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Abstract 
 
Lately a brand’s value creating capability has received lot of attention. Regardless to if a 
company is providing physical products or intangible services, the competitive markets of 
today demand that a company can distinguish itself from its competitors. This has caused the 
brand to become a valuable tool for any company in their ambition to try and compete in any 
given market. To build and maintain a strong brand, one of the main goals for any business 
company should be to try and implement its brand identity, into the customer’s image of the 
brand.  
 
This study takes a closer look at how a certain company, in this case Taxi Göteborg tries to 
implement its own identity into the customers image of the brand and how well they have 
succeeded thus far. We take a look at the company’s view on their own brand identity and 
how they work to communicate it on the market.   
 
The aim of the study is to compare the company’s brand identity with the customer’s image of 
the brand to see how well matched the identity and the image actually are, and also explain 
why this is the case.  
 
Taxi Göteborg’s brand identity is based on an interview with Lena Dahlström who is 
employed as a sales and customer director at the company, while the brand image is based on 
a customer survey. By comparing and analyzing the two in this study we found some 
interesting results.  
 
First of all we found that Taxi Goteborg’s brand identity is well matched with the customer’s 
perception of the brand. We believe that the main reason for this is the fact that the company’s 
brand identity is deeply rooted in the company’s core values.  
 
We also managed to identify a certain difference between the identity and the image, which 
inevitably leads to a certain gap between the two. In this case we believe that the main reason 
is a previous absence of a long term brand strategy at the company.  The study was conducted, 
and is reported in Swedish.     
 
 
Keywords: Brand, brand identity, brand image, positioning, marketing communication, core 
values, Taxi Gothenburg. 
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Sammanfattning 
 
De senaste åren har varumärkets värdeskapande förmåga fått en allt större uppmärksamhet. 
Oavsett om det är produkter eller tjänster som ett företag erbjuder så kräver dagens ökande 
konkurrens att man på ett effektivt sätt kan särskilja sig gentemot ens konkurrenter. Detta är 
något som har lett till att varumärket som konkurrensmedel har fått en allt större roll för 
företagen, då allt fler har insett att ett starkt varumärke är en förutsättning för att kunna 
konkurrera på lång sikt.  

När man vill bygga och underhålla ett starkt varumärke bör ett av dem främsta målen vara att 
försöka se till att företagets varumärkesidentitet överensstämmer med kundernas 
varumärkesimage för att på så sätt minimera ett eventuellt gap mellan dessa två. Vårt syfte 
med denna uppsats har varit att närmare undersöka detta problemområde.   

För att åstadkomma vårt syfte har vi genomfört en studie av Taxi Göteborg. Vi har studerat 
hur Taxi Göteborg arbetar med sitt varumärke, vilken varumärkesidentitet man har samt vad 
det är man vill förmedla genom sitt varumärke. Sedan har vi jämfört företagets önskade 
varumärkesidentitet med kundernas uppfattning av varumärket, så kallad varumärkesimage.    

Vår uppfattning av Taxi Göteborgs varumärkesidentitet grundar sig på en intervju som vi 
genomförde med Lena Dahlström som är anställd som försäljnings och kundansvarig på 
företaget. Vi fick även tillgång till intern information som berörde företagets 
varumärkesidentitet. Uppfattningen om Taxi Göteborgs varumärkesimage har vi fått genom 
att utföra en enkätundersökning med Taxi Göteborgs kunder. Vid analysen har vi sedan 
jämfört varumärkesidentiteten med varumärkesimagen för att få en bild av hur väl dessa 
stämmer överens med varandra och om det finns eventuella skillnader. Vidare så har vi även 
gjort en analys kring varför dessa likheter och skillnader har uppstått.  

Vår undersökning visar att det finns stora likheter mellan Taxi Göteborgs varumärkesidentitet 
och varumärkesimage. Man vill uppfattas som pålitliga, tillgängliga och professionella, vilket 
även vår kundundersökning visar att man faktiskt gör. Detta tror vi beror på att budskapet 
man vill sända ut genom varumärket grundar sig i företagets tre kärnvärden. 

Vi har även lyckats identifiera vissa skillnader som gör att det skapas ett visst gap mellan 
identiteten och imagen. Dessa skillnader tror vi främst beror på att man tidigare inte har haft 
en långsiktig varumärkesstrategi på företaget, vilket har lett till att vissa brister i 
varumärkesuppbyggnaden har uppstått.  

 

Nyckelord: Varumärke, varumärkesidentitet, varumärkesimage, positionering, 
marknadskommunikation, kärnvärden, Taxi Göteborg. 
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1. Inledning  
 
Kapitlet inleds med att leda in läsaren i problemområdet som vi valt att behandla. 
Inledningsvis så kommer vi att ta upp problembakgrunden följt av en problemdiskussion. 
Problemdiskussionen kommer sedan att mynna ut i de valda problemformuleringarna, syfte 
samt vilka avgränsningar som gjorts med denna uppsats för att tydligare precisera vilka 
ambitioner som vi har med det berörda ämnesområdet.    

1.1 Problembakgrund 
 
”Taxinäringen en djungel av fiffel” (Dagens Nyheter, 4 april 2004)  
 
”Taxipriserna måste granskas” (Svenska Dagbladet, 30 september 2008)  
 
”Åtal för bristande prisinformation” (Göteborgs Posten, 23 september 2008)  
 
”Razzia mot taxibranschen avslöjade många fuskare” (Dagens Nyheter, 25 januari 2009)  
 
Ovanstående tidningsrubriker är bara några av flertalet artiklar som vi stött på under vårt 
informationssökande om taxibranschen. Artiklar som berör chaufförer med kriminell 
bakgrund, oredovisade inkomster, misshandel, sexuella trakasserier, svartjobb samt vårdslösa 
förare i trafiken är några exempel på dem teman som omnämnts inom den massmediala 
världen. Med andra ord så är det en bransch som är väldigt utsatt för negativ exponering.  
 
En avgörande tidpunkt för taxinäringen inom Sverige skedde den 1 juli år 1990 då marknaden 
avreglerades (www.nutek.se). Enligt Nuteks rapport ”Effekter av avreglering och 
konkurrensutsättning” från 2007 så bidrog avregleringen inom taxibranschen till ett kraftigt 
ökat antal taxibilar till följd av den fria etableringsrätten. Detta ledde till en ökad tillänglighet 
gentemot konsumenterna, som i sin tur ledde till kortare väntetider, för att man skulle få tag 
på en taxibil. En stark anledning till att marknaden avreglerades var det faktum att man ansåg 
att det fanns ett behov av ökad tillgänglighet för lokalbefolkningen i olika delar av Sverige. 
Det fanns emellertid brister i regelverken gällande dem krav som fanns på taxiförarnas 
uppförande, samt hur prissystemet skulle vara utformat. Detta ledde till ett mer omfattande 
fusk då många oseriösa aktörer gjorde inträde i branschen.  Den tidigare regleringen som 
fanns inom taxinäringen innebar att det inte fanns någon fri etableringsrätt och att priserna var 
reglerade. Det fanns även bestämmelser kring hur många fordon som skulle finnas inom ett 
område samt upptagningsområdets storlek, vilket bidrog till att marknaden var uppdelad i 
lokala monopol. Avregleringen öppnade upp taximarknaden helt, vilket bidrog till att nya 
aktörer fick etablera sig, så länge man uppfyllde det regelverk som Länsstyrelsen och 
Vägverket hade satt upp för att utöva taxiverksamhet. 
 
Nuteks rapport visar även att avregleringen bidrog till att priserna för privatresenärer ökade, 
vilket transportförbundets utredare Marcel Carlstedt också poängterar efter sin kartläggning 
av skillnaden mellan konsumentprisindex och taxipriser (www.transport.se). Den ökade 
konkurrensen bidrog också till en markant höjning av antalet konkurser inom taxibranschen. 
Efter avregleringen så uppgick antalet konkurser om året till mellan 150 – 200 företag för hela 
Sverige från att tidigare ha varit mellan 20-40 företag om året.  
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Utifrån Taxiförbundets branschanalys från 2008 så går det dock att urskilja att antalet 
konkurser har sedan 1999 varit mindre än hundra per år (www.taxiforbundet.se).                 
Statistik från 2008 visar att antalet konkurser uppgick till sextiofem företag. Under samma år 
så var antalet registrerade taxibilar hos Vägverkets yrkestrafikregister 14 840 stycken. Som en 
direkt jämförelse så går det att urskilja att den tidigare högsta noteringen uppgick till 14 805 
stycken, vilket var året efter avregleringen. I en bransch som präglas av en sådan hård 
konkurrens, från både mer seriösa och oseriösa aktörer, så har den växande konkurrensen till 
följd av avregleringens effekter bidragit till allt större krav på de företag som är en del av den 
svenska taximarknaden. Frågan man kan ställa sig är hur man som taxiföretag ska överleva i 
en sådan konkurrensutsatt bransch, och vilka medel som ett företag har till förfogande för att 
särskilja sig gentemot ens konkurrenter ur ett marknadsföringsperspektiv?  
 
Taxi Göteborg hade fram till 1990 en ohotad position i Göteborg till följd av regleringen. 
Företaget befinner sig dock i dagens läge i en hård konkurrens ifrån både mer väletablerade 
företag som Taxi Kuriren, Mini Taxi, VIP Taxi och Taxi 020, men även ett antal mindre 
taxibolag. Som en följd av det ökade antalet taxibolag så har det blivit svårare att skaffa nya 
kunder. Därmed är det viktigare att kunna konkurrera kostnadseffektivt och långsiktigt mot 
andra företag för att på så sätt försvara sin position på marknaden.  
 
I takt med att konkurrensen växer så är det allt viktigare att bygga upp en identitet för att 
skilja åt det egna företaget mot rivaler i syfte att etablera sig i konsumenternas medvetande. 
 Konsumenter skapar associationer som de knyter till varumärken för att kunna särskilja dem 
olika alternativ som finns på marknaden, vilket gör varumärket till det mest centrala verktyget 
för marknadsföraren. Dahlén och Lange (2003)  anser att det är av den orsaken som 
marknadsförare bör använda sig av marknadskommunikation i syfte att bygga rätt 
associationer till sitt varumärke. Vidare så påpekar författarna att det är genom att man bygger 
rätt sorts associationer som ett varumärke kan bli starkt i förhållande till ens konkurrenter. 
Detta innebär att byggandet, vårdandet och stärkandet av varumärket Taxi Göteborg har blivit 
allt viktigare för att särskilja sig ifrån resten av taxibolagen. 
 
Grönroos (2002) anser dock att det är felaktigt och riskabelt att använda sig av uttrycket 
”bygga ett varumärke” då kundernas roll är aktiv i varumärkesutvecklingen. Oavsett vad än 
marknadsföraren avser att genomföra så är det ändå kunden i slutändan som avgör om det 
tänkte varumärket utvecklas eller inte. Grönroos (2002, s 218) väljer att förklara det på 
följande sätt: ”Om någon bygger ett varumärke, så är det kunden.”  
 
Med anledning av ovanstående teoretiska och empiriska resonemang så kvarstår också det 
faktum att för att ett företag ska lyckas särskilja sig ifrån sina konkurrenter, så är det också av 
yttersta vikt att företaget ifråga samt dess kunder har en liknande uppfattning kring det som 
varumärket förmedlar.  Detta resonemang blir av ännu större tyngd med tanke på den 
konkurrens som råder inom taxinäringen samt den negativa publicitet som branschen ofta får 
ta del av inom massmedia.              

1.2 Problemdiskussion  
Varumärkets värdeskapande förmåga har blivit ett allt viktigare strategiskt konkurrensmedel 
för många företag. Oavsett om man tillverkar bilar, tomater, vykort eller erbjuder diverse 
taxitjänster så går det inte att komma bort från det faktum att dagens hårda konkurrens bidrar 
till att man behöver särskilja sig ifrån resten av ens konkurrenter för att inte riskera att bli en i 
mängden. Varumärket har därmed fått en allt större roll då alltfler förstått innebörden av att 
ägandet av ett starkt varumärke bidrar till en långsiktig konkurrensfördel (Melin, 1999).  
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Enligt nationalencyklopedin har varumärken en fundamental betydelse för ett företags 
marknadsföring då det besitter rollen som bärare av företagets image och goodwill. Dessa 
utmärks av språkliga, psykologiska och ekonomiska faktorer. De spelar en grundläggande roll 
inom bland annat reklamen och vänder sig ofta på olika sätt till de potentiella konsumenterna. 
Kvalitet, lyx och status inges t.ex. av namn som Classic och Luxus. Bilmärkena Jaguar, 
Mustang och Amazon vill ge associationer till häftig, vild kraft. Parfymmärken kan förmedla 
en exotisk glans, t.ex. Eden, eller fräscht utseende, t.ex. Sun Flower. Margarinmärket Lätta 
indikerar en hälsosam livsstil med slankhetsideal. Miljömedvetandet kommer till uttryck i 
varumärken som tvättmedlet Skona (www.ne.se).   
 
Aaker (2002) menar att nyckeln till att bygga ett starkt varumärke ligger i att utveckla och 
implementera varumärkesidentiteten. Enligt författaren så förser varumärkesidentiteten ett 
syfte och en mening till varumärket då den berättar hur företaget vill att det ska uppfattas av 
konsumenterna. Konsumenternas bild av varumärkesidentiteten som företaget kommunicerar 
ut är det som enligt författaren kallas för varumärkesimage. Varumärkesimage är därmed 
konsumenternas uppfattning av vad ett företags varumärke står för.  
 
Ett företags marknadskommunikation gör bland annat så att kunderna kommer i kontakt med 
företagets varumärke. Det är också genom marknadskommunikationen som ett företag 
försöker skapa positiva associationer till sitt varumärke. Marknadsföring av varumärket blir 
därför i högsta grad relevant då kundens uppfattning till stor del påverkas av hur det 
presenteras. Här uppstår det alltså en relation mellan marknadsföraren, kunden och 
varumärket. Man sänder ut vissa budskap för att få kunderna att associera varumärket med de 
attribut som stämmer överens med företagets identitet (Dahlén & Lange, 2002).    
 
Problemet är dock att ett varumärke består av många olika element och att det berörs av ett 
stort antal faktorer. Detta kan leda till att budskapet inte når fram på det sätt som företaget 
önskar. Olika människor tolkar budskapet på olika sätt utifrån sina egna preferenser och 
erfarenheter. Hur ett varumärke uppfattas av kunderna kan alltså påverkas av hur och i vilken 
kontext det marknadsförs (Grönroos, 2002). 
 
De tidigare problem som har uppstått med varumärken och dess identitet är att det bildas ett 
gap mellan identiteten och imagen. Gapet uppstod då kundernas uppfattning av varumärket 
skiljde sig från företagets egen varumärkesidentitet. Detta kan bland annat leda till att 
kundvärdet inte motsvarar varumärkesvärdet, och att kunderna blir besvikna då deras 
förväntningar och varumärkesimage inte motsvaras av varumärkesidentiteten (Knox & 
Malkan, 1998). 
 
Taxi Göteborg har ända sedan 1922 varit etablerat i Göteborg och har fortfarande efter alla år 
som man varit verksamma befäst sin marknadsledande position inom Västra Götalands län.                 
Av den anledningen så anser vi att det är intressant att få en större förståelse för hur dem 
lyckats bevara sin ledande ställning trots de stora förändringarna som skett inom 
taxibranschen. Som tidigare nämnt så är taxibranschen en bransch som ofta får negativ 
publicitet i media vilket bidragit till att det finns en brist på förtroende för branschen som 
helhet. Detta är ytterligare faktorer som vi tror gör det både viktigare, men samtidigt svårare 
att bygga och vårda ett starkt varumärke. Av den anledningen så har ett intresse väckts hos oss 
för att utforska och få en större förståelse för vilken roll som varumärket Taxi Göteborg har 
för företaget. Vilka associationer vill varumärket Taxi Göteborg ge sina kunder och hur väl 
stämmer dessa överens med kundernas uppfattning av varumärket?  Hur väl stämmer Taxi 
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Göteborgs varumärkesidentitet med dess varumärkesimage? Om det finns ett gap, hur stort är 
det och vilka faktorer är det som har orsakat detta gap mellan identiteten och imagen? Vår 
avsikt blir att skapa ett relevant underlag som hjälper Taxi Göteborg med ovanstående frågor.  

1.3 Problemformulering  

1.3.1 Huvudfråga 
• Hur väl stämmer Taxi Göteborgs varumärkesidentitet ihop med kundernas uppfattning 

av företagets varumärkesimage?   

1.3.2 Delfrågor  
• Vilken varumärkesidentitet vill Taxi Göteborg förmedla gentemot sina kunder?  

 
• Hur arbetar Taxi Göteborg för att förmedla sin varumärkesidentitet?   

 
• Vilken varumärkesimage har Taxi Göteborgs hos sina kunder? 

1.4 Syfte 
Avsikten med denna uppsats är att se ifall det valda företagets uppfattning kring det egna 
varumärket stämmer överens med konsumenternas associationer kring företagets varumärke. 
Detta med anledning med att vi vill se ifall det finns ett eventuellt gap mellan parternas 
uppfattning kring varumärket Taxi Göteborg. Vår förhoppning är att skapa ett underlag för 
Taxi Göteborg som kan hjälpa dem med att få en större insikt i hur väl företagets uppfattning 
om varumärket stämmer överens med deras kunders.  

1.5  Problemavgränsning  
Vi vill klargöra för att termen kund i vår frågeställning inte enbart innefattar en nuvarande 
kund till Taxi Göteborg utan även en potentiell kund. Då Taxi Göteborg främst har en 
målgrupp som befinner sig inom Göteborgsområdet, samt är 25 år och uppåt, så har vi 
medvetet avgränsat oss till dessa kriterier i vår kvantitativa undersökning. Då uppsatsen 
enbart är koncentrerad till ett företag inom en viss bransch så vill påpeka att vårt resultat inte 
nödvändigtvis har en generell överförbarhet till andra branscher eller företag.  
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2. Metoddiskussion  
 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för de metoder som vi har använt för att angripa vårt 
problemområde. Vår avsikt är att läsaren ska få en ökad förståelse för vilka metodval som vi 
gjort samt hitta ett djupare resonemang kring varför vi valt att använda oss av just dem .  

2.1 Vetenskaplig huvudinriktning  
Hermeneutiken och positivismen är de två huvudsakliga vetenskapliga förhållningssätten som 
en forskare kan utgå ifrån. Mellan dessa två inriktningar så finns en rad väsentliga skillnader. 
Valet som man gör har en nära anknytning till forskarens allmänna syn på hur forskningen ska 
bedrivas och vilken roll som forskaren ska ha i sammanhanget (Patelson & Davidson, 2003). 

2.1.2 Hermeneutiken  
Det som kännetecknar och är gemensamt för en hermeneutisk ståndpunkt är att den mänskliga 
verkligheten ligger i språket. Hermeneutiken menar att för att man kunna få en förståelse för 
olika människors mål, intuition och livssituation så måste man gå tillbaks och titta på det 
skrivna språket samt människans handlingar. Det hermeneutiska förhållningssättet bygger i 
grunden på att studera, tolka och förstå vilket gör att den präglas av en mer kvalitativ syn. 
Som forskare så är man subjektiv då man använder sin egen förståelse som ett verktyg i 
tolkningen. Man ska försöka ställa helheten och delarna i relation till varandra för att kunna 
skapa sig en så verklig bild av problemet som möjligt (Patel & Davidson 2003). 

2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning 
Vår undersökning har främst präglats av en hermeneutisk förhållningsätt då vi var ute efter att 
få en djupare förståelse för det som skulle undersökas. Valet av vetenskaplig huvudinriktning 
har inte alltid varit givet med anledningen av att uppsatsen består av både en kvalitativ och en 
kvantitativ metod. Vårt resonemang grundar sig dock på det faktum att vi anser att man som 
individ inte kan ha en helt objektiv ställning. En av författarna (Bruno Berlafa) är dessutom 
anställd hos fallföretaget Taxi Göteborg, vilket försvårar arbetet med att anta en objektiv roll.  
Vi har inte varit ute efter att ge ett ”rätt svar” eller en absolut sanning, utan vi har istället 
strävat efter att ge vår bild utifrån den tolkningen som vi gjort under processens gång.  

2.2 Forskningsansats  
Man brukar säga att det finns två olika tillvägagångssätt när vi ska samla kunskap om 
samhället, olika företag eller mänskligt beteende. Den ena är deduktion som även brukar 
kallas för bevisföringens väg, medan den andra är induktion och brukar i sin tur beskrivas 
som upptäcktens väg. Det är dock viktigt att nämna att det även finns ett tredje 
tillvägagångssätt som kallas för abduktion som är en blandning av deduktion och induktion 
(Andersen, 1998). 

2.2.1 Deduktion  
En forskningsansats där forskaren går från teori till empiri kallas för deduktiv och innebär en 
avledning från det generella till det mer konkreta där generella påståenden eller teorier prövas 
med empiriska data (Johannessen & Tufte, 2007). Vid en deduktiv ansats används befintliga 
teorier för att få fram relevant information och kunskap som sedan används för att skapa en 
förståelse och ge förklaring till de empiriska data som samlats in (Andersen, 1998). 
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2.2.2 Val av forskningsansats  
I vår uppsats så har vi använt oss av en deduktiv ansats då vi under arbetets gång samlat på 
oss det som vi ansett vara relevant teori för våra frågeställningar och vårt syfte för att senare 
använda detta som ett underlag vid empirin. Genom att vi utgick ifrån en deduktiv ansats så 
byggde vi på oss en teoretisk referensram vilket senare möjliggjorde en djupare förståelse för 
empirin. Anledningen till vårt val baseras på det faktum att vi inte har varit ute efter att tillföra 
någon ny vetenskaplig teori. Vi har istället försökt få en bättre förståelse för den verklighet 
som vi utforskat med stöd i teorin. 

2.3 Syfte  
Syftet kan delas in i tre huvudgrupper där man kan anta ett explorativt, förklarande eller 
beskrivande syfte. Valet mellan dem tre huvudgrupperna baseras på vilken eller vilka typer av 
huvudfrågor som ska besvaras med hjälp av undersökningen (Christensen et al, 2001).      
 
2.3.1 Beskrivande syfte  
Ett beskrivande syfte används då det finns en god kunskap om det aktuella 
undersökningsproblemet. Det som man oftast strävar efter en mer uppdaterad, klar och tydlig 
bild. Huvudfrågan inom det beskrivande syftet bygger på typen ”Hur-frågor”, men även mer 
närrelaterade frågor av typen ”Vem-”,”Var-” och ”När”-frågor (Christensen et al, 2001). Det 
väsentliga är beskriva något och inte att ge en förståelse eller tolkning av det undersöka 
forskningsproblemet (Andersen, 1998).  

2.3.2 Förklarande syfte  
Ett förklarande syfte används då forskaren sedan tidigare har en kunskap om det undersökta 
samt en bra och tydlig beskrivning av det. Huvudfrågan bygger på ”Varför” frågor vilket 
klargör det faktum att syftet används främst då man som forskare är ute efter att söka kausala 
orsakssamband mellan valda variabler. Enligt Andersen (1998) så används det förklarande 
syftet till att komma fram till allmänna lagbundenheter. 

2.3.3 Val av syfte  
Med anledning av uppsatsens problemformuleringar så ansåg vi att uppsatsen lämpade sig 
bäst för ett beskrivande syfte samt ett förklarande syfte. Med tanke på att en av författarna har 
en anställning på fallföretaget så fanns en tidigare förförståelse vilket gjorde att vi valde bort 
det explorativa syftet. Däremot fanns ett behov av en mer tydlig bild över hur företaget 
arbetar med sin varumärkesidentitet då författaren ifråga inte hade någon större insikt i hur 
Taxi Göteborg arbetar med sitt varumärke.  
 
Genom att vi antog det beskrivande syftet så fick en större insyn i företaget som gav oss en 
mer uppdaterad och distinkt bild av forskningsproblemet. Vi hade även ett intresse av att 
förklara sambandet mellan företagets valda varumärkesidentitet och deras kunders 
varumärkesimage. Av den anledningen så ansåg vi att det var mest lämpligt att använda sig av 
det förklarande syftet.  Det beskrivande syftet bidrog till en bättre förståelse för hur Taxi 
Göteborg arbetar med sitt varumärke och hur deras kunder uppfattar det. 

2.4 Undersökningsmetod 
Enligt Holme & Solvang (1997) så finns det inom den samhällsvetenskapliga metodläran två 
olika metoder som man kan använda sig, en kvalitativ samt en kvantitativ metod. Nedan 
kommer vi att beskriva mer utförligt vad som kännetecknar respektive metod.  
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2.4.1 Kvalitativ metod  
Det som präglar en undersökning av kvalitativ karaktär är att den går ut på att hitta en dold 
mening genom främst text, ord, symboler samt handlingar (Christensen et al, 2001).   
Kvalitativa data benämns enligt Johanessen & Tufte (2007) som ”mjuka data” där forskarens 
tolkning av dessa är kännetecknande. Det väsentliga är att få en djupare förståelse för det 
undersökta fenomenet. Ett centralt moment är att man förstår det undersökta fenomenets 
sammanhang med helheten. Inom den kvalitativa metoden så utgör statistik, matematik och 
aritmetiska formler ingen större roll som verktyg för att samla in data. Anledningen är att 
kunskapssyftet är främst att betona en förståelse vilket ovanstående verktyg inte lämpar sig 
för då dem anses vara mer förklarande (Holme & Solvang, 1997). 

2.4.2 Kvantitativ metod                                       
Kvantitativa data benämns enligt Johanessen & Tufte (2007) som ”hårda data” och ska enligt 
Christensen et al (2001) analyseras opartiskt och bearbetas främst med hjälp av diverse 
statistiska metoder. Orsaken till detta beror på att data av kvantitativ karaktär registrerar 
främst siffror och fokuserar på mängd, antal och frekvens av olika variabler. Det centrala i 
analysen av kvantitativ data är enligt författarna att upptäcka, bestämma samt mäta samband 
mellan dem valda variablerna. Undersökningen har ett anatomiskt perspektiv vilket innebär 
att man ser till det specifika i ett visst sammanhang eller att man tittar närmare på delarna av 
en helhet.  Holme & Solvang (1997) skriver att det grundläggande syftet med en kvantitativ 
undersökning är ge en förklaring till orsaken till de fenomen som är föremål för 
undersökningen. Anledningen till att detta anses vara angeläget beror på att man som forskare 
ska ha möjlighet att testa ifall dem åstadkomna resultaten är tillämpbara på samtliga enheter 
som man valt att uttala sig om och därmed generaliserbara.  

2.4.3 Undersökningsansats  
Följande fyra undersökningsansatser kan man utgå ifrån: tvärsnittsansats, fallstudie, 
longitudinell ansats samt experimentell ansats (Christensen et al, 2001).    

2.4.4 Tvärsnittsansats 
En tvärsnittsansats är till sin uppbyggnad oftast en bred och ytlig ad hoc undersökning där ett 
representativt urval av individer eller organisationer från en specifik målpopulation vid en 
given tidpunkt undersöks. Med anledning av att tvärsnittsansatsen för det mesta består av 
kvantitativa data så öppnar det upp en möjlighet till att göra statistiska generaliseringar. Som 
forskare så finns det flera olika insamlingsmetoder som man kan använda sig av: personliga 
intervjuer, strukturerade telefonintervjuer och observationer eller enkäter med fasta 
svarsalternativ. Tvärsnittsansatsen lämpar sig bäst i dem fall då man har ett beskrivande syfte, 
och inte då en förståelse ska skapas för en social process eller förändring (Christensen et al, 
2001).  

2.4.5  Fallstudie     
Som en direkt motsats till tvärsnittsansatsen så ämnar sig en fallstudie till dem fall där man 
som forskare vill tränga sig igenom ytan av ett problem och skapa en större inblick och 
förståelse i syfte att genomföra analytiska generaliseringar om det undersökta fenomenet. 
Som forskare så utgår man ifrån att genomföra en studie av kvalitativ karaktär där enstaka fall 
studeras vid en specifik tidpunkt eller under en längre tidsperiod (Christensen et al, 2001). 
Andersen (1998) skriver att fallstudiemetoden är vanligt förekommande i dem fall då sociala 
delsystem, institutioner eller organisationer undersöks. Vidare skriver författaren att 
fältstudier är vanligast då en empirisk studie ska göras av någon organisation då en fallstudie 
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kännetecknas av få observationsenheter och många variabler.  En fallstudie kan bygga både 
på kvalitativa och kvantitativa sekundär- och primärdata. Med anledning av att man inte är ute 
efter att genomföra urvalet med avsikten att hitta ett urval som är statistiskt representativt så 
kan inte heller statiska generaliseringar göras utifrån en fallstudieansats (Christensen et al, 
2001).  

2.4.6 Val av undersökningsmetod och undersökningsansats  
I vår kvalitativa del så genomförde vi en smal och djup studie på det valda företaget vilket gör 
det till en fallstudie. Begränsningen med en fallstudie är att man inte kan göra statistiska 
generaliseringar med anledning av att man inte är ute efter statistisk representativitet vid 
urvalet. Då vi utgått ifrån ett företag och var ute att tränga ned djupt in kring hur de arbetar 
med sitt varumärke så ansåg vi att fallstudien var den metoden som var mest lämplig för vår 
studie . I den kvantitativa delen så använde vi oss av en tvärsnittsansats då den var bred och 
ytlig till sin natur . Vårt val baseras på det faktum att vi var ute efter att studera många fall, 
men ytliga svar i hopp om att vi skulle få många respondenter. Eftersom vi vill få en djupare 
förståelse för vårt problem använder vi oss utav en kombination av en kvalitativ och 
kvantitativ ansats. Dock så anser vi att uppsatsen främst är färgad av användandet av en 
kvalitativ förhållningsätt då det väsentliga var att få en djupare förståelse för det undersökta 
fenomenet.  

2.5 Urval  
Vid en undersökning där forskaren använder sig av primärdata måste en undersökningsgrupp 
utses, denna grupp kallas för målpopulation. Att studera en hel population är i allmänhet 
väldigt kostsamt och tidskrävande, därför krävs det att man gör ett urval. Det som avgör 
urvalsmetoden är forskningsproblemet samt syftet med studien. Det finns två huvudtyper av 
urvalsmetoder: sannolikhetsurval och icke- sannolikhetsurval (Christensen et al, 2001).   

2.5.1 Sannolikhetsurval  
 Ett sannolikhetsurval innebär att varje respondent har lika stor möjlighet att bli vald och att 
urvalsgruppen väljs slumpmässigt ur målpopulationen. Vid ett sådant urval krävs det att man 
som forskare kan säkerställa att valet av en respondent inte utestänger valet av en annan.                  
Det finns ett antal varierande metoder för hur ett slumpmässigt urval kan genomföras. Dessa 
metoder är: obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, stratifierat urval, klusterurval och 
flerstegsurval. Vanligt förekommande sätt att göra ett slumpmässigt urval på är att antingen 
använda sig av slumptalstabeller eller lottdragning. Sannolikhetsurval används oftast vid 
kvantitativa undersökningar där forskaren söker statistisk representativitet (Christensen et al, 
2001). 

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval  
Den andra urvalsmetoden är ett så kallat icke- sannolikhetsurval och innebär att 
respondenterna inte väljs ut slumpmässigt. Detta betyder att möjlighet att bli vald inte är lika 
stor för alla respondenter inom målpopulationen. Nackdelen med en sådan urvalsmetod är 
risken för snedvridna urvalsgrupper, vilket i sin tur kan leda till att det blir svårt att avgöra i 
vilken utsträckning urvalet kan generaliseras till målpopulationen. Även vid ett icke- 
sannolikhetsurval finns det ett antal varierande sätt för hur urvalet kan genomföras. Dessa är: 
strategiskt urval, uppsökande urval, kvoturval, självurval, påstana urval och 
bekvämlighetsurval. Till skillnad från ett sannolikhetsurval används ett icke-sannolikhetsurval 
oftast vid kvalitativa undersökningar, där syftet är att hitta respondenter som kan ge så 
fördjupande och insiktsfulla svar som möjligt (Christensen et al, 2001).    
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2.5.3 Bortfallsfel  
Christensen et al (2001) menar att det på grund av potentiella bortfalls fel krävs att man som 
forskare tar hänsyn till varför vissa av respondenterna i urvalsgruppen inte har deltagit i 
undersökningen. Då dessa personer kan skilja sig från resten av målpopulationen minskar 
chansen att de respondenter som har svarat kan representera hela målpopulationen. Detta leder 
i sin tur till att resultat av undersökningen inte kan generaliseras. På grund av detta är det 
viktigt att analysera bortfallet för att kunna avgöra om det finns någon skillnad mellan dessa 
och de resterande respondenterna. Detta minskar risken för ett vilseledande resultat.  

2.5.4 Val av urvalsmetod  
I valet av företag så har ett icke-sannolikhetsurval gjorts då vi själva valde att ha Taxi 
Göteborg som fallföretag. I urvalet för den kvalitativa delen så ville vi prata med den 
personen på Taxi Göteborg som har mest insikt i hur företaget arbetar med sitt varumärke. Av 
den anledningen så gjorde vi ett strategiskt urval då vi valde att intervjua Lena Dahlström som 
är försäljnings och kundansvarig på Taxi Göteborg. Ett strategiskt urval är vanligt då syftet är 
att få en djupare förståelse för det fenomen som studeras (Christensen et al, 2001).                                  
I uppsatsens begynnelsefas så hade vi som avsikt att intervjua fler personer ifrån Taxi 
Göteborgs organisation, men efter intervjun med Lena så kände vi att fick ett tillräckligt stort 
underlag som fyllde vårt behov. 
 
Med anledning av att vi valde att avgränsa oss till Taxi Göteborgs målgrupp gällande valet av 
respondenter så genomförde vi ett icke-sannolikhetsurval även i den kvantitativa delen.                    
Då Taxi Göteborgs primära målgrupp är 25 år och uppåt så kände vi att det strategiska urvalet 
var det mest lämpliga då vi fick en relativt bra uppfattning om vilka personer vi skulle gå fram 
till med avseende på deras ålder. Svagheten med att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval 
är att resultatet kan bli snedvridet med anledning av att det kan finns en hög andel över- och 
undertäckning från målpopulationen till urvalet (Christensen et al, 2001). Vi kände emellertid 
att det väsentliga för vår del var att få respondenter som passade in på Taxi Göteborgs 
målgrupp, och inte en statistisk representativitet vilket är vanligt med sannolikhetsurval.    

2.6 Datainsamlingsmetod 
Som forskare så har man tillgång till en rad olika datainsamlingstekniker vid insamlingen av 
data. Data kan i sin tur delas upp i primär samt sekundärdata vilket bland annat baseras utefter 
den inblandning som forskaren har vid insamlingen av rådata (Andersen, 1998). 

2.6.1 Sekundärdata 
Om data som samlats inte kommer direkt ifrån forskaren ifråga eller hans/hennes medarbetare 
utan härstammar ifrån andra personer, forskare, institutioner, företag och så vidare så 
använder man sig av sekundärdata (Andersen, 1998).  
 
Sekundärdata delas enligt Christensen et al (2001) in i två olika delar, extern data samt intern 
data. Intern sekundärdata som finns inom en organisation och kan utgöras av exempelvis 
information som berör försäljningsstatistik, kundinformation eller företagets interna 
budgetunderlag. Ser man till sekundärdata som finns utanför organisationen så är det extern 
data som i sin tur delas upp i publicerade och opublicerade källor. Information ifrån 
myndigheter, tidningar eller banker räknas till publicerade källor, medans publicerade källor 
avser data ifrån exempelvis ett marknadsundersökningsföretag eller en konsumentpanel.                    
I jämförelse med primärdata så är kostnaden för sekundärdata betydligt lägre och mindre 
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tidskrävande. Svårigheten med sekundärdata är dock att information inte alltid matchar ihop 
med ens egna undersökningsproblem.   

2.6.2 Primärdata  
Christensen et al (2001) menar att en undersökning för det mesta behöver mer än bara den 
information som finns tillgänglig som sekundärdata. Därför krävs det att man samlar in 
kompletterande information till de befintliga sekundärdata. Komplementet till sekundärdata 
kallas för primärdata och är information som forskaren fått fram på egen hand genom någon 
av de tillgängliga insamlingsmetoderna, som t ex intervju eller observation. De största 
fördelarna med primärdata är att informationen är insamlad och anpassad för den aktuella 
undersökningen och därför också aktuell. Nackdelarna med primärdata är att det tar relativt 
lång tid att samla in och bearbeta samtidigt som det oftast kostar mer än att samla in än 
sekundärdata.    

2.6.3 Val av data 
För denna studie så har det varit relevant att använda sig av både primär och sekundärdata. 
Sekundärdata samlades främst in början genom all den litteratur som vi tog oss till vid 
sökandandet efter ett teoretiskt underlag som skulle vara relevant för vår studie. Med 
anledning av Bruno Berlafas anställning på Taxi Göteborg så hade vi under arbetets gång 
tillgång till intern sekundärdata via företagets intranät där vi hittade användbar information till 
vår uppsats. Information som vi fick från intranätet bidrog till att vi fick en större 
helhetsförståelse för organisationen, och framförallt nyttig data till undersökningens problem.  
Primärdata samlades in via en personlig intervju samt genom våra intervjuadministrerande 
besöksenkäter. Via den insamlade primärdata så fick vi aktuell information som var direkt 
anpassat till undersökningens problem, vilket inte sekundärdata kunde bidra till. Nackdelen är 
vid direkt jämförelse med sekundär data är dock att den tog betydligt längre tid att samla in.  

2.7 Datainsamlingsteknik 
Enligt Christensen et al (2001) finns det ett flertal olika metoder för hur man kan samla in 
primärdata. Några av dessa är: enkät, intervjuer, observationer och experiment. Primärdata 
erhålls generellt sett genom att man intervjuar eller observerar enskilda individer eller grupper 
av människor.     

2.7.1 Intervjuer  
Enligt Johannesen och Tufte (2003) finns det två sätt att utforma och genomföra intervjuer på. 
Dessa är strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer utgörs av en 
bestämd uppsättning frågor där frågorna och deras ordning bestäms före intervjun. En mer 
strukturerad intervju bidrar enligt författarna till att forskaren har mindre inverkan på hur 
informanterna svarar, samt att svaren ger en indikation på hur informanten förstått frågorna.  
Det blir dessutom lättare att jämföra svaren då man använder flera intervjuare för att samla in 
data. Författarna anser även att en mer strukturerad intervju bidrar till att intervjun blir mer 
fokuserad och koncentrerad vilket gör den mer tidseffektiv. Nackdelen med metoden är dock 
att flexibiliteten hämmas under intervjun.      
 
Andra intervjuformen är den ostrukturerade intervjun där frågeformuleringarna och ordningen 
inte är bestämda i förväg. Fördelen med intervjuformen är enligt Johannesen och Tufte (2003) 
att dess flexibilitet skapar en informell atmosfär som underlättar för informanten att prata. 
Relationen mellan forskare och informant har också ett stort inflytande på den informationen 
som kommer fram under intervjun, vilket gör att forskaren har en viss påverkan på svaren.  
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Utöver ovanstående två former så finns delvis strukturerade intervjuer som är en 
sammanblandning som kännetecknas av en viss standardisering och flexibilitet. Här används 
en intervjuguide med en lista över dem teman och frågor som ska beröras under intervjun. 
Dem bestämda teman bestäms utifrån de forskningsfrågor som undersökningen ska belysa 
(Johannesen & Tufte, 2003). 

2.7.2 Enkät 
En enkät innebär ett tryckt frågeformulär som kan innehålla både öppna och slutna frågor där 
respondenten får svara på frågorna med egna ord eller fylla i på förhand givna svarsalternativ.  
Enkäten kan antingen vara självadministrerande där postenkät, besöksenkät samt webbenkät 
räknas in eller intervjuadministrerande vilket kan vara telefonintervju, besöksenkät eller 
Påstan- intervju. Enkäter används generellt sett vid kvantitativa undersökningar och är ofta 
kostnads- och tidsbesparande vilket är en stark fördel med metoden. Nackdelen med metoden 
är att man inte kan ändra frågeställningarna eller svarsalternativen i efterhand vilket bidrar till 
att man måste vara noggrann innan dess att man använder sig enkäterna (Christensen et al, 
2001).  

2.7.3 Val av datainsamlingsteknik  
För att få en inblick i hur Taxi Göteborg arbetar för att förmedla sin varumärkesidentitet 
gentemot sina kunder så genomförde vi en personlig intervju. Anledningen till vårt val är att 
metoden är lämplig då man kan ställa följdfrågor direkt samt förklara eventuella oklarheten. 
Då vi enbart intervjuade en person ifrån Taxi Göteborg så ansåg vi att metoden skulle ge oss 
bäst information i förhållande till hur mycket tid som det tar att genomföra. Nackdelen är 
dock att det fanns en risk för en eventuell intervjueffekt vilket utgjorde en klar risk med tanke 
på att en av författarna jobbar på fallföretaget. Vi valde att använda oss av en delvis 
strukturerad intervju med anledning av att intervjuformen ger en möjlighet till att prata fritt 
under intervjun. En annan fördel är att den gav oss möjlighet att komma med följdfrågor 
baserat på vår intervjuguide. Intervjuformen lämpar sig även väl av den anledningen att vi 
som intervjuare får chansen att på ett lättare sätt följa upp intressanta reaktioner och 
synpunkter med hjälp av intervjuguiden.  
 
Till vår kvantitativa undersökning med Taxi Göteborgs kunder så använde vi oss utav en 
intervjuadministrerande besöksenkät då respondenterna fick svara på våra frågor medans vi 
fyllde i deras svar på enkäten. Undersökningen genomfördes på tre olika centrala platser i 
Göteborgs centrum under sammanlagt två tillfällen. Vi genomförde undersökningarna under 
förmiddagen med anledning av att vi inte ville att det skulle vara alltför mycket människor 
som skulle kunna störa undersökningsprocessen. En fördel med metoden är att respondenterna 
hade möjlighet att ställa frågor till oss ifall det var något som de inte förstod vilket vi även 
påpekade innan dess att de svarade på våra frågor. Det som vi kan se som en nackdel är att 
den valda metoden gör det svårt att ställa känsliga frågor. Då vi enbart intervjuade människor 
som tillhör Taxi Göteborgs målgrupp så gav insamlingstekniken oss en möjlighet att granska 
vem som fick genomföra enkätundersökningen baserat på deras eventuella ålder. Av den 
anledningen så var metoden mest lämplig för vår studie.  

2.8 Reliabilitet och validitet  
Om en undersökning är pålitlig och trovärdig innebär det att den har hög reliabilitet. Validitet 
i sin tur innebär att man med undersökningen faktiskt mäter det man avser att mäta (Holme & 
Solvang 1996). 
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2.8.1 Reliabilitet  
Enligt Holme och Solvang (1996) är syftet med en undersökning att få fram så tillförlitlig och 
relevant information som möjligt. Författarna menar att en hög reliabilitet har åstadkommits 
när skilda och oberoende undersökningar av ett och samma fenomen har kommit fram till 
likadant eller så gott som likadant resultat. Ett sätt att öka reliabiliteten är att använda sig av 
mätverktyg som t ex en bandspelare för att spela in själva intervjun.  
 
Vid arbetet med att utforma en enkätundersökning är det viktigt att upplägget är så tydligt 
som möjligt och att enkätfrågorna är precisa. Ett sätt att pröva enkätens utformning är att göra 
en ”låtsas” undersökning på ett antal personer. På så sätt kan man försäkra sig om att enkäten 
och frågorna på denna är tillräckligt tydliga för utomstående och inte leder till några 
missförstånd, som i sin tur kan leda till att undersökningens reliabilitet minskar (Patel & 
Davidson, 2003). 

2.8.2 Validitet  
Enligt Patel och Davidson (2003) krävs det att man verkligen mäter det studien har för avsikt 
att mäta om man ska kunna åstadkomma en så hög inre validitet som möjligt. Ett sätt öka den 
inre validiteten är att formulera intervjufrågor utifrån de teorier och begrepp som är relevanta 
för studien. Om man på ett bra sätt lyckas omvandla och överföra de teoretiska begreppen till 
intervjufrågor så ökar chanserna för en hög inre validitet.  
 
Christensen m.fl. (2001) menar i sin tur att det även är viktigt att tänka på den yttre validiteten 
i en undersökning. Med yttre validitet menas hur generaliserbart resultatet av undersökningen 
är. Det som påverkar den yttre validiteten är både den inre validitetens nivå och hur 
applicerbart resultatet av undersökningen är på andra liknande undersökningar.  

2.8.3 Studiens reliabilitet och validitet     
Vi är medvetna om att förförståelsen hos en av författarna kan ha bidragit till att uppsatsens 
resultat kan ha påverkats. Vår förhoppnings är dock att den andra författaren balanserat upp 
detta då han sedan tidigare inte har någon relation med företaget, och är därmed mer objektiv i 
sin bedömning. För att uppnå en hög inre validitet så har våra intervjufrågor utgått utifrån de 
teorier och begrepp som har varit relevanta för oss. Den kvalitativa delen av undersökningen 
bestod av en djupintertjuv som spelades in med hjälp av en diktafon vilket Lena Dahlström 
godkände. På så sätt kunde vi gå igenom intervjun så många gånger som vi ansåg var 
nödvändigt för att inte riskera att missa något. En fördel med en diktafon är också att den ökar 
studiens reliabilitet då vi inte riskerade att missa att skriva ner något väsentligt som sades 
under intervjun. Vi är dock medvetna om att tekniken inte alltid är helt tillförlitlig vilket är 
anledningen till att vi skrev ner stödord som en eventuell åtgärd ifall något skulle gå fel. 
 
Som en sista åtgärd så fick Lena också ta del av det som vi skrev ner ifrån intervjun med 
anledning av att vi ville ha hennes godkännande på att vi återgivit samtalet på ett korrekt sätt. 
På så sätt ville vi uppnå en hög reliabilitet. Under själva intervjun så var det Mirza som ställde 
frågor till Lena, medans det var Bruno som skrev ner stödorden. Anledningen till 
uppdelningen beror på att vi inte ville äventyra studiens reliabilitet då Bruno och Lena är 
arbetskollegor vilket kunde påverka intervjun negativt. Invändningen mot detta kan vara att 
blotta närvaron räcker för att påverka intervjun negativt. Vår uppfattning är dock att detta inte 
var aktuellt då de både individerna har vitt skilda arbetsuppgifter och ingen djupare relation 
sinsemellan. Innan dess att vi genomförde vår enkätundersökning med Taxi Göteborgs kunder 
så ville vi säkerställa att våra frågor inte skulle missuppfattas eller tolkas på fel sätt. För att 
kunna förhindra eventuella missförstånd så genomförde vi ett ”test” med ett antal bekanta till 
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oss så att eventuell feedback skulle fås innan dess att undersökningen påbörjades. 
Återkopplingen ifrån vår testgrupp visade att vi behövde göra om enstaka frågor samt ändra 
ordningen på frågorna. Dessa åtgärder bidrog enligt vår uppfattning till att undersökningen 
fick en högre reliabilitet, då våra åtgärder minskade risken för eventuella fel som annars 
skulle kunna ha uppstått.  
 
Som tidigare nämnt så har vi medvetet gjort en begränsning till att ha Taxi Göteborg som 
fallföretag samt att vi utgått ifrån deras målgrupp då vi genomförde vår enkätundersökning. 
Av den anledningen så anser vi att det är svårt att dra generella slutsatser av resultatet, vilket 
gör att denna studie inte har en generell överförbarhet till andra branscher eller företag. Som 
försvar till att yttre validiteten kan anses vara låg så vill vi påpeka det faktum att vårt syfte har 
varit att skapa ett relevant underlag för Taxi Göteborg.  
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3. Teoretisk referensram  
 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de teoretiska kunskaper som läsaren kan tänkas 
behöva för att få en djupare insikt i vårt valda ämnesområde.  Teorierna som vi har valt 
kommer senare att utgöra ett underlag som ger en större förståelse för vårt fortsatta arbete.      

3.1 Vad är ett varumärke? 
 

Skillnaden mellan produkter och varumärken är fundamental. En produkt är 
någonting som tillverkas i en fabrik; ett varumärke är någonting som köps av 
en kund – Peter Schweitzer, Vd för reklambolaget J. Walter Thompson 
(Naomi Klein, 2001, s 225)  
  

I litteraturen så finns ett flertalet olika definitioner kring vad ett varumärke är och vilka slags 
funktioner som det kan ha för ett företag. Med tanke på att varumärket är en immateriell 
egendom som inte är fysiskt påtaglig så är det viktigt att veta vad termen i sig innebär. Ur ett 
rent juridisk perspektiv så ger första paragrafen i varumärkeslagen (VmL) som författades 
1960 följande definition kring vad ett varumärke är: 

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, 
inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller 
utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja 
varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls 
i en annan. (Svensk författningssamling, VmL, 1960:644)   

Det juridiska perspektivet ger dock inte en tillräckligt djup bild för att förklara varumärkets 
natur då den förklarar termen utifrån vad som juridiskt krävs för att räknas som ett varumärke, 
men inte vilken funktion som den fyller för varken företag eller konsumenter. Av den 
anledningen så bör den teoretiska definitionen utgå ifrån forskare som är verksamma inom 
marknadsföringsområdet i syfte att få en fylligare bild kring vad ett varumärke är. Om man 
enbart utgår ifrån den juridiska förklaringen så får man inte en inblick i vilken nytta som ett 
varumärke kan bidra till. Enligt American Marketing Associations (Keller, 2003) definition så 
fås en mer vidgad bild då förklaringen rymmer vilken funktion som varumärket fyller för ett 
företag: ”Ett namn, en term, ett tecken, en symbol eller ett annat kännetecken som särskiljer 
en säljares vara eller tjänst från konkurrenternas.” (Keller, 2003, s 3)  
 
För att skapa ett varumärke så bör man därför välja ett namn, logo, symbol, förpackning, 
design eller ett annat attribut i syfte att identifiera ens egen produkt och särskilja sig ifrån 
andra konkurrenter. Om man går tillbaks i historien så har varumärken använts i århundraden 
i syfte att särskilja ens egen produkt ifrån andras. Termen har sitt ursprung i fornordiskans 
brandr som betyder ”att brinna” vilket syftar på att man tidigare brände djur för att lättare 
kunna identifiera dem. I dagens samhälle som präglas av alltmer avregleringar och mer 
omfattande konkurrens så måste man ha ett varumärke för att konsumenterna ska kunna 
uppmärksamma ens produkt, men även särskilja den ifrån andra konkurrenters produkter.                                        
Som individer så styrks vår enskilda identitet gentemot omvärlden med hjälp av en giltig 
identitetshandling som utgör ett bevis för vår existens. I likhet med detta så kan man säga att 
varumärket fyller rollen som ett sätt att påminna konsumenterna om företagets existens eller 
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med andra ord, ett ansikte utåt. Keller påpekar att termen varumärke enligt många 
praktiserade chefer innefattar mer än enbart AMA: s definition utan att man även ska beakta 
ett visst mått av varumärkets kännedom, rykte och betydenhet på marknaden (Keller, 2003).   
Därmed så kan man konstatera att varumärket främst fungerar som ett sätt att kunna 
identifieras och särskilja sig ifrån andra alternativ om man väljer att se det utifrån ett företags 
perspektiv. Men vilken roll fyller varumärket för en konsument? Ur deras perspektiv så 
fungerar varumärket som den imagen som skapas i ens tankar genom att man har en aktiv roll 
i varumärkesutvecklingen. Detta sker genom de kontakter med varumärket som kunden 
upplever genom exempelvis interaktionen mellan kund och leverantör, fysiska varor, 
serviceprocesser, information samt genom företags planerade marknadskommunikation. 
Utfallet av denna effekt kan sedan vara positiv eller negativ. Av den anledningen så är det 
viktigt att beakta att kunden har en aktiv roll i varumärkesutvecklingen. Oberoende av 
marknadsförares tendenser kring varumärkets utveckling så är det ändå konsumenten som i 
slutändan avgör ifall det tänkta varumärket utvecklas eller inte. Beroende på hur pass väl 
varumärkesrelationen utvecklats mellan kunden och leverantören så samlar kunden på sig en 
viss varumärkeskännedom som särskiljer en vara, tjänst eller lösning från andra konkurrenter 
(Grönroos, 2002).  
  
Ur företagets perspektiv så fungerar varumärket som företagets identitet då den samlar ihop 
och förmedlar de olika egenskaper och associationer som företaget har. De associationerna 
som konsumenterna knyter till varumärket gör så att de kan särskilja olika alternativ på 
marknaden (Dahlén & Lange, 2003). 
 
Även Aaker (2002) väljer att se varumärket som ett sätt att särskilja sin produkt genom att ha 
ett namn eller symbol som gör så att ens produkt eller tjänst kan identifieras och skiljas åt 
ifrån ens konkurrenter. Vidare diskuteras författaren att varumärket sänder ut signaler till 
köparen om produktens ursprung vilket gör så att både konsument och producent skyddas 
ifrån konkurrenter som försöker tillhandahålla en produkt som verkar identisk.   
 
Så vad är då ett varumärke? För att göra en kort resumé så kan man utifrån ovanstående 
teoretiska resonemang konstatera att det inte enbart räcker med att förklara rent juridiskt vad 
ett varumärke är, utan dess komplexa natur bör också förklaras utifrån vilken funktion som 
den har för både konsumenter och företag. Fortsättningsvis så kommer vi att bortse ifrån att 
beakta varumärket ur ett juridiskt perspektiv då vår uppsats valt att fokusera på varumärket ur 
konsumentens och företagets perspektiv.    

3.2 Varumärkesimage    
Som företag så kan man genom varumärket skapa sig en identitet som man vill förmedla ut 
mot ens kunder, men oavsett vilka avsikter som finns bakom det hela så är utfallet beroende 
på hur kunderna upplever det hela. Varumärkesimagen har enbart att göra med 
konsumenternas uppfattningsförmåga, vilket syftar på de associationer som kunderna kopplar 
ihop med ett varumärke med hjälp av ett företags kommunikation och verksamhet. Det är 
kundernas varumärkesimage som fäller ett avgörande på hur starkt eller svagt ett varumärke 
är, vilket stärker bilden om att det är kunden som bestämmer i slutändan. Av den anledningen 
så är det viktigt att beakta kundernas perspektiv på ett företags varumärke (Grönroos, 2002).  
 
I arbetet med att uppnå en positiv varumärkesimage så bör företag använda sig av 
marknadsföringsprogram som binder samman starka, unika och gynnsamma associationer till 
varumärket i minnet (Keller, 2003). En fördelaktig och välkänd image, ur en både 
övergripande och lokal nivå, fungerar som en tillgång utifrån företagets perspektiv då den 
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påverkar kundernas upplevelse av företagets kommunikation och verksamhet i många 
avseenden. Därmed är det relevant att se över vilka fördelar som en sådan image kan bidra 
med. Enligt Grönroos (2002) så har imagen fyra olika roller. För det första så förmedlar 
imagen förväntningar då den ihop med extern marknadsföring hjälper människor att sortera 
information, rykten och marknadskommunikation. Detta beror på att en positiv image gynnar 
företaget då kommunikationen mot konsumenterna blir slagkraftigare genom att de blir mer 
mottagliga för den. En negativ image bidrar dock till den motsatta effekten. I de fall då 
företaget har en neutral eller okänd image så kommer ingen skada att ske då den typen av 
image gör så att kommunikation varken blir effektivare eller förbättrar ryktet. För det andra så 
fungerar imagen som ett filter då den påverkar konsumenternas upplevelse av ett företags 
verksamhet. En image som upplevs som bra fungerar som ett skydd mot enstaka problem som 
inträffar inom företaget då kunderna har ett större överseende på grund av företagets goda 
image. I de fall då företaget har en sämre profil så kan filtret ha en motsatt effekt då kunderna 
kan bli ännu mer missnöjda ifall företaget gör något fel  

För det tredje så fyller imagen även rollen som en funktion av såväl förväntningar som 
upplevelser då kunderna sedan tidigare har förväntningar om företaget. Beroende på ifall 
utfallet mellan kund och företagets överstiger eller underträffar kundens förväntningar så 
förändras företagets profil per automatik. Slutligen så har imagen en intern effekt på 
personalen liksom en extern effekt på kunderna. Attityden hos medarbetarna till ett företag 
påverkas negativt ifall man har en otydlig image vilket i sin tur påverkar kundrelationerna och 
kvalitén inom företaget. En annan fördel med en positiv image är att den kan stärka 
personalens attityd positivt vilket i sin tur även kan bidra till att man lockar till sig bra 
medarbetare.   

Ur kundens perspektiv så förändras förståelsen kring ett varumärke i takt med att man får en 
aktiv roll i varumärkets utvecklingsprocess. Istället för att vara något som befinner sig i ett 
tomrum och kan överföras direkt till kunderna, blir varumärket något som ständigt utvecklas 
och förändras, då kunderna reagerar på flödet av de olika varumärkesbudskapen som de 
utsätts för. Dessa budskap kan bland annat kommuniceras ut genom ett företags personal, 
system eller fysiska produkter i tjänsteprocessen. Konsumenterna utsätts också för 
varumärkesbudskap genom företagens planerande marknadskommunikation som bland annat 
består av reklam, försäljning, och PR. Genom allt detta så uppstår en relation mellan kunden 
och varumärket. Denna relation ger varor och tjänster en mening i kundernas tankar. 
Varumärket eller dess image är därför effekterna av att kunden i längden upplever att det finns 
en relation med varumärket (Grönroos, 2002).   

3.3 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten utgår utifrån företagets perspektiv och syftar på den bild eller identitet 
som ett företag vill förmedla ut mot omvärlden via sitt varumärke. Syftet är att skapa vissa 
tankar i konsumenterna medvetande som gör så att vissa associationer väcks till liv i samband 
med exponeringen av varumärket. Slutmålet är sedan att man som marknadsförare ska få ens 
kunder att forma sina tankar utefter den bilden som företaget själv vill förmedla utåt mot 
marknaden (Grönroos, 2002).    
 
Med anledningen av att det är företaget själva som styr hur varumärkesidentitet ska uppfattas 
så är det viktigt att man vet vilken identitet man har samt vilka attribut som den består av. Det 
är grunden till att man som företag ska kunna lyckas kommunicera ut sitt budskap på rätt sätt. 
Det är viktigt att få insikt i detta då varumärkesidentiteten blir det som skiljer det egna 
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företaget från andra då dess syfte är att skapa vägledning, trygghet och mening för företaget. 
Det är tack vare identiteten som varumärket blir unikt. (Aaker, 2002). 
  
Man kan säga att en varumärkesidentitet består av en samling av varumärkesassociationer 
som företaget försöker skapa och behålla. Dessa associationer representerar vad varumärket 
står för och utgör även ett löfte till kunderna. Ur kundens perspektiv så fungerar också 
varumärkesidentiteten som ett potentiellt värde i form av funktionella och emotionella 
fördelar. Därmed så kan den även hjälpa till att etablera relationer mellan varumärket och 
kunden (Aaker & Joachimsthaler, 2002). 
 
För att en varumärkesidentitet ska kunna konkurrera på lång sikt behövs det både konsistens 
och tålamod i identitetsutvecklingen. Målet med en unik identitetsutveckling är att skapa ett 
känslomässigt mervärde. Att utveckla en unik identitet är en komplicerad process då den 
kräver att man tar hänsyn till varumärkesnamnet, ursprunget, personligheten, användningen 
samt distributionen (Holger & Holm, 2002). 
 
Kapferer menar att många företag råkar ut för är att dem blir slavar under sin egen 
kommunikation då de formulerat en synlig identitet innan dess att de har definierat 
kärnidentiteten.  Istället för att lägga fokus på att fundera över vilken grundläggande mening 
som ska finnas med varumärket så läggs istället störst vikt vid att utforma varumärket 
grafiskt. En annan fara är ifall varumärket är gammalt då det inte ger en lika stor frihet i 
jämförelse med ett nytt varumärke som har total frihet att välja önskad riktning. Varumärken 
som funnits på marknaden ett längre tag har oftast redan fått en sorts identitet hos kunderna 
vilket försvårat arbetet med att förändra ens önskade identitet (Delfis tidsskrift, 1995).  

3.4 Hur bygger man en varumärkesidentitet?  
Aaker (2002) menar att en varumärkesidentitet bör byggas utifrån fyra något bredare 
perspektiv. Dessa fyra är: varumärket som produkt, varumärket som organisation, varumärket 
som person samt varumärket som symbol. Detta beror på att det är viktigt att ta hänsyn till 
varumärkets både emotionella, självuttryckande, men även funktionella fördelar. De fyra olika 
perspektiven påverkas i sin tur av ett antal attribut som författarna menar att man behöver ta 
hänsyn till vid skapandet av identiteten. Det är dock inte alltid som alla attribut är av vikt. 
Vilka som är viktiga beror på företaget och den identitet man vill skapa. Författaren menar på 
att ett visst antal av dessa attribut ska vara ”fasta” och utgöra kärnidentitet som sedan förlängs 
med ytterligare attribut, som i sin tur utgör den förlängda identiteten. Figur ett på nästa sida 
illustrerar kärnidentiteten samt den förlängda identiteten och visar vilka attribut som ingår i 
varje av de fyra perspektiven. 
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  Figur ett. Planeringsmodell för varumärkesidentitet. Modifierad från Aaker2002)  
 
Kärnidentiteten ska vara beständig över tiden och ge uttryck för varumärkets innersta mening. 
Den ska vara spunnen ur företagets kärnvärderingar. Genom att skapa en beständig 
kärnidentitet förankrad i företagets organisationskultur möjliggörs framtida 
produktförändringar och etableringar på nya marknader (Aaker, 2002). 
 
Den förlängda identiteten ger varumärkesidentiteten en helhet. Den utgör inget grundläggande 
fundament, utan fyller istället ut kärnidentiteten och fulländar denna. Tillsammans ska 
varumärkets kärnidentitet och förlängda identitet vägleda företaget i valet av 
kommunikationsstrategi (Aaker, 2002).   

3.4.1 Varumärket som produkt 
Produkten är något som företaget kan använda som ett hjälpmedel vid förmedling av 
varumärket för att på så sätt ge upphov till positiva känslor. Till skillnad från varumärket så är 
produkten något fysiskt och konkret vilket gör det lättare för företaget att förmedla sin 
varumärkesidentitet.  Vidare så är de varumärkesassociationer som är förknippade med 
produkten vikiga då de dessa är direkt kopplade till konsumentens val och tidigare 
erfarenheter (Aaker, 2002).   
 
I ett tjänsteföretag så är det centrala i arbetet med att utveckla ett varumärke inte 
tjänsterbjudandet i sig, utan i själva serviceprocessen. Den viktigaste delen i processen är att 
ge kunderna positiva kontakter med varumärket i syfte att skapa positiva märkesrelationer, då 
även ett starkt varumärke kan skadas av en bristande serviceprocess. För att serviceprocessen 
ska bidra till att varumärket utvecklas krävs det att varumärkesidentiteten som företaget 
strävar efter överensstämmer med företagets kultur. Om serviceprocessen inte skapar en 
positiv bild av varumärket hos kunderna kan det inte kompenseras av en planerad 
marknadskommunikation, om denna kommunikation stöder en identitet som skiljer sig från 
den i serviceprocessen och företagets kultur (Grönroos, 2002).  
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3.4.2 Varumärket som organisation 
Varumärket som organisation perspektivet handlar om de organisatoriska attributen som 
exempelvis innovation, kvalitetsförbättring, miljöaspekter och är skapade av människor, 
kulturen, värderingar och eventuella företagsprogram (Aaker 2002).  
 
Enligt Grönroos (2002) är det själva planeringen tillsammans med tjänsteprocessen som är det 
centrala vid utvecklandet av ett varumärke i ett tjänsteföretag. Samtidigt måste den önskade 
identiteten stämma överens med företagskulturen.  
 
Grunden för att skapa och vårda ett starkt varumärke ligger i att de anställda på företaget har 
en gemensam bild av vad varumärket är och borde vara. I ett företag som har ett starkt 
varumärke är det lättare för personalen att skapa sig en tydlig bild av identiteten och det 
uppfattas ofta mer stimulerande och inspirerande för personalen att arbeta med ett sådant 
varumärke. Trots detta så är det många företag som inte riktigt vet vad de står för och vad det 
är som utmärker just dem. Om personalen inte har en klar och ömsesidig uppfattning av 
företagets varumärkesidentitet leder detta till svårigheter med att nå ut med den rätta bilden 
till konsumenterna. Detta ökar i sin tur risken för att konsumenterna inte får en tydlig bild av 
det budskap som företag vill nå ut med (Aaker, 2002).  

3.4.3 Varumärket som person 
Detta perspektiv menar Aaker (2002) ger en rikare och mer intressant identitet än den som är 
baserad på produktattribut. Söderlund (2000) diskuterar ett varumärkes personlighet där 
paralleller dras mellan ett varumärkes personlighet och en människas. Vidare menar 
författaren att varje individs personlighet kan beskrivas i en ”portfölj” av personlighetsdrag. 
Där varje människa har ett antal olika personlighetsdrag som kännetecknar dennes 
personlighet så kan ett varumärkes personlighet definieras i liknande termer.  
 
Det är numera välkänt att kunder i vissa falla tillskriver varumärken sådana egenskaper som 
annars främst förknippas med människor. Exempelvis associeras vissa varumärken med ung 
och spännande, medan andra tillskrivs egenskaper som unik och rolig. Sedan finns det även 
varumärken som t ex Nike som associeras med egenskaper som kreativ och fantasifull 
(Söderlund, 2000).  
 
Aaker (2002) menar att det är tack vare dessa personlighetsdrag som varumärket får en egen 
unik personlighet. Detta innebär att de företag som lyckas få sitt varumärke associerat med 
dessa personlighetsattribut också ger konsumenterna möjlighet att uttrycka sig själva och sin 
egen identitet med hjälp av varumärket. Konsekvenserna av detta blir att de personer som 
använder varumärket mår bättre av det, då det associeras med positiva egenskaper, förutsatt 
att varumärket är tillräckligt attraktivt från början. Stämmer associationerna av varumärket 
överens med kundens uppfattning av sin egen identitet leder det till att kunden med hjälp av 
varumärket kan uttrycka sig själv vilket i sin tur leder till att en relation skapas.   
 
En anledning till att kunder överhuvudtaget kan uppleva att ett varumärke har en personlighet, 
är att kunden möter varumärket vid upprepade tillfällen och att det på så sätt skapas en 
relation till varumärket (Söderlund, 2000).  

3.4.4 Varumärket som symbol 
Från att tidigare vara något som identifierat tillverkaren till en produkt så har varumärken mer 
och mer blivit det som faktiskt konsumeras. På så sätt har varumärket gått från att vara en 
symbol som kännetecknar en viss produkt till att bli en konsumtionsvara i sig, alltså ett tecken 



 

eller en symbol som produceras och konsumeras för sin egen skull. Det som idag konsumeras 
är alltså i första hand inte fysiska produkter utan tecken, symboler och varumärken 
Holmberg, 2002).  
 
En stark symbol kan förse identiteten med sammanhang och struktur samt leda till att 
varumärket lättare blir igenkänt och ihågkommet. Symbolens närvaro k
varumärkesutveckling medan dess frånvaro kan vara ett stort handikapp. Ett starkt och rikt arv 
kan ibland vara en väsentlig del av varumärkesidentiteten (Aaker, 2002). Detta är något som 
kan vara intressant att titta på i Taxi Götebor
ända sedan 1922.  
 
Holger och Holmberg (2002) menar att informationen som konsumenterna tar till sig om en 
viss märkesprodukt kan vara av både känslomässig och rationell natur. Detta leder till att 
varumärket får en symbolisk betydelse, som författarna menar har en stor påverkan på 
varumärkets image. För att kunna bygga upp ett starkt varumärke är det nödvändigt att vara 
medveten om och på bästa sätt utnyttja dem funktioner som varumärket fyller.

3.5 Varumärkets identitetsfällor 
Som företag så är det viktigt att förstå vad en varumärkesidentitet är samt vad den inte är. 
Risken är annars att man går i olika typer av identitetsfällor som Aaker (2002) väljer att kalla 
det vilket bidrar till att ett företag kan r
varumärkesstrategi. Figur två visar vilka olika typer av identitetsfällor som ett företag kan 
råka ut för. Anledningen till att det är viktigt att beakta dessa fällor är att man som företag får 
en större inblick i vilka orsaker som finns till att man hamnar i någon av identitetsfällorna.            
På så sätt så får man en bättre och mer tydlig utgångspunkt vid skapandet av ens egen 
identitet. 
 

   
Figur 2: Varumärkets identitetsfällor

3.5.1 Varumärkets imagefälla
Den kunskapen som finns kring varumärkesimagen som härstammar ifrån hur ens kunder och 
andra uppfattar det egna varumärket ger användbar
bakgrundsinformation kring utvecklandet av ett varumärkes identitet. 
företag råkar ut för identitetsfällan bero
för att gå bortom varumärkesimagen. Detta
med varumärkesidentiteten istället för att enbart vara en del av det bidrag som man ska 
hänsyn till vid byggandet av företagets identitet.

- 20 - 

eller en symbol som produceras och konsumeras för sin egen skull. Det som idag konsumeras 
i första hand inte fysiska produkter utan tecken, symboler och varumärken 

En stark symbol kan förse identiteten med sammanhang och struktur samt leda till att 
varumärket lättare blir igenkänt och ihågkommet. Symbolens närvaro kan vara en nyckel vid 
varumärkesutveckling medan dess frånvaro kan vara ett stort handikapp. Ett starkt och rikt arv 
kan ibland vara en väsentlig del av varumärkesidentiteten (Aaker, 2002). Detta är något som 
kan vara intressant att titta på i Taxi Göteborgs fall med tanke på att företag varit verksamma 

) menar att informationen som konsumenterna tar till sig om en 
viss märkesprodukt kan vara av både känslomässig och rationell natur. Detta leder till att 

t får en symbolisk betydelse, som författarna menar har en stor påverkan på 
varumärkets image. För att kunna bygga upp ett starkt varumärke är det nödvändigt att vara 
medveten om och på bästa sätt utnyttja dem funktioner som varumärket fyller.

ets identitetsfällor  
Som företag så är det viktigt att förstå vad en varumärkesidentitet är samt vad den inte är. 
Risken är annars att man går i olika typer av identitetsfällor som Aaker (2002) väljer att kalla 
det vilket bidrar till att ett företag kan råka ut för en ineffektiv och även en dysfunktionell 
varumärkesstrategi. Figur två visar vilka olika typer av identitetsfällor som ett företag kan 
råka ut för. Anledningen till att det är viktigt att beakta dessa fällor är att man som företag får 

inblick i vilka orsaker som finns till att man hamnar i någon av identitetsfällorna.            
På så sätt så får man en bättre och mer tydlig utgångspunkt vid skapandet av ens egen 

Varumärkets identitetsfällor. Aaker (2002, s 69).   

Varumärkets imagefälla                                                                                 
Den kunskapen som finns kring varumärkesimagen som härstammar ifrån hur ens kunder och 
andra uppfattar det egna varumärket ger användbar och nödvändig information 
bakgrundsinformation kring utvecklandet av ett varumärkes identitet. Anledningen till att 
företag råkar ut för identitetsfällan beror på att tålamodet, resurserna eller expertisen saknas 

att gå bortom varumärkesimagen. Detta bidrar till att varumärkesimagen blir jämställd 
med varumärkesidentiteten istället för att enbart vara en del av det bidrag som man ska 
hänsyn till vid byggandet av företagets identitet.  

eller en symbol som produceras och konsumeras för sin egen skull. Det som idag konsumeras 
i första hand inte fysiska produkter utan tecken, symboler och varumärken (Holger & 

En stark symbol kan förse identiteten med sammanhang och struktur samt leda till att 
an vara en nyckel vid 

varumärkesutveckling medan dess frånvaro kan vara ett stort handikapp. Ett starkt och rikt arv 
kan ibland vara en väsentlig del av varumärkesidentiteten (Aaker, 2002). Detta är något som 

gs fall med tanke på att företag varit verksamma 

) menar att informationen som konsumenterna tar till sig om en 
viss märkesprodukt kan vara av både känslomässig och rationell natur. Detta leder till att 

t får en symbolisk betydelse, som författarna menar har en stor påverkan på 
varumärkets image. För att kunna bygga upp ett starkt varumärke är det nödvändigt att vara 
medveten om och på bästa sätt utnyttja dem funktioner som varumärket fyller. 

Som företag så är det viktigt att förstå vad en varumärkesidentitet är samt vad den inte är. 
Risken är annars att man går i olika typer av identitetsfällor som Aaker (2002) väljer att kalla 

åka ut för en ineffektiv och även en dysfunktionell 
varumärkesstrategi. Figur två visar vilka olika typer av identitetsfällor som ett företag kan 
råka ut för. Anledningen till att det är viktigt att beakta dessa fällor är att man som företag får 

inblick i vilka orsaker som finns till att man hamnar i någon av identitetsfällorna.            
På så sätt så får man en bättre och mer tydlig utgångspunkt vid skapandet av ens egen 

 

                                                                                 
Den kunskapen som finns kring varumärkesimagen som härstammar ifrån hur ens kunder och 

och nödvändig information 
nledningen till att 

eller expertisen saknas 
bidrar till att varumärkesimagen blir jämställd 

med varumärkesidentiteten istället för att enbart vara en del av det bidrag som man ska 



- 21 - 
 

Dock så inträffar image fällan inte ofta i de fallen där företagets image redan är negativ eller 
olämplig. Varumärkesimagen har vanligtvis en mer passiv roll, samtidigt som 
varumärkesidentiteten är mer framtidsinriktad då den ska utgöra en strategi kring de 
associationerna som företaget vill förknippa varumärket med inför framtiden. Bortsett ifrån 
det så ska varumärkesidentiteten även reflektera kring affärsstrategin som ska ge företaget en 
framtida hållbar fördel samt varumärkets bestående kvalitéer, även om dem i dagsläget inte är 
framträdande i varumärkesimagen (Aaker, 2002).    

3.5.2 Varumärkets positioneringsfälla                                                             
Varumärkets positionering är den delen av företagets varumärkesidentitet och samlade värde 
som aktivt kommunicerats mot den valda målgruppen och visar dess fördel gentemot 
konkurrerande varumärken. Ett företag kan ha en alltför bristfällig kommunikation kring de 
delarna som man vill förmedla ut genom sin varumärkesidentitet. Företaget riskar därmed att 
försumma vissa delar av de värdena som man vill ha i sin varumärkesidentitet genom 
bristfällig kommunikation. Positioneringsfällan inträffar i de fallen när sökandet efter en 
varumärkesidentitet istället blir ett sökande efter varumärkets position vilket stimuleras av ett 
behov av att ta fram målsättningar för de anställda som utvecklar företagets 
kommunikationsprogram. Risken blir då att man får en reklamslogan istället för en 
varumärkesidentitet. Diagram ett visar hur Aaker (2002)  gjort en distinktion mellan tre 
relaterade begrepp i syfte att tydligare skilja åt begreppen.  

Diagram 1. Närrelaterade begrepp. Aaker (2002, s 70)  

Vi anser att författarens kategoriseringar kring ovanstående begrepp visar tydligt vilka 
skillnader som finns mellan varumärkets image och varumärkets identitet. Vår uppfattning 
grundar sig på det faktum att imagen utgår ifrån konsumentens perspektiv samtidigt som 
företaget styr den identiteten som man vill ha ut mot marknaden. Men trots detta så tror vi i 
likhet med författaren att det är lätt att blanda ihop begreppen utan att ha i åtanke på vad de 
innebär rent praktiskt. 

 Även Melin (1999) påpekar att det ofta förekommer en förvirring kring begreppen image och 
identitet då dessa är närbesläktade begrepp. Vidare så skriver författaren att en förenklad bild 
av begreppen och kategoriserar identiteten med avseende på det som märkesinnehavaren vill 
att produkten ska stå för och imagen på hur konsumenterna uppfattar produkten.      

Positioneringsfällan hämmar utvecklingen av varumärkets identitet med anledning av att 
strategerna inom företaget bortser ifrån de aspekter som de anser inte är värda att 
kommuniceras utåt. Vidare så finns det en benägenhet att fokus istället ligger på 
produktattribut, och att man ofta inte har möjlighet att fundera kring varumärkets 
personlighet, företagsassociationer, eller varumärkessymboler. Anledningen till det är att 
dessa aspekter inte får plats när man utvecklar en fras på tre ord då dess kompakthet inte ger 
en särskilt stor vägledning vid varumärkesbyggande aktiviteter. Därmed så finns det ett behov 
av en mer fyllig och komplett bild av vad företagets varumärke står för (Aaker, 2002). 
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3.5.3 Den externa perspektivfällan                                                                        
Den externa perspektivfällan sker i de fall då företaget inte lyckats förstå vilken roll 
varumärkets identitet har i att beskriva företagets avsikt samt fundamentala värderingar. För 
att kunna ha en effektiv identitet så måste en ansträngning ske ifrån företagets sida där man 
tydligt specificerat varumärkets styrkor, värderingar samt visioner i syfte att på ett effektivt 
sätt kommunicera internt vad varumärket står för. Ett starkt varumärke bidrar även till att man 
får mer disciplinerad personal som snabbare och med mer substans kan förklara vad företags 
varumärke står för. Vi tolkar det som att de företag som har en mer tydlig varumärkes 
identitet bidrar till medarbetarna får en mer klar bild av vilka värderingar och avsikter som 
gömmer sig bakom företagets identitet. Vidare tror vi att en mer precis bild av företagets 
identitet underlättar för personalen att veta inom vilka ”ramar” som företaget arbetar utifrån 
de värderingar som varumärket står för (Aaker, 2002).   

3.5.4 Fällan med att vara fixerad på produktattribut                                          
Denna fälla tillhör den vanligaste av samtliga nämnda fällor då den beror på att den 
strategiska och taktiska ledningen är endast fokuserade på produktattribut. Anledningen till 
detta beror på att det finns antaganden kring att kunderna endast är intresserade av 
produktattribut vid sina beslut. Att som företag misslyckas med en göra en avgränsning 
mellan en produkt och ett varumärke gör så att man går in i fällan med att vara fixerad på 
produktattribut. Detta bidrar till mindre optimala strategier och ibland även allvarliga misstag 
(Aaker, 2002).    

3.6 Positionering 
När ett företag har bestämt sin målmarknad måste man veta vilken position man vill ha på 
marknaden. Positioneringsstrategin bör därför utgå ifrån målmarknadens specifika egenskaper 
och behov. När ett företag positionerar sig själva måste man även vara medveten om att 
positionering innebär en implementering av varumärkets unika fördelar samt en 
differentiering i konsumenterna medvetande (Kotler & Armstrong 2001).   
 
Huvudsyftet med positioneringen är att märkesinnehavaren ska placera varumärket i 
konsumenternas medvetande. Tanken med detta är att skapa sig en vald position i 
konsumenternas medvetande som sedan leder till märkeslojalitet, vilket i sin tur ska leda till 
att märkesprodukten skaffar sig en plats på marknaden (Melin, 1999).  Melins påstående stöds 
av Aperia och Back (2004) då författarna hävdar att startpunkten för positionering är 
konsumenternas medvetande då det är där produkt- eller varumärkesimagen skapas.   
 
Även om begreppen positionering och image är närbesläktade så påpekar Melin (1999) att det 
finns en väsentlig skillnad som handlar om behovet av referensram. Medan det är möjligt att 
prata om ett varumärkes image utan att relatera till andra varumärken, så är det lönlöst att 
prata om ett varumärkes position utan att relatera till andra varumärken och deras position.  
 
Aaker (2002) pratar i sin tur om relationen mellan varumärkets identitet, image och 
positionering. Där dras slutsatsen att identitet är vad företaget vill förverkliga, image är 
beviset på om man har lyckats förverkliga identiteten, medan positionering är den del av 
identiteten och värdet av erbjudandet som märkesinnehavaren väljer att kommunicera ut till 
målgruppen. Författarna behandlar fyra frågor som behöver besvaras vid 
positioneringsprocessen vilket kan ses nedan: 
 

• Varför erbjuder produkten en specifik fördel till konsumenterna?  
• Vem eller vilka är produktens målgrupp och hur kan den beskrivas? 



 

• När/vid vilka tillfällen kommer produkten att konsumeras och hur kan detta beskrivas? 
• Mot vem? – I relation till vilka andra varumärken ska produkten positioneras

 
Jobber (2006) menar att framgångsrik positionering ofta hänger ihop med produkter och 
tjänster som har fördelaktiga associationer i konsumenterna medvetande. Vidare påstår Jobbe
att de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik positionering är: 
 

• Tydlighet – Positioneringen måste vara tydlig när det handlar om målmarknaden och 
differentieringsfördelar. 
 

• Konsistens – För att kunna bryta igenom bruset krävs det ett 
 

• Trovärdighet – De valda differentieringsfördelarna måste uppfattas som trovärdiga av 
målmarknaden. 

 
• Konkurrens – De valda differentieringsfördelarna bör vara konkurrenskraftiga. De ska 

kunna erbjuda konsumenterna något värde som konkurrenterna inte kla
erbjuda.    

 
Tydlig positionering kännetecknas enligt Holger och Holmber (2002) av att ha varit baserad 
på samma kärnvärden under ett längre tidsperspektiv. En nyckel till framgångsrik 
positionering är att vara först med att muta
Denna företeelse går under begreppet 
intressant att titta närmare på då Taxi Göteborg var det första taxibolaget i Göteborg vilket gör 
dem till en så kallad ”first mover”.

3.7 Marknadskommunikation
Som företag så kan du mycket väl ha ett varumärke där du gett det en medveten innebörd 
kring dess samlade värderingar, mål, visioner och så vidare, men om man inte kommunicerar 
ut det mot marknaden så lär inte heller någon utanför för
hur en sändare vilket vi tolkar som ett företag skickar ut ett budskap till en mottagare. 
Budskapet störs av oljud som finns i omgivningen, vilket enligt Dahlén och Lange (2003) kan 
exempelvis vara konkurrenternas kom
mottagarsidan. Därmed så är det inte säkert att mottagaren 
som avsändaren menade. 
 

 
Figur 3: Klassisk kommunikationsteori. Modifierad från Dahlén &
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När/vid vilka tillfällen kommer produkten att konsumeras och hur kan detta beskrivas? 
I relation till vilka andra varumärken ska produkten positioneras

Jobber (2006) menar att framgångsrik positionering ofta hänger ihop med produkter och 
tjänster som har fördelaktiga associationer i konsumenterna medvetande. Vidare påstår Jobbe
att de fyra nyckelfaktorerna för framgångsrik positionering är:  

Positioneringen måste vara tydlig när det handlar om målmarknaden och 
differentieringsfördelar.  

För att kunna bryta igenom bruset krävs det ett konsekvent

De valda differentieringsfördelarna måste uppfattas som trovärdiga av 

De valda differentieringsfördelarna bör vara konkurrenskraftiga. De ska 
kunna erbjuda konsumenterna något värde som konkurrenterna inte kla

Tydlig positionering kännetecknas enligt Holger och Holmber (2002) av att ha varit baserad 
på samma kärnvärden under ett längre tidsperspektiv. En nyckel till framgångsrik 

ring är att vara först med att muta in en position i konsumenternas medvetande. 
går under begreppet ”first mover advantage”. För vår del så är detta 

intressant att titta närmare på då Taxi Göteborg var det första taxibolaget i Göteborg vilket gör 
”first mover”. 

Marknadskommunikation 
Som företag så kan du mycket väl ha ett varumärke där du gett det en medveten innebörd 
kring dess samlade värderingar, mål, visioner och så vidare, men om man inte kommunicerar 
ut det mot marknaden så lär inte heller någon utanför företaget känna till det. Figur tre visar 
hur en sändare vilket vi tolkar som ett företag skickar ut ett budskap till en mottagare. 
Budskapet störs av oljud som finns i omgivningen, vilket enligt Dahlén och Lange (2003) kan 
exempelvis vara konkurrenternas kommunikation eller brist på engagemang och intresse ifrån 
mottagarsidan. Därmed så är det inte säkert att mottagaren uppfattar budskapet på det sättet 

Klassisk kommunikationsteori. Modifierad från Dahlén & Lange. (2003, s 61) 

När/vid vilka tillfällen kommer produkten att konsumeras och hur kan detta beskrivas?  
I relation till vilka andra varumärken ska produkten positioneras? 

Jobber (2006) menar att framgångsrik positionering ofta hänger ihop med produkter och 
tjänster som har fördelaktiga associationer i konsumenterna medvetande. Vidare påstår Jobber 

Positioneringen måste vara tydlig när det handlar om målmarknaden och 

konsekvent budskap. 

De valda differentieringsfördelarna måste uppfattas som trovärdiga av 

De valda differentieringsfördelarna bör vara konkurrenskraftiga. De ska 
kunna erbjuda konsumenterna något värde som konkurrenterna inte klarar av att 

Tydlig positionering kännetecknas enligt Holger och Holmber (2002) av att ha varit baserad 
på samma kärnvärden under ett längre tidsperspektiv. En nyckel till framgångsrik 

konsumenternas medvetande. 
För vår del så är detta 

intressant att titta närmare på då Taxi Göteborg var det första taxibolaget i Göteborg vilket gör 

Som företag så kan du mycket väl ha ett varumärke där du gett det en medveten innebörd 
kring dess samlade värderingar, mål, visioner och så vidare, men om man inte kommunicerar 

etaget känna till det. Figur tre visar 
hur en sändare vilket vi tolkar som ett företag skickar ut ett budskap till en mottagare. 
Budskapet störs av oljud som finns i omgivningen, vilket enligt Dahlén och Lange (2003) kan 

munikation eller brist på engagemang och intresse ifrån 
uppfattar budskapet på det sättet 

 

Lange. (2003, s 61)                                     
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Melin (1999) förstärker denna bild då han påpekar det faktum att det är svårt att göra intryck 
på konsumenterna med anledning av det ständigt ökade informationsbruset som omger dem. 
Vidare påpekar författaren det faktum att en amerikansk undersökning visade att en amerikan 
exponeras dagligen för 250 reklambudskap vilket förstärker bilden av att ett företags budskap 
omges av mycket oljud. Vi vill poängtera det faktum att vi är medvetna om att Melin tar upp 
ett amerikanskt exempel, vilket inte behöver vara något som nödvändigtvis behöver stämma 
överens med hur det ser ut i Europa, och då framförallt på den svenska marknaden. Dock 
delar vi båda den uppfattningen att det inte går att komma ifrån det faktum att man som 
svensk konsument också utsätts för mycket reklambudskap via olika medier.     
 
Enlig Dahlén & Lange (2003) går marknadskommunikation ut på att svara på tre huvudfrågor:  
 

• Vilka vill vi nå? Avser vilken målgrupp som företaget vill nå.  
 

• Vad vill vi säga dem? Avser hur företaget ska utforma sitt budskap så att det tilltalar 
målgruppen. 

 
• Hur ska vi säga det? Avser vilken slags kanal som man ska använda sig av för att 

kommunicera ut sitt budskap till målgruppen och var de är som mest mottagliga för 
det.  

 
För att göra det enklare för konsumenterna att välja vad dem ska köpa använder sig företag av 
reklam. Reklamens primära syfte är att skapa associationer till varumärket för att på så sätt få 
konsumenterna att förstå vad varumärket står för, och varför dem ska köpa ett specifikt 
varumärke. Reklam är alltså ett effektivt sätt att skapa individuella varumärken med en unik 
image. (Dahlén & Lange, 2003). 
 
För marknadsförarnas del så gäller det att förstå hur mycket av produkten som formas i 
marknadskommunikationen då det oftast inte är den bästa produkten som vinner, utan den 
bäst kommunicerade produkten. Dahlén och Lange (2003) påstår att de två absolut viktigaste 
omvärldsfaktorerna vid marknadskommunikation för att kunna ladda det egna varumärket 
med unika och relevanta associationer är: 
 

• En god bild av kundernas behov och beteende. 
• En god koll på vad konkurrenterna gör. 

 
Melin (1999) anser att en framgångsrik positionering bygger på att den valda positionen är 
kommunicerbar. Därför bör man enligt författaren sträva efter en konsekvent och konsistent 
marknadskommunikation så att konceptet för själva positioneringens grundtankar genomsyrar 
all kommunikation. Vidare diskuterar Melin den så kallade promotionmixen, som utgår ifrån 
att marknadskommunikation kan ske på fyra olika sätt.  Som vi ser i figur fyra på nästa sida så 
består den av reklam, säljfrämjande åtgärder, PR samt personlig försäljning. Hur denna mix 
ska utformas beror bland annat på produkt typen, marknadens mognadsgrad samt 
konkurrenssituationen. Enligt Melin är det viktigt att beakta att den märkesuppbyggande 
reklamen talar till och tilltalar konsumenterna. Svårigheten med detta enligt författaren är att 
det ökade informationsbruset bidrar till att det blir allt svårare att göra intryck hos 
konsumenterna, vilket försvårar arbetet med att informera, övertyga och påminna kunderna 
om det egna varumärkets konkurrensfördelar.   
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     Företag                Marknadskommunikation      Marknaden 
 

 
 
Figur 4. Imageskapande genom marknadskommunikation. Egen modell utifrån Melin (1999)   
 
Dahlén och Lange (2003) menar att misstag med själva marknadskommunikationen är 
vanligare än exempelvis med produktidé tabbar. De vanligaste misstagen vid 
marknadskommunikationen menar de är att vissa företag hela tiden ändrar sitt reklamkoncept 
i ett försök att förnya sig i förhållande till konkurrenterna. Detta leder istället till att budskapet 
man vill förmedla blir oklart då man ständigt sänder ut nya budskap. Ett annat vanligt 
förekommande misstag är att själva reklamen helt enkelt är för dålig. Det kan vara så att det 
inte finns någon klar koppling till avsändaren eller att budskapet är vagt och svårförståeligt. 
 
Aaker (2002) anser att det är viktigt för företagen att undersöka vilken typ av marknadsföring 
i vilken typ av medier som är bäst lämpad för budskapet, så att kunderna förstår vad företaget 
vill förmedla och att varumärkets budskap når fram. Det mest relevanta är enligt Aaker inte 
vilken mediekanal som används, utan att det viktiga är att företaget uttrycker sin 
varumärkesidentitet på ett homogent sätt. 
   
För att kunna uppnå en trovärdig och tydlig signal mot konsumenterna så kan företag 
investera i varumärkesbyggande åtgärder. Dessa delas in i en kvantitativ och kvalitativ 
dimension där den förstnämnda syftar på storleken på de investeringar som gjorts i ett 
varumärke samt där den kvalitativa delen visar hur konsistent varumärkeskommunikationen 
är. Med konsistens syftas på hur överensstämmande budskapet är som företaget sänder ut mot 
konsumenterna. Förutsättningen för att konsistens ska kunna uppnås är att varumärket 
kommunicerar på ett likartat sätt över tiden, att varumärkets attribut är stabila över tiden samt 
att de olika beståndsdelarna i varumärkessignalen är likartade. Om detta kan uppnås så är det 
en högre sannolikhet att konsumenterna uppfattar varumärkessignalen som tydlig och 
trovärdig och därmed konsistent (Dahlén & Lange, 2002).   
 
Även Aaker (2002) anser att ett företag bör ha som mål att vara konsekventa i sin identitet, 
position och utförande och menar på att företag bör behålla de associationer och symboler 
som fungerar. Enligt författaren så kan ett företag använda sig av både planerande 
marknadskommunikation som bland annat syftar på tv-reklam, tidningsannonser och 
sponsring av events där företaget förmedlar sitt varumärkesbudskap, samt mer informell 
kommunikation i form av lokaler, produkter och klädsel etc. Vidare så anser Aaker att det är 
genom företagets sammantagna beteende som varumärket formas. Författaren anser att 
kundernas uppfattning kring varumärket även påverkas av deras tidigare erfarenheter, rykten 
samt andra användares användning av varumärket påverkar vilket han kategoriserar som 
oplanerad kommunikation då företagen inte kan styra över detta. Även Kapferer (2004) 
poängterar betydelsen av att de budskap som företaget sänder ut är i samstämdhet med 
varandra. Det är väsentligt för att kunderna ska känna att de är i kontakt med ett och samma 
varumärke i främst de fall då ett företag expanderar, diversifierar och erbjuder kunderna olika 
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Säljfrämjande åtgärder 
PR 
Personlig försäljning 



 

produkter. Vidare påtalar han betydelsen av at
överens med produkten, i annat fall får konsumenterna svårigheter att relatera till varumärket.

3.8 Relationen mellan företagets identitet och kundens image
Teorin som vi hittills gått igenom har tagits fram i syfte
företagets perspektiv samt konsumentens perspektiv. Med anledning av att vår avsikt är att 
belysa ifall det finns någon eventuell kontrast mellan Taxi Göteborgs varumärkesidentitet och 
deras kunders varumärkesimage av dem,
kunskap kring begreppen för att bättre kunna förstå syftet med denna uppsats. För att på ett 
mer tydligt sätt åskådligöra den framtagna teorin så har vi valt att ta fram figur fem här nedan 
som visar hur de olika berörda teoretiska delarna hör ihop. 
 

Figur 5: Relationen mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. 
 
Figuren visar hur varumärkesidentiteten utgår ifrån företaget som är Taxi Göteborg i det här 
fallet. Identiteten speglar den bilden som ett företag har som avsikt att kom
marknaden eller i vårt fall, kunder till Taxi Göteborg. Vidare så ger identiteten en bild över
vilka avsikter som ett företag har med sitt varumärke samt vilka associationer och buds
som man vill väcka i kundernas tankar. För att kunna göra detta börjar man med att bestämma 
sin målmarknad och därefter vilken position som man vill ha på marknaden. Som tidigare 
påpekat är en nyckel till framgångsrik positionering att företaget använd
kärnvärden under en längre period. För att kunna kommunicera ut dessa kärnvärden så måste 
företaget kommunicera med marknaden. 
 
Som figuren visar så är marknadskommunikationen som består av reklam, säljfrämjande 
åtgärder, PR eller personlig försäljning ett medel för att förmedla ens varumärkesidentitet.                  
I likhet med positioneringen så ska marknadskommunikationen vara konsekvent och 
konsistent så att varumärket kommuniceras ut på ett likartat sätt. Detta beror på att en mer 
tydlig varumärkessignal bidrar till att företaget får en mer tydlig identitet mot sina kunder och 
därmed kan associationerna som förknippas till varumärket behållas. En mer trovärdig och 
tydlig signal som kommuniceras likartat under en längre period bidrar
sig fast bättre i kundernas medvetande. Som bilden visar 
kundernas uppfattning kring vilka associationer som de får när de kopplar ihop varumärket 
med hjälp av företagets kommunikation och verks
fråga har med sin identitet så är det kundernas uppfattningar kring deras image av den som 
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produkter. Vidare påtalar han betydelsen av att företagets kommunikation måste stämma 
överens med produkten, i annat fall får konsumenterna svårigheter att relatera till varumärket.

3.8 Relationen mellan företagets identitet och kundens image
Teorin som vi hittills gått igenom har tagits fram i syfte att klargöra varumärkets roll ur 
företagets perspektiv samt konsumentens perspektiv. Med anledning av att vår avsikt är att 
belysa ifall det finns någon eventuell kontrast mellan Taxi Göteborgs varumärkesidentitet och 
deras kunders varumärkesimage av dem, så ska den framtagna teorin ge läsaren en större 
kunskap kring begreppen för att bättre kunna förstå syftet med denna uppsats. För att på ett 
mer tydligt sätt åskådligöra den framtagna teorin så har vi valt att ta fram figur fem här nedan 

olika berörda teoretiska delarna hör ihop.  

Figur 5: Relationen mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage.  

Figuren visar hur varumärkesidentiteten utgår ifrån företaget som är Taxi Göteborg i det här 
speglar den bilden som ett företag har som avsikt att kom

marknaden eller i vårt fall, kunder till Taxi Göteborg. Vidare så ger identiteten en bild över
vilka avsikter som ett företag har med sitt varumärke samt vilka associationer och buds

vill väcka i kundernas tankar. För att kunna göra detta börjar man med att bestämma 
sin målmarknad och därefter vilken position som man vill ha på marknaden. Som tidigare 
påpekat är en nyckel till framgångsrik positionering att företaget använder sig av samma 
kärnvärden under en längre period. För att kunna kommunicera ut dessa kärnvärden så måste 
företaget kommunicera med marknaden.  

Som figuren visar så är marknadskommunikationen som består av reklam, säljfrämjande 
g försäljning ett medel för att förmedla ens varumärkesidentitet.                  

I likhet med positioneringen så ska marknadskommunikationen vara konsekvent och 
konsistent så att varumärket kommuniceras ut på ett likartat sätt. Detta beror på att en mer 
tydlig varumärkessignal bidrar till att företaget får en mer tydlig identitet mot sina kunder och 
därmed kan associationerna som förknippas till varumärket behållas. En mer trovärdig och 
tydlig signal som kommuniceras likartat under en längre period bidrar till att identiteten etsar 
sig fast bättre i kundernas medvetande. Som bilden visar så utgår varumärkesimagen utifrån 

vilka associationer som de får när de kopplar ihop varumärket 
med hjälp av företagets kommunikation och verksamhet. Oavsett vilka intentioner företaget i
fråga har med sin identitet så är det kundernas uppfattningar kring deras image av den som 

t företagets kommunikation måste stämma 
överens med produkten, i annat fall får konsumenterna svårigheter att relatera till varumärket.  

3.8 Relationen mellan företagets identitet och kundens image 
att klargöra varumärkets roll ur 

företagets perspektiv samt konsumentens perspektiv. Med anledning av att vår avsikt är att 
belysa ifall det finns någon eventuell kontrast mellan Taxi Göteborgs varumärkesidentitet och 

så ska den framtagna teorin ge läsaren en större 
kunskap kring begreppen för att bättre kunna förstå syftet med denna uppsats. För att på ett 
mer tydligt sätt åskådligöra den framtagna teorin så har vi valt att ta fram figur fem här nedan 

 

Figuren visar hur varumärkesidentiteten utgår ifrån företaget som är Taxi Göteborg i det här 
speglar den bilden som ett företag har som avsikt att kommunicera ut mot 

marknaden eller i vårt fall, kunder till Taxi Göteborg. Vidare så ger identiteten en bild över 
vilka avsikter som ett företag har med sitt varumärke samt vilka associationer och budskap 

vill väcka i kundernas tankar. För att kunna göra detta börjar man med att bestämma 
sin målmarknad och därefter vilken position som man vill ha på marknaden. Som tidigare 

er sig av samma 
kärnvärden under en längre period. För att kunna kommunicera ut dessa kärnvärden så måste 

Som figuren visar så är marknadskommunikationen som består av reklam, säljfrämjande 
g försäljning ett medel för att förmedla ens varumärkesidentitet.                  

I likhet med positioneringen så ska marknadskommunikationen vara konsekvent och 
konsistent så att varumärket kommuniceras ut på ett likartat sätt. Detta beror på att en mer 
tydlig varumärkessignal bidrar till att företaget får en mer tydlig identitet mot sina kunder och 
därmed kan associationerna som förknippas till varumärket behållas. En mer trovärdig och 

till att identiteten etsar 
så utgår varumärkesimagen utifrån 

vilka associationer som de får när de kopplar ihop varumärket 
Oavsett vilka intentioner företaget i 

fråga har med sin identitet så är det kundernas uppfattningar kring deras image av den som 
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bestämmer varumärkets utveckling. Kundernas image formas i kundernas medvetande är och 
styrs av både inre och yttre faktorer som styr hur ett visst varumärke ska uppfattas.  
Genom att man som kund får en aktiv roll i varumärkets utvecklingsprocess så kommer man i 
kontakt med olika typer av varumärkesbudskap. Budskapen sker genom företagets 
marknadskommunikation, men även genom exempelvis företagets lokaler eller personal.  
Kunden får därmed en relation till företagets varumärke och beroende på hur relationen 
utvecklar sig så bestämmer kunden i slutändan ifall varumärkesidentiteten identitet stämmer 
överens med varumärkesimagen.  De två små rektanglarna i figuren visar området där 
företagets identitet och dess image stämmer överens vilket symboliseras av pilarna på var sitt 
håll som visar att identitet och image sätts samman och bildar en sammanhängande enhet. Det 
övriga ljusblå området i figuren visar att det finns ett avstånd som visar att företaget och 
kunderna inte har en likadan uppfattning kring varumärket.  
 
Fortsättningsvis så kommer detta arbete först och främst undersöka ifall det finns ett 
eventuellt gap mellan vårt fallföretag och deras kunder i denna fråga. Den framtagna teorin 
ska utgöra en slags analysram som vi använder oss av då vi tar reda på Taxi Göteborgs image 
och deras kunders identitet. 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel avser att redovisa uppsatsens insamlade empiriska material. Kapitlet börjar 
med att visa Taxi Göteborgs egna perspektiv på sitt varumärkesarbete, för att sedan utgå 
ifrån kundernas perspektiv och hur dem uppfattar varumärket Taxi Göteborg.  

4.1 Om Taxi Göteborg   
Taxi Göteborg grundades redan 1922 och är Västsveriges största taxibolag. Taxibolaget drivs 
i form av en ekonomisk förening som består av cirka 1000 förare, varav en tredjedel är 
taxiägare. Det högsta beslutande organet är föreningsstämman. Inom den centrala 
organisation så arbetar cirka 100 personer där den största delen utgörs av företagets 
kundtjänst.  Det huvudsakliga trafikområdet för de drygt 400 bilarna som finns inom företaget 
är främst Göteborg med alla dess kranskommuner, men man har även taxibilar som kör i 
Alingsås, Lerum, Kungälv samt i Trollhättan. En viktig tidpunkt i företagets historia skedde 
den 1 juli 1990 då avregleringen av Sveriges taximarknad bidrog till att marknaden luckrades 
upp, vilket snabbt innebar en ökad konkurrens (www.taxigbg.se).  

4.2 Taxi Göteborgs varumärkesidentitet 
För att ta reda på vilken varumärkesidentitet som Taxi Göteborg vill förmedla ut mot deras 
kunder så har vi valt att intervjua Lena Dahlström som började sin karriär på företaget 1998 
då hon jobbade extra som telefonist. Den 1 januari 2008 blev hon kund och försäljnings 
ansvarig. Vidare så har vi även tittat på ett flertal av Taxi Göteborgs interna 
organisationsdokument för att på så sätt få en ännu djupare inblick i hur företaget arbetar med 
att förmedla ut sitt varumärke.    

4.2.1 Vision, affärsidé och mål 
Den vision man har inom organisationen går under benämningen ”Sveriges dyraste taxiplåt” 
och syftar på att marknadsvärdet på Taxi Göteborgs plåtar är det dyraste i Sverige. Själva 
menar de att den bästa intjäningsförmågan i förhållande till konkurrenterna finns hos Taxi 
Göteborg och är resultatet av en blandning mellan nöjda och lojala kunder, modern teknik, 
attraktiva tjänster samt en god föreningsanda. Detta har i sin tur lett till ett stort tryck från 
åkare och förare som vill ansluta sig till organisationen, vilket innebär att marknadsvärdet på 
deras taxiplåtar har blivit det dyraste i Sverige. Deras affärsidé är att ”förenkla vardagen för 
regionens invånare och besökare”. Detta gör man genom att erbjuda persontransporter med 
hög tillgänglighet, pålitlighet och säkerhet. Man använder sig även av avancerad teknik för att 
erbjuda hög servicekvalité och kundnytta, samtidigt som man använder sig av organisationens 
stordriftsfördelar (Taxi Göteborgs personalhandbok). 
 
Taxi Göteborg har ett flertal mål som man fokuserar på. Förutom att man vill tjäna pengar och 
ha lojala kunder, så vill man även att alla deras processer ska vara smarta och effektiva. 
Vidare så ska varje medarbetare känna förståelse och vilja att utveckla affärsverksamheten. 
Inom utvecklingsområdet satsar man på att vara ledande och innovativa (Taxi Göteborgs 
marknadsplan) . 
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4.2.2 Varumärket 
Lena väljer att förklara hennes syn på vad ett varumärke är på följande sätt ”det förmedlar 
visionen eller känslan av en vision. Vi vill att vårt varumärke ska berätta om våra kärnvärden 
som är tillgänglighet, pålitlighet och professionalism.” 

 
Enligt Taxi Göteborgs personalhandbok innebär tillgänglighet att man ska vara fokuserad på 
att erbjuda persontransporter när kunderna behöver det, på rätt plats och i rätt tid. Det innebär 
att verksamheten ska bygga på hög tillgänglighet och djup förståelse för kundernas behov. 
Pålitlighet står i sin tur för att man alltid ska hålla det man har lovat och leverera enligt 
kundernas förväntningar, men även att man ska vara det tryggaste och säkraste valet.  
Professionalism betyder att Taxi Göteborgs framgång ska bygga på att man är en professionell 
yrkeskår där man ska ha en professionell inställning till varandra och i allt man gör. Vidare 
står professionalism för att både de interna och externa relationerna ska bygga på förtroende, 
samt att man ska drivas av viljan att utvecklas (Taxi Göteborgs personalhandbok).   
 
Lena berättar även att det var 2004 som man ”kokade ner” sina kärnvärden och att man har 
gjort om visionen beroende på vilken VD man haft, men i regel är det alltid samma budskap 
man försökt förmedla utåt mot marknaden.  

4.2.3 Organisationen Taxi Göteborg 
Med anledning av att Taxi Göteborg utgörs av cirka 1000 förare så är det svårt att nå ut till 
alla. För att få förståelse för varumärket, kärnvärdena och liknande så måste all denna 
information framförallt nå ut till chaufförerna menar Lena. Hennes uppfattning är att inte alla 
chaufförerna delar samma vision kring varumärket som man gör på kontoret. Av den 
anledningen så anser Lena att det finns ett stort behov av att förstå affären Taxi Göteborg som 
helhet då hon tror att det är här som mycket faller. Vidare så förklarar hon att ”det brister i 
kunskapen kring varför man gör på ett visst sätt.” 
 
Vidare så får vi veta att man inom företaget jobbar med ”Highlights” som är ett 
utbildningsföretag som hon tycker är väldigt duktiga och som även har jobbat med ett projekt 
med Taxi Göteborgs förare. Dock så påpekar Lena att det behövs repetition och att det 
behöver efterlevas om det ska ge något resultat. Vi får även veta att de vanligaste 
reklamationerna handlar om förare och olika typer av situationer som sker i bilen. Hon 
berättar att missar i leveransen kommer alltid att ske då man utför 5000 körningar per dag, 
men övervägande så är det inga allvarliga saker berättar hon. Några typiska problem är hur 
taxicheckar fungerar och kanske främst förarfrågor till kundtjänsten kring hur taxametern 
fungerar.  
 

Men det är deras chefer som ska svara på sådana frågor, för vi vet ingenting 
om hur taxametern fungerar. Vi har ingen aning! Vi har ju ett annat jobb att 
sköta samtidigt som de inte vet hur växeln fungerar eller hur säljprocessen ser 
ut för våra kunder. Man måste göra det man ska. 

 
Gällande varumärkesarbetet ur ett tidsperspektiv så säger Lena att man har märkt att det finns 
en brist i företaget då det inte finns någon uttalad varumärkesstrategi. Hon förklarar att ”det 
har inte funnits några medarbetare i huset som kunnat ta ansvaret för varumärket.” 
 
Man har dock påbörjat ett samarbete med en kommunikationsstrategisk byrå som ska jobba 
med varumärkesidentiteten på lång sikt. Taxi Göteborg har även påbörjat en granskning där 
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man tittar på hur man kan bli mer prisvärda. Det handlar om främlingskommunikation ända ut 
till förarledet. Det är där man måste börja då det handlar om att skapa en förståelse för vilken 
roll alla spelar i verksamheten. På kort sikt så jobbar man med att man vill att Taxi Göteborg 
ska vara där göteborgarna är som vid exempelvis stora evenemang som Göteborgsvarvet. 
Lena säger att man gärna vill vara med bakom de arrangemang som Göteborg & Co 
arrangerar då det enligt henne är en instans som verkar för att Göteborg ska bli mer attraktivt 
och är därmed också en attraktiv samarbetspartner. När vi frågar vilken som är Taxi 
Göteborgs styrka i förhållande till konkurrenterna så svarar hon snabbt ”tillgängligheten, det 
finns ingen annan som har den tillgängligheten.” 
 
Lena påpekar att företaget satsat mycket på tillgänglighet genom att man införde ett system 
som kallas för (Oslo Taxi Trafikk) OTT. Systemet bidrar till att man kan garantera kunderna 
om närmsta lediga bil då det är GPS positionerat.  Det bidrar även till att chaufförerna får köra 
färre ”tomma” mil vilket är de sträckor som körs utan att man får betalt. Vidare så anser Lena 
att Taxi Göteborg har en styrka genom sin storlek med avseende på deras stora taxiflotta, 
vilket de andra taxibolagen inom Göteborg inte kan matcha. 

4.2.4 Symbolen Taxi Göteborg 
Att Taxi Göteborg än idag är marknadsledande tror Lena beror på att de är originalet sedan 
1922.  Hennes uppfattning är att Taxi Göteborg har etsat sig fast i allas medvetande, och är 
därmed top of the mind bland alla taxibolagen.  Lena påpekar dock att Taxi Göteborg efter 
avregleringen haft ett jättestort problem med de så kallade ”renommésnyltarna” där hon syftar 
på de taxibolag som plagierar deras bilar med varierande resultat. Vidare så berättar hon att 
taxikopiorna brukar ha vita bilar som har någon form av gulsvart checkruta vid både sidorna 
av bilarna, vilket är två typiska kännetecken för en Taxi Göteborg bil. Dessutom så skriver 
taxikopiorna något i stil med Göteborgs Taxi eller Taxi i Göteborg i syfte att förvirra 
kunderna . Det juridiska problemet med att man faktiskt heter Taxi Göteborg är det faktum att 
man inte har möjlighet att skydda varumärket då taxi är en verksamhet och Göteborg är en 
stad, vilket är ett stort hinder.    
 
Det som Taxi Göteborg valde att göra för att åtgärda dessa problem var att sätta en symbol på 
sina bilar i form av Stig Karlsson. Stig som introducerades först 2004 skulle egentligen bara 
vara en kampanjgubbe till en början, men blev kvar då det blev lättare att identifiera bilarna 
och skilja sig ifrån de taxibilarna som försökte plagiera Taxi Göteborg. Stig är 
varumärkesskyddad vilket den gulsvarta checkrutan inte var. När avregleringen av 
taximarknaden skedde så förstod man inte riktigt patent och mönsterskyddning berättar Lena.  
Hon påpekar att man inte ska göra några för stora förändringar med något som är så inarbetat, 
och att det skulle vara fel att ta bort honom då han har satt sig väl in i allmänhetens 
medvetande. Följande citat av Lena beskriver den betydelse Stig har fått ”hotellen och Volvo, 
våra största kunder säger bara till sina kunder, titta bara efter gubben på bilen. Det blir så att 
alla liksom säger det, gubben på bilen. Det är klockrent.” 

4.2.5 Personen Taxi Göteborg 
Det man vill att Taxi Göteborg ska associeras med är deras kärnvärden, som alltså är 
tillgänglighet, pålitlighet och professionalism. Lena tror att Taxi Göteborg uppfattas som det 
seriösa taxibolaget som man kan lita på. Hon tror även att Stig har varit en stor fördel i detta 
då hon berättar för oss att ”Stig förstärker känslan av att Taxi Göteborg är ett tryggt företag, 
han utstrålar det här originalet känslan, pålitlighet, proffsighet.” 
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Det är något som man inte lagt ner så mycket arbete på enligt Lena, men ändå är det så 
medvetet bland kunderna. När det kommer till hur företaget arbetar med de långsiktiga 
relationerna med kunderna så berättar Lena att man bland annat har tittat på att införa så 
kallade mobila kundklubbar. Man jobbar även en del med en fastprismatris, vilket ska göra så 
att man på ett enklare sätt kan ge sina kunder en rabatterad taxa mellan 20 och 21 genom att 
exempelvis uppge någon kod i bilen eller något liknande. I dagsläget så har man ett 
lojalitetskort i form av ett silverpass för privatkunderna. Vidare berättar Lena att man vill 
jobba närmare med deras kunder genom att exempelvis önska dem grattis på födelsedagen, 
eller påminna dem vid afterwork tillfällen att de inte ska glömma boka taxi.  
 
I marknadsplanen för 2009 kan man även läsa att Taxi Göteborg satsar på att skaffa vänner 
genom relationsmarknadsföring. Man vill bygga och vårda sina relationer med kunderna, 
vilket förstärks av Lena som förklarar att ”de ska bli våra vänner.” Man anser att det är 
viktigt att man skapar ett mervärde för kunden då taxiresan i sig är vad den är, en resa från 
punkt A till punkt B. Mervärdet ska man skapa genom att jobba mer med kundvård och 
uppsökande verksamhet. Detta göra man genom att boka in fler kundbesök för att på så sätt 
förmedla känslan av att man bryr sig om sina kunder. (Taxi Göteborgs marknadsplan 2009) 
 
Lena säger även att varumärket är jätteviktigt vid skapandet av långsiktiga relationer och 
menar att man i detta fall har ett försprång mot sina mindre konkurrenter. Hon menar att Taxi 
Göteborg har en fördel då man har funnits länge och är välkända. Samtidigt så kan man ladda 
varumärket med mer saker menar hon och på så sätt ge det en färgstarkare personlighet. 
Vidare så förklarar Lena ”säger man att man är ifrån Taxi Göteborg så är det att man blir mer 
välkommen. De känner man igen, så jag tror vi har en fördel av att vi har funnits länge.” 

4.2.6 Positionering 
På frågan om hur man vill positionera sig säger Lena följande ”vi vill vara marknadsledande, 
vi vill fortsätta vara top of the mind.” Lena berättar att privat och företagskunderna står för 
cirka 75 procent av Taxi Göteborgs omsättning, medan samhällsbetalda resor står för de 
resterande 25 procenten. Vidare säger Lena att alla som har behov att transportera sig är deras 
målgrupp, men påpekar man främst satsar på dem som är mellan 25 och 50 år. Den typiska 
kunden är enligt henne i regel en man mellan 30 och 45 år som är välutbildad, reser mycket i 
tjänsten, tjänar lite mer och ser en fördel med att ta taxi istället för att åka i en egen bil. 
Angående deras konkurrenter så ser hon Taxi Kurir som den största konkurrenten.  De andra 
bolagen är lite mindre och mer nischade och därmed inte ett lika stort hot. Man vill även 
förstärka och ta steget ifrån ”renommésnylteriet”.  
 
Lenas uppfattning är att Taxi Göteborg uppfattas som ett seriöst och pålitlig taxibolag av sina 
kunder, vilket företaget strävar efter att positionera sig som. Hon tror dock att man uppfattas 
som prisledande, vilket enligt henne innebär att de uppfattas som mycket dyrare än sina 
konkurrenter i förhållande till vad de levererar. Som tidigare nämnt så är detta något man har 
börjat titta närmare på för att försöka bli mer prisvärda i framtiden.  Det som främst påverkar 
hur kunderna uppfattar varumärket är enligt Lena utan tvekan chaufförerna. Medan hon kan 
utföra sitt jobb hur bra som helst och jobba med en kund intensivt så räcker det med att det 
händer något fel en gång ute i bilen så är det förtroendet borta. Vidare så berättar Lena att 
mycket av det hela avgörs av chaufförerna då de möter kunderna ”face to face. Därmed så 
påverkar dem ifall kunderna väljer att åka med Taxi Göteborg även nästa gång, eller ifall de 
helt enkelt väljer att anlita ett annat taxibolag.  
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4.2.7 Marknadskommunikation 
När det gäller varumärket så kommer man som tidigare nämnt att fokusera på att synas i 
sammanhang som är positiva för Göteborg då man vill uppfattas som en del av staden.  Man 
försöker även lyfta fram att man gör aktiviteter inom trafiksäkerhet och miljö, men även att 
man syns inom aktiviteter som stödjer varumärket som exempelvis Göteborgs Varvet eller 
Way Out West. (Taxi Göteborgs marknadsplan 2009) 
 
Det man vill kommunicera ut mot marknaden är i första hand Taxi Göteborgs kärnvärden.    
När man kommunicerar så försöker man att göra en bra mix av både press och radio, flyers 
och PR. Målgruppen som man främst riktar in sig mot är företag då det är där man kan 
påverka mest menar Lena. Det är väldigt sällan som man riktar in sig mot privatkunderna. 
Hon berättar att man oftast inte har något som man kör året runt, men att man nu ska köra 
radioreklam året ut. Man brukar även köra extra starkt under egna kampanjer där hon bland 
annat nämner att man inför Göteborgsvarvet kommer att dela ut ballonger.  

 
Vidare får vi veta att man inte varierar sitt budskap beroende på vem man försöker nå ut till. 
Detta på grund av att det man kör i press ofta är svårt att rikta menar Lena. Ett undantag är 
dock det man annonserat i tidningen GT inför Göteborgsvarvet som är riktat specifikt till 
deltagarna. Samtidigt påpekar hon att man får goodwill hos alla andra som läser GT.  
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4.3 Taxi Göteborgs varumärkesimage 
 
Med anledning av att vi ville få en uppfattning om hur kunderna uppfattar varumärket Taxi 
Göteborg så ville vi främst utgå hur pass väl deras åsikter om kärnvärdena stämmer överens 
med företagets identitet samt vilka associationer som väcktes hos dem då de fick beskriva 
Taxi Göteborg med egna ord. Enkätundersökningen genomfördes med totalt 79 respondenter. 
Vi fick totalt 14 bortfall som berodde på att vissa av dem som vi frågade helt enkelt inte ville 
vara med på vår undersökning, eller så uppfyllde de inte målgruppens ålder. De interna 
bortfallen i undersökningen har redovisats som (vet ej) alternativet på våra frågor.  

4.3.1 Kundernas associationer av Taxi Göteborg  
För att få ett något mer kvalitativt inslag i vår kundundersökning så bad vi respondenterna att 
beskriva Taxi Göteborg med högst tre ord med anledning av att man använder sig av tre 
kärnvärden. Genom att införa ett mer kvalitativt inslag i vår kvantitativa undersökning så var 
vår förhoppning att försöka få en bild av vad kunderna associerade Taxi Göteborg med. Vissa 
av respondenterna hade dock problem med att uttrycka sig med begränsningen på tre ord, men 
vi kände ändå att deras associationer skulle tillföra en styrka till undersökningen. Av den 
anledningen så valde vi att godkänna deras svar ändå. Vi gjorde en indelning av de 
associationerna som vi ansåg kunde kopplas Taxi Göteborgs tre kärnvärden: professionalism, 
tillgänglighet samt pålitlighet. Vi delade även in associationerna i kategorierna: vet ej, 
negativa associationer samt övriga associationer vilket är de associationerna som inte var 
tillräckligt tydliga för att kunna relateras till några av Taxi Göteborgs kärnvärden. Slutligen 
vill vi tillägga att vissa av respondenternas associationer kunde kopplas till mer än en av våra 
sex olika kategorier vilket är anledningen till att vi lade in dem i två eller fler kategorier.  
 
Resultatet från vår undersökning är att de flesta av respondenterna i första hand associerade 
Taxi Göteborg med tillgänglighet, där svar som ”tillgängliga och bra”, ”bra, är överallt” 
samt ”lätt att få tag på en taxi” var några av respondenternas svar. Bland de 79 
respondenterna så associerade 16 av dem till kärnvärdet tillgänglighet utifrån den tolkningen 
som vi gjort. Andra förekommande svar i undersökningen var ”pålitliga och säkra”, ”bra, 
håller vad dem lovar”,” kör säkert” samt ”stabila och pålitliga” vilket enligt vår tolkning 
kan hänföras till Taxi Göteborgs kärnvärde pålitlighet. Totalt sett så kunde 16 av 
respondenternas associationer relateras till kategorin pålitlighet. Associationer som kunde 
kopplas ihop med Taxi Göteborgs kärnvärde professionalism var totalt sett 4 stycken, vilket 
inte är i närheten av det antalet associationerna som kunde kopplas ihop med pålitlighet och 
tillgänglighet.  
 
De associationerna som förekommer och kunde förknippas ihop med professionalism enligt 
vår tolkning var bland annat ”professionella”, ”helt klart det proffsigaste taxibolaget” och 
”proffsig service”.  I kategorin övriga associationer så kan man hitta svar som berör det 
faktum att Taxi Göteborg har varit etablerade sedan 1922 som ”klassiska”, 
”institutionaliserade” samt ”gammalt, invalt, välkänt”.  Bland övriga associationer som tydde 
på ett positivt omdöme i samma kategori så kan man utifrån respondenternas svar hitta flera 
exempel såsom ”bra service”, ”väldigt duktiga”, ”tillmötesgående och kunniga chaufförer”  
och ”dem är bra” vilket visar prov på omdömen som kan beskrivas som positiva om 
företaget. Ser man till de mer negativa associationerna som förknippades med företaget så 
berördes främst det faktum att vissa av respondenterna ansåg att det kostade för mycket att 
åka med Taxi Göteborg. Kommentarerna som berörde detta faktum att var bland annat: 
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”kostar för mycket”, ”dyra, men kommer ganska snabbt” och ”bra men dyra”.  Totalt sett så 
associerade sex av respondenterna i undersökningen till att det var för dyrt att åka med Taxi 
Göteborg. Detta är något som alltså bekräftar det Lena berättade om att man uppfattas som 
prisledande och något dyra i förhållande till vad man levererar.  
 
Bland övriga negativa associationer så berörde två av respondenterna att de blev förvirrade av 
att Taxi Göteborgs bilar var för lika andra taxibolag, vilket de uttryckte genom att säga 
”förvirrande likt vissa andra” eller ”kopiorna förvirrar ibland”.  Man kan även utifrån 
undersökningen se att två negativa associationer berör Taxi Göteborgs kundtjänst då två av 
respondenterna uttryckte sig genom att säga ”svårt att komma fram ibland när man ringer” 
och ”vänliga chaufförer, otrevlig kundtjänst”.     
 
Nedanstående tre diagram, det vill säga diagram två till fyra ger en överblick över hur Taxi 
Göteborgs kunder uppfattar deras kärnvärden pålitlighet, professionalism samt tillgänglighet. 
Diagram två visar vilken uppfattning som respondenterna har kring Taxi Göteborg som ett 
pålitligt företag. Skalan på diagram är mellan 1-6 där 1 är ”instämmer inte alls” och 6 är 
”instämmer helt”. Som man kan urskilja i diagrammet så visar resultatet tydligt att Taxi 
Göteborg får höga betyg av kunderna när det handlar om pålitlighet. Det mest förkommande 
betyget är fem som är det näst högsta betyget vilket 29 av respondenterna har svarat. Räknar 
man ihop antalet respondenter som har svarat fem eller sex på skalan så innebär det att hela 56 
procent ger Taxi Göteborg högsta eller nästhögsta betyg angående pålitligheten. Ytterligare 
något som kan vara intressant att beakta är att ingen av de tillfrågade gav Taxi Göteborg 
lägsta eller nästlägsta betyg i denna fråga. Endast 8 procent svarade lägre än fyra på 
betygsskalan. Resultatet från denna fråga ger en stark indikation på att Taxi Göteborg 
uppfattas som ett pålitligt företag utifrån den bedömningen som vi har gjort.  
 

 
 Diagram 2: Uppfattar du Taxi Göteborg som ett pålitligt företag? 
 
Som tidigare nämnt så vill Taxi Göteborg genom kärnvärdet pålitlighet visa att man håller det 
man lovat och levererar utefter kundernas förväntningar, men även att man är ett tryggt och 
säkert val. Genom att respondenterna fick svara på frågan angående hur trygga de känner sig 
med Taxi Göteborg så ville vi ha en indikation på hur väl respondenterna upplever att 
företaget kan uppfylla detta. Resultatet som kan ses i diagram tre på nästa sida visar att 
majoriteten av de tillfrågade upplevde Taxi Göteborg som ett tryggt företag. Det mest 
förekommande omdömet är sex (instämmer helt) där 24 av respondenterna alltså instämmer 
helt i att Taxi Göteborg är ett tryggt företag. Antalet respondenter som har svarat lägst fem på 
denna fråga är totalt sett 40 stycken och utgör alltså en andel på lite över 50 procent. Även här 
är det ingen av dem tillfrågade som ger Taxi Göteborg något av dem två lägsta omdömena, 
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samtidigt som det endast är sju procent som ger ett omdöme som är lägre än fyra. Förutom att 
resultatet även här ger en stark indikation på att man uppfattas som ett tryggt företag av de 
flesta kunderna, så stärker det även bilden av att Taxi Göteborgs upplevs som ett pålitligt 
företag enligt vår tolkning.  
 

 
Diagram 3. Uppfattar du Taxi Göteborg som ett tryggt företag?  
 
Ser man till Taxi Göteborgs andra kärnvärde som är ”professionalism” så visar resultatet 
ifrån diagram fyra att det mest förekommande betyget vid frågan om man uppfattar företaget 
som professionella i likhet med frågan om pålitlighet är fem. Den främsta skillnaden är att det 
är något fler respondenter som ger Taxi Göteborg högsta betyg angående professionalism än 
vad fallet var vid pålitlighet.  
 

 
Diagram 4. Uppfattar du Taxi Göteborg som ett professionellt företag? 
 
Detta resultat innebär att hela 60 procent av de tillfrågade gav Taxi Göteborg högsta eller näst 
högsta betyg vid frågan om professionalism. Samtidigt kan man även här se att ingen av 
respondenterna ger något av de två lägsta betygen och att endast fem procent ger ett betyg 
som är lägre än fyra. Resultat ger en klar antydan om att man uppfattas som ett professionellt 
företag av de flesta kunderna. Hur det sistnämnda kärnvärdet ”tillgänglighet” uppfattades av 
respondenterna kan beskådas i diagram fem på nästa där resultatet även här visade att Taxi 
Göteborg fick höga betyg. Diagrammet visar tydligt att Taxi Göteborg uppfattas som ett 
tillgängligt företag med anledning av att det mest förekommande betyget är sex som alltså är 
det högsta betyget. Tittar man på hur stor andel av respondenterna som gav Taxi Göteborg 
lägst fem i betyg gällande tillgängligheten så utgör denna andel hela 58 procent av alla svar.  
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Diagram 5. Uppfattar du Taxi Göteborg som ett tillgängligt företag? 
 
Vidare innebär detta att man även i denna fråga har fått högsta eller nästhögsta betyg från 
majoriteten av de tillfrågade. Andelen som gav Taxi Göteborg lägre än en fyra i betyg 
angående tillgängligheten är även här låg då endast sex respondenter ansåg det, vilket 
motsvarar sju procent. Även här indikerar resultatet starkt att Taxi Göteborg uppfattas som ett 
tillgängligt företag av de flesta kunderna. Sammanfattningsvis så antyder dessa resultat 
gällande Taxi Göteborg tre kärnvärden att man lyckats väl med att förmedla sina kärnvärden 
ut mot kunderna utifrån tolkningen som vi har gjort. En intressant kontrast som är värd att 
belysa är att kärnvärdet professionalism förknippades med minst associationer, men var 
samtidigt det kärnvärdet som fick högst betyg gällande hur företaget ifråga uppfattades.  

4.3.2 Positionering  
Med anledning av att Taxi Göteborg vill vara marknadsledande samt ”top of the mind” hos 
konsumenterna så ansåg vi att det var viktigt att få en bild över hur väl deras mål stämmer 
överens med verkligheten. Syftet med följande två frågor var att ta reda på om Taxi Göteborg 
fortfarande är marknadsledande samt om man är det första taxibolaget de flesta kunderna 
tänker på. Resultatet av dessa frågor visas nedan i diagram sex samt diagram sju på nästa sida.    
 

 
Diagram 6. Vilket Taxibolag är det första du tänker på inom Göteborg?  
 
Resultatet visar tydligt att Taxi Göteborg är det taxibolag som dyker upp först hos flest av 
våra respondenter då 36 av de 79 tillfrågade angav Taxi Göteborg som svar. Detta utgör alltså 
en andel på 45 procent och även om detta inte utgör majoriteten av alla svar så är det en 
relativt hög andel. En av anledningarna till att det ska betraktas som en hög andel är enligt vår 
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tolkning att det bolag som kommer på andra plats, Taxi Kurir endast har fått 18 procent av 
svaren vilket i förhållande till Taxi Göteborgs 45 procent är en relativt liten andel. Räknar 
man dessutom bort de respondenter som har svarat ”vet ej” på denna fråga så innebär det att 
Taxi Göteborg har en andel 51 procent.  Detta kan jämföras i förhållande till andra taxibolag 
som respondenterna svarat som då tillsammans utgör 48 procent. Enligt detta resultat så råder 
det ingen tvekan om att Taxi Göteborg är det taxibolag som var ”top of the mind” i vår 
undersökning.  
 
För att följa upp resultatet i diagram sex så ville vi även se vilket taxibolag som 
respondenterna åkte främst med oavsett vilket bolag som de kom att tänka på. Syftet var att få 
en indikation på ifall Taxi Göteborgs marknadsledande position även visade sig i vår 
undersökning. Resultatet från diagram sju här nedan visar att de flesta respondenterna väljer 
att åka med det taxibolag som de först kommer att tänka på. Även här är det Taxi Göteborg 
som har fått den klart största andelen av svaren med knappa 40 procent. Det är dock intressant 
att notera att andelen som har svarat Taxi Göteborg är något lägre än vid föregående fråga där 
45 procent av respondenterna svarade att Taxi Göteborg är det första taxibolag de tänker på. 
 

Diagram 7. Vilket taxibolag åker du främst med inom Göteborg?  
 
Detta är något som visar att majoriteten, men inte alla väljer att åka med det bolag man först 
tänker på. I övrigt anser vi att det kan vara intressant att nämna att Mini Taxi fick mer röster 
än Taxi Kurir som var det bolag som näst flest av respondenterna tänkte först på.  
Sammanfattningsvis så visar resultatet ifrån vår enkät att Taxi Göteborg är det taxibolaget 
som flest respondenter åkte med, vilket stämmer överens med den rådande verkligheten då 
Taxi Göteborg är marknadsledaren inom Västra Götalands län.   
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5. Analys och slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att relatera den behandlade teorin till de empiriska studier som 
genomförts samt presentera vår egen tolkning av resultatet . Analysen presenteras först 
utifrån företagets perspektiv för att därefter utgå ifrån kundernas perspektiv. Slutligen så 
ställs dessa två perspektiv mot varandra för att ge läsaren en bild över hur väl företagets och 
kundernas syn på varumärket stämmer överens. Våra egna tolkningar och slutsatser 
integreras och presenteras tillsammans med analysen.   

5.1 Företagets perspektiv    
Perspektivet utgår ifrån den behandlade empirin som vi tagit fram om Taxi Göteborg där en 
integrering görs tillsammans med den tidigare redovisade teorin.  

5.1.2 Varumärkesidentitet  
Enligt Aaker (2002) så delas ett företags varumärkesidentitet in i en kärnidentitet och en 
förlängd identitet.  Kärnidentiteten ska enligt författaren bygga på företagets kärnvärderingar 
och ge uttryck för varumärkets innersta mening. Utifrån det empiriska underlaget som vi tagit 
fram så anser vi att Taxi Göteborgs kärnidentitet bygger primärt på företagets tre kärnvärden. 
Dessa tre är pålitlighet, tillgänglighet samt professionalism.  
 
Grönroos (2002) skriver att syftet med varumärkesidentiteten är att ge liv åt vissa tankar i 
konsumenterna medvetande där vissa associationer ska göras då de kommer i kontakt med 
företagets varumärke. Ser man till Taxi Göteborg så vill man främst förknippas med sina 
kärnvärden då vissa associationer ska ”väckas till liv” i samband med att deras kunder 
exponeras för varumärket Taxi Göteborg i olika sammanhang.  
 
Vidare så anser Aaker (2002) att det är den förlängda identiteten som fyller ut kärnidentiteten 
och fulländar den. Enligt vår mening så utgörs Taxi Göteborgs förlängda identitet av att man 
vill uppfattas som ett ”folkligt” företag med anledning av att man vill vara nära sina kunder, 
och uppfattas som en del av Göteborg. Utifrån vår uppfattning så utgörs företagets förlängda 
identitet även av att man vill uppfattas som ”originalet” bland alla taxibolag i Göteborg. Vårt 
resonemang bygger på det faktum att man genom symbolen Stig Karlsson vill förstärka 
känslan av att man är originalet, vilket ska förstärka kundernas uppfattning om att man är ett 
tryggt, pålitligt och proffsigt företag. Taxi Göteborg varumärkesidentitet bygger som nämnt 
främst på deras kärnvärden, något som enligt den behandlade teorin är grunden för en lyckad 
varumärkesstrategi.  

5.1.3 Organisationen  
Ser man till varumärket som organisation så visade teorin att nyckeln till att kunna skapa ett 
starkt varumärke gick genom att personalen hade en gemensam bild av vad varumärket är och 
borde vara (Aaker, 2002). Det vi upptäckte var att det inom Taxi Göteborgs organisation 
verkade finnas ett internt kommunikationsproblem som hade sin grund i att många chaufförer 
inte hade samma vision kring varumärket som kontorspersonalen. Enligt Aaker (2002) så 
fanns det en överhängande risk för att varumärket inte förmedlas på rätt sätt om personalen 
inte har en klar och ömsesidig uppfattning av företagets varumärkesidentitet. Detta kan öka 
risken för att konsumenterna inte får en tydlig bild av det budskap som företaget vill nå ut 
med. Risken med att vissa av chaufförerna inte delar samma vision blir att kunderna kan få en 
splittrad och otydlig identitet av vad varumärket Taxi Göteborg står för. Enligt vår mening så 
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har chaufförerna på Taxi Göteborg en oerhört betydelsefull roll i skapandet av företagets 
varumärkesidentitet då dem kommer i direktkontakt med kunderna. Ifall verkligheten är sådan 
att det finns chaufförer som inte agerar utefter den uttalade visionen som man har kring 
varumärket, så finns en överhängande risk för att vissa kunderna inte kommer att få den 
bilden av Taxi Göteborg som företaget som helhet egentligen vill förmedla ut.   
  
Angående varumärkesutvecklingen ur ett långsiktigt tidsperspektiv fick vi veta under 
intervjun med Lena att Taxi Göteborg även här har haft vissa problem. Hon berättade att det 
inte fanns någon inom organisationen som fram tills nu kunnat ta ansvar för varumärket. 
Samtidigt som detta är ett problem så visar Lenas uttalande att man är medveten om 
problemet. Man har även vidtagit vissa åtgärder där man börjat inleda ett samarbete med en 
kommunikationsstrategisk byrå, vilket man hoppas ska ge resultat på lång sikt när det 
kommer till varumärkesutvecklingen. Vi anser att detta visar att företaget insett vikten av att 
ha en långsiktig varumärkesutveckling.  
 
Det tydligaste problemet är som vi ser det är att man inte har en homogen bild av varumärket 
inom hela företaget. Utifrån den tolkningen främst grundar sig detta på att man under lång tid 
inte har haft en uttalad varumärkesstrategi. Trots att företaget har funnits sedan 1922 så var 
det först 2004 som man började använda sig av sina nuvarande kärnvärden i syfte att 
kommunicera med marknaden Detta visar dock samtidigt att man idag är väl medveten om 
vikten av att ha en uttalad och långsiktig varumärkesstrategi.  

5.1.4 Symbolen 
I Taxi Göteborgs fall så visade det sig att symbolen Stig Karlsson haft stor betydelse i 
företagets strävan att efter att särskilja sig ifrån konkurrenterna samt öka igenkänningsfaktorn.  
Detta är något som Aaker (2002) påpekar då han diskuterar att en stark symbol leder till att 
varumärket lättare blir igenkänt och ihågkommet. Med anledning av Taxi Göteborg tidigare 
har haft och än idag har problem med att andra taxibolag kopierar dem, så har Stig som 
symbol enligt vår tolkning fått en ännu större betydelse för företaget än vad Aaker påpekar.  
 
Aaker (2002) menar att ett starkt och rikt arv bör vara en väsentlig del av ett företags 
varumärkesidentitet. Ser man till Taxi Göteborg så har de en rik och långvarig historia som 
taxibolag i Göteborg, vilket ingen annan konkurrent kan framhäva. Även här har Stig haft en 
stor betydelse då han enligt Lena ska utstråla känslan av originalitet. Det är något som enligt 
vår tolkning förstärker känslan av ett starkt och rikt arv då Stig ska väcka associationer till 
Taxi Göteborg som ”originalet”. Vi tror att detta har att göra med att man vill framhäva för 
deras kunder att Taxi Göteborg fanns där långt innan alla andra taxibolag, och är därmed en 
naturlig del av stadsbilden.    
 
Enligt Holger & Holmbergs (2002) resonemang så har varumärket alltmer gått över från att 
vara en igenkänningsfaktor till att bli något som faktiskt konsumeras. Detta resonemang 
stämmer väl överens med den rollen som Stig har fått hos många konsumenter då många 
kunder enligt Lena ”konsumerar” Stig genom att han förstärker känslan av att Taxi Göteborg 
är ett tryggt företag. Taxi Göteborgs avsikt är att lägga större fokus på just Stig vilket tyder på 
att man har insett vikten av hans betydelse, då han förutom särskiljningsförmågan även 
framgångsrikt förmedlar dem budskap man vill förmedla mot kunderna som originalitet, 
pålitlighet och professionalism.   
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Slutsatsen man kan dra utifrån detta är att man genom Stig Karlsson vill förmedla sin 
kärnidentitet, men även framhäva att man är ”originalet”. Det är något som vi anser att man 
har lyckats med relativt väl.  

5.1.5 Personen 
Aaker (2002) menar att det är tack vare vissa personlighetsdrag som varumärket får en egen 
unik personlighet. Enligt vår tolkning så vill personen Taxi Göteborg uppfattas som en vän 
eller helt enkelt något som alltid finns där och som man kan lita på. Detta kan direkt kopplas 
till pålitlighet och tillgänglighet som är två av Taxi Göteborgs kärnvärden. Även här har Stig 
visat sig vara en viktig faktor då han enligt Lena utstrålar pålitlighet och trygghet.  
 
Söderlund (2000) påpekar vikten av en god exponering när man genom varumärket vill bygga 
relationer med kunderna. Författaren menar att en anledning till att kunder överhuvudtaget 
kan uppleva att ett varumärke har en personlighet är att kunden möter varumärket vid 
upprepade tillfällen, vilket i sin tur leder till att det skapas en relation till varumärket. Utifrån 
vår insamlade empiri så har vi fått den uppfattningen att Taxi Göteborg lägger ner stor vikt på 
att synas bland sina kunder. Detta är något som vi anser indikerar på att man är medveten om 
exponeringens betydelse och varumärkets närvaro bland kunderna.   

5.1.6 Positionering 
Enligt Kotler och Armstrong (2001) så måste ett företag som har bestämt sig för sin 
målmarknad veta vilken position som man vill ha på marknaden. Intervjun med Lena visade 
att man inom företaget hade identifierat fyra segment som utgjorde deras målmarknad.  Dock 
så påpekade hon att man främst satsar på dem som är mellan 25 och 50 år. Den positionen 
som man vill ha på marknaden är att man är det marknadsledande taxibolaget som är ”top of 
the mind” hos kunderna, vilket vi tolkar som att man vill vara det första taxibolaget som 
kunderna tänker på när de behöver en taxi. Den typiska kunden var enligt Lena i regel en man 
mellan 30 och 45 år som är välutbildad, reser mycket i tjänsten, tjänar lite mer och ser en 
fördel med att ta taxi istället för att åka i en egen bil.   
 
Vidare så diskuterar Kotler och Armstrong (2001) att det är viktigt för ett företag att man 
inser att en positionering innebär en implementering av varumärkets unika fördelar samt en 
differentiering i konsumenterna medvetande. Vår tolkning är att Taxi Göteborgs vill 
differentiera sig som ett lite finare och dyrare taxibolag som är mer seriöst och pålitligt, vilket 
är anledningen till att man har högre priser än sina konkurrenter. Vårt resonemang bygger på 
att Lena lyfte fram den typiske kunden som en individ som var beredd att betala lite mer för 
att få de unika fördelarna som företaget anser sig erbjuda.  
 
Holger och Holmber (2002) ansåg att en tydlig positionering byggde på att samma kärnvärden 
kommunicerades ut under en längre tid. Taxi Göteborg har sedan 2004 haft samma 
kärnvärden som man kommunicerat ut, vilket vi anser vara en kort period i förhållande till att 
man har varit etablerade sedan 1922. Dock så anser vi att det visar på att företaget har insett 
vikten av att ha ett konsekvent och tydligt budskap vilket Jobber (2006) pekar ut som några av 
nyckelfaktorerna som krävs för att man ska kunna ha en framgångsrik positionering.   

5.1.7 Marknadskommunikation 
Enligt Dahlén och Lange (2003) så störs ett företags budskap av oljud som finns i 
omgivningen, som t ex. konkurrenternas kommunikation eller brist på engagemang och 
intresse ifrån mottagarsidan. I Taxi Göteborgs fall anser vi att det främst är konkurrenternas k 
som är det största problemet då de så kallade ”rennomésnyltarna” försöker sända ut samma 
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eller väldigt liknande budskap som Taxi Göteborg. Detta är något som enligt vår tolkning 
försvårar Taxi Göteborgs arbete med att via varumärket kommunicera ut ett unikt budskap till 
marknaden då konkurrenterna kan skapa en förvirring bland kunderna. För att förhindra detta 
har Taxi Göteborg som tidigare nämnt börjat lägga större fokus på Stig och även 
varumärkesskyddat honom. Vår tolkning av detta är att man länge har varit medveten om 
problemet, men att man först på senare tid insett hur man ska gå till väga för att försöka lösa 
detta problem. Med tanke på att problemen med ”imitatörerna” uppstod efter avregleringen så 
är vår uppfattning att man sedan länge borde vidtagit åtgärder.    
 
Under intervjun med Lena fick vi veta att Taxi Göteborg inte varierar sitt budskap beroende 
på vem man försöker nå ut till. Detta på grund av att det man kör ut i media ofta är svårt att 
rikta menade Lena. Vår uppfattning är att denna strategi är den rätta och grundar sig i Aakers 
(2002) påstående om att det mest relevanta vid marknadskommunikationen inte är vilken 
mediekanal som används, utan att företaget uttrycker sin varumärkesidentitet på ett homogent 
sätt. Vår mening är att Taxi Göteborg gör detta då dem är noga med att förmedla samma 
budskap, oavsett vilken mediekanal som man använder. Den framtagna teorin visade att ett 
vanligt misstag vid marknadskommunikationen är att företag hela tiden ändrar sitt 
reklamkoncept vilket leder till att budskapet man vill förmedla blir oklart då man ständigt 
sänder ut nya budskap. I Taxi Göteborg fall så har man alltså inte hamnat i den fällan då man 
ständigt kommunicerat ut ett likartat budskap via sina kärnvärden.   

5.2 Kundernas perspektiv  
Med anledning av att vi genomförde en kvantitativ undersökning för att få en bild över vilken 
varumärkesimage som Taxi Göteborgs kunder har så bör vi påpeka det faktum att 
återspeglingen som vi gjort av den kvantitativa ”hårddata” helt och hållet bygger på vår egen 
tolkning av undersökningens resultat. Därmed så vill vi redan nu påpeka att vår tolkning inte 
är generaliserande, utan främst en indikation på hur verkligheten ser ut.    

5.2.1 Varumärkesimage  
Den tidigare behandlade teorin visade att varumärkesimagen utgick ifrån kundernas 
perspektiv. Grönroos (2002) diskuterade att det är associationerna som kunderna kopplar ihop 
med ett varumärke vilket syftar på de associationer som kunderna kopplar ihop med ett 
varumärke med hjälp av deras uppfattningsförmåga. Enligt vår tolkning så visade 
undersökningen på att en övervägande majoritet av respondenterna uppfattade Taxi Göteborg 
som ett tillgängligt, pålitligt och professionellt företag. Vårt resonemang bygger på det faktum 
att samtliga frågorna som berörde dessa tre ”kärnvärdena” fick höga betyg. Av dessa tre 
kärnvärden var det tillgängligheten som fick högst betyg där det mest förekommande betyget 
var 6, vilket var det högsta möjliga betyget. Att kunderna uppfattade Taxi Göteborg som ett 
tillgängligt företag bekräftades även då man skulle associera företaget med högst tre ord där 
beskrivningar som enligt vår tolkning kunde kopplas ihop med tillgänglighet var mest 
förekommande.   
 
Kärnvärdet pålitlighet hade i sin tur ett mest förekommande betyg på 5, som är det nästhögsta 
betyget, vilket enligt vår tolkning antyder på att man uppfattas som pålitliga. Det finns två 
faktorer som förstärker vår tolkning av att man uppfattas som ett pålitligt företag. Det första är 
det faktum att många av respondenterna beskrev Taxi Göteborg med ord som enligt oss hade 
ett starkt samband med pålitlighet, medan det andra är resultatet av frågan som berörde 
trygghet, där det vanligaste svaret var 6 vilket är det högsta betyget. Här anser vi att trygghet 
och pålitlighet har en stark koppling till varandra då en förutsättning för att kunderna ska 
känna trygghet är att man litar på företaget.  
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Precis som fallet var vid pålitlighet så hade frågan rörande professionalism ett förekommande 
betyg på 5, vilket är det näst högsta betyget. Detta indikerar enligt vår tolkning på att man 
även uppfattas som ett professionellt företag. Till skillnad från pålitlighet och tillgänglighet, 
så var associationerna kring att man var professionellt företag inte alls lika förekommande i 
vår kundundersökning. Samtidigt vill vi påpeka att det fanns beskrivningar i likhet med ”bra 
service” som kan anses ha en viss koppling med professionalism. Vi har dock valt att inte 
förknippa dessa med professionalism då vi anser att kopplingen mellan dessa inte är 
tillräckligt tydlig.  
 
Vidare visar resultatet av vår kundundersökning att Taxi Göteborg har lyckats positionera sig 
som ”top of the mind” och marknadsledande. Empirin visade att Taxi Göteborg var det 
bolaget som flest tänkte på när de skulle ange det första taxibolaget som de kom att tänka på 
inom Göteborg, vilket visar att man är ”top of the mind”. Att företaget var marknadsledaren 
förstärktes av det faktum att Taxi Göteborg var det taxibolaget som flest av respondenterna 
åkte med.  
 
Slutligen så vill påpeka det faktum att Taxi Göteborg associerades bland sex av 
respondenterna som ett dyrt taxibolag. Vår tolkning grundar sig på de negativa 
associationerna som förekom hade en klar koppling till att man uppfattades som dyra. Faktum 
är att dem associationer som kunde kopplas till att man var dyra förekom i något större 
utsträckning än de som direkt kunde förknippas med professionalism. Tolkningen som vi gör 
utifrån detta är att Taxi Göteborg även har en image som ett dyrare taxibolag då en tillräckligt 
stor andel av respondenternas associationer antydde på detta faktum.  
 
Utifrån detta resonemang kan man dra slutsatsen att företaget hade en positiv 
varumärkesimage av en övervägande majoritet bland respondenterna. Taxi Göteborgs 
uppfattas som ett tillgängligt, professionellt och pålitligt taxibolag utifrån den tolkningen som 
vi gjort utifrån undersökningens resultat. Ser man till respondenternas associationer så gjordes 
flest associationer som kunde kopplas till tillgänglighet och pålitlighet. En intressant aspekt 
ifrån undersökningen visade att Taxi Göteborgs kärnvärde professionalitet inte hade i 
närheten av lika många associationer som de övriga två kärnvärdena. Den tydligaste negativa 
aspekten gentemot företagets varumärkesimage är att vissa av respondenterna associerade 
Taxi Göteborg som ett dyrt taxibolag.  

5.3 Överensstämmelsen mellan identiteten och imagen 
Taxi Göteborg vill positionera sig som det taxibolag som är marknadsledande och som är ”top 
of the mind” hos sina kunder. Detta stämmer väl överens med Kotler & Armstrong (2001)  
resonemang om att positionering innebär att man ger sitt varumärke unika fördelar, och 
därmed en differentiering i konsumenternas medvetande. Den typiska kunden visade sig vara 
en man mellan 30 och 45 år, välutbildad, reser mycket i tjänsten, tjänar lite mer och ser en 
fördel med att ta taxi istället för att åka i en egen bil. Därmed så har man förutom att ha 
bestämt sig för vilken position som man vill ha på marknaden, även utgått ifrån målgruppens 
egenskaper och behov. Vidare så anser de både författarna att positioneringsstrategin bör utgå 
ifrån målmarknadens specifika egenskaper och behov, vilket stämmer överens med Taxi 
Göteborgs valda strategi. Vår tolkning är att Taxi Göteborgs karakteristiske kund säkerligen 
har ett behov att kunna åka med ett tryggt och säkert företag med tanke på att han reser 
mycket i tjänsten. Därmed så kan det tänkas att han inte är lika känslig för högre priser, utan 
sätter en större prioritet på att snabbt få tag på en taxi och känna sig trygg och säker. Utifrån 
den tolkningen som vi gör så är man medvetna på Taxi Göteborg om vilken position som man 
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vill ha på marknaden, samt vilka kunders behov som man vill uppfylla. Vidare så anser vi att 
man har lyckats med sitt mål att positionera sig som ”top of the mind” samt fortsätta vara 
marknadsledande. Vårt resonemang styrks av det faktum att de flesta respondenterna i vår 
undersökning åkte med Taxi Göteborg när de behövde en taxi, men även att man var det 
taxibolag som flest respondenter tänkte på. Därmed så anser vi att företaget lyckats väl med 
sin marknadskommunikation då de etablerat sig i konsumenternas medvetande som ”top of 
the mind”, vilket stämmer väl överens med de ambitionerna som man har. 
 
Taxi Göteborg vill genom sin kärnidentitet uppfattas som ett professionellt, tillgängligt och 
pålitligt företag. Men oavsett ifall detta är företagets tänkte varumärkesidentitet, så är det ändå 
enligt Grönroos (2002) kundernas varumärkesimage som bestämmer hur varumärket 
utvecklas. Resultatet av vår studie visade starka indikationer på att Taxi Göteborg uppfattas 
på detta sätt då en stor del av våra respondenter gav Taxi Göteborg höga betyg när vi ställde 
frågor som var relaterade till dessa tre kärnvärden. Vidare så bygger vårt resonemang på det 
faktum att vår undersökning visade att de associationerna som respondenterna hade om Taxi 
Göteborg kunde framförallt relateras till företagets kärnvärden tillgänglighet och pålitlighet.  
 
Att man har skapat en bild hos kunderna som ett tillgängligt företag tror vi till stor del beror 
att man är ett företag som syns tydligt i Göteborg. Som tidigare nämnt så försöker man se till 
att vara där Göteborgarna är som exempelvis vid stora evenemang. Detta förstärker bilden av 
att man är ett tillgängligt företag då evenemang såsom Göteborgs Varvet och Way Out West 
är folkfester som bidrar till att tusentals människor blir uppmärksamma på Taxi Göteborgs 
närvaro . Vidare så anser vi att man inte kan bortse ifrån det faktum att företagets omfattande 
taxiflotta bidrar till att kunderna runtom i Göteborg ständigt exponeras för varumärket, vilket 
förstärker uppfattningen om att man ständigt är närvarande och därmed tillgängliga.  
 
Bilden av ett pålitligt och tryggt företag tror vi har sin grund i företagets långvariga historia, 
och det faktum att man har varit etablerade ända sedan 1922. Att man har funnits så pass 
länge anser vi skapar en bild utåt av Taxi Göteborg som ett företag som är en naturlig del av 
Göteborg. Detta är något som många av de andra taxibolagen inte kan konkurrera med på 
samma sätt. Vår uppfattning är att företagets långvariga historia kan bidra till att stärka 
kundernas uppfattning av att man tryggt företag.  
 
Med anledning av att Grönroos (2002) skriver att kundernas varumärkesimage har att göra 
med de associationer som kunderna kopplar ihop med företagets varumärke, så är vår 
uppfattning att det finns en överensstämmelse mellan varumärkesidentiteten och 
varumärkesimagen när det gäller kärnvärdena tillgänglighet och pålitlighet.  Däremot så anser 
vi att något som inte bekräftades av respondenternas associationer var bilden av att man var 
ett professionellt företag. Det tyder på att det finns ett visst avstånd mellan identiteten och 
imagen. Genom Taxi Göteborgs förlängda identitet så ville man associeras som ”originalet” 
bland taxibolagen i Göteborg.  Enligt vår mening så fanns det även här ett avstånd mellan 
företagets varumärkesidentitet samt kundernas varumärkesimage, då kundernas associationer 
om varumärket Taxi Göteborg inte antydde på att man uppfattades som detta. En av 
förklaringarna till att just professionalism inte har nått ut till kunderna på samma sätt som 
tillgänglighet och pålitlighet kan vara att professionalism enligt Taxi Göteborgs 
personalhandbok till stor del handlar om det som sker internt inom organisationen, vilket kan 
vara svårt att förmedla direkt till kunderna. För det andra så är vår uppfattning att det är 
betydligt svårare att förmedla kärnvärdet professionalism i jämförelse med tillgänglighet eller 
pålitlighet.  Själva termen professionalitet kan väcka en rad associationer, vilket gör att det är 
för brett för att preciseras i jämförelse med de andra två kärnvärdena.  
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Undersökningen visade även att vissa av respondenterna hade en bild av Taxi Göteborg som 
ett dyrt företag, vilket delvis stämmer överens med den identiteten som taxibolaget vill 
förmedla ut mot marknaden. Enligt Aaker & Joachimsthaler (2002)  så visar företagets 
associationer till ens varumärkesidentitet vad varumärket står för samt att det utgör ett löfte 
till kunderna. Vår mening är att företagets framtoning som ett dyrare och finare taxibolag går 
emot deras strävan att framställa sig som ”folkliga”, då det säkerligen finns en rätt stor andel 
individer som väljer bort företaget på grund av kostnadsskäl. Detta är något som vi framtiden 
tror kan riskera att skapa ett gap mellan Taxi Göteborgs varumärkesidentitet och kundernas 
varumärkesimage.  
 
Sammanfattningsvis så vill vi avsluta denna diskussion med att säga att vårt ovanstående 
resonemang har grundats på den tolkningen som vi gjort, vilket innebär att våra åsikter har 
präglats av en personlig uppfattning. Därmed så vill påpeka att det resultatet som vi har 
kommit fram till inte är en ”absolut sanning” som nödvändigtvis behöver stämma överens 
med verkligheten, utan ett resultat av den tolkningen som vi gjort av den.  
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6. Avslutande diskussion 

I denna, avslutande del kommer vi först att ge en kort återblick på vår resa genom uppsatsen 
för att sedan redovisa vårt bidrag till forskningsområdet, och till sist ge förslag på vidare 
forskning inom området.  

I början av denna studie hade vi som forskare främst en teoretisk inblick i vilken funktion ett 
varumärke har för ett företag, samt vilken påverkan det har på konsumenterna uppfattning av 
företaget. Under den teoretiska genomgången framgick det att ett varumärke bör ha sin grund 
i ett företags egen kärnidentitet för att på så sätt förmedla det budskap och de värderingar 
företaget representerar. Om varumärket inte byggs upp utifrån företagets egen kärnidentitet så 
menade Aaker med flera att risken är överhängande att varumärket sänder ut en bild som inte 
stämmer överens med verkligheten. Detta leder till att kunderna inte får en klar bild av vad 
företaget är och vill vara, vilket sin tur skapar ett gap mellan företagets varumärkesidentitet 
och kundernas image av varumärket.  

Genom vår empiriska studie av Taxi Göteborg hade vi för avsikt att närmare undersöka om 
man arbetade utifrån dessa principer, samt hur väl man hade lyckats med att återspegla sin 
varumärkesidentitet i kundernas image av varumärket Taxi Göteborg.  Under vår intervju med 
Lena Dahlström framkom det att Taxi Göteborgs kärnvärden var precis det man på företaget 
ville att varumärket skulle förmedla ut mot kunderna. Man ville uppfattas som pålitliga, 
tillgängliga och professionella.  

För att ta reda på vilken varumärkesimage Taxi Göteborg hade hos sina kunder valde vi att 
göra en enkätundersökning. Resultatet av vår kundundersökning gav starka indikationer på att 
Taxi Göteborgs varumärkesimage till stor del överensstämde med dess varumärkesidentitet. 
Majoriteten av kunderna uppfattade företaget som tillgängligt, pålitligt och professionellt. Ser 
man till de förknippningarna kunderna gjorde med Taxi Göteborgs kärnvärden så var det 
många som kunde kopplas till deras kärnvärden tillgänglighet och pålitlighet, men inte 
professionalitet.  Något som inte ingick i Taxi Göteborgs varumärkesidentitet var att man 
skulle uppfattas som dyra i förhållande till vad man levererar. Samtidigt fanns det en relativt 
stark antydan om att man faktiskt uppfattades på det sättet av kunderna. Detta är något som vi 
anser skapar ett visst gap mellan företagets varumärkesidentitet och kundernas image av 
varumärket Taxi Göteborg.   

6.1 Vårt bidrag till forskningsområdet     

Som vårt bidrag till forskningsområdet ämnar vi att ha förklarat varför Taxi Göteborg har 
lyckats med att få sin varumärkesidentitet att stämma överens med kundernas image av 
varumärket så pass väl som man faktiskt har gjort. Sedan ämnar vi även att ge förslag på hur 
man ska gå till väga för att få varumärkesidentiteten och varumärkesimagen att stämma 
överens med varandra på ett ännu mera homogent sätt, än vad fallet är idag.  

Som tidigare nämnt så framkom det under intervjun med Lena Dahlström att man på Taxi 
Göteborg visste vad det var man ville förmedla ut genom sitt varumärke. Samtidigt fick vi 
veta att man inte hade någon uttalad varumärkesstrategi angående hur man skulle nå ut med 
budskapet. Att man trots detta har lyckats så pass väl anser vi talar för att kunskapen om att 
det man vill förmedla är det minst lika viktigt hur man väljer att gå till väga när man ska nå ut 
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med sitt budskap, om inte ännu viktigare. Detta pekar mot att även om man vet precis hur man 
ska nå ut till sina kunder så är risken att misslyckas fortfarande överhängande om budskapet 
man sänder ut inte är förankrat i företagets kärnvärderingar. Detta är även något som påpekas 
av Kapferer (2004) då han menar att många företag gör misstaget att formulera en synlig 
identitet innan dess att de har definierat kärnidentiteten.   

Vår hypotes är att ett företag som vet sin kärnidentitet kan även utan en uttalad strategi 
undermedvetet sända ut rätt budskap, då det blir en naturlig och självklar del av företaget. 
Detta är som sagt en hypotes och därmed enbart spekulationer i dagsläget då vi inte har några 
konkreta belägg för att det faktiskt är på det sättet. Vi anser dock att detta är en intressant 
tanke.   

Tidigare diskuterade vi det faktum att Taxi Göteborg vill uppfattas som ett ”folkligt” företag. 
Samtidigt så beskrevs deras typiska kund och därmed primära målgrupp som en medelålders 
man, som tjänade lite mer än genomsnittet. Detta är något vi anser talar för att man vill 
uppfattas som ett lite ”lyxigare” taxibolag. Enligt vår tolkning så består alltså Taxi Göteborg 
utökade identitet, både av att man vill uppfattas som ”folkligt” eller göteborgarnas taxibolag, 
men även som ett taxibolag för dem som har det lite bättre ställt. Detta anser vi skapar en 
paradox i identiteten då lyxigt och folkligt till stor del är varandras motsatser. Ett annat 
problem är att man inte vill uppfattas som dyra, samtidigt som man vill uppfattas som lite 
”lyxigare” eller lite finare än konkurrenterna då ”lite finare och lite dyrare” generellt sett 
hänger ihop i denna kontext. Detta är enligt oss även den främsta anledningen till att det har 
uppstått ett visst gap mellan identiteten och image då man uppfattas som lite dyrare trots att 
detta inte är en del av identiteten.  

Vår slutsats är att kunskapen om att veta vilka identitetsattribut man har och vill förmedla 
trots allt inte är tillräckligt om dessa attribut inte kompletterar varandra, utan som i detta fall 
till viss del motsäger varandra. Detta anser vi leder till en något ”förvirrad” identitet som i sin 
tur leder till att en del kunder riskerar att bli förvirrade då de inte får en klar bild av vad 
företaget vill förmedla, och på så sätt uppstår ett gap. Vår rekommendation blir därmed att 
företag bestämmer sina identitetsattribut, och ser till att dessa attribut på ett bra sätt 
kompletterar och stödjer varandra för att undvika det vi har valt att kalla för en ”förvirrad” 
identitet. Om en identitet består av attribut som går emot varandra så faller poängen med dem, 
och därmed så försvagas varumärkesidentiteten. Vi menar på att detta är ett viktigt steg på 
vägen mot en homogen varumärkesidentitet som då även med större sannolikhet leder till en 
mer homogen och återspeglande varumärkesimage.  

Något annat som vi ansåg skapa ett visst gap var de tveksamheter som fanns kring 
uppfattningen av ett professionellt företag. Vi diskuterade tidigare att detta kunde bero på att 
just professionalism till stor del handlar om det som händer inom organisationen och därför 
kan vara svårt att förmedla utåt. En annan anledning till att professionalism inte framträdde 
lika starkt vid associationerna kan vara att detta är ett något svårdefinierat begrepp, 
framförallt i jämförelse med pålitlighet och tillgänglighet. Pålitlighet innebär kortfattat att 
man kan lita på företaget, tillgänglighet i sin tur innebär att företaget finns till hands. Men hur 
definierar man professionalism på ett lika kortfattat och självklar sätt? Vad innebär ett 
professionellt företag? Ser man det ur kundernas perspektiv så är vår uppfattning att termen i 
sig inte kan väcka en enhetlig definition då det är alltför brett. Just denna svårighet med 
definitionen tror vi är en stor anledning till att professionalism inte framträdde lika starkt som 
pålitlighet och tillgänglighet i vår undersökning. Professionalism är helt enkelt inte lika tydligt 
och lätt att definiera som tillgänglighet och pålitlighet och därmed inte lika lätt att uttala sig 
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om det. Det är naturligtvis väldigt svårt att uppfatta ett företag som något man inte fullständigt 
förstår innebörden av. Detta ger en viss antydan om att identitetsattributen bör vara 
lättdefinierade och därmed lättförståeliga för konsumenterna.  Vi är naturligtvis medvetna om 
att professionalism är en självklar del av många företags identitet, men samtidigt anser vi att 
detta är ett intressant resonemang som kan vara värt att ägna en tanke åt.  

Vår uppfattning är att företaget har upptäckt betydelsen av att ha en långsiktig 
varumärkesutveckling alldels försent. Vi är även förvånade över att man sedan tidigare inte 
har haft någon varumärkesstrategi med tanke på att man är det marknadsledande taxibolaget 
inom Västra Götalands län. Vidare så har man sedan länge haft problem med de taxibolag 
som försöker kopiera Taxi Göteborgs bilar till utseendet, samtidigt som man först på senare 
tid har börjat lösa detta problem genom främst symbolen Stig Karlsson. Detta förstärker vår 
känsla av att man borde tagit tag i dessa problem tidigare. 
 
Vår slutsats är att man inom företaget är tydliga med att lyfta fram sina tre kärnvärden, men 
desto sämre på att förmedla sin förlängda identitet som är mer diffus i sin framtoning. Detta är 
något som vi tror beror på den bristande varumärkesstrategin som finns inom företaget. Trots 
dessa brister anser vi att kundernas positiva varumärkesimage tyder på att Taxi Göteborg har 
lyckats med att skapa ett starkt varumärke som stämmer överens med deras kunders 
varumärkesimage. I slutändan så är det trots allt kunderna som fäller den slutgiltiga 
bedömningen oavsett vilka intentioner som ett företag har med sin identitet .  

6.2 Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att utföra en liknande studie med en mer kvalitativ 
kundundersökning för att få en ännu djupare förståelse för vad det är som har påverkat kundernas 
uppfattning av Taxi Göteborgs varumärke.  

 Vidare tycker vi att det skulle vara intressant att jämföra varumärkesimagen utifrån demografiska 
faktorer som t ex. ålder eller kön, för att se om det finns någon skillnad och i så fall varför denna 
skillnad har uppstått.  

Vår uppfattning är att chaufförerna på Taxi Göteborg har en väldigt betydelsefull roll kring 
kundernas uppfattning om företagets varumärkesidentitet. Av den anledningen så vore det 
intressant att studera vilken bild som Taxi Göteborgs chaufförer har av företaget, för att sedan 
göra en direkt jämförelse med den bilden som företagets administrativa del vill förmedla ut. Att 
belysa dessa eventuella skillnader skulle enligt vår mening bidra till en er heltäckande syn av 
företagets samlade varumärkesidentitet.   

En studie av något konkurrerande taxibolag som t ex. Taxi Kuriren skulle också vara intressant, 
för att se hur de jobbar med sin varumärkesidentitet, och hur väl man har lyckats i förhållande till 
Taxi Göteborg.   
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Bilaga 1. 
 
Intervjuguide med Lena Dahlström 
 
Allmänna frågor 
  

� Kan du beskriva kort om din bakgrund på Taxi Göteborg och vilken roll som du 
har på företaget? 

 
� Vilken funktion har marknadsavdelningen för företaget? 

 
� Varför tror du att Taxi Göteborg lyckats bevara sin marknadsledande position? 

 
� Vilka är era främsta konkurrenter? 

 
� Vilken är Taxi Göteborgs styrka i jämförelse med andra företag? 

 
Kunden 

� Vilken är Taxi Göteborgs målgrupp? (Primär/Sekundär)  
 

� Hur ser den typiska kunden ut, om det finns någon? 
 

� Hur vill ni positionera er på marknaden? 
 
Varumärket 
 

� Vad är ett varumärke för dig?  
 

� Vad tillför ert varumärke för värde till er verksamhet? 
 

� Vad särskiljer ert varumärke från konkurrenternas? 
 

� Hur länge har ni haft ett varumärke?  
 

� Vad står varumärket Taxi Göteborg för?   
 

� Vilka kärnvärderingar står varumärket för?  
 

� Hur länge har ni använt er av samma kärnvärden? 
 

� Finns det någon inom Taxi Göteborgs organisation som har huvudansvaret för hur 
varumärket förmedlas ut mot marknaden?  

 
� Hur arbetar ni med ert varumärke på kort och lång sikt?  

 
� Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas av era kunder?  

 
� Hur uppfattar ni att kundernas bild av Taxi Göteborg ser ut idag?  
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� Arbetar ni aktivt med att försöka få er bild av varumärket att stämma överens med 
kundernas? Om ja, hur? 
 

� Har kunderna någon inverkan på hur varumärket utformas?  
 
Varumärkesidentitet  
 

� Vilka associationer vill ni att Taxi Göteborgs varumärke ska förknippas med? 
 

� Hur arbetar ni med varumärket internt, inom organisationen? 
 

� Tror du att den vision ni har på kontoret även delas av er frontpersonal (ex: 
chaufförerna)?  
 

� Tror du att den faktor att ni är ”originalet” d.v.s. att ni är det första taxibolaget som 
fanns i Göteborg påverkar hur varumärket uppfattas?   

 
� Har er varumärkesstrategi ändrats med tiden? I så fall på vilket sätt?  

 
Kommunikation 
 

� Vilket budskap vill ni kommunicera ut genom varumärket till era kunder? 
 

� Hur märks det i er marknadskommunikation? 
 

� Vilka kommunikationskanaler använder ni er utav? 
 

� Hur viktigt är namnet och symbolen Taxi Göteborg för er marknadskommunikation? 
 

� Finns det några svårigheter med att förmedla er bild av varumärket ut mot marknaden? 
 

� Använder ni er alltid av samma budskap när ni kommunicerat ut mot marknaden eller 
varierar ni det?   

 
� Är det beroende av målgrupp eller har ni en riktad kommunikation mot alla?  

 
� Hur mäter ni era kunders uppfattning kring ert varumärke?  

 
� Finns det något som ni gör rent konkret ifall era kunder inte delar Taxi Göteborgs syn 

på varumärket?  
 
� Anlitar ni någon reklambyrå vid utformningen av reklamen eller sköter ni det internt 

inom företaget? 
 
� Vilka faktorer tror du har störst inflytande på hur varumärket uppfattas av era kunder?  
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Bilaga 2 

 
Enkätundersökning med Taxi Göteborgs kunder  
 
 

� Ålder    25-35    36-45    46-55    56-65     65+ 
 

� Kön       Man     Kvinna  
 

� Hur många gånger per månad åker du taxi i Göteborg? 
 

� Åker du mest taxi privat eller genom företaget?  
 

� Vilket är det första taxibolaget inom Göteborg du kommer att tänka på?  
 

� Vilket bolag åker du främst med inom Göteborg? 
 

� Vet du vilket taxibolag som den här bilden tillhör?  (Vi visade en bild på Stig Karlsson 
som är symbolen för Taxi Göteborg)  

 
� Uppfattar du Taxi Göteborg som ett pålitligt företag?                                                      

1-6. Tar helt avstånd – Instämmer helt.  
 

� Uppfattar du Taxi Göteborg som ett professionellt företag?                                           
1-6. Tar helt avstånd – Instämmer helt 
 

� Uppfattar du Taxi Göteborg som ett tillgängligt företag?                                                               
1-6. Tar helt avstånd – Instämmer helt.  
 

� Anser du att det är lätt att identifiera Taxi Göteborgs bilar?                                          
1-6 . Tar helt avstånd – Instämmer helt. 
 

� Känner du dig trygg när du åker med Taxi Göteborg?                                                   
1-6 . Tar helt avstånd – Instämmer helt. 

 
�  Vilket omdöme skulle du ge om Taxi Göteborgs chaufförer?                                                            

1-6. Inte alls bra- Utmärkta   
 

� Vilket omdöme skulle du ge om Taxi Göteborgs kundtjänst?                                                                     
1-6. Inte alls bra – Utmärkta   

 
� Vad har du för omdöme om Taxi Göteborg som helhet?                                               

1-6 Inte alls bra- Utmärkta 
 

� Hur skulle du beskriva Taxi Göteborg med högst tre ord?   



LIII 
 

 Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet 
och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och 
lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT 
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


