RM. Dessa kommer dock vara mer eller mindre representativa 

beroende på den specifika situation varje enskild offentlig organisation befinner sig i. 

Eftersom undersökningens indikationer är härledda från Dalatrafik bör därmed också 

indikationernas relevans vara direkt beroende på i vilken grad andra offentliga verksamheter 

har karaktärsdrag som delas av Dalatrafik. Exempelvis kommer följande resultat förmodligen 

kunna appliceras på andra länstrafikbolag, medan själva undersökningsmetoden är av större 

nytta för avvikande offentliga bolag än denna undersöknings resultat. Nedan presenteras i 

punktform de indikationer som denna undersökning funnit vilka argumenterar för eller emot 

RM inom offentlig verksamhet: 

 

 Ickeopportunism 

Givet samhällsnyttan som verksamhetsprioritet kontra avkastning på eget kapital värderar 

offentlig verksamhet dess intressenter – samtliga – och således ligger det aldrig i en offentlig 

verksamhets intresse att prioritera annat än intressenterna för kortsiktig vinning. Detta är i 

RM-termer en tillitsfrämjande åtgärd som reducerar upplevd risk. 

 

 Anpassningar och kompromisser 

Samhällsnyttan leder även till en lyhördhet inför efterfrågan på anpassningar, men givet det 

breda intressentunderlaget krävs ideligen kompromisser. Offentliga aktörer tenderar således 

att alltid välja det alternativ som är bäst för flest – och därmed eventuellt försaka individuella 

önskemål givet att kundunderlaget inte kan segmenteras. Ur RM-synpunkt talar det därmed 

för att lyhördheten inför anpassningar finns, men emot givet kravet på kompromisser. 
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 Lagstiftning 

Lagstiftning kring offentlig verksamhet riskerar att rendera en situation där valmöjligheterna 

begränsas. I Dalatrafiks fall är exempelvis inte outsourcingen av linjetrafiken till Swebus ett 

eget val utan ett lagstadgat krav. Därmed reduceras organisationens flexibilitet vilket 

försvårar ett gynnsamt RM-arbete. 

 

 Långsiktigt krav på avkastning 

Givet att det som nämnt ovan inte är huvudsaklig prioritering att skapa maximal avkastning 

på eget kapital, är kravet på avkastning långsiktigt präglat och tillåter därmed ett långsiktigt 

strategiskt fokus (såsom RM) att implementeras utan direkta avkastningskrav.  

 

Ovanstående indikationer undersökningen funnit ovan är ett resultat av att Dalatrafik är en 

offentlig aktör. Dessa kan inte motivera att RM är ett omöjligt koncept inom den offentliga 

sektorn, men att vissa för offentlig verksamhet specifika omständigheter måste tas hänsyn till. 

Därmed, givet att undersökningen inte funnit några absoluta hinder bör de situationsspecifika 

aspekterna hos Dalatrafik ses som en vägbula snarare än en vägspärr för implementering av 

RM. 

7.3 Författarnas reflektioner 
 

Vår spontana reaktion på undersökningens resultat är att Dalatrafik, och även offentlig 

verksamhet överlag, har bättre förutsättningar än vi inledningsvis väntat oss. Förvisso finns en 

del hinder att överkomma, men inget som på något sätt omöjliggör relationsmarknadsföring. 

För Dalatrafik anser vi att det viktigaste är att kartlägga kundunderlaget om en satsning på 

RM skall vara möjlig att motivera. Detta på grund av att RM inte kommer ha önskad effekt på 

alla, och i dagsläget har Dalatrafik inte möjlighet att med säkerhet rikta exempelvis en CRM-

satsning mot en kundgrupp som befinner sig i referensramens beskrivna active relational 

mode. Om Dalatrafik, via befintliga eller nya kanaler däremot kan samla in information om 

kundunderlaget och motivera en grupp som aktiva, kan Dalatrafik därmed utföra en form av 

segmentering genom att rikta RM gentemot denna grupp och TM gentemot övriga, för att 

därmed få bästa möjliga lösning för hela kundunderlaget. Vissa kunder kommer visa ett 

intresse för RM, andra kommer det inte utan föredra det klassiska närmandet (TM), och 

därmed menar vi att en bättre kännedom om kundunderlaget betyder att Dalatrafik kan närma 

sig kunderna på kundernas egna villkor, och därmed få bättre genomslagskraft och sätta en 
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god grogrund för RM. Förutom att RM rimligen borde få bättre genomslagskraft betyder det 

även konkreta besparingar i och med att både RM och TM är förknippat med kostnader, som 

kan minskas genom att inte rikta dessa åtgärder mot de som inte är intresserade av dem. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 

Ett sätt att utveckla denna undersökning vore att genomföra en mer omfattande 

empiriinsamling som även inkluderar kunderna syn på saken, istället för att låta dem 

representeras av referensramens antaganden. Ett ytterliggare förslag är att testa indikatorerna 

mot annan form av offentlig verksamhet, exempelvis sjukvården, skolor, polismyndigheten 

etc., och därmed säkerställa huruvida denna undersöknings indikatorer har generaliserande 

slagkraft eller om dessa endast är applicerbara på jämförbar verksamhet, såsom övriga läns 

kollektivtrafikbolag. Gällande just kollektivtrafikbolag är även förhållandet mellan i vårt fall 

Dalatrafik och den upphandlande parten, Swebus, värt att undersöka närmre. 
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Lars Grahn, Informationsansvarig Dalatrafik. Personlig intervju genomförd 2007-04-27 
 
Helen Lodenfors, Kundservice Dalatrafik. Personlig intervju genomförd 2007-04-27 
 
Björn Floresjö, Trafikchef Dalatrafik. Telefonintervju genomförd 2007-05-02 
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Användes vid intervju 1, 2007-03-29, respondent Tomas Nordholm 
 

 Vilka förutom marknadsavdelningen är delaktiga i strategisk marknadsplanering? 
 

 Hur ser beslutsprocessen ut vid implementering av en godkänd idé/plan? Vilka 
involveras? Ungefärligt vilken tidsåtgång krävs?  

 
 Vilket utrymme finns budgetmässigt för marknadsföringsarbete? Givet att bolaget 

behöver skattebidrag för att inte gå back, kan exempelvis något evenemang motiveras 
finansiellt? 

 
 I vilken utsträckning kan specifika kundgrupper prioriteras? 

 
 Finns en marknadsplan? 

 
 Vilka typer av marknadsföringsmässiga åtgärder utförs i dagsläget? Vad är det 

övergripande syftet? 
 

 Om du fick önska dig tre förändringar hos Dalatrafik, precis vad som helst, vilka 
skulle du välja i syfte att underlätta ur marknadsföringssynpunkt? 

 
 Skulle du säga att 100 mindre nöjda resenärer är att föredra framför 50 mycket nöjda? 

Är målet att marknaden skall bli lojal eller nöjd, eller helt enkelt tillfredsställd? 
 

 Exakt vilka krav ställs på det upphandlande bussbolaget avseende bussar och förare? 
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Användes vid intervju 2, 2007-04-23, respondent Tomas Nordholm 
 

 Vilka möjligheter till internkommunikation finns hos Dalatrafik? 
 

 Hur pass integrerade skulle du säga att avdelningarna är här på Dalatrafik? 
 

 Om vi antar att du skulle säga att nu kör vi igång med relationsmarknadsföring, vem 
skulle få reda på det och hur? 

 
 Fungerar det som så [på ledningsgruppsmötena] att du skriver ihop ett material där det 

står att såhär skall vi göra, eller är det en pågående diskussion som kan involvera fler 
enheter än marknadsavdelningen? 

 
 När informationen slussas vidare till alla som inte direkt varit involverade i 

planeringsarbetet, vad skulle du säga är syftet med det, är det mer att informera eller 
ett försök att få respons? 

 
 Vilken funktion fyller ledningsgruppen? Till att börja med, vilka sitter med i den? 

 
 Vad tas upp på ledningsgruppsmötena? Handlar det om diskussioner, 

informationsdelgivning eller ren beslutsfattning? 
 
 Hålls ledningsmötena efter behov? 

 
 Finns det någon maktfördelning? Har du exempelvis mer att säga till om gällande 

marknadsföringsfrågor, eller är det formell röstning där beslut måste röstas igenom 
med majoritet? 

 
 Kan du ge några exempel på vilken typ av frågor som behandlas på mötena? 

 
 Vidarebefordras det som sagts på ledningsgruppsmötet eller anslås det någonstans? 

 
 Hur integreras Swebus i det dagliga arbetet? 

 
 Finns det någon kontinuitet i det, är det schemalagda möten eller efter behov? 

 
 I vilken utsträckning är Swebus medvetna om Dalatrafiks strategiska mål? 

 
 Så om det beslutas något på ett ledningsgruppsmöte exempelvis så får Swebus den 

 
informationen? 

 Behandlas Swebus som en tillfällig organisationsavdelning eller som en extern aktör? 
 
 En informell fråga, sett till känslan på kontoret är det ”vi och dom” eller finns det 

sociala bindningar mellan Swebus och Dalatrafik? 
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 Kan Dalatrafik ställa krav på Swebus gällande faktorer som inte innefattas av 
upphandlingsavtalet, och om det blir diskussion, vilken är den starkare parten? 

 
 fentlig 

organisation? 
Tycker du att ditt arbete som marknadsförare försvåras av att Dalatrafik är en of

 
 å frågan, finns det något som du tycker förenklar ditt arbete tack vare 

att ni är en offentlig organisation? 
 

Om vi vänder p

 Hur bemöter Dalatrafik klagomål? 
 

 Via vilka kanaler kan kunderna föra fram sina klagomål? 
 
 Hur uppmuntrar Dalatrafik kunderna att kontakta er? 

 
 Vilka klagomål kan prioriteras? 

 
 Vilka värderingar arbetar Dalatraf

tillhandahålla ett billigt resealtern
ik utefter som organisation? Exempelvis att 
ativ, att ha stor miljöpåverkan etc.? 

 
 Så om exempelvis Dalatrafik står inför ett val när bussarna skall förnyas, att an

välja mellan det billigare och det miljövänliga alternativet, hur resonerar n
tingen 

i? 
 
 I huvudsak rör det sig om säkerhet, att det är billigt och miljön. Vilken av dessa tycker

du att ni är bäst på? 
 

 
 Om vi vänder på frågeställningen, hur tror du att kunderna skulle rangordna det där? 

 
 Så du påstår att rangordningen överrensstämmer ganska väl mellan er och kunderna, 

vilket du baserar på den feedback ni får ifrån kunderna. Mäts det på något annat sätt? 
 
 Opponera då att det skulle vara tvärtom, att ni skulle märka att kunderna tycker att ett

lågt pris är viktigare än miljön, hur skulle Dalatrafik ställa sig inför det? 
 

 
 Vilka värderingar tror du en person som inte väljer kollektivtrafik har? 

 
 Vad hoppas Dalatrafik uppnå med satsningen på det nya biljettsystemet? Till att börja 

med, när skall det vara klart? 
 

 Hur motiveras satsningen? 
 
 I huvudsak är det alltså en komfortfråga för kunden? Och rent ekonomiskt, kommer 

alatrafik pengar eller är det en investering? biljettsystemet att bespara D
 
 Kommer nya typer av kort fram? 

 
 De nya digitala skyltarna som finns på vissa hållplatser, vad är tanken med dem och 

finns planer på att införa fler? 
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 Vilka möjligheter skulle du säga att Dalatrafik har att påverka kundernas tillit, det vil
säga vilka åtgärder behöver Da

l 
latrafik vidta för att en kund skall känna sig trygg eller 

lita på kollektivtrafik? 
 

 
kontinuerlig önskan att stanna i en relation. På vilka sätt kan 

Dalatrafik motivera kunden till att stanna i en långvarig relation med Dalatrafik? 
 

Engagemang är ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföring, som definieras 
som att en kund har en 

Vilka kanaler använder Dalatrafik för att sända sin information?  
 

 Via vilka kanaler kan målgruppen kommunicera med Dalatrafik? 
 
 Det här Boomerang som vi talade om tidigare, det innehåller alltså också positiva 

synpunkter, den innehåller all kontakt? 
 
 Brukar ni anordna några slags evenemang eller kundträffar eller liknande? 

 
 tället för efter, exempelvis om en linje 

 

Ställer ni någon gång frågan till kunden före is
ska läggas någonstans gällande vad kunderna tycker? 

 Hur används IT hos Dalatrafik idag i syfte att skapa mervärde för kunden, internt såvä
som externt? 

l 

 
 Och gällande kunddatabaser är det alltså Boomerang som används? 

 
 m använder den informationen? Vem är det so

 
 Den nya IT-satsningen, hur pass framskriden är den? 

 
 Vad är er motivering till att utveckla IT-arbetet? 

 
 Webbplatsen, som den ser ut idag, har ni en webbansvarig på kontoret eller sker det 

via outsourcing? 
 

 Hur ser bilden ut av efterfrågan från kundernas sida? 
 
 anligt än att folk klagar på att det är dyrt? 

 
Det är alltså mer v

 Skulle du kunna ge några exempel, säg från den senaste femårsperioden, där 
Dalatrafik gjort några förändringar inom exempelvis trafikutbudet eller kortutbudet 
som är helt baserat på kundernas önskemål? 

 
 Så det räcker alltså men en persons efterfrågan för att förändra mindre saker s

ändra hur en viss linje går, och sedan ju större och mer komplicerad frågan blir desto
fler måste efterfråga den? 

om att 
 

 
 Dalatrafik är som bekant en offentlig aktör, vilket betyder att påtryckningar kommer 

från två håll gällande hur organisationen skall fungera, kommuner och landsting i 
egenskap av ägare och resenärerna i egenskap av kunder. Dessa kan ha olika 
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värderingar och därmed olika idéer om hur organisationen skall anpassas. Hur bemöte
Dalatrafik detta tryck från två håll? 

r 

 
 

terar Dalatrafik sitt eget kundunderlag? Dvs., har 
Dalatrafik kunskap om fördelningen bland sina egna kunder gällande demografiska 

 

I och med att kollektivtrafik är en rättighet för alla kan alltså inte några kundgrupper 
medvetet segmenteras bort. Segmen

(ålder, kön etc.) och psykografiska (personlighet, livsstil etc.) aspekter? 

Ni har alltså ingen statistik eller ungefärlig koll på åldergrupper etc.?  
 
 Har det gjorts försök att mäta detta? 
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Användes vid intervju 3, 2007-04-27, respondent Lars Grahn 
 

 I och med att ni sitter på resecentrum och övriga på huvudkontoret, hur upplever du att 
internkommunikationen fungerar? 

 
 Hur pass integrerade upplever du att kundservice är med andra avdelningar? 

 
 Deltar du på planeringsmöten? 

 
 Upplever du att informationen från ledningsmötena finns tillgänglig? 

 
 När du tar emot information, upplever du att de är intresserade av respons och att det 

finns utrymme för det? 
 

 Så du känner dig inte isolerad till informationsavdelningen, utan du kan påverka? 
 

 Hur tycker du att kontakten mellan Dalatrafik och Swebus fungerar? 
 

 Skulle det förenkla om kontakten med förarna vore lite mer direkt? 
 

 Hur upplever du att ditt arbete påverkas av att ni är en offentlig organisation? 
 

 Berätta lite om Boomerang            
 

 Vilken typ av klagomål använder ni er av, det vill säga vilka får gehör kontra vilka ni 
kanske måste strunta i?  

 
 Har du några exempel på klagomål som fått kontra inte fått gehör?  

 
 Vi har fått information om att Dalatrafik prioriterar följande saker i angiven ordning: 

 

 

säkerhet, miljö och pris. Vad upplever du att kunderna prioriterar, alltså inte vad de är
nöjda med utan vad de vill ha ut av kollektivtrafiken? 

 Tycker kunderna till mycket om priset? 
 

 Vi har fått intrycket lite av att mätningar i exempelvis Kollektivtrafikbarometern 
. 

 

handlar mer om vad kunderna är nöjda och inte med snarare än vad kunden vill ha
Vad är ditt intryck av detta? 

 Vilka möjligheter skulle du säga att Dalatrafik har att påverka kundernas tillit, det vill 

 

säga vilka åtgärder behöver Dalatrafik vidta för att en kund skall känna sig trygg eller 
lita på kollektivtrafik?                     
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 Engagemang är ett centralt begrepp inom relationsmarknadsföring, som definieras 
som att en kund har en kontinuerlig önskan att stanna i en relation. På vilka sätt kan 
Dalatrafik motivera kunden till att stanna i en långvarig relation med Dalatrafik?  

 
 Dalatrafik är som bekant en offentlig aktör, vilket betyder att påtryckningar kommer 

från två håll gällande hur organisationen skall fungera, kommuner och landsting i 
egenskap av ägare och resenärerna i egenskap av kunder. Dessa kan ha olika 
värderingar och därmed olika idéer om hur organisationen skall anpassas. Hur 
upplever du att detta fungerar? 
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Användes vid intervju 4, 2007-04-27, respondent Helen Lodenfors 
 

 I och med att ni sitter på resecentrum och övriga sitter på huvudkontoret, hur upplever 
du att internkommunikationen fungerar? Hur pass integrerade upplever du att 
kundservice är med de andra avdelningarna på HK? 

 
 Deltar du på några möten? 

 
 Upplever du att informationen på lednings- och planeringsmöten finns tillgänglig och 

att alla på kundservice känner till vad som händer? Skulle du vilja se någon form av 
förändring, i sådana fall vad? 

 
 Upplever du att ledningen är intresserade av synpunkter och respons när de sänder 

information? 
 

 Hur upplever du att ditt arbete påverkas av faktumet att ni är en offentlig 
organisation? 

 
 Vilken typ av synpunkter är det vanligast att kunderna kommer med?   
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Användes vid intervju 5, 2007-05-02, respondent Björn Floresjö 
 

 Planeras trafiken vanligen för en tidsperiod, exempelvis årsvis eller korrigeras rutter 
hela tiden?  

 
 Är det möjligt att ändra någonting efter det är fastställt, som att ändra exempelvis hur 

en rutt går eller var hållplatsen skall vara et cetera? 
 
 Om jag som resenär granskar tidtabellen och finnar att rutterna inte passar mig utan 

jag önskar att bussen körde en annan rutt, finns det någon möjlighet att komma med 
sådant förslag? 

 
 Vem är det som kan begära att en rutt ska korrigeras?  

 
 Hur upplever du att kontakten mellan Dalatrafik och Swebus fungerar? 

 
 Planeringsavdelningen har alltså motsvarigheter på Swebus? 

 
 Hur tycker du att ditt arbete påverkas av faktumet att ni är en offentlig organisation? 

 
 Så du känner exempelvis inte av ett ägartryck eller något sådant? 

 
 Hur pass integrerade är planeringsavdelningen med övriga avdelningar? 

 
 Att bussen ska komma i tid är en förutsättning för att Dalatrafik ska kunna uppfattas 

som pålitligt av resenärerna. Hur försäkrar planeringsavdelningen att trafikupplägget 
är hållbart och realistiskt? 

 
 Är det vanligt att man upptäcker i efterhand att något i tidtabellen inte stämmer?  

 
 Dels måste du alltså göra ett trafikutbud som är praktiskt genomförbart, och dessutom 

måste du ta hänsyn till hur efterfrågan ser ut från kundernas sida. Hur skulle du säga 
att fördelningen här ser ut, är det snarare så att man försöker skapa ett utbud som 
faktiskt fungerar eller är kundernas efterfrågningar högsta prioritet?  

 
 Har du någon form av direktkontakt med kunderna, eller går det via 

marknadsavdelningen?  
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