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Abstract

This essay is about how SL (Stockholm lokaltrafik) builds up their brand. The company is one 

of the biggest monopolies in Stockholm and has an awareness rate of 96 per cent of the 

citizens in Stockholm. SL is well known in media and newspapers, but often the articles are 

about traffic disturbances and because of all that many travellers are not satisfied. There is a 

big chance that dissatisfied people choose not to go with the public transport and choose their 

car instead. In the long run a situation like that would not work and the environment can be 

affected in the future. SL has a big responsibility and a big assignment from the government 

to keep the environment safe and get as many as possible to travel with them. To see how 

they manage with their assignment I chose to see how they work with their brand. 

The questions for the essay are:

How does SL work to build up their brand?

Does SL have a brand strategy?

Which communication channels do they use?

In what way are the traffic contractors involved? 

The purpose of the paper is to see how SL works to build up their brand. And maybe with that 

information change the unhappy people’s thoughts by letting them understand the importance 

of the company’s existence and not take them for granted.

My method is a contents analysis and I got all information I needed from SL. They gave me 

three documents that contained about their communication strategy and brand platform.

I discovered that their main target group is all the travellers and almost every step take is 

about to make the citizen satisfied. I also found two keywords to make it easier understand 

how they build their brand. Those keywords are the communication strategy which I say is 

SLs brand strategy and the brand platform.

SL has not completed their assignment entirely, but there are much closer now then they were 

five years ago. More and more travellers are getting happier but still there are many left. 

Nyckelord: Varumärke, Varumärkesuppbyggande, varumärkesstrategi
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1. Inledning

"Varumärket är det varukännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja de 

varor/tjänster som han tillhandahåller från sina konkurrenters varor/tjänster. Varumärket 

har en grundläggande betydelse för individualisering av ett företags produkter och 

marknadsföring".1

  Ovanstående citat ger oss en bra första inblick av vad ett varumärke är för något. Alla 

företag har sin egen strategi för hur just de ska lyckas bygga upp sitt eget varumärke. De vill 

inte uppfattas likadant som sina konkurrenter trots att de säljer samma typer av varor/ tjänster. 

Varumärket måste därför fungera som ansiktet utåt. Med det menar jag att människor får en 

tillit till produkten företaget säljer och denna återkommer varje gång de står inför ett 

konsumtionsval. 

  Här nedan får du som läsare en lite bredare uppfattning om varumärkets historia och hur det 

ser ut idag.

2. Bakgrund

2.1 Historia om varumärket
I dagens samhälle ser man företagsmärken överallt, vart man än befinner sig. De här märkena 

påverkar alla konsumenters vardag, framförallt när de står inför ett konsumtionsval.2

  Vad är det då som avgör vilken vara eller tjänst som konsumenterna i slutändan väljer? 

Oftast väljs varan eller tjänsten på grund av att konsumenten har en speciell relation eller en 

emotionell kontakt till produkten och företaget. Detta innebär att om en konsument köper en 

produkt som tillfredsställer dennes behov kommer han/hon med stor sannolikhet att köpa 

samma vara igen, och därmed ökar förtroendet till företaget och dess övriga produkter. Det 

har också blivit så att idag handlar varumärken inte bara om produkten, utan att skapa en 

långvarig relation mellan köpare och säljare.3      

  Vad är då ett varumärke? Ett varumärke har flera betydelser. Exempelvis är det en 

immateriell rätt vilket ger företaget en egenrätt till användning av varumärket. Detta gör det 

till en symbol för företaget, alltså deras image och design som ger en uppfattning om 

företagets personlighet och dessutom hur deras rykte ser ut.4

                                                
1 Nationalencyklopodin, sv.’varumärke’
2 Lu
3 Gad 2000, sid 7
4 PRV
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  Ett varumärke är inget nytt fenomen, utan de har existerat i mer än 4000 år. Uppkomsten av 

varumärket kom i form av ett bokmärke, där bokmärkets skapare använde märket för att inte 

förväxla hans egendom, vapen, jaktföremål eller dylikt med någon annans. Det kunde även 

handla om signaturmärken på jaktföremål och andra vapen som de inte ville skulle förväxlas. 

Det finns även fynd från egyptiernas tid i form av väggmålningar där de visar hur de märker 

sina djur med brännjärn. Detta är en teknik som används bl.a. i USA. Fast idag är 

öronmärkning vanligare än att bränna in en symbol i djurets skinn. På engelska heter 

varumärke ’brand’, ett ord som kommer just från när man brännmärkte sitt boskap. Genom 

detta markerade de sitt ursprung och äganderätt.5     

  I dagens samhälle och situation blir varumärket allt viktigare i vardagen och får en större 

betydelse då utbudet på varor och tjänster hela tiden ökar. Till och med den offentliga sektorn

- kommunala skolor, allmänvården och bibliotek - har konkurrens, även om de inte 

producerar några produkter så är det tjänster som står på spel. Dessa tjänster kan nås på annat 

håll. Privata företag kan erbjuda en mer personlig atmosfär och genom detta ge ett större 

förtroende, men det kostar vanligtvis mer pengar än om du går till t.ex. en offentlig 

tandläkare. Kommunala skolor får konkurrens från privata friskolor och bibliotek får 

konkurrens från substitut för böcker som kan vara Internet och tevespel. 

  Ett varumärke kan ses från ett känslomässigt perspektiv istället för att koppla det till en 

materiell produkt. Varumärken skapar en identitet hos konsumenterna genom associationer, 

igenkännande och uppmärksamhet. Organisationer skapar ett förtroende hos sina kunder och 

om dessas förväntningar överensstämmer med resultaten så kommer de att återvända.

Företagen vill skapa en lojalitet och kännedom om sina produkter, för att var säkra på att 

konsumenterna återkommer.  Många verksamheter gör det genom att satsa mycket på att 

bygga upp starka varumärken, de vill synas från mängden andra produkter. Det varumärket 

som idag är världsledande på den totala världsmarknaden är Coca-Cola. Deras konsumenters 

förväntningar och kännedom har blivit uppnådda med ca 98 % av världens befolkning.

Tack vare Coca-Colas rykte, association och upplevd kvalitet har de skapat ett så starkt 

varumärke att det mätt i pengar skulle vara värt ca 73 miljarder dollar.6 Att ha ett såpass starkt 

varumärke ger en konkurrensfördel, men samtidigt kostar det väldigt mycket pengar att både 

utveckla och bevara sin starka position. Coca-Cola måste synas och höras för att fortfarande 

ha en ledande marknadsposition. Det finns alltid ett behov av att tillfredställa törsten, därför 

finns det många olika konkurrenter, vilket gör att om de inte har koll på dem, kan de komma 

och ta marknadsandelar.

                                                
5 Holger 2002 
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  För att kunna bygga upp ett starkt varumärke måste företagen ha en plan eller strategi för hur 

de ska lyckas med att bygga det. Resan dit är en lång process som kräver mycket tid och 

pengar. Framför allt om det finns flera konkurrenter som vill ha samma andelar av 

marknaden. När man väl har byggt upp ett starkt varumärke behövs också medel för att 

bibehålla den aktuella situationen. Marknader med flera aktörer som konkurrerar med 

varandra har ett behov utav ett starkt varumärke för att kunna utskilja dem från de andra 

företagen. När det däremot bara finns ett företag med en unik tjänst/produkt som dominerar 

marknaden har de ett monopol. När det inte finns någon konkurrens från andra aktörer 

behöver de inte urskilja sig från mängden. Trots det behöver man ett unikt varumärke för att 

skapa en identitet gentemot samhället. Här väcktes mitt intresse för ett av Stockholms största 

monopol; Storstockholms Lokaltrafik (SL).   

  SL anlitar trafikentreprenörer som kör all trafik. Oftast ska de som är anlitade representera 

huvudföretaget. SL arbetar med flera trafikentreprenörer som inte själva får använda sitt eget 

varumärke. De måste arbeta mot ett gemensamt mål och ha samma uppfattning om vad SL 

står för. Därför måste det finnas ett tydligt mål, en vision samt strategier som alla inblandade 

måste känna till.

2.2 Problemdiskussion 
Den här uppsatsen handlar om att se hur SL bygger upp sitt varumärke för att bli ett lönsamt 

företag. Storstockholms Lokaltrafik har monopol på infrastrukturen där kollektivtrafiken körs. 

Det gör att det inte finns andra tillvägagångssätt att välja mellan för resenärerna. I alla fall inte 

för samma pris och kvalitet. Visst finns det andra alternativ, färdmedel som taxi, som också 

brukar kallas för ett kollektivt trafikmedel, men på grund av priset skulle nog de flesta välja 

att inte använda det medlet för att ta sig till och från arbetet på en daglig basis. De som 

däremot skulle ha råd att åka taxi till och från jobbet är politiker. Det finns några ’bloggare’ 

som skrivit om politikers taxivanor. Bland annat ska till exempel två socialdemokrater ha 

spenderat ca. 180 000 kr på att åka taxi under en nio månaders period.7 Detta motsvarar 

nästan en hel årslön för en offentligt anställd. Det visar på att för en vanlig 

medelinkomsttagare är taxi inget färdmedel att rekommendera.

  Varje dag reser det ca 600 000 människor med SL och 81 % av invånarna i Stockholm åker 

minst en gång i månaden.8 De människorna är beroende av att ta sig från punkt A till punkt B. 

Även om det är väldigt många som är beroende av kommunikationen, eller kanske just på 

                                                                                                                                                        
6 Uggla 2002 
7 Bloggenbent
8 Bilaga 3, sid 7; SL
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grund av den pressen, så går inte alla problem som nästan dagligen orsakar kaos och 

förseningar att undvika. Det finns många tidningsartiklar om SL som enbart handlar om 

tekniska problem, förseningar och strömavbrott i trafiken.9 På hösten och vintrarna drabbas 

trafiken också av lövhalka, is och snö. I SLLs (Stockholms läns landsting) årsredovisning från 

2006 står det att det funnits ett stort missnöje bland kunderna på grund av alla förseningar.10

  Man kan tydligt se att prisförändringar inte heller gör någon större skillnad på antalet 

resenärer. Efter att ha växlat till en enhetstaxa ökade inte antalet resenärerna utan många 

slutade med att köpa bussremsor och månadskort. Vilket resulterade i att SL gick med stora 

förluster de behövde istället höja priserna på alla biljetter markant och ledde till ytterligare 

större missnöje.   

  Mot bakgrund av alla dessa faktorer som tagits upp är det intressant att se om det behövs 

läggas ner stor energi på att bygga upp sitt varumärke. Som nämnts tidigare i bakgrunden är 

det väldigt kostsamt att bygga upp ett sådant. Min stora problemfråga är hur mycket energi SL 

lägger ner på att bygga upp sitt varumärke, speciellt då invånarna trots problem, 

motsättningar, och prishöjningar i slutändan ändå åker med kollektivtrafiken mer eller mindre 

nöjda. 

  Utan tillräckligt med resenärer skulle inte SL kunna gå runt ekonomiskt. Det skulle inte 

heller klara sig utan sina trafikentreprenörer som SL hyr in för att överhuvudtaget ha några 

färdmedel. Det är alltså inte bara för sina kunder som de försöker nå ut till, utan även sina 

trafikentreprenörer.

  En annan viktig grupp som SL måste nå ut till är politikerna som också ansvarar för 

samhället i stort och miljön.  Under de senaste åren, har miljön blivit ett viktigt problem att 

arbeta för. I Stockholm har biltullar placerats upp för att få människor att rata bilen och åka 

kommunalt istället. Fortfarande är det väldigt många som åker bil. Det kan man se på 

förmiddagar och eftermiddagar då det bildas långa köer på Stockholms in- och utfarter. SL 

har press från politiker att vinna förtroendet från bilisterna som smutsar ner huvudstaden och 

istället få dem att åka kollektivt så att Stockholms miljö får en hållbar utveckling. Man kan 

fråga sig vilka det är som väljer att åka bil istället för t.ex. tåg. Kan det vara tidigare 

missnöjda resenärer som SL kunde göra något åt eller om det bara är människor som tycker 

bilen är ett bättre färdmedel.    

  De punkterna jag här lyft fram ska visa hur mycket SL betyder för samhället. Inte bara ur ett 

miljöperspektiv som leder till en hållbar utveckling, utan också vilken viktig roll de spelar 

dagligen för att alla människor ska kunna ta sig till och från olika platser. Andra företag som 

                                                
9 Till exempel Metro
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finns på arbetsmarknaden och som inte har ett monopol får konkurrens från företag inom 

samma bransch och även från andra branscher. För dessa företag kan ett starkt varumärke ha 

en mycket stor roll. Behöver SL verkligen arbeta med att bygga upp sitt varumärke när de inte 

får konkurrens från något annat håll?

    Jag tror att det stora problemet är att många människor inte känner till med exakt vad SL 

gör och många tar nog företaget för givet. Det är mycket enkelt för en resenär att klaga om 

trafikstörningar, priser och helt anspråkslöst vara missnöjda, utan att tänka efter vad SL 

egentligen bidrar med. Det är också oftast de missnöjda som syns och hörs. Till alla dem vill 

jag med hjälp av den här uppsatsen lyfta fram vad SL faktiskt gör med sitt varumärke för att 

Stockholms invånare ska få en positiv av de kommunala färdmedlen. 

  Under uppsatsens gång kommer orden kund och resenär användas som synonymer.

2.3 Problemformuleringar
Jag har valt att fokusera på att följande problemformuleringar:

Mitt huvudsyfte är att försöka svara på frågan hur SL arbetar för att bygga upp sitt 

varumärke? För att kunna göra detta har jag även inkluderat nedanstående frågeställningar:

Har SL någon varumärkesstrategi?

Vilka kommunikationskanaler används? Till vilken grad är trafikentreprenörerna inblandade i 

själva varumärkesuppyggandet?  

2.4 Syfte
SL kan sägas vara ett starkt varumärke då ca 96 % av Stockholms invånare någon gång har 

kommit i kontakt med trafiken och varumärket.11 Trots det, och utbredd kännedom om SL, är 

det många som har visat sitt missnöje, något som bekräftas av SLLs årsredovisning.12 Syftet 

med uppsatsen är att beskriva hur SL arbetar med att bygga upp sitt varumärke. Sedan kanske

varumärkesbeskrivningen kan förändra de missnöjdas tankar till att tycka mera positivt om 

företaget. 

                                                                                                                                                        
10 SLL
11 Bilaga 2, sid 3 
12 SLL
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2.5 Avgränsningar
  Det är mycket som kretsar runt ett företag. Allt ifrån kunder till leverantörer och andra som 

befinner sig inom organisationernas nätverk. Alla parter är på ett eller annat sätt involverade 

och påverkar beslut som företaget måste ta. Ett beslut att ta är hur företaget ska arbeta med 

strategier och hur varumärket ska byggas upp. Från varje part finns ett perspektiv som en 

undersökning kan fokusera på. Det är intressant att se hur kunderna ser på företaget men det 

är också intressant att se på hur konkurrenterna ser på företaget. Jag har dock endast valt att 

fokusera på SLs varumärke och hur de ser på sig själva. Jag tänker också endast ta del av SLs

egna dokument om strategi och varumärkesuppbyggande för att kunna beskriva deras 

varumärke. Det betyder att jag inte kommer att utföra några större intervjuer med inblandade. 

Jag anser att, mot bakgrund av uppsatsens syfte, är materialet tillräckligt tillförlitigt då de 

själva arbetar med de riktlinjer som finns nedskrivna. 

2.6  Metod  
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ innehållsanalys13 för att behandla mina 

frågeställningar. Innehållsanalysen fokuserar på observationer och undersökningen av 

sekundärdata och insamlad fakta, kommunikationsbeskrivningar, etc., i detta fall gällande SLs

varumärkesstrategi. Sedan ställs frågeställningarna mot dessa dokument och källor. Till 

exempel kan man analysera ett företags marknadsföringsriktlinjer och trender ur ett mer 

opartiskt perspektiv. Istället för att gå direkt på de missnöjda kunderna och deras klagomål, 

alternativt basera studien på intervjuer med SLs marknadsansvariga har jag valt att utgå från 

de dokument och riktlinjer SL baserar sin varumärkesstrategi på. 

  SL har försett mig med de dokument som beskrev riktlinjerna för deras kommunikation, SLs

varumärke samt SLs kommunikationsstrategi. De dokumenten finns även bifogade längst bak 

i uppsatsen för att läsaren ska ha möjlighet att ta del av den informationen, som tyvärr inte 

finns tillgänglig för allmänheten i vanliga fall. 

  Vidare har jag också under uppsatsens gång haft kontinuerlig kontakt med SLs

försäljningschef Jarl Klang, som kunnat bidra både med fakta och tillfört diskussioner och 

synpunkter utifrån SLs perspektiv. Han gav mig också svar på några frågor jag hade om deras 

reklamkostnader samt ytterligare information om deras kommunikationskanaler. 

  Jag har vidare valt ut tre lämpliga teorier som jag anser passar min uppsats, och de är 

varumärkesuppbyggandeprocessen av Frans Melin, 4D branding av Thomas Gad och till slut 

olika verktyg som används vid uppbyggande av varumärken av Philip Kotler. Efter att all 

                                                
13 Se Frankforth-nachmias & Nachmias 1996, sid 324-326 för vidare information om innehållsanalys.
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empiri var insamlad kunde jag jämföra SLs strategier och tillvägagångssätt med teorierna jag 

valt. Eftersom teorierna är generella (dvs. baserade på företag med konkurrenter) och inte kan 

appliceras på alla företag kunde jag genast se en skillnad på sättet som SL arbetar gentemot

andra organisationer. SL har, som sagt, monopol på all kollektivtrafik i Stockholms län och 

har därmed inga konkurrenter, de bygger inte upp sitt varumärke för att få marknadsandelar 

utan de bygger upp det endast för att deras kunder ska uppfatta dem på ett speciellt sätt.    

3. Tidigare forskning
Det finns mycket forskning som rör ämnena varumärken och varumärkesstrategi, det finns 

forskare både internationellt och nationellt. Forskarna har skrivit böcker om deras studier och 

teorier vilka till en viss del liknar varandra. Om man söker på Internet om varumärken 

kommer det till exempel upp flera företag som arbetar med att lära ut andra företag om hur 

man på bästa sätt bygger upp sitt varumärke.   

  Många studenter har även skrivit uppsatser om varumärkesuppbyggande, det rör sig om flera 

olika synvinklar. De har bland annat fokuserat på hur man bygger upp ett starkt varumärke, 

hur små företag bygger upp ett starkt varumärke, och vilka faktorer som gör att man bygger 

upp ett starkt varumärke.14

  Det skrivits mycket om ämnet, bland annat finns det två forskare, David Aaker och Frans 

Melin, som studerat mycket inom varumärkesuppbyggande. De har lagt fram flera teorier som 

bygger på att ett varumärke byggs fram i en varumärkesuppbyggande process. David Aaker

har varit den som varit ledande inom forskningsområdet internationellt. Medan Frans Melin 

mest är känd inom Europas. Det finns många likheter mellan forskarnas studier och olikheter 

likaså. Det som skiljer lite grann är metoder och processer. Både Melin och Aaker anser att 

det är viktigt att det ligger en kännedom i botten för att kunna bygga upp varumärket. De 

anser också att det är viktigt att sträva efter en kundlojalitet. Det är lättare att behålla en lojal 

kund än att behålla en helt ny.15 Man måste även vara lite kritiskt då de flesta modeller om 

varumärkesuppbyggande behandlar företag som befinner sig i en konkurrensmarknad. Till en 

stor del används varumärket för att konkurrera mot andra företag och särskiljas från mängden.  

                                                
14 Man kan söka på uppsatser.se och  på Google scholar med sökordet ’varumärkesuppbyggande’ 
15 Aaker 1996; Melin 1999
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4. Teori
Av de två forskare jag nämnt ovan kommer Frans Melins teori om varumärkesuppbyggande 

att användas. Han är en av nordens ledande forskare och konsulter inom varumärkesstrategi 

och har skrivit flera böcker inom varumärkesområdet. I hans bok Varumärkesstrategi- Om 

konsten att utveckla starka varumärken, finns en modell för den varumärkesuppbyggande 

processen som passar för att se vilka steg SL använder.16

4.1 Varumärkesuppbyggandeprocessen 
Frans Melins modell består utav sex begrepp som är nära relaterade med varandra. Dessa är; 

produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering, marknadskommunikation och 

intern märkeslojalitet. De olika begreppen innebär olika typer av aktiviteter som behövs för 

att kunna bygga upp, utveckla, och ta hand om ett starkt varumärke. Begreppen har en viktig 

betydelse för ett långsiktigt varumärkesuppbyggande.17

Produktattribut 

Produktattribut handlar om produktdifferentiering. Differentiering betyder att det ska finnas 

vissa konkreta kännetecken som har i uppgift att ge ett funktionellt värde till konsumenterna. 

Exempel på produktattribut kan vara valet av hur en produkts förpackning är designad. Det 

kan också vara vilka typ av färger företaget valt och till sist hur själva logotypen är utformad. 

De olika produktattributen ger produkterna en identitet som gör att de är lätta att känna igen.18

Märkesidentitet 

Märkesidentitet har blivit ett mycket viktigt begrepp i nuläget. Det har kommit att bli ett stort 

intresse att kunna förklara hur en märkesprodukt har blivit framgångsrik i form utav 

innovationer. Märkesidentitet handlar om att ge varumärket en mening och talar om vad 

märket står för. Begreppet är relativt nytt men har fått en allt viktigare betydelse då 

produkterna idag inte skiljer sig speciellt mycket från varandra. Varumärkena är lätta att 

imitera vilket har gjort det viktigare för företagen att skapa en märkesidentitet istället. 

                                                
16 Melin 1999, sid 125
17 Melin 1999, sid 124
18 Melin 1999, sid 125-126
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Meningen med att skapa en identitet är att utveckla en känslomässig kontakt gentemot kunden 

till sina konsumenter. 19  

Kärnvärdet 

  Melin skriver inte mycket om vad ett kärnvärde är. Han säger att ett kärnvärde utger sig för 

ett företags primära konkurrensfördel. Varumärkets kärnvärde är detsamma som hur kunderna 

upplever företaget. Det är en del av varumärkesplattformen och ska beskriva vad ett företag

står för. Det är bra om kärnvärdet är något unikt och något som man lägger märke till.20

Begreppet kärnvärde är väldigt svårdefinierat, forskare och företag har sina egna tankar kring 

vad just kärnvärde står för.  

Positionering

Nästa steg i varumärkesuppbyggande processen är positionering. Det handlar om att företag 

ska bygga upp ett starkt varumärke som ska ge plats i konsumenternas medvetande. Företag 

positionerar sig båda internt och externt. Den externa posisitoneringen handlar om att få sitt 

varumärke in i konsumenternas medvetande. Intern positionering handlar bl.a. om hur 

arbetarna inom organisationen skapar ömsesidig förståelse om vad varumärket ska stå för och 

hur det differentieras från andra varumärken. 21

Marknadskommunikation 

Ska fungera som en överföring av ett positioneringskoncept till konsumenterna. 

Kommunikationen kan beskrivas i form utav tre samgående begrepp; ’share of voice’22, 

’share of mind’ och ’share of market’. ’share of voice’ är företagets totala andel av 

reklamkostnader under en speciell tid och under ett speciellt projekt. ’share of mind’ talar om 

hur hög kännedomen är hos konsumenterna. Kännedom skapar senare en märkeslojalitet. 

Lojaliteten kan senare skapa ett större marknadsvärde som är ’share of market’. Samarbetet 

mellan de tre har att göra med reklamens påverkan. Reklamen är en funktion som senare kan 

leda till ett märkes framgång. 23

                                                
19 Melin 1999, sid 126
20 Melin 1999, sid 126-127
21 Melin 1999, sid 127
22 Jag har valt liksom Frans Melin att använda de engelska uttrycken inom begreppet marknadskommunikation.  
23 Melin, varumärkesstrategi, sid 127-128
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Intern märkeslojalitet 

Består av hur företaget ska bevara varumärkets rättsliga och affärsmässiga läge. För att göra 

det behövs olika aktiviteter inom några olika områden. Den första aktiviteten ”trademark 

management” betyder att man ska skydda ensamrätten man har vid en varumärkesregistrering. 

Det är viktigt att hålla koll på om det kommer ansökningar om varumärken som liknar ens 

egna. Det gäller att se till att varumärket ständigt är skyddat mot eventuella hot. En annan 

aktivitet är ”image management” som säger att varumärkets image ska bli som en spegelbild 

av företagets varumärke. 24

                                                
24 Melin, Varumärkesstrategi, sid 128-129 
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Figur 1 varumärkesuppbyggandeprocessen 25

4.2 4D Branding
4D Branding, ’brand mind space,’26 är en modell som mäter ett varumärke i fyra olika 

dimensioner. De fyra dimensionerna är den funktionella, mentala, spirituella och sociala 

dimensionen. Dimensionerna ska bygga upp en pågående relation mellan köpare och säljare. 

Det talar för att ’branding’ trängs in bland relationer hellre än produkter.

Gad anmärker att ”Varumärken handlar om hjärtan och sinnen och känslor. De påverkar oss” 
27 Modellen används för att kunna förstå ett varumärke. Den är ett dynamiskt verktyg som är 

mycket värdefullt. Den kan ge strategiska möjligheter för ett redan etablerat märke. Det kan 

vara allt ifrån produktinnovation till rekrytering, vilket senare kan göra att företaget kan 

differentiera sig. Det är viktigt att inte bara vara ett företag i mängden utan vara unikt och 

olikt andra företag. De måste också särskilja hur de levererar produkten eller tjänsten. Det är 

viktigt att företaget själva vet var de står för. Alla kunder kan inte uppleva ett varumärke lika. 

För att bygga upp de olika dimensionerna kan företaget arrangera olika aktiviteter. Enligt Gad 

finns det några aktiviteter som kan utövas till den funktionella dimensionen, dessa kan t.ex. 

vara paketering, övningar, presentationer och speciell kompetens. Till den sociala 

dimensionen kan företaget t.ex. ordna underhållning, olika events, skapa nätverk, 

kundreferenser och sammanföra olika grupper med människor. För att skapa den mentala 

dimensionen kan organisationen fixa utbildning för kunderna, guidning, seminarium, böcker 

och meddelanden. Till slutligen den spirituella kan företaget ordna sponsring, olika events, 

program, seminarium, böcker och webbsidor. 28    

  Uppsatsens syfte är att beskriva hur SL arbetar med att bygga upp sitt varumärke. Genom att 

bygga upp en ’Brand Mind Space’ på SLs varumärke, kan samhället lättare förstå hur de 

arbetar. Den här modellen riktar sig också till företag som befinner sig i en 

konkurrenssituation, som har flera konkurrenter inom branschen, men modellen kan ändå vara 

bra för att bygga upp en bild av SL.   

Den funktionella dimensionen

Den första dimensionen är den lättaste att identifiera. Det första som ska göras med ett 

varumärke är att skapa en mer eller mindre unik produkt eller service. Det som kunden tjänar 

                                                
25 Gad 2002, sid 125
26 Jag har valt att behålla Thomas Gads uttryck ’Brand Mind Space’, då det är svårt att hitta en exakt 
översättning. Man kan säga att det handlar om att förstå ett företags varumärke genom olika sinnen.  
27 Gad 2000, sid 7
28 Gad 2000, sid 16-19
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på är grunden för märket. Det som kunderna tjänar på behöver inte vara densamma som 

skaparnas, utan det som kunderna upplever. Märkesnamnet ska också vara beskrivande och 

relevant kopplat till produkten eller servicen. Den funktionella dimensionen är viktig för den 

dagliga marknadsföringen som har att göra med fysiska delarna kvalité, smak, och stil.29

Den sociala dimensionen

Köpare inom vilken marknad som helst gör sitt köpbeslut subjektivt, baserat på vad som bäst 

uttrycker och formar deras sociala identitet. Idag har varumärkesuppbyggnad blivit en typ av 

livsstil. Mycket är kopplat till varumärket och logotypen. De har blivit en symbol för det 

kulturella samhället som varumärket skapar. Kunder identifierar sig själva med märket. Ser en 

person en annan som använder samma märke känner han eller hon igen sig. Den sociala 

dimensionen skapar en relation mellan kunder och en grupp människor som de vill tillhöra.30     

Den mentala dimensionen

Den mentala biten handlar om hur kunden ser på sig själv och hur de ser på företaget. Den här 

dimensionen går in på djupet och ända ner in i själen det menar i alla fall Gad.  I varje 

människa finns ett område av en mental programmering. Den handlar om en personlig mental 

förändring och ett försök till att lära känna sitt eget inre. Varje människa behöver ha en 

förebild och varumärkets syfte är att skapa en modell för kundernas liv och beteende. 

Upplevelser från barndomen fram till nuet skapar också våra egenskaper, reaktioner och 

beteende. Det är viktigt att skapa en bild av sig själv. Ett exempel på ett varumärke som 

lyckats bygga upp en mental dimension är Nike. Nike kom på uttrycket ’just do it’ vilket har 

fungerat väldigt effektivt. Uttrycket går direkt in i det medvetna och påminner oss om hur 

viktigt det är att komma över känslan av undvikande och passivitet. Gad påpekar bland annat 

att ”Den enda vägen att bevisa hur bra vi är, är att bara ’just to do it’. Det spelar ingen roll hur 

mycket du kan göra det i teorin, du måste bara bevisa det.”31      

                                                
29 Gad 2000, sid 93
30 Gad 2002, sid 95
31 Gad 2002, sid 20, 97
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Den spirituella dimensionen

Den här dimensionen handlar om att alla tillhör en del i ett stort system. Förstår man den 

spirituella utsträckningen förstår man kopplingen mellan ett märke, produkt eller företaget 

och det stora systemet. Med system tolkar jag Gad menar att människor kopplar varumärket 

till sammanslutna grupper som t.ex. sin familj, samhället i stort där person lever och skolan 

där man gått i. För att göra dimensionen mera tydlig kommer några exempel på spirituella 

dimensioner från andra företag enligt Gad. Adidas spirituella dimension representeras av 

‘Forever sport’.32 Starbucks använder ”Starbuck bryr sig om att ge kaffe från olika plaster i 

världen. Vi lär oss om ursprunget från olika kulturer.”33 Sedan har vi Ikeas spirituella 

dimension som är “ Ikea driver den demokratiska processen till världen både genom deras 

arbete att ge människor fler möjligheter att skapa en bättre vardag”.34    

4.3 Varumärkesuppbyggande med olika verktyg
Ett varumärke byggs inte enbart upp av reklam. Idag kan en person enkelt trycka bort 

reklamen på tv genom att byta kanal. Därför måste företagen använda sig av andra metoder 

till att nå ut till sina kunder. För att bygga upp sitt varumärke finns det olika verktyg som kan 

användas. De olika verktygen kan vara:

 PR och pressmeddelanden, det finns ett sort utrymme för företag att publicera artiklar 

m.m i tidningar. Stockholm har ett flertal gratistidningar som läses av många, t.ex. 

Stockholm City och Metro. Där kan företagen få stor uppmärksamhet.

 Sponsoravtal, Sponsring är ett affärsmässigt samarbete. Mellan två olika parter genom 

att den ena parten bidrar med bl.a. sportartiklar och annat materiel. Sponsorn får med 

det exponering av sitt varumärke för att visas upp. 35

 Klubbar och samhällen 

 Företagsbesök, temaparker byggs upp runt fabriker

 Mässor

 Event marketing- När en ny bil introduceras görs det till ett event 

 Offentliga platser- Företag kan sponsra olika idrottslag eller är med och sponsrar vid 

tävlingar och galor.

                                                
32 Gad 2000, sid 84
33 Gad 2000, sid 71-72
34 Gad 2000, sid 29-31, 98 
35 Esv, En bättre förklaring på vad sponsring innebär.
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 Sociala verksamheter - företaget skänker pengar till välgörande ändamål som

barncancerfonden.

 Marknadsföring via mobiltelefon

 Börja med en mun mot mun metod- genom att sprida ett gott rykte om företaget.

 Använda sig utav grundarens personlighet eller en annan person med passande 

karaktär.

  Den här modellen är tagen ur Marketing Management av Kotler. Den säger att man måste 

använda verktyg för att bygga upp ett varumärke. Den är väldigt relevant för just den här 

uppsatsen. Här kan man undersöka om vilka olika verktyg SL använder sig utav.36

                                                
36 Kotler 2000
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5. Empiri

5.1 Historia om kollektivtrafiken
År 1835 startades linjetrafiken på allvar i Stockholms stad. Men Stockholms första 

hästpassagerare kom redan åtta år tidigare. Det fanns en hästbusstrafik som gick ut till 

Djurgårdsbrunn. Trafiken var säsongsbunden och pågick bara under sommarmånaderna. Det 

gick enbart två turer om dagen. Anledningen till uppkomsten av trafiken just här var att 

Djurgårdsbrunn hade blivit en träffpunkt för människor. Där fanns ett värdshus, ett badhus, 

och det arrangerades flera brunnsbaler. Det fanns också en brunn med hälsosamt 

mineralvatten som blev mode i Stockholm att dricka. Behovet av transport ut till platsen blev 

stor och dåtidens vanliga transportsätt, promenaden, blev uteslutet eftersom det var för långt 

för att gå. Inför säsongen 1931 annonserades det i Stockholms Dagblad av Djurgårds Brunns 

Wurstarne fast trafiken pågick bara till 1932.

  Tre år senare var det flera personer som ansökte om hästlinjetrafik. Först ut kom företaget 

Sällskapsvagn när de märkte av en konkurrens annonserade dem i Stockholm Dagblad. Det 

var första gången som namnet Omnibus dök upp och första gången en stadsgående linjetrafik 

med regelbundna avgångar. Linjen fanns inte kvar länge, då den endast var anpassad till 

Djurgårdsbrunnsresenärer. 

  Samma år ansökte männen Duvander och Bretzner om att få transportera människor från den 

ena änden av staden till den andra (Kungsbacken-Södermalmstorg). De båda herrarna såg att 

det fanns ett visst motstånd från andra åkare. De försökte då med godkännande från 

myndigheter att få ensamrätt och skattefritt på busstrafiken i Stockholm. Företaget hade 

halvtimmestrafik i båda färdriktningar mellan 8.30-22.00. 

  Företaget fick aldrig ensamrätten och konkurrensen var stor under resten av 1800-talet.

De konkurrerade med priser, avgångar och antal passagerare. Det effektivaste sättet att 

annonsera var via tidningar. När Stockholm växte snabbt under 1950-talet och framåt, ökade 

behovet på snabbare transportmedel. På 1870-talet startade Stockholms Nya Spårvägs AB. 

All hästtrafik upphörde senare då Statens järnvägar kom med lokaltåg och Stockholms södra 

Spårvägs AB startade trafik på Södermalm.37

                                                
37 Back 2005 
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5.2 Historia om SL
SL ägs av Stockholms läns landsting. De erbjuder idag Stockholms invånare att resa kollektivt 

med buss, tunnelbana, pendeltåg samt annan spårtrafik inom Stockholms län. Varje dag reser 

ungefär 600.000 personer med SL till och från sina arbeten, skolan eller fritidsaktiviteter. 

  SL bildades 1967, men långt innan dess fanns kollektivtrafik i Stockholm. Redan från 

sekelskiftet kördes buss i linjetrafik mellan förorterna och staden. På 1930-talet körde SJ tåg i 

hela länet, som senare blev dagens pendeltåg. Ett samarbete ingicks på mitten av 1960-talet 

mellan SJ och SL. Första tunnelbanelinjen invigdes 1950 och därefter har fler linjer invigts på 

1960- och 1970-talet.38

5.3 Mål, vision och affärsidé
SL´s mål och vision lyder: ”SL ska erbjuda länsborna attraktiva möjligheter att åka 

tillsammans och på så sätt bidra till en god tillgänglighet, en hälsosammare miljö och en 

positiv utveckling för stockholmsregionen. Vi vill att fler ska åka med oss. Och att de som gör 

det ska tycka bättre och bättre om oss.” SL arbetar för att Stockholm ska förbli en av världens 

renaste huvudstäder. Genom att resa tillsammans sparar Stockholm på sin miljö, eftersom 

utsläpp av föroreningar minskar. Genom att arbeta för att erbjuda en bättre kapacitet och 

högre kvalitet hoppas SL att fler och fler ska välja SL istället för bilen som transportmedel. 

Det vinner både människor och miljön i Stockholm på. 39  

  SL´s affärsidé lyder: ”Det smarta sättet att resa – snabbt, enkelt, pålitligt, prisvärt.” 

Affärsidén beskriver vad SL erbjuder, till vem och vilka behov de möter och hur detta ska 

uppnås. SL erbjuder alla i Stockholms län en kollektivtrafik på spår och väg, som är väl 

utbyggd och lättillgänglig. Det är viktigt för SL att kunna erbjuda säkra och trygga resor, de 

ska också vara enkla, prisvärda och pålitliga. 40

                                                
38 SL
39 SL
40 Ibid
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5.4 SLs organisation
SL ägs av Stockholm läns landsting och finansiera till hälften av skattepengar och till hälften 

av intäkter. I organisationen arbetar 500 människor som planerar, förvaltar, beställer, 

utvecklar och marknadsför kollektivtrafiken.

  Närmast kunderna och trafikentreprenörerna arbetar tre enheter. Dessa är trafik, marknad 

och teknikenheten. Utöver de enheter finns även flera andra avdelningar som arbetar med bl.a. 

juridiska frågor, säkerhet och ekonomi.41

5.5 SLs trafikentreprenörer 
SL har tidigare själva stått helt för kollektivtrafiken. Idag fungerar företaget mer som en 

researrangör som har i uppgift att bemöta kundernas behov. Enligt detta ska de kunna planera 

en kollektivtrafik på ett långssiktigt och övergripande sätt. SL ska kunna bemöta och fokusera 

mer på kunderna och samtidigt se till att trafiken håller en god kvalité.42

  De trafikentreprenörer som arbetar för SL idag är Busslink, Veolia Transport, Roslagståg, 

Stockholmståg och Swebus. Alla inblandade trafikentreprenörer har skrivit avtal med SL. På 

så sätt ska båda parter sträva mot ett gemensamt mål. Avtalen är ett slags nettoavtal, som 

betyder att de inte enbart får ersättning för trafiken utan också för biljettintäkter, antalet 

resande och kundernas upplevelse. Om trafikentreprenörerna inte följer enligt avtalet är de 

ersättningsskyldiga till SL. De är ansvariga för att sköta trafiken och måste se till att 

miljöavtalen efterföljs. 43

  Ingen av trafikentreprenörerna får använda sitt eget varumärke på fordonen i trafiken. Deras 

varumärken får inte användas i samband med SLs kunder, i SLs miljö eller i 

kommunikationskanaler ägda av SL. Trafikentreprenörerna får heller inte använda externa 

medier som t.ex. Metro i sin interna kommunikation med trafikpersonalen. Det för att 

kunderna ska få ett perspektiv av SLs varumärke och inte av trafikentreprenörerna.

  Det är viktigt att SL och deras entreprenörer har ett samspel med varandra och arbetar mot 

gemensamma mål. Här nedan kommer därför lite kort om varje entreprenör för att få en bild 

av dem. Det som förekommer är logotypen ”SL i samarbete med…”44

                                                
41 Ibid
42 Ibid
43 SL
44 Bilaga 1, sid 5
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Figur 2 SLs varumärke i samarbete med Roslagståg 45

Stockholmståg

Stockholmståg är ett svenskt bolag som ägs av SJ. Bolaget grundades efter det att SL vunnit 

pendeltågsuppköpen december 2005. Pendeltågtrafiken står för 65 % av hela Sveriges 

järnsvägsresande. De trafikerar sträckorna Nynäshamn-Bålsta och (Gnesta) Södertälje-

Märsta. För att få en fungerande trafik används 162 tåg och ca 250 förare.46

Busslink 

Busslink AB är Sveriges näst största bussbolag. Företaget grundades 1999 av att SL Buss AB 

och Näckrosbuss AB. Idag äger endast SL 30 % av företaget då det sålde 70 % till ett franskt 

företag Keolis. Keolis bedriver kollektivtrafik i Europa och Nordamerika. Busslinks vision är 

att vara "den mest attraktiva leverantören av lösningar till kollektivtrafiken".47

Swebus

Swebus AB är Sveriges största bussbolag. De står för 30 % av alla bussresor och utvecklar, 

säljer och producerar kollektivtrafik åt 20 olika trafikbolag. ”Swebus har som mål att vid 

varje tillfälle erbjuda våra kunder en resa som är – och upplevs som – säker, trygg, 

komfortabel, trevlig och effektiv. Våra drygt 7 000 anställda strävar gemensamt mot det 

målet.”48

Veolia transport

Veolia transport är ansvariga för kollektivtrafiken nere i Tunnelbanan och på Lidingöbanan, 

Nockebybanan, Tvärbanan samt Saltsjöbanan i Stockholm på uppdrag av SL. Företaget hette 

tidigare Connex Sverige AB men namnet byttes till det befintliga år 2006. Veolia transport 

                                                
45 roslagståg
46 stockholmståg    
47 busslink       
48 swebus  
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har tjänster inom tåg, buss, tunnelbana, taxi, båt och spårvagn. Deras affärsidé är att erbjuda 

befolkningen tjänster inom persontrafik på ett pålitligt, serviceinriktat och lönsamt sätt. 

Visionen är att de ska vara Sveriges ledande serviceföretag inom personaltrafik, med nöjda 

kunder och stolta medarbetare.49

Roslagståg AB

Roslagståg AB har hand om Roslagsbanan. Roslagsbanan har en historia bakom sig som går 

bakåt hända till 1800 talet. Företaget ägs av ett danskt bolag som heter DSB och av svenska 

tågkompaniet.  Roslagståg AB satsar på kvalitet i alla led av sin verksamhet. Tågen ska gå 

och de ska gå i tid. Resenärerna ska ha en tillförlitlig, komfortabel och säker resa. 50

5.6 Ansvaret för SLs varumärke
Varumärket har en stor betydelse för hela SL och för alla som arbetar inom SL trafiken. Alla 

inom företaget är representanter oavsett vem arbetsgivaransvaret ligger hos. Den som har det 

övergripande ansvaret för SLs varumärke är deras VD.

  SLs marknadsenhet ansvarar för frågor som berör varumärket och driver det operativa 

arbetet för SLs varumärke. Operativt ansvarig och kontaktperson för frågor som rör SLs

varumärke är avdelningschefen för kommunikation.51

5.7 SLs varumärkesplattform
  Enligt SLs styrdokument utgörs varumärkesplattformen tillsammans av deras kärnvärden 

och värderingar. Plattformen ska bygga upp en bild för hur SLs kunder och andra intressenter 

ska uppfatta dem. De ska ha ett internt samarbete med samarbetspartners och 

underleverantörer. De ska sedan arbeta efter SLs värderingar så att över tiden byggs bilden av 

SLs varumärke upp. Det är därför viktigt att säkerställa att samarbetspartnerna och

underleverantörerna är väl förtrogna med företagets värderingar och kärnvärden för att de ska 

kunna agera enligt dem. 

  SL har tre kärnvärden; helhetssyn, pålitlighet och enkelhet. Kärnvärdena är vad kunderna 

bör uppleva enligt SL.52

                                                
49 veoliatransport  
50 roslagstag
51 Bilaga 1, sid 6
52 Bilaga 1 sid 1-3
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Helhetssyn 

Med helhetssyn sammanfattas SLs roll som huvudansvarig för kollektivtrafiken. De vill att 

inför varje kontaktpunkt under hela resan så som information, själva resemiljön, service och 

trafikutbud ska enbart vara SLs ansvar och ingen annans. Med helhetssynen hoppas de också 

att kunderna ska bli positivt överraskade över ansträngningen som SL försöker göra. 

De vill också att de ska upplevas som aktiva, verka för att kunden kan glädjas och underhållas 

under resan och de ska, direkt och indirekt, ta tillvara möjligheter att göra kunderna nöjdare.53

Pålitlighet 

Med kärnvärdets pålitlighet menas det att kunderna ska uppfatta SL-trafiken som tillgänglig, 

säker, trygg och punktlig. För att kunna utveckla en sådan relation till kunderna i SL-trafiken 

måste pålitlighet genomstyra hela SL-trafiken i både yttrande och gärning. För 

trafikförbindelsen innebär det t ex att all information ska vara rätt, att man strävar efter att 

alltid hålla vad de lovar. Om trafiken inte fungerar som det ska, om det orsakats störningar 

eller förseningar, ska det finnas ett väl utbyggt informationssystem som talar om detta. 54

Enkelhet 

Med enkelhet avses att det ska vara lätt att resa med SL-trafiken i hela länet. De ska arbeta för 

att utveckla ett så användarvänligt trafiksystem som möjligt där trafiksystemets olika delar 

hålls samman. Viktiga instrument för detta är t.ex. SL-trafikens biljetter och taxesystem samt 

ett gemensamt formspråk med en enhetlig visuell identitet. Att resa med SL-trafiken ska 

uppfattas som praktiskt och okomplicerat, tids och kostnadseffektivt, och som något som 

underlättar vardagen för kunderna. För kommunikationen innebär det att den ska vara enkel 

att hitta, enkel att förstå och enkel att använda. För att det ska bli ännu enklare håller SL också 

på att bygga ett nytt system som kallas för SL Access. Det finns även projekt för framtiden då 

de ska bygga ut trafiken för att kunderna ska kunna ta sig fram ännu snabbare. De planerar att 

bygga ut tvärbanan till Solna och citybanan som ska gå under Stockholm. 

  Den andra aspekten som bygger upp varumärkesplattformen är SLs värderingar. De är 

samverkan, ansvar, förtroende och engagemang. De olika värderingarna är så de vill uppfattas 

av sin personal och samarbetspartners. Men också på vilket sätt de vill att bl.a. 

trafikentreprenörerna ska arbeta 55

                                                
53 Bilaga 1, sid 4
54 Ibid
55 Ibid
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Samverkan 

SL ska fungera som ett lag, vilket innebär att de ska bidra till helheten och förstå hur man ska 

hjälpa andra. De ska också dela med sig om vad de kan. Genom att arbeta tillsammans kan 

man byta kunskap med varandra och som sagt arbeta som ett team. 56

Ansvar 

SL ska stå för det de gör, det innebär att de ska tala om vilka deras förväntningar är. De ska 

hålla vad de lovar, ta reda på information som saknas, säga till om något behöver förbättras 

eller om något är bra. Till sist ska de följa upp, lära och utveckla. 57

Förtroende 

SL ska bemöta samarbetspartners öppet och prestigelöst, det innebär att de ska respektera de 

andras uppdrag, förmåga och kunskap. De ska lyssna på andra och bry sig om dem. De ska 

respektera att parterna är olika. 58

Engagemang

SL ska satsa för att nå resultat, vilket betyder att de ska vara nyfikna och lära sig av andra. De 

ska våga göra något nytt och annorlunda. De ska alltid ställa upp och bidra till att det blir 

roligare att arbeta. 59

Figur 3 modell av varumärkesplattformen60

                                                
56 Bilaga 1, sid 5
57 Ibid
58 Ibid
59 Ibid
60 Bilaga 1, sid 3
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5.7 Varumärket och kommunikationsstrategin

Jag har tolkat SLs styrdokument och anser att till en viss del är deras kommunikationsstrategi 

densamma som den strategi de använder för att bygga upp sitt varumärke. Strategin är en 

central del i SLs verksamhet och ska visa hur målen i deras strategiska plattform ska 

uppfyllas. SL skriver själva att de tre dokumenten som finns som bilagor ska läsas 

tillsammans.61 Jag anser därför att deras kommunikationsstrategi är densamma som deras 

varumärkesstrategi.  

  Som tidigare nämnts är om varumärkets kärnvärde, enkelhet och pålitlighet så summerar de 

till varför en kund reser med SL. För att nå ännu högre nivåer av lojalitet, måste SL även leva 

upp till varumärkets tredje kärnvärde; en bra helhetsupplevelse av resan i avseende till vilket 

bemötande de får, hur bra servicen är och hur på vilket sett miljön påverkats.

  Genom att aktivt arbeta för att skapa en förbättrad upplevelse av SL som företag och 

varumärke måste de anstränga sig lite extra. Det kan hända genom att de följer en 

kommunikationsstrategi.  Det är Marknadsenhetens största uppgift med sina insatser som 

påverkar uppbyggnaden av kommunikationsstrategin. 

  Kommunikationsstrategin består utav fyra olika delar. Strategin har i uppgift att förändra 

kundupplevelsen så att den överensstämmer med SLs egna värderingar. De fyra olika delarna 

har ett samspel. Trafikentreprenörpersonalen ska ha en aktiv roll i kundbemötande och det ska 

bidra till förbättringar och mervärden i trafikmiljön . Om något går fel på vägen kan det ge 

förutsättningar till en proaktiv PR. Allt detta underlättar för direktrekrytering av nya kunder 

genom ett högre anseende för SL. 62

5.8 Kommunikationsstrategins delar

Förbättringar och mervärden i trafikmiljön

Förbättringarna ska skapas utifrån de olika målgrupperna som rör sig i trafikmiljön. Det ska 

ske ständiga och förändliga aktiviteter och händelser i trafikmiljön, från information till 

service, mervärden och underhållning. SL Access och Mitt SL är exempel på hur detta länkar 

till andra delar av verksamheten. Företaget ska också bredda detta till en öppen syn på externa 

och kommersiella samarbeten med bl.a. Pressbyrån som hjälper till med att sälja biljetter och 

flera mobiloperatörer som gör att resenären kan köpa en biljett via sin mobiltelefon. 63

                                                
61 Bilaga 3, sid 3 
62 Bilaga 3, sid 4
63 Bilaga 3, sid 5
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Trafikentreprenörspersonalen som huvudmedia

Genom ovanstående förbättringar och mervärden får trafikpersonalen alltid något att prata och 

informera om. Trafiknära media och sl.se påminner och stödjer både kunder och personal.

Kundservice och bemötandeprogrammet ger en bas för detta, liksom trafikpersonalens 

grunduppgift att informera om SL-trafiken, men det är ovan nämnda ständiga aktiviteter som 

håller det aktuellt och gör en skillnad. All personal inom SL-trafiken bär uniform och 

betraktas i allt väsentligt som SL-personal. Trafikpersonalens mer aktiva roll gäller även vid 

t.ex. driftsstörningar, där man skapar personlig närvaro och engagemang när något inte 

fungerar. 64

Proaktiv PR samt planerad reaktiv PR

Det måste ske ständiga och skiftande förbättringar och mervärden som ska ge en ström av 

goda nyheter till pressen. Trafiksituationen och driftsstörningar rapporteras omedelbart till 

och genom trafikpersonal, på SLs hemsida, egen rapport på radio samt ev. SL-TV. En 

uppföljning på större frågor sker annars veckovis.65 Proaktiv PR innebär att SL kontinuerligt 

försöker förebygga och besvara frågor som kan komma att uppstå i samband med problem 

etc. Planerad reaktiv PR handlar om att ha en slags förberedd krisplan, att man har en grund 

man kan utnyttja för att besvara frågor som kan uppkomma. 

Riktad direktrekrytering av nya kunder

Underlag av förbättringar och mervärden med högre kundnöjdhet bland resenärer ska ge nya 

och flitigare kunder som i sin tur resulterar i intäktsökningar utan speciella 

kundrekryteringskampanjer. Som komplement till detta används t.ex. direktutskick till företag 

och privatkunder för att omsorgsfullt ta hem investeringen med olika kampanjer. Sedan finns 

tydliga målsättningar och uppföljning på hur varje krona är investerad. 66

                                                
64 Ibid
65 Bilaga 3, sid 6
66 Ibid
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Figur 4 modell av kommunikationsstrategin67

5.9 SLs målgrupper

Eftersom SL är ett stort företag har de många målgrupper. Därför har de delats in i två olika 

grupper, interna och externa målgrupper. Det är viktigt för ett företag att känna till sina 

målgrupper, men också att alla medarbetare har kunskap om situationen och att alla arbetar 

mot samma väg. De externa målgrupperna är alla invånare i Stockholm och de interna alla 

som har en koppling inom organisationen. Jag har valt att nämna målgrupperna för att visa 

hur många olika parter SL berör och därmed vilket stort ansvar det innebär för dem. De ska 

kunna tillfredställa en hel stad samtidigt. 68

Deras interna målgrupper är bl.a. medarbetare som är en viktig målgrupp för all 

kommunikation som berör SL och SL-trafiken. Viktig information som ska nå ut till kunderna 

ska först gå via medarbetarna. De ska senare enkelt kunna svara på frågor från alla deras 

intressegrupper. De måste alltid kunna informera om saker som rör SL-trafiken.69 En annan 

intern målgrupp är trafikentreprenörernas personal, det personliga mötet mellan 

trafikpersonalen och kunderna är avgörande för kundens uppfattning om SLs varumärke. De 

är de som finns närmast i trafiken och möter kunderna. Det är därför extra viktigt att de 

bemöter kunden väl för att skapa en förståelse som väl överensstämmer med SLs

medarbetare.70 Ägarna är också en intern målgrupp ägs av Stockholms läns landsting och 

därmed indirekt länets skattebetalare. SL är därmed i högsta grad ett offentligt företag. Därför 

är det viktigt att ägarna har en god uppfattning om SLs roll och en god insikt i hur 

kollektivtrafik utvecklas på bästa sätt. Det finns särskilda riktlinjer för kommunikation mellan 

                                                
67 Bilaga 3, sid 5
68 Bilaga 2, sid 4
69 Ibid
70  Ibid
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parterna i styrelsen.71 De externa målgrupperna är tre stycken, SLs kunder, 

politiker/myndigheter och media. SLs kunder består i snitt av 96 % av befolkningen i 

Stockholms län. Av dem är det ca 81 % av invånarna som rör sig i kollektivtrafiken minst en 

gång i månaden. Av de tre externa målgrupper är kunderna de viktigaste och ska alltid stå i 

fokus för all SLs kommunikation.72 Politiker och myndigheter är målgrupper som står för den 

centrala utvecklingen för kollektivtrafiken i hela länet. En viktig uppgift är därför att 

informera politiker och myndigheter om de förbättringar som görs och de problem som 

behöver lösas i kollektivtrafiken.73 SL-trafiken berör alla invånare i länet, vilket bidrar till att 

intresset från media alltid är stort. Därför måste SL vara noggranna med hur de uttrycker sig. 

Allt de uttalar sig om måste vara tillförlitligt. De måste också vara noga med att förbereda 

frågor och svar inför större informationssatsningar. Många kunder kommer i kontakt med 

media varje dag. Framför allt de tidningar som delas ut gratis varje vardag. Informationen däri 

måste vara att lita på. 74

5.10 Intervju
Det mesta av informationen som använts i uppsatsen har varit material från SL. Materialet har 

varit väldigt givande och behov utav en större intervju har inte uppstått. Däremot 

genomfördes en kortare intervju som också kan kallas för frågestund för att komplettera 

materialet jag haft tillgång till. Intervjun utfördes med försäljningschefen Jarl Klang. 

                                                
71 Ibid
72 Ibid
73 Ibid
74 Bilaga 2, sid 5
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Frågor till Jarl Klang, 2007-11-23

  Det finns olika verktyg för hur man kan bygga upp ett varumärke, vilka verktyg använder 

ni?  

- Vi använder flera olika kommunikationskanaler tex. vår hemsida, i tidningen metro och 

samarbeten m.m.

Hur mycket pengar läggs ut på reklam och marknadsföring? 

-Ca 20 miljoner, vilket är en väldigt liten del 0,2 % av dem totala kostnaderna.

Vad står SLs varumärke för? 

-Det skapas en märkesidentitet.- enkelhet, pålitlighet och ansvar för hela resan.

Vad kännetecknar SL’ varumärke? Hur differentierar SL sig själva, vad är det som gör att 

kunderna känner igen produkten? 

-Rött till blått, logotyp symboliserar enkelhet, initialer och det som går runt bokstäverna i 

cirkeln ska föreställa sig ett spår. 

5.11 SLs marknadsföring och kommunikationskanaler
Det finns en mängd olika kommunikationskanaler ett företag kan använda för att nå ut med 

sitt budskap och enkelt nå ut till sina kunder och intressegrupper. I första hand är det 

trafikpersonal, kundtjänst och SL-center som används som kommunikationskanaler. För att 

komplettera dessa tre kanaler används också massmedia som annonsering i Metro, 

spärrvakter, reklamutrymmen i trafiken, mobiltelefon, Internet och trycksaker. I sista hand 

används också morgonpress, digitala medier, utomhusreklam, radioreklam, TV-reklam, 

telemarketing, presentreklam.75

SL i Metro

Sedan 2002 har SL ett avtal med Metro som går ut 2010. Tre dagar i veckan får SL en sida i 

tidningen som de får disponera själva. Där annonseras information om SL i form av nyheter. 

Flera nyheter kan förekomma på samma sida om det finns behov att fördjupa sig inom andra 

                                                
75 Bilaga 2 sid 5
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områden. Med Metrosidan vill SL öka kännedomen om sin verksamhet bland resenärerna och 

syftet är att lyfta fram en positiv vinkel ur kollektivtrafiken.76  

Samarbeten

SL har haft samarbetsavtal i samband med olika evenemang. Ett evenemang var Stockholm 

maraton. Då fick varje löpare åka i trafiken genom att bara visa upp sina nummerlappar. 

Andra samarbeten har varit i samband med Pride festivalen. Under Stockholm maraton stängs 

nästan hela Stockholm av för bilar och kollektivtrafiken blir en viktig transport för invånarna.

  Samarbetet gör att SL kan visa upp sig för olika målgrupper vid flera olika sammanhang. De 

kan nå alla målgrupper som har ett gemensamt intresse. Företaget vill också visa att de 

anstränger sig lite extra. Samarbetena har ett affärsmässigt syfte och har inget med 

välgörenhet att göra. SL går oftast in med resor eller andra erbjudanden. För detta kräver de 

sedan en motprestation som ligger på samma ekonomiska nivå.77

SLs hemsida

SLs hemsida på Internet är en mycket viktig kommunikationskanal. Sidan ligger högt upp 

bland de svenska sidor som har flest besökare per dag. Antalet besökare är ca 70 000.         

  Hemsidan ger SLs kunder en möjlighet att planera sin egen resa. Självservicen gör att 

trafikpersonalen avlastas med återkommande frågor. Det gör också att bemötande gentemot 

kunderna blir mera personliga då det finns mera tid att utnyttja. Där finns även information 

om trafikavvikelser, pressmeddelanden, prisinformation och företagsinformation. På 

Internetsidan finns även SLs webb-TV som visar en blandad information. 78

Enkätundersökning

Varje år görs två undersökningar för att se vad kunderna tycker om SLs kvalité på trafiken. 

Resultatet från den senaste undersökningen visade att bara 64 % var nöjda med SLs kvalitet. 

Undersökningen är mycket viktig för SLs framtida arbete då deras viktigaste mål är att få fler 

nöjda kunder.79 Undersökningen finns tillgänglig på SLs hemsida.80

                                                
76 Bilaga 2 sid 6
77 Ibid
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79 Bilaga 3, sid 4
80 Bilaga 4
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6. Diskussion och analys
Historiskt kan man se hur kollektivtrafiken förändrats under ett sekel. I början när de nya 

transporterna kom fanns det en intensiv konkurrens. På den tiden var det tillåtet att ansöka om 

tillstånd för att få köra kollektivt. Då behövde de nyetablerade företagen marknadsföra sig i 

nyhetstidningarna och även konkurrera om att ha låga priser men samtidigt kunna erbjuda en 

bra service. Förhållandena på den tiden var svårare, framför allt på vintern då transporterna 

hade det problematiskt att komma fram. Idag finns inte den typen av konkurrens kvar och 

strategierna som fanns då (annonsering i nyhetstidningar) har bytts ut mot strategier som 

passar in i den miljö SL existerar i idag. För att kunna besvara huvudfrågan i denna uppsats 

har jag tagit hjälp av de modeller som finns med i teoridelen. För de som inte kommer ihåg 

lyder frågan såhär; hur arbetar SL för att bygga upp sitt varumärke? 

  För att svara på den frågan räcker det egentligen med att jag nämner de två viktigaste 

nyckelorden som rör deras uppbyggande av sitt varumärke. De två byggstenarna är 

varumärkesplattformen och kommunikationsstrategin. Redan här kan också den ena 

underfrågan besvaras genom det ena nyckelordet kommunikationsstrategin. SLs

varumärkesstrategi är samma sak som deras kommunikationsstrategi, det bevisar att de har en 

sådan och genom att arbeta efter den, kommer de också kunna få kunderna att uppleva samma 

bild som de hoppas ge.  Med hjälp av de två nyckelorden ska de nå ut till flera målgrupper 

som har olika roller i samhället. Men den största och viktigaste målgruppen som de lägger sin 

tyngsta vikt på är deras resenärer som varje dag nyttjar trafiken på ett eller annat sätt. För att 

förstå kopplingen mellan dem tänker jag använda mig utav Melins modell och 

varumärkesuppbyggande processen. Det andra nyckelordet är också en väldigt viktig punkt 

till hur de bygger upp sitt varumärke. Varumärkesplattformen skulle jag säga vara kärnan, det 

är där kärnvärdet och värderingar finns. Det är grunden till företagets tänkande och hur de 

arbetar. Hur de själva vill bli uppfattade och vad de själva tycker är viktigt. 

  En intressant sak jag sett är att det som anses vara de viktigaste kommunikationskanalerna 

skiljer sig från vad försäljningschefen tycker och med dem som står i SLs dokument. Ändå 

står det i dokumenten att arbetarna ska följa riktlinjerna som står. Det är tydligt skrivet att 

kunderna står i centrum. Därför är kundservice en av den viktigaste kommunikationsmedel

som alltid ska komma i första hand. I andra hand kommer de övriga kanalerna. Därför borde 

försäljningschefen ha nämnt kundservice. Annars kan man i allmänhet säga att informationen 

om de viktigaste företagsmålen inte riktigt har nått ut till arbetarna. Det nämns också i 

teorierna hur viktigt det är att arbetarna tänker i samma banor som företaget, att de har samma 

syn på företaget som de andra arbetarna, annars finns det en risk att företag slutar existera.   
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6.1 SLs varumärke sett utifrån varumärkesuppbyggandeprocessen
Det första steget i Melins modell är produktdifferentiering vilket är mycket viktigt, kunderna 

ska känna igen vilka färdmedel som är SLs. Differentiering handlade ju om att kund inte ska 

kunna förväxla SLs föremål med någon annans. Alla bussar i Stockholms län är antingen röda 

eller blå. De blå bussarna kör endast i innerstan medan de röda körs i hela området. Alla 

pendeltåg och tunnelbanor ser likadana ut om man bortser från att de finns gamla och nya tåg.  

Själva SLs logotyp består av en rund ring, med företagets initialer i mitten sedan går två 

parallella linjer som en halvcirkel, linjerna ska föreställa ett spår. Hela symbolen är blå, 

logotypen är väldigt enkel och igenkännbar. Märket förekommer också som vit när det är 

fordon som är blåa. Förut var märket röd men har för några år sedan bytts ut till den blåa 

färgen. De flesta transportmedel är blå vilket har ett samband med symbolens blåa färg.  

  Märkesidentitet handlade om hur kunder ska kunna känna igen ett varumärke bland 

produkter som är identiska eller liknar varandra. Eftersom SL har monopol på trafiken finns 

det inte några andra märken som skulle kunna göra det svårt för kunden att utskilja produkten. 

Istället för att de försöker skapa en bild av om vad de står för, försöker de få kunderna att 

känna till kärnvärdet och uppleva det enhetligt med SL.

  Marknadsföringskostnader uppger endast en liten andel av de totala kostnaderna SL har. Det 

säger väldigt mycket att marknadsföringen inte är något som det fokuseras främst på. 

Kunderna har redan en väldigt hög kännedom om varumärket, därför ser de låga 

kostnadssiffrorna ut som de gör. Här kommer kommunikationsstrategi in med dess delar. SL 

vill ha en ständig kommunikation med sina resenärer, de ska hållas informerade och också 

själva enkelt kunna ta reda på information.   

  SL behöver inte oroa sig över att deras varumärke förlorar sitt varumärkes rättsliga och 

affärsmässiga läge. Med landstinget som ägare och med monopol på infrastruktur är det 

väldigt svårt för något annat företag att ens lyckas påbörja en liknande tjänst. 

  Kärnvärdet är SLs viktigaste byggsten i varumärkesuppbyggandet. Kärnvärdet ska visa hur 

SL vill att kunderna ska uppfatta dem. De viktigaste begreppen i varumärkesplattformen är 

helhet, enkelhet och pålitlighet. Den andra sidan av plattformen var vilken bild företaget vill 

att de anställda och trafikentreprenörerna ska uppfatta SL. Där är nyckelbegreppen 

samverkan, engagemang, ansvar och förtroende. De olika begreppen i Melins modell går in 

mycket i varandra. Jag skulle säga att produktattribut, märkesidentitet och kärnvärde går ihop, 

Det bygger på att kunderna ska få en bild och image som kunderna får av både 

företagslogotypen och den bild som SL vill att kunderna ska se.
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6.2 SLs varumärke sett utifrån 4D branding modellen
Med Gads modell ’brand mind space’ har jag försökt att bygga upp en bild som ska med bara 

några meningar bygga upp SLs varumärke. Modellen består utav fyra olika delar som har 

olika innebörd. Den funktionella dimensionen ska framhäva det unika med produkten eller 

tjänsten som ett företag har. SL har en tjänst som de är ensamma om i Stockholms län. Deras 

företagsnamn är enkelt och kopplas direkt till innebörden med företagets existens, 

Storstockholms lokaltrafik, vi förstår direkt att det handlar om trafiken i länet. Den sociala 

dimensionen handlar om att människor bygger en så kallad livsstil tillsammans med 

företagens varumärke. Varumärket blir som symbol av det kulturella klimatet som det ger 

upphov till. Den sociala dimensionen skapar en relation mellan kunder och en grupp 

människor som de vill tillhöra. Genom att göra som alla andra och åka kollektivt blir det inte 

lika många i biltrafiken. Syftet med den mentala dimensionen enligt Gad att det inom varje 

människa finns en själ och att varje person ska försöka och lära känna sitt eget inre. Varje 

människa behöver ha en förebild, varumärkets syfte är att skapa en modell för kundernas liv 

och beteende. Genom att ha SL som förebild ska varje person känna att de själva och 

företaget arbetar för en tryggare och bättre miljö. Den fjärde och sista dimensionen säger att 

det ska finnas man kopplingen mellan SLs varumärke, deras tjänst och som en del av ett stort 

system. Det stora systemet är helt enkelt den miljö som de befinner sig i och det är 

Stockholm, systemet består också utav den infrastrukturen som trafiken går på. Jag ser bara en 

koppling som är relativt tydlig och det är att varumärket och kollektivtrafiken ska föra 

Stockholm mot en renare framtid.  
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Figur 5 Brand mind space 81

6.3 SLs kommunikationskanaler
SL använder sig utav många kommunikationskanaler för att lätt kunna nå ut till alla sina 

målgrupper. Kanalerna är riktlinjer för SLs kommunikation och är en mycket viktig del.

Kanalerna som används är SL i Metro, enkätundersökningar, SLs hemsida, olika samarbeten, 

mobiltjänster, webb-tv och kundservice. Företaget använder många verktyg från modellen av 

Kotler, några verktyg som jag däremot inte har sett dem använda är bl.a. events och mässor. 

6.4 Trafikentreprenörernas inblandning 
Om man tittar ur den synvinkeln att entreprenörerna inte får använda sitt eget varumärke i 

trafiken kan det enkelt tolkas att de inte alls har någonting med varumärkesuppbyggandet att 

göra. Men en sådan tolkning vore fel eftersom de i allra högsta grad är inblandade i processen. 

De är t.o.m. en byggsten i kommunikationsstrategin där det står att de är trafikens huvudmän. 

Det betyder att de är SLs ansikte utåt och ska representera dem i alla sammanhang. Därför 

måste trafikentreprenörerna vara väl informerade om olika situationer och förmedla dem 

                                                
81 Gad 2000. sid 18

Funktionella
Det smarta sättet att 
resa – snabbt, enkelt, 
pålitligt, prisvärt

Mentala
Genom att åka med 
SL värnar man om 
miljön

Sociala
Det smarta sättet att 
åka tillsammans är 
att åka kollektivt

Spirituella
Utan SL skulle vi inte ha 
ett fungerande Stockholm, 
kollektivt är vägen till en 
renare framtid

Brand mind space
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vidare till alla resenärer. De ska också arbeta mot samma mål som SL gör annars kan det 

uppstå konflikter mellan SLs personal och trafikentreprenörspersonal. 

7. Slutsats

SL är ett företag som har en enormt hög kännedom i Stockholmsområdet. De har inte heller 

några konkurrenter som lurar bakom buskarna. De arbetar med sitt varumärke huvudsakligen 

för att de nuvarande kunderna ska få en allt mer positiv bild av företaget. De försöker inte öka 

kännedomen om sig själva, eftersom det målet redan är uppnått. Kunderna ska känna att de 

kan lita på SL. SL kan förmedla en mänsklig och varm humor men aldrig på bekostnad av 

kundernas förtroende. Tonläget ska genomsyras av pålitlighet, öppenhet och ärlighet. Som jag 

försökt få fram genom uppsatsens gång så arbetar SL med sitt varumärke genom en 

varumärkesplattform och en kommunikationsstrategi.

  SLs arbete med sitt varumärke är väldigt viktigt för Stockholms utveckling. Den punkten 

som är viktigast för SL att arbeta med är pålitlighet, som ju är en av byggstenarna till 

varumärkesplattformen. Efter att SL börjat med en enkätundersökning två gånger om året har 

de fått fram mer information om vad deras kunder egentligen tänker. Under alla 

undersökningar som gjorts har det funnits ett mycket stort missnöje. Visserligen har 

procentenheterna blivit bättre den senaste mätningen, men fortfarande är endast 64 % nöjda 

med trafiken.82 Det som varit de stora problemen är tidhållning, trängsel, trafikstörning, 

säkerhet, och turtäthet. Alla problem infaller under kärnvärdet pålitlighet och det visar att den 

bild som SL försöker skapa med sitt varumärke ännu inte är helt uppnådd. Det finns en del 

som kanske skulle tycka att det inte gör något att folk går runt och är missnöjda. Men då finns 

en risk att det väljer att köra bil istället, eller kanske sprider ett dåligt rykte om SL. Det skulle 

sin tur kunna bidra till fler missnöjda resenärer. Jag skulle ändå säga att de är på god väg till 

att få de i alla fall en del av de sista missnöjda kunderna att ändra sin uppfattning. Med min 

uppsats hoppas jag att synen på SL ska kunna förändras genom att visa att de som företag 

verkligen bryr sig om både medmänniskan och miljön. Det är viktigt att kunden ska kunna lita 

på företaget eftersom tjänsten används i stort sätt varje dag. Några fler nöjda kunder skulle 

inte skada och Stockholm skulle kunna bli en renare stad om alla tänker på att åka kollektivt 

är ett bra alternativ.     

                                                
82 Bilaga 4
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SLs varumärke
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Bakgrund och syfte

I SLs integrerade ledningssystem utgår verksamheten från en gemensam 
strategisk plattform. Ledningssystemet innehåller och tillgängliggör alla 
styrande dokument som behövs för att säkerställa att processerna planeras, 
genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt som behövs enligt interna och 
externa krav. 

Styrdokumenten hänger ihop i en hierarkisk följd. Först kommer Stockholms 
Läns Landstings uppdrag inklusive de övriga åtaganden som SL har, detta 
resulterar i SLs strategiska plattform. Denna plattform omsätts därefter för alla 
SLs verksamhetsområden. 

Syftet med detta dokument är att kortfattat beskriva SLs varumärke, dess 
kärnvärden och värderingar och hur de tillsammans utgör SLs 
varumärkesplattform. 

SLs varumärkesplattform

SLs kärnvärden och värderingar utgör tillsammans varumärkesplattformen 
vilket är en målbild för hur SL ska uppfattas hos kunder och andra intressenter.
Genom att internt likväl som i samarbete med samarbetspartners och 
underleverantörer konsekvent arbeta efter SLs värderingar bygger vi över tid 
bilden av varumärket SL. Det är därför viktigt att säkerställa att SLs 
samarbetspartners och underleverantörer är väl förtrogna med SLs värderingar 
och kärnvärden för att de ska kunna agera enligt dem. 

Figur 1: Varumärkets plattform

SLs arbete, 
tillsammans med 
samarbetspartners och 
underleverantörer =
SLs värderingar

Kundens upplevelse =
Varumärkets kärnvärden
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SLs kärnvärden och värderingar

SL har fastställt tre kärnvärden som ska fungera som en målbild för hur SL ska 
uppfattas av kunder och andra intressentgrupper. De ska inte användas direkt i 
kommunikationen utan komma till uttryck indirekt. De tre kärnvärdena är 
Helhetssyn, Pålitlighet och Enkelhet.

Helhetssyn
Med ”helhetssyn” sammanfattas SLs roll som trafikhuvudman för 
kollektivtrafiken i Stockholms län enligt följande; 

Varje kontaktpunkt under hela resan; information, resemiljö, service och 
trafikutbud, är vårt ansvar - ingen annans - och ett tillfälle att positivt överraska 
våra kunder. 

Vi ska upplevas som aktiva, vi ska verka för att kunden kan glädjas och 
underhållas under resan och vi ska, direkt eller indirekt, ta tillvara möjligheter att 
göra kunderna nöjdare.

Pålitlighet
Med kärnvärdet ”pålitlighet” avses att kunderna ska uppfatta SL-trafiken som
tillgänglig, säker, trygg och punktlig. För att kunna utveckla en förtroendefull 
relation till kunderna i SL-trafiken måste ”pålitlighet” genomsyra hela SL-trafiken 
i både ord och handling. För kommunikationen innebär det t ex att all 
information ska vara korrekt, att man strävar efter att alltid infria förväntningarna 
och aldrig lova mer än vad man kan hålla. Störningsinformationen måste vara 
väl utbyggd och informera om orsakerna när trafiken inte fungerar som den ska.

Enkelhet
Med ”enkelhet” avses att det ska vara lätt att resa med SL-trafiken i hela länet. 
SL ska sträva efter att utveckla ett så användarvänligt trafiksystem som möjligt 
där trafiksystemets olika delar hålls samman. Viktiga instrument för detta är t ex 
SL-trafikens biljetter och taxesystem samt ett gemensamt formspråk med en 
enhetlig visuell identitet. Att resa med SL-trafiken ska uppfattas som praktiskt 
och okomplicerat, tids- och kostnadseffektivt och som något som underlättar 
vardagen för kunderna. För kommunikationen innebär det att den ska vara 
enkel att hitta, enkel att förstå och enkel att använda.

Målet är således att människor i alla kundgrupper och andra intressentgrupper 
ska tycka att SL levererar en bra helhetsupplevelse av resorna, är pålitliga och 
håller vad de lovar samt gör saker och ting enkelt.

Våra värderingar är de vi dagligen arbetar efter och som bygger kundens 
upplevelse av våra kärnvärden. Våra värderingar är SAFE, Samverkan, Ansvar, 
Förtroende och Engagemang. 
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Samverkan – Vi fungerar som ett lag
Det innebär för mig att:

 Jag bidrar till helheten och förstår hur 
 Jag hjälper gärna andra
 Jag delar med mig av det jag vet och kan

Ansvar – Vi står för det vi gör
Det innebär för mig att:

 Jag talar om vilka mina förväntningar är 
 Jag håller vad jag lovar 
 Jag tar reda på de fakta jag saknar
 Jag säger till när något är bra eller behöver förbättras
 Jag följer upp, lär och utvecklar

Förtroende – Vi möter varandra öppet och prestigelöst
Det innebär för mig att:

 Jag respekterar andras uppdrag, kunskap och förmåga 
 Jag lyssnar på andra och bryr mig om
 Jag respekterar att vi är olika
 Jag talar med inte om andra

Engagemang – Vi satsar för att nå resultat
Det innebär för mig att:

 Jag är nyfiken och lär gärna av andra 
 Jag vågar göra nytt och annorlunda
 Jag ställer upp
 Jag bidrar till att det är kul på jobbet

SL är det enda varumärket i SL-trafiken 

SLs varumärkesstrategi utgår från att SL är det enda varumärket inom SL-
trafiken. Det betyder att SL alltid är ensam avsändare för den externa 
kommunikationen inom SL-trafiken. Trafikentreprenörernas logotyper ska inte 
förekomma inom SL-trafiken. Logotypen ”SL i samarbete med…” förekommer 
endast på fordon i trafiken.

Trafikentreprenörernas varumärken i SL-trafiken

Trafikentreprenörernas varumärken ska inte kommuniceras mot SLs kunder, i 
SL miljö eller i kommunikationskanaler ägda av SL. Trafikentreprenörerna skall 
heller inte använda externa medier som t ex Metro i sin interna kommunikation 
med trafikpersonalen.
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Ansvaret för SLs varumärke

Övergripande ansvarig för SLs varumärke är SLs VD.

Varumärket är en angelägenhet för hela SL inklusive trafikentreprenörerna, 
men Marknadsenheten ansvarar för varumärkesfrågor och driver det operativa 
varumärkesarbetet för SL. 

Operativt ansvarig och kontaktperson för frågor som rör SLs varumärke är SLs 
Kommunikationschef. 
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Riktlinjer för SLs kommunikation

Detta dokument innehåller riktlinjer för hur SL och SL-trafiken ska 
kommuniceras internt och externt. Dokumentet ska alltid läsas tillsammans med 
dokumenten för SLs varumärke och SLs kommunikationsstrategi.
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Bakgrund och syfte

I SLs integrerade ledningssystem utgår verksamheten från en gemensam 
strategisk plattform. Ledningssystemet innehåller och tillgängliggör alla 
styrande dokument, som behövs för att säkerställa att processerna planeras, 
genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt och/eller som behövs enligt 
interna och externa krav. 

Styrdokumenten hänger ihop i en hierarkisk följd. Först kommer Stockholms 
Läns Landstings uppdrag inklusive de övriga åtaganden som SL har, detta 
resulterar i SLs strategiska plattform. Denna plattform omsätts därefter för alla 
SLs verksamhetsområden. 

Detta dokument är Riktlinjer för SLs kommunikation. Syftet med dokumentet är 
att beskriva SLs riktlinjer för hur SL och SL-trafiken ska kommuniceras internt 
och externt. Som bilaga finner du riktlinjerna för de olika 
kommunikationsområdena. Dokumentet ska alltid läsas tillsammans med 
dokumenten för SLs varumärke och SLs kommunikationsstrategi.

Kommunikationens betydelse för SL

81 % av stockholmarna reser med SL minst en gång i månaden, SL har en 
varumärkeserinran (känner till varumärket) på 100 % och en 
varumärkespenetration (har använt varumärket minst en gång) på 96 %.
Kommunikationen ska därför inte enligt traditionellt manér verka för att öka 
kännedom om varumärket eller dess funktion då dessa mål redan är nådda. 
Kommunikationen ska istället bidra till att nå det övergripande 
kundnöjdhetsmålet med fler och mer nöjda kunder.

De mer grundläggande leveranserna av trafik, information och punktlighet är 
nödvändiga men inte i sig själv tillräckliga för att nå affärsmålen. Den 
grundläggande leveransen ligger inte heller inom Marknadsenhetens 
verksamhetsområde. Kommunikationen ska därför fokusera på en aktiv 
kundkontakt och bidra till att skapa en serviceupplevelse för kunden.

Tonalitet

Tonläget ska i all SLs kommunikation kännetecknas av följande ledord:

 Mänsklig – SL ska alltid kommunicera med människor/individer och inte
med ett anonymt kollektiv (”resenärerna”). Det betyder att tilltalet ska vara 
personligt och att kommunikationen ska vara varm och ha en vänlig ton. Vi 
ska visa att vi bryr oss om våra kunder, lyssnar på dem och är öppna för 
dialog. Språket ska vara enkelt och rakt på sak utan att uppfattas som 
simpelt. SL ska inte tala ett krångligt myndighetsspråk.

 Ansvarsfull – Uppdraget att ansvara för kollektivtrafiken är mycket viktigt 
för många människor och länsinvånarna ska känna att SL tar dem på 
största allvar. Det innebär att SL ska agera som en seriös aktör i alla 
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sammanhang. SL kan förmedla en mänsklig och varm humor men aldrig på 
bekostnad av kundernas förtroende. Kunder ska känna att de litar på SL. 
Tonläget ska genomsyras av pålitlighet, öppenhet och ärlighet.

 Modern (ej trendig) – SL är ett företag som följer sin tid. Både det som SL 
gör och det som SL säger ska kännas modernt och samtida. Däremot ska 
SL absolut inte vara trendigt utan ha en långsiktigt hållbar framtoning.

Målgrupper

SLs kommunikation är bred och vänder sig till flera målgrupper. Vår strävan är 
att arbeta integrerat med kommunikation. Samtidigt måste budskapet anpassas 
efter mottagaren. 

Nedan följer en kort beskrivning av våra viktigaste målgrupper sett ur två olika 
perspektiv, det interna och det externa.

Interna målgrupper

 SLs medarbetare: SLs medarbetare är en viktig målgrupp för all 
kommunikation som berör SL och SL-trafiken. Målsättningen är att alltid 
informera internt först innan någon extern information går ut. SLs 
medarbetare ska kunna vara ambassadörer för SL och svara på frågor från 
alla våra olika intressentgrupper. För att de ska kunna fullfölja den uppgiften 
på ett tillfredsställande sätt måste de alltid vara informerade om allt som 
berör SL och SL-trafiken.

 Trafikentreprenörernas medarbetare: Det personliga mötet mellan 
trafikpersonalen och kunderna är avgörande för kundens uppfattning om 
SLs varumärke. Eftersom det är trafikentreprenörernas medarbetare som 
möter kunden är det extra viktigt att skapa stolthet och förståelse för att 
arbeta i SL-trafiken även hos trafikentreprenörernas medarbetare. 

 Ägare: SL ägs av Stockholms läns landsting och därmed indirekt av länets 
skattebetalare. SL är därmed i högsta grad ett offentligt företag. Därför är 
det viktigt att ägarna har en god uppfattning om SLs roll och en god insikt 
om hur kollektivtrafik utvecklas på bästa sätt. SL har särskilt utarbetade 
riktlinjer för kommunikation med styrelsen.

Externa målgrupper

 SLs kunder: Våra kunder består av ett tvärsnitt av befolkningen, nästan 
95% av länsinvånarna är våra kunder. 81% av länets invånare rör sig minst 
månadsvis. Kunden är alltid i fokus i all SLs externa kommunikation.

 Politiker och myndigheter: Dessa målgrupper är centrala för 
kollektivtrafikens utveckling i hela länet. En viktig uppgift är därför att 
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informera politiker och myndigheter om de förbättringar som görs och de 
problem som behöver lösas i kollektivtrafiken.

 Media: SL-trafiken berör alla invånare i länet, vilket bidrar till att intresset 
från media alltid är stort. Därför måste vi vara ytterst noggranna med hur vi 
uttrycker oss och ställa extremt höga krav på tillförlitlighet och korrekthet i 
informationslämningen. Vi måste dessutom vara noga förberedda med 
frågor och svar inför större informationssatsningar.

SLs medieval

 Kunden är alltid i fokus för alla kommunikationsaktiviteter. Av SLs kunder 
rör sig 81 % minst månadsvis i SL trafiken. I första hand ska därför 
trafikpersonalen samt SL kundtjänst och SL center användas som 
kommunikationskanaler.

 Dessa ska stöttas av trafiknära massmedia såsom SL i Metro, SLs egna 
utrymmen i trafiken, vid spärrvakterna, reklamutrymmen i SL-trafiken, 
mobil.sl.se, trycksaker, stripade fordon, SthlmCity och .SE.

 I absolut sista hand ska övrig massmedia användas; t ex morgonpress, 
digitala medier, utomhusreklam, radioreklam, TV-reklam, telemarketing, 
presentreklam.

Interna och externa informationskanaler

 Information internt: För den interna kommunikationen inklusive 
entreprenörernas personal är intranätet, Hela resan, hissanslag, veckobrev 
och SLs stormöte prioriterade kanaler.

 Information till trafikentreprenörernas medarbetare: Det är av stor vikt 
att trafikentreprenörernas medarbetare får aktuell information från SL då 
även de fungerar som ambassadörer för SL.  Här är Hela Resan, RSS1

samt SL-personal i kontakt med trafikentreprenörernas personal prioriterade
kanaler. 

 Trafikinformation externt: Det ska vara enkelt att för kunder och övriga 
intresserade att veta hur man kommer i kontakt med SL-trafiken. Därför ska 
strävan alltid vara att lyfta fram och tydliggöra tre vägar in till SL-trafiken: 
trafikpersonalen, SLs kundtjänst och sl.se. 

Kommunikationskoncept

Ett kommunikationskoncept är en bärande kreativ idé som all kommunikation 
vilar på. Den är ett sätt att genomföra kommunikationsstrategin på. 
Kommunikationskonceptet utgår från SLs varumärkes- och kommunikations-
strategi samt SLs grafiska profil. SLs kommunikationskoncept är samlat i ett 
eget dokument som du finner i ledningssystemet.

                                                
1

RSS (Really Simple Syndication) är en samling filformat som används för att tillhandahålla förkortningar av eller det fullständiga 
innehållet i en webbaserad text. Det används idag för att kommunicera t ex trafikstörningar till trafikentreprenörernas personal.
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Kommunikationsområden

För att säkerställa att de olika delarna i Marknadsenhetens verksamhet 
används mot ett gemensamt mål har olika områden egna styrdokument, med 
mål, strategi och riktlinjer. En översikt följer nedan. Riktlinjerna i dess helhet 
finns som bilaga till SLs Kommunikationsstrategi.

Insidan
Insidan är SLs intranät. Huvudredaktören publicerar dagligen nyheter på 
förstasidan och har även ett övergripande ansvar för övriga delar av intranätet. 
Delar av intranätet är personaliserade vilket ger användarna möjlighet att 
påverka innehåll och utseende. Intranätet ska bidra till att effektivisera styrning 
och uppföljning, effektivisera arbetet för medarbetarna, underlätta samverkan 
mellan medarbetarna och skapa nöjda intranätanvändare. Intranätet ska 
innehålla information om koncernen och för verksamheten nödvändiga verktyg. 
Den fulla potentialen i intranätet nås först i den stund det stöder den operativa 
verksamheten. 

SL i Metro
SL i Metro är en redaktionell annonssida där information om SL presenteras i 
nyhetsform. SL i Metro ska ges ut tre dagar i veckan. Sidan existerar främst 
eftersom redaktionellt material bär en högre trovärdighet än en vanlig annons 
med copytext gör. På SL i Metro finns utrymme för fler nyheter på samma sida 
och, vid behov, en fördjupning av olika områden. SL i Metro syftar till att öka 
kännedom om SLs verksamhet bland resenärerna. Syftet är även att lyfta 
positiva exempel ur kollektivtrafiken. 

Samarbeten
Samarbeten är för SL en möjlighet att profilera sig i olika sammanhang för olika 
målgrupper, där vi når alla de människor som har ett gemensamt intresse på en 
och samma gång och dessutom får deras uppmärksamhet. För att lyckas krävs 
att vi ser en tydlig koppling mellan våra satsningar och evenemangen, där vi på 
ett smart sätt kan lyfta fram våra budskap med en tydlig koppling till 
evenemangen. Samarbeten är för oss en affärsuppgörelse, inte välgörenhet. 
SL går oftast in med resor och/eller exponeringsmöjligheter som erbjudande. 
För detta kräver vi motprestationer (ex exponering av olika slag) i minst samma 
ekonomiska nivå som egen prestation. 

sl.se
SL Internet är informations- och kommunikationsnavet som har svar på 
reserelaterade frågor som har en början, ett slut eller paus i SLs 
trafikeringsområde. sl.se avlastar trafikpersonalen i vanligt förekommande 
situationer och frågor genom att erbjuda smarta tjänster och innehåll för 
resenärerna via sk self service. På så sätt blir sl.se ett operativt stöd för 
trafikpersonalen och den kanal de kan rekommendera och vid behov 
demonstrera för resenärerna. Detta frigör tid för trafikpersonalen till personligt 
bemötande och ett lyhört agerande gentemot resenärer.

Sl.se är en helhet som under sitt paraply rymmer innehåll och olika tjänster som 
kan ägas och drivas av olika funktioner inom SL. Både tjänster och innehåll 
måste därför samordnas efter gemensamma riktlinjer för att kundens 
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upplevelse ska bli enhetlig, enkel och i linje med SLs gemensamma 
värderingar. 

Ansvaret för SLs kommunikation

Övergripande ansvarig för SLs varumärke och därmed all kommunikation är 
SLs VD.

Ansvaret för intern- och marknadskommunikation samt kommunikation med 
SLs ombud och trafikentreprenörer ligger på Marknadsenheten. Ytterst 
ansvarig på Marknadsenheten är SLs Marknadsdirektör. 

SLs presschef ansvarar för pressfrågor och medierelationer. SLs 
kommunikationschef ansvarar för det operativa arbetet med intern-, marknads-
och samhällskommunikation (ägare, styrelse, branschorganisationer, politiker 
och myndigheter).

Information om SLs styrdokument för kommunikation, inkl grafisk manual, finns 
på SLs intranät och senare även på ett extranät. 

I SLs marknadsråd sker kontinuerligt avstämning med trafikentreprenörerna 
angående tillämpning och utveckling av kommunikationen i SL-trafiken.
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Bilaga Översikt riktlinjer kommunikationsområden

Område Insidan SL i Metro Samarbeten sl.se

Målsättningar Effektivisera styrning och 
uppföljning och underlätta 
samverkan mellan 
medarbetarna

Genom ett trafiknära 
medium informera 
resenärerna och förmedla 
bilden av SL som ett 
företag som anstränger sig 
extra

Skapa uppfattning om SL 
som ett företag som 
anstränger sig lite extra

sl.se ska bidra till att SL 
erbjuder det smidigaste 
alternativet att ta sig fram i 
Stockholm, tillgängligt, 
enkelt, tryggt och lyhört

Mätbarhet och 
uppföljning

Årlig enkät, 75% av 
medarbetarna ser intranätet 
som en av deras viktigaste 
informationskällor

Effekt på bilden av SL som 
helhet

Av läsarna ska man år 2010 
nå till 

70% nöjda 

65% anser att kanalen ger 
dem en mer positiv bild av 
SL

80% ska ha sett 
trafiknyheterna

Nollmätning är gjord. Finns 
på Insidan under 
genomförda undersökningar

Effekt på bilden av SL som 
helhet

Nollmätning 2008

Uppföljningar hos 
målgruppen av 
observationsvärde, 
upplevelse av resa, 
bemötande, trafikinformation 
och insatser på plats

Effekt på bilden av SL som 
helhet

Kännedom och 
användargrad är säkrade 
sen tidigare

75% (69%) ska tycka att 
sl.se gör det lättare att ta sig 
fram i Stockholm

60%(41%) ska gilla 
utformning och innehåll

60% (53%) av användarna 
uppskattar SLs mobiltjänster

Effekt på bilden av SL som 
helhet

Definition Intranät för personalen med 
dagliga uppdateringar

Redaktionell annonssidan 
som ges ut på vardagar. 
Utrymme för flera nyheter 
på en sida och vid behov 
fördjupning i olika områden

Samarbete med extern part 
där SL har möjlighet att nå 
en specifik målgrupp med
koppling mellan SLs 
satsningar och 
engagemangen

En helhetsupplevelse för 
innehåll och tjänster som 
hjälper kunderna och 
avlastar och stödjer 
trafikpersonalen

Hur används 
kanalen
a) målgrupp Medarbetare inom SL, 

kundtjänst har eget intranät 
som nås från SLs

Primär: Unga resenärer 15-
25

Sekundär: alla resenärer

MKmålgrupp: De som 
besöker det sponsrade 
evenemanget

Informationsmålgrupp: de 
som inför, under och efter 
evenemanget reser med SL

Primär: resenärer, med 
fokus på ungdomar och 
unga vuxna

Sekundär: företagskunder, 
för effektiv kundrekrytering i 
denna grupp

b) aktiviteter Daglig publicering av 
nyheter, projektarkiv, 
kampanjarkiv, 
organisationsinfo, mm

Nyhetsförmedling från SL

Trafikinformation

Samverkan med 
marknadskommunikation

Tävlingar

Respons på 
mediebevakning om SL

Marknadskommunikation

Trafikinformation

Visering och försäljning av 
biljetter

Service och möten på plats

Gemensam webbstrategi

Förvaltningsorganisation

Trafikstatistik

Ny plattform för sl.se

c) samordning 
trafikpersonal

Metrosidan riktas indirekt till 
trafikpersonalen för att

Uppdatera och påminna om 
viktiga nyheter som 
påverkar trafik och 
resenärer

Skapa stolthet och rätt 
attityd till att jobba på SL

Syfte, målsättningar, 
aktiviteter, datum, tider ska 
vara kommunicerade

Använder entreprenörernas
interna kanaler

Säkerhet och 
trygghetscentralen

SL kundtjänst

Avlastar trafikpersonalen 
genom:

Ökad kundnöjdhet genom 
self-service och 
realtidsinformation

Avlasta från ekonomiska 
transaktioner

Info om produkt och 
prissortiment

Prioritering Styrdokumentsystem

Intranät som startsida

Målinriktat, tydlig koppling till 
SL, SAFE i arbetet med 
trafikentreprenörerna

Trafikinformation

Produktinformation

Försäljning

Kundservice
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Vår referens

SLs Kommunikationsstrategi

Detta dokument är SLs kommunikationsstrategi. Det kompletterar den 
strategiska plattformen som är ett svar på Stockholms Läns Landstings 
uppdrag. Dokumentet ska läsas tillsammans med SLs varumärke och Riktlinjer 
för SLs kommunikation. Syftet med dokumentet är att ge konkret och styrande 
svar på frågan:

Vilka strategier ska SL ha inom kommunikation för att effektivt nå målen som 
ställts i den strategiska plattformen?
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Bakgrund och syfte

I SLs integrerade ledningssystem utgår verksamheten från en gemensam 
strategisk plattform. Ledningssystemet innehåller och tillgängliggör alla 
styrande dokument, som behövs för att säkerställa att processerna planeras, 
genomförs och styrs på ett verkningsfullt sätt om behövs enligt interna och 
externa krav. 

Styrdokumenten hänger ihop i en hierarkisk följd. Först kommer Stockholms 
Läns Landstings uppdrag inklusive de övriga åtaganden som SL har, detta 
resulterar i SLs strategiska plattform. Denna plattform omsätts för alla SLs 
verksamhetsområden. 

Detta dokument är SLs kommunikationsstrategi. Dokumentet ska läsas 
tillsammans med SLs varumärke och Riktlinjer för SLs kommunikation. Syftet 
med dokumentet är att ge konkret och styrande svar på frågan:

Vilka strategier ska SL ha inom kommunikation för att effektivt nå målen som 
ställts i den strategiska plattformen?

Mål

Kommunikationsstrategin ska vara en begriplig och inspirerande beskrivning av 
hur SL bäst använder kommunikation för att sträva mot sin vision och uppnå 
affärsmålen. Den ska också fungera som en praktisk hjälp i vardagen för att 
kunna stämma av att rätt budskap förs fram i rätt kanal och till rätt mottagare. 
Kommunikationsstrategin är absolut central för att kunna uppnå de uppsatta 
målen på ett effektivt sätt.

Övergripande mål för kunder

SLs målstyrningsmodell är indelad efter SLs fem viktigaste intressenter: kunder, 
ägare, medarbetare, leverantörer och samhälle. 

Figur 2: SLs målstyrningsmodell

Kund

Leverantör

MedarbetareSamhälle

Ägare

Gemensamt arbetssätt
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Kunderna är SLs största och viktigaste intressentgrupp. Målsättningarna för 
denna kundgrupp är följande:

Övergripande mål: Vi skall verka för att få ”Fler och mer nöjda kunder”. 

Styrmått och styrtal: Nöjda kunder: minst 75% nöjda och max 10%1

missnöjda. Lojala kunder: 70%2, Kundupplevd punktlighet: 70%3.
För mer information om strategiska plattformen och andra målsättningar 
hänvisas till dess huvuddokument.

Varumärkets relation till kommunikationsstrategin

Två av varumärkets kärnvärden, Enkelhet och Pålitlighet, summerar de 
rationella skäl (som tidhållning, turtäthet, restid etc) som en kund har att resa 
med SL. De är grundbultar, som är bevisat viktiga för att nå godkända nivåer av 
lojalitet. Därutöver, för att nå ännu högre nivåer av lojalitet, måste SL även leva 
upp till varumärkets tredje kärnvärde; en bra helhetsupplevelse av resan i 
bemärkelse bemötande, service och miljö.4

SL ska därför, förutom att arbeta med rationella faktorer nämnda ovan, aktivt 
arbeta för att skapa en förbättrad upplevelse av SL som företag och varumärke, 
att SL som företag anstränger sig lite extra. Det ska ske genom att följa 
kommunikationsstrategin som beskrivs nedan. Detta är Marknadsenhetens 
huvudsakliga fokus och det är också på den nivån Marknadsenhetens insatser 
gör mest nytta och bäst stödjer kommunikationsstrategin.

En kommunikationsstrategi med fyra hörnstenar

Då SL enligt tidigare analys behöver använda kommunikationen med 
huvudsyfte att förändra kundupplevelsen blir strategin mer än en traditionell 
kommunikationsplan (Vad säger vi till vem?).

Strategin har fyra hörnstenar som samverkar med varandra och andra centrala 
delar i SLs strategi. Genom förbättringar och mervärden i trafikmiljön skapas 
förutsättningar för trafikentreprenörspersonalen att ta en aktiv roll i 
kundbemötandet. Detta skapar i sin tur förutsättningar för proaktiv PR samt 
planerad reaktiv PR när saker går snett. Allt detta underlättar för 
direktrekrytering av nya kunder genom ett högre anseende för SL. 

                                                
1

Mäts i SLs undersökning kundupplevd kvalitet med frågan: ”Vilket sammanfattande betyg vill du ge trafiken på den här linjen?”.  Andel 
nöjda är de som svarar 5-7 på en sjugradig skala. Andel missnöjda är de som svarar 1-3.
2

Lojala kunder är de som reser med SL mer än en gång per vecka. Det är inte beslutat hur måttet ska mätas.
3

Mäts i SLs undersökning kundupplevd kvalitet med frågan: ”Hur nöjd är du med punktligheten på den här linjen?” Andel nöjda är de 
som svarar 5-7 på en sjugradig skala. Andel missnöjda är de som svarar 1-3.
4

För mer information om detta hänvisas till den senaste kundundersökningen, Customer Symmetry 2007-05-30.
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Figur 3: Kommunikationsstrategins fyra hörnstenar

Förbättringar och mervärden i trafikmiljön
 Förbättringarna skapas utifrån de olika målgrupperna som rör sig i 

trafikmiljön, målgruppsanpassade – men brett tilltalande
 Ständiga och skiftande aktiviteter och händelser i trafikmiljön, från 

information till service, mervärden och underhållning
 SL Access och Mitt SL är exempel på hur detta länkar till andra delar av 

verksamheten
 SL ska också bredda detta till en öppen syn på externa och kommersiella 

samarbeten (Pressbyrån, mobiloperatörer, promotionevents)

Trafikentreprenörspersonalen som huvudmedia
 Genom ovanstående förbättringar och mervärden får trafikpersonalen alltid 

något att prata och informera om
 Trafiknära media och sl.se påminner och stödjer både kunder och personal
 Kundservice och bemötandeprogrammet ger en bas för detta, liksom 

trafikpersonalens grunduppgift att informera om SL-trafiken, men det är 
ovan nämnda ständiga aktiviteter som håller det aktuellt och gör en skillnad

 All personal i SL-trafiken bär uniform och betraktas i allt väsentligt som SL-
personal

 Trafikpersonalens mer aktiva roll gäller även vid t ex driftsstörningar, där 
man skapar personlig närvaro och engagemang när något inte fungerar
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Proaktiv PR samt planerad reaktiv PR
 Ständiga och skiftande förbättringar och mervärden ger en ström av goda 

nyheter till pressen
 Trafikläge och driftsstörningar kommuniceras omedelbart till och genom 

trafikpersonal, på sl.se, egen rapport på radio samt ev. SL-TV
 Uppföljning på veckobasis av större frågor
 Proaktiv planering av styrelsebeslut och konsekvenser
 För vidare noteringar om PR, se områdesriktlinjer senare i dokumentet

Riktad direktrekrytering av nya kunder
 På basis av förbättringar och mervärden, med högre kundnöjdhet bland 

sällanresenärer ska nya och flitigare kunder resultera i intäktsökningar utan 
speciella kundrekryteringskampanjer

 …men som komplement till detta används t ex direktutskick till företag och 
privatkunder för att omsorgsfullt ta hem investeringen på kampanjbasis

 Detta görs med tydliga målsättningar och uppföljning på varje investerad 
krona

Mål specifika för SLs kommunikation

VAD ska göras?
För att nå de uppsatta målen med högre nivåer av kundnöjdhet ska SL sträva 
efter att ses som ett företag som anstränger sig lite extra i den vardagliga 
kontakten med kunderna. Kommunikation ska därmed inriktas på detta och 
målsättningarna ska vara följande:

 SL ska öka måttet på ”SL är ett företag som anstränger sig lite extra”
till 35% 2010 jämfört med dagens 17%. Detta ska ske stegvis med följande 
delmål: öka till 23% 2008 och till 30% 2009. Att SL som företag anstränger 
sig lite extra är ett operationaliserat mjukt mått på det nödvändiga 
engagemang och den närvaro och värme som kommunikationen kan ha 
som tydligt riktmärke.

Marknadsenheten kan inte utan stöd från resten av SL leva upp till detta 
mål eftersom det även kräver att grundläggande leveranser som t ex 
tidhållning i trafiken fungerar. Dilemmat med att välja ett mål som endast 
marknadsenheten påverkar t ex öka observationsvärdet i 
kommunikationskampanjerna, är att det inte har någon effekt på de 
övergripande målen för SL. Det medför att dylika mål är irrelevanta i detta 
sammanhang. Målet att öka måttet på ”SL är ett företag som anstränger sig 
lite extra” är utvalt för att det är här som kommunikationen har som bäst 
hävstångseffekt. En annan anledning till val av detta mål är att SL måste 
stärka sin image och där ingår att bygga och stärka sina emotionella band 
till kunderna vilket även gör det här målet relevant då det mäter ett 
emotionellt värde5.

                                                
5

Mer information om SLs image finner du i Stockholms Lokaltrafik Customer Symmetry 2007-05-30
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 Minska antalet klagomål mot trafikpersonalen med 50% till 2010 jämfört 
med dagens dryga 17000 klagomål6. Rättvist eller orättvist så är varje 
klagomål en faktisk negativ händelse och därtill toppen på ett isberg – färre 
klagomål är bra på många olika sätt. Främst är det en tydlig indikation på att 
förbättringar har skett i yttersta ledet dvs bland trafikpersonalen.

Dessa mål är avsiktligt få, enkla och tydliga för att fokusera Marknadsenhetens 
insatser på den roll som ska prioriteras för att effektivt stödja hela 
verksamhetens framgång7.

I den årliga verksamhetsplanen för Marknadsenheten finns information för hur 
arbetet ska bedrivas för att stödja målsättningarna för året. I aktivitetsplanen 
bryts målen ner i delmål kopplade till respektive aktivitet som ska genomföras.

SL kan inte detaljstyra trafikentreprenörernas personal, men däremot kan SL 
målstyra så att trafikentreprenörerna upprättar handlingsplaner som visar hur
de ska bidra till att nå de uppsatta målen. Det kräver att både trafikpersonalen
såväl som deras roll förändras och att SL bidrar till att skapa förutsättningarna 
för dessa förändringar. Detta kan SL göra genom att verka proaktivt med 
kommunikationsaktiviteter i kundens trafikmiljö som engagerar och aktiverar 
trafikpersonalen. Aktiviteterna skapar naturligt positiva möten mellan SL 
representanten (trafikpersonalen) och kunden vilket medför att relationen 
mellan kunden och SL stärks.

Trafikentreprenörernas handlingsplaner ska följas upp och utvärderas årligen, 
så länge SL inte själva kan genomföra uppföljningarna ska trafik-
entreprenörerna göra detta själva.

VARFÖR ska detta göras? 

81% av länets invånare har personlig erfarenhet av varumärket SL varje månad 
och det är denna erfarenhet som styr deras åsikter och framtida 
kundbeteenden. Denna enorma och breda kundgrupp har redan en relation till 
SL som i många fall är nästan lika gammal som de själva är. 

Även om kunderna i genomsnitt är ganska nöjda med den trafik de nyttjar så 
solkas helhetsintrycket av att de inte gillar SL som företag och varumärke. 
Detta måste vändas för att nå det övergripande kundnöjdhetsmålet med fler 
och mer nöjda kunder.

Sammantaget så är den upplevda bristen på att SL anstränger sig lite extra och 
antalet klagomål det bästa riktmärket för hur SL ska använda resurserna för 
kommunikation. Genom att fokusera fullt ut på en mer aktiv kundkontakt och 
serviceupplevelse renodlas och effektiviseras kommunikationens roll. 

                                                
6 2006 registrerade kundtjänst 17157 klagomål på trafikpersonalen.
7 Mer information om mätetalen gällande ”SL är ett företag som anstränger sig lite extra” finner du i Stockholms Lokaltrafik Customer 
Symmetry 2007-05-30.
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Mer grundläggande leveranser av trafik, information och punktlighet är 
nödvändiga men dessa grundläggande leveranser inte i sig själv tillräckliga för 
att nå affärsmålet med högre kundnöjdhet. 

Checklista för Marknadsenheten

De fyra hörnstenarna för SLs kommunikation är styrande genom att alla 
kommunikationsaktiviteter och åtgärder som övervägs, utvärderas genom 
följande checklista:

1. Är aktiviteten baserad på förbättringar och/eller ett mervärde som 
kunderna värdesätter?

2. Uppfyller detta SLs kärnvärden Helhetssyn, Pålitlighet och Enkelhet?
3. Kommer trafikpersonalen att spela en tydlig roll i denna aktivitet?
4. Kommer denna aktivitet förbättra synen på SL som ett företag som 

anstränger sig lite extra?
5. Kommer denna aktivitet hjälpa till att sänka antalet klagomål mot SL 

genom ett bättre kundbemötande generellt sett? 
6. Är effekterna i förhållande till insatta resurser – budget och bemanning –

det vill säga verkar aktiviteten vara en bra investering?

Det är varje medarbetares plikt att kunna motivera sina projekt och aktiviteter i 
förhållande till dessa sex frågor.

Detta gäller samtliga kommunikationsaktiviteter som företas av inom SL, 
oavsett om de är nya idéer eller aktiviteter med mångåriga traditioner.

Samtliga kommunikationsaktiviteter ska även kontrolleras mot den
övergripande checklistan för SLs åtaganden. Dessa åtaganden ska SL alltid ta
hänsyn till och där det är relevant kan de vara en del i ett kommunikativt 
budskap, men de bör inte lyftas upp i enskilda kampanjer då de i inte bidrar till 
att nå de övergripande affärsmålen. 

SLs åtaganden är:
 FN:s barnkonvention
 Miljö
 Trygghet
 Tillgänglighet
 Jämställdhet
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Mediestrategi

VAR ska SL kommunicera?

SLs kommunikationsaktiviteter görs i utformning och medieval i första hand 
kring trafikmiljön där 81% av länets invånare rör sig minst månadsvis: som 
tidigare nämnt är personalens möte med kunden prioriterat, understött av 
medier i trafikmiljön. 

Endast då omständigheterna kräver det och noga kan motiveras i relation till 
checklistan för Marknadsenheten används övriga massmedia. Undantaget är 
PR, som bör vara inkopplat vid varje aktivitet.

Denna övergripande mediestrategi kan summeras upp i följande figur:

Figur 4: SLs mediekarta 

 Kunden är alltid i fokus för alla kommunikationsaktiviteter.
 I första hand ska därför trafikpersonalen samt SL center och SL kundtjänst 

användas som kommunikationskanaler.
 I andra hand ska trafiknära massmedia såsom Metro, SL i Metro, .SE, P4 

Radio Stockholm, mobil.se, SL-TV, dekaler, stripade fordon och trycksaker 
användas.

 I absolut sista hand ska övrig massmedia användas; t ex morgonpress, 
digitala medier, utomhusreklam, radioreklam, TV-reklam, telemarketing, 
presentreklam, redaktionellt utrymme (PR).

VILKA ska SL kommunicera med?

81% av stockholmarna reser med SL minst en gång i månaden. Denna grupp 
kan SL möta genom kombinationen av trafiknära media och trafikpersonal. Att 
fokusera resurserna på denna stora grupp är i de allra flesta fall mer effektivt 
och relevant än att på andra sätt söka upp de som endast undantagsvis 
använder SL. 

 Kunden är alltid i fokus för alla kommunikationsaktiviteter.
 I första hand ska därför trafikpersonalen samt SL kundtjänst och SL center

användas som kommunikationskanaler.
 I andra hand ska trafiknära massmedia såsom SL i Metro, SLs egna 

utrymmen i trafiken, vid spärrvakterna, reklamutrymmen i SL-trafiken, 
mobil.sl.se, trycksaker, stripade fordon, City och .SE.

Utformning och 
medieval för en kampanj 
görs i första hand kring
personalens möte med 
kunden, i andra hand
understött av medier i 
trafikmiljön

Endast då 
omständigheterna 
kräver det 
används övriga 
massmedia.
Undantaget är 
PR, som alltid är 
inkopplat vid varje 
aktivitet
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 I absolut sista hand ska övrig massmedia användas; t ex morgonpress, 
digitala medier, utomhusreklam, radioreklam, TV-reklam, telemarketing, 
presentreklam.

VILKA ska SL kommunicera med?

81% av stockholmarna reser med SL minst en gång i månaden. Denna grupp 
kan SL möta genom kombinationen av trafiknära media och trafikpersonal. Att 
fokusera resurserna på denna stora grupp är i de allra flesta fall mer effektivt 
och relevant än att på andra sätt söka upp de som endast undantagsvis 
använder SL. 

SL har en segmentering i de så kallade kundkorten. Fyra segment är 
prioriterade p g a deras tillväxtpotential:

 Unga 15-25
 Engagerade äldre
 Lojala bilister
 Företagsmarknaden (under utredning)

Det är inom dessa segment som SL bedöms ha lättast att öka resandet.

En detaljerad kundanalys ska användas för att med stöd i kundkorten komma 
fram till de förbättringar och mervärden i trafikmiljön som är utgångspunkten för 
aktiviteterna. Kundkorten är främst relevanta vid bearbetning av specifika 
målgrupper. Kommunikationen ska ske där kunden finns och där de är 
mottagliga för den och kundkorten är därmed ett gott arbetsverktyg som ger 
insikt i de olika segmenten. Analysen kan beskrivas enligt följande steg.

1. Segmentets behov och önskemål utgör startpunkten för att införa eller 
erbjuda något som denna grupp (och oftast många andra) kan uppleva 
som en förbättring. 

2. Nästa fråga är vilken roll trafikpersonalen kan ta i denna aktivitet – att 
informera, svara på frågor, bjuda på något, osv. 

3. Därefter ska ni avgöra vilken stödjande mediekommunikation som bör 
användas, samt hur PR kan stödja aktiviteten. 

4. Slutligen ska aktiviteten kontrolleras mot den tidigare checklistan för 
Marknadsenheten på sidan 8.
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Mätning och utvärdering

För att kunna utvärdera utfallet av insatta medel ska SL mäta kommunikationen 
från medarbetarnas, trafikpersonalens och kundernas specifika uppfattningar 
hela vägen till kommunkations- och affärsmålen. 

Särskilt viktigt är att kunna stämma av hur trafikpersonalens uppfattning
stämmer överens med SLs personal respektive kunderna. Därför ska interna 
och externa undersökningar samordnas enligt följande modell. 

För att nå de övergripande affärsmålen är strategin att öka uppfattningen av 
”SL är ett företag som anstränger sig lite extra” till 35% samt att minska 
klagomål mot trafikpersonalen med 50% jämfört med dagens dryga 17000. För 
att mäta uppfattningen om ”att SL anstränger sig lite extra” kommer vi att mäta 
enligt följande effektmodell.

Figur 6: Effektmodell för SLs kommunikation

Antalet klagomål på trafikpersonalen registreras idag av kundtjänst. Det är ännu 
inte fastställt hur detta kommer att mätas.

Det åligger trafikentreprenörerna att själva undersöka sin del enligt SLs mål och 
leverera resultaten till SL, eller möjliggöra för SL att göra denna undersökning. 
SL bidrar med målstyrning och årlig feedback till respektive trafikentreprenör på 
de resultat som rapporteras till SL. 
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Sammanfattning av kommunikationsstrategin

En bra strategi ska uttryckas så man inte glömmer den. Här är en 
sammanfattning av hela kommunikationsstrategin.

Alla anställda inom Marknadsenheten ska kunna återge sammanfattningen.

Vi driver att göra SL mer synligt, närvarande och personligt i trafikmiljön.

Vi skapar nyheter och förbättringar utifrån kundens behov och låter 
personalen i trafiken lyfta fram dem.

Vi stöder vår personal med kommunikationsinsatser nära trafikmiljön.

Vi skapar därigenom också positiva nyheter för pressen och är alltid 
närvarande för att ta ansvar om något inte fungerar.

Varje sak vi lägger pengar på ska vara en investering i relation till detta.

Genom att arbeta fokuserat kring detta får vi fler och mer nöjda kunder 
och når våra affärsmål.
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SLs enkätundersökning




