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Abstract 
 
This essay is written in Swedish. 
 
The car industry is in an important era where there are many things that influence its 
development. The messages that are sent out by the companies are constantly affected by a noise 
of world around factors, and it is continuously getting harder to distinguish your message and to 
reach out to the market consumers. The environment is a factor which affects many of the 
modern industries and also the car industry. Combined with the entry of new Asian car 
companies and fewer ways to differentiate yourself is positioning and which arguments to 
concentrate on in the communication getting more central. 
 
The purpose of the essay is to investigate, describe and analyse how big car companies are 
dealing with the marketing communication and the world around factors that are affecting the 
message that is sent out to the consumers. The aim is to finally be able to show which concrete 
arguments that are considered valuable in the message. To accomplish the meaning of the 
purpose a compilation of primary as well as secondary data were collected with an inductive 
conclusion method adapted to the essay’s problem formulation. By using a hermeneutic, 
idealistic and rational perspective in the process, theories of successful marketing, positioning 
and world around factors were able to be completed with three empirical interviews with 
represents of the car companies BMW, KIA Motors and Toyota. In the purpose of getting a more 
neutral perspective on the situation interviews with Hundra Reklambyrå AB and Innovaform 
were also made. 
 
The result of the empirical examination showed that car companies definitely are aware of that 
the car industry is in a delicate state where they have to be accurate in their plans of which 
arguments that are to be included in their message. The arguments and product attributes that are 
considered important are for example environmental innovation, usefulness, price worthiness, 
design, safety and an emotional selling proposition connected to the brand and its cars. Quality is 
and will be a central concept in car selling, but its space in the marketing communication will 
decrease a bit. 
 



III 

I have found that it is important for many car companies to keep an active marketing, 
continuously guard the market and collect valuable feedback from the consumers. A fundamental 
condition to be able to survive in the car industry is to put your heart and soul into efforts in 
environmental innovation, and to some extent implement it in your positioning strategy. 
Furthermore I have found that safety is an essential argument for the majority of Sweden’s car 
owners and that it is vital to build a positive relation to a brand on the market. 
 
Keywords: Asia’s car industry growth, Car industry, Communication arguments, 
Communication process, Environment, Future market development, Noise, Positioning   
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Sammanfattning 
 
Bilindustrin är i ett skede där det är mycket som inverkar på dess utveckling. Budskapen som 
sänds ut av företagen störs och påverkas av många omvärldsfaktorer och det blir kontinuerligt 
svårare sticka ut och kommunicera med marknadens konsumenter. Miljön är en faktor som 
påverkar många av dagens industrier och så även bilbranschen. Tillsammans med nya asiatiska 
bilföretag och färre sätt att differentiera sig blir positionering och vilka argument som 
koncentreras på i kommunikationen centralt. 
 
Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera hur stora bilföretag hanterar 
marknadskommunikationen och de omvärldsfaktorer som påverkar meddelandet som förmedlas 
till konsumenterna. Målet är att slutligen kunna påvisa vilka specifika argument i budskapet som 
anses betydelsefulla. För att kunna uppfylla syftet gjordes en insamling av både primär likväl 
som sekundär data som med en induktiv slutledningsmetod anpassades efter uppsatsens 
problemformulering. Genom att använda ett hermeneutiskt, idealistiskt och rationellt synsätt i 
processen kan teorier om vinnande marknadsföring, positionering och omvärldsfaktorer 
kompletteras med tre empiriska intervjuer av representanter för bilföretagen BMW, KIA Motors 
och Toyota. I syftet att få ett mer neutralt perspektiv på situationen gjordes intervjuer med 
reklambyråerna Hundra Reklambyrå AB och Innovaform. 
 
Den empiriska undersökningen gav att bilföretag definitivt är medvetna om att bilindustrin är i 
ett känsligt skede där de behöver vara noggranna i deras planering av vilka argument som ska 
inkluderas i budskapet som ska sändas ut. De argument och produktattribut som anses 
betydelsefulla är exempelvis miljöinnovation, praktiskhet, prisvärdhet, design, säkerhet och en 
emotionell känsla till varumärket och dess bilar. Kvalitet är och kommer att vara ett centralt 
begrepp i bilförsäljning, men dess storlek och utrymme i marknadskommunikationen minskar en 
aning. 
 
Jag har funnit att det är viktigt för många bilföretag att föra en aktiv marknadsföring, ständigt 
bevaka marknaden och ta till sig den feedback som fås av konsumenterna. En grundförutsättning 
för att överleva i bilindustrin är att ha en helhjärtad satsning på miljöinnovation och att det till 
viss del måste implementeras i positioneringsstrategin. Vidare har jag funnit att säkerhet är ett 
centralt argument för majoriteten av Sveriges bilägare och att det är betydelsefullt att ha en 
positiv laddning till ett varumärke på bilmarknaden. 
 
Nyckelord: Asiens tillväxt i bilindustrin, Bilindustri, Brus, Framtida marknadsutveckling, 
Kommunikationsargument, Kommunikationsprocess, Miljö, Positionering 
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1 Inledning 
I kapitlet presenteras problembakgrund och diskussion som mynnar ut i en problemformulering. 
Läsaren upplyses om forskningens ambition genom efterföljande syfte, problemavgränsning och 
undersökningsperspektiv, för att sedan få en övergripande blick över uppsatsens disposition. 
——————————————————— 

1.1. Problembakgrund 
Det har skett en drastisk förändring på marknaden när det gäller utbudet av produkter. Tidigare 
rådde ett efterfrågeöverskott, vilket innebär att allt som producerades kunde säljas och 
konsumenterna ville ha mer. Idag är situationen annorlunda och vi har istället ett utbudsöverskott 
som innebär en överproduktion av varor i förhållande till efterfrågan. Den globalisering och 
internationalisering av produkter och varumärken som tiden fört med sig har bidragit till en 
hårdare konkurrens, men samtidigt en större potential för varje enskilt företag. (Kotler et al. 
2005, s. 24-29, Weele 2005, s. 5) 
 
Under nuvarande lägessituation är produktmarknaden enorm och antalet aktörer eskalerar. Det 
stora utbudet av både produkter och tjänster har påverkat konsumenternas krav och beteenden. 
För att kunna sålla bland all gränslös information som sänds ut har konsumenterna utvecklat en 
expertis inom flera områden och branscher (Weele 2005, s. 6). De är helt enkelt mer rustade för 
att ta köpbeslut om vilken produkt som är bäst på marknaden eller som är mest lämpad för 
ändamålet. I och med att det idag finns en mer öppen och tillgänglig information än tidigare 
underlättas köparens val av produkt. Det krävs ingen större förkunskap om produkten i sig. 
Tekniska specifikationer och framförallt Internet har gjort det lättare att jämföra och ta del av 
vilka skillnader det finns mellan olika varor och tjänster. Det medför att innehållet i 
marknadskommunikationen som företagen sänder ut blir ett alltmer viktigt område att behandla 
för att kunna särskilja sig från sina konkurrenter. (Kotler et al. 2005, s. 26-27) 
 
På grund av den expertis och medvetenhet som utvecklats hos konsumenterna på marknaden 
ställs det större krav på företagens agerande gällande teknisk produktkvalitet och 
produktutveckling. Det finns idag ett större spektrum gällande vad som efterfrågas av en produkt; 
det utvidgade produkterbjudandet. I det erbjudandet ingår inte bara produktens egenskaper och 
faktiska användningsområde, utan även andra faktorer som associeras och sammankopplas med 
produkten och även företaget som säljer den. Status och självbekräftelse är några av de känslor 
som kan ingå i ägandet av en produkt. Krafter som influerar marknaden är många och 
massmedias roll i helheten har blivit betydligt mer kraftfull, men den ger också stora möjligheter 
och medför ett värde för likväl konsumenter som företag. (Usunier & Lee 2005, s. 248-255, 
Weele 2005, s. 7) 
 
Om ett företag ska lyckas nå ut till den målgrupp konsumenter de ämnar göra behöver de något 
utöver en vanlig kvalitetssäker produkt. Ett produkterbjudande som inte bara tillfredsställer de 
basala behoven som existerar, utan även de inre önskemålen som finns i kundernas medvetenhet 
såväl som omedvetenhet. Det krävs ett varumärke som tydligt kan särskilja sig från konkurrensen 
och starkt lysa igenom det enorma brus av omvärldsfaktorer som påverkar marknadssituationen. 
Det är betydelsefullt att ha en tillfredsställande varumärkesimage, och företag arbetar intensivt 
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för att uppnå och skapa förutsättningar för en sökt position på marknaden. (Holm 2002, s. 73, 
Kotler 1999, s. 83-85) 
 
Under 1990talet blev företag mer miljömedvetna och konceptet ”grön” marknadsföring ökade. 
Konsumenters oroande för vilken inverkan som företag hade på miljön trappades upp. Vilken 
bransch eller vilket företag som än diskuteras finns det en miljövänlig trend som är här för att 
stanna och med största sannolikhet kommer den inte att stagnera. Det är viktigt för företag att 
granska hur miljön påverkar deras marknad och implementera eventuella miljövänliga åtgärder i 
deras strategiska planer. Varje steg som företag tar bevakas och det går att hitta information om 
nästintill allting idag. (Baines, Fill & Page 2008, s. 65-66, 69) 
 
En bransch som tidigare haft ett stort efterfrågeöverskott har idag en av världsmarknadens största 
utbudserbjudande och konkurrensen tilltar kontinuerligt. Bilen är i många människors vardag en 
produkt som inte kan undvaras och ett ”behov” som närliggande blivit till ett måste. På grund av 
att bilen blivit så nödvändig är bilmarknaden otroligt attraktiv. Det som tidigare varit en marknad 
bestående av få men starka aktörer har övergått till att bli en av de största och mest debatterade 
industrierna i världen. De företag som konkurrerar har omfattande krav och stor press på sig, då 
de omvärldskrafter som påverkar bilbranschen torde vara av den mest aktuella och 
svårhanterbara arten. Vilken profil och position som avses att visa upp genom 
marknadskommunikation har därför blivit ett av de mest relevanta områdena som ett bilföretag 
måste hantera. Med de här problemen som bakgrund har jag blivit engagerad och motiverad till 
att forska i området. (Bilen ger alla möjligheter 2005) 

1.2. Problemdiskussion 
Bilbranschen är under en stor förändringsprocess. Förmodligen är det idag en av de allra mest 
omtalade och svårhanterade marknaderna. Det har alltid funnits många krafter som fluktuerar och 
påverkar den tekniska utvecklingen och kundernas önskemål på bilar. På världsmarknaden idag 
finns det en brist på unika produkter och den situationen gäller även för bilverksamheten. Det 
finns färre sätt att utmärka sig på rörande personbilar på marknaden. Teknologin förbättras 
ständigt och de tidigare mindre bilföretagen kan idag konkurrera på nästan lika villkor 
beträffande just teknologisk specifikation. Problemet för många av de anrika och erfarna 
bilmärkena är att andra varumärken börjar komma ikapp i den teknologiska kvaliteten, och därför 
är det ett viktigt skede för många företag hur de agerar i sin kommunicering med konsumenter 
och positionering på marknaden. (P. Herin, Veckans affärer, 08-02-07) 
 
Det finns en kraft som påverkar bilteknologin extra mycket, en faktor som inte kan frånses och 
ignoreras. Miljön har det senaste decenniet varit ett av de hetaste diskussionsämnena och har fått 
enormt mycket uppmärksamhet, inte minst genom den förre amerikanske vice presidenten Al 
Gores dokumentärfilm An Inconvenient Truth. Det har länge varit välkänt att bilars 
koldioxidutsläpp är starkt bidragande till växthuseffekten, men så mycket uppmärksamhet som 
det fått under 2000-talet har det aldrig tidigare fått. Det här är en viktig sida att läsa för alla 
bilföretag och ett faktum som gör sig mer påmint för varje dag. Den utgör också stora 
möjligheter för ”nya” varumärken att på allvar ge sig in i kampen om konsumenters lojalitet och 
köpbeteende. Miljötrenden har kommit för att stanna eftersom bristen på drivmedel är definitiv 
(Kotler et al. 2005, s. 184), men min fråga är på vilket sätt som miljöaspekten påverkar 
marknadskommunikationen och positioneringen av ett bilvarumärke. 
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Miljöbilar får stort utrymme på många stora internationella bilmässor som exempelvis den stora 
bilsalongen i Genève år 2007. Där visade det svenska exklusiva bilmärket Koeningsegg upp sin 
nya lyxbil på över 1000 hästkrafter, men som ändå har E85 som motorbränsle. Det är ett bevis på 
att även exklusiva bilar ser över ett hänsynstagande till miljön. (P.O. Lönnroth, Göteborgsposten, 
07-03-07)  
 

Hela bilindustrin står inför ett jättelikt imageproblem. 
Benoit Fallenius, vd för varumärkesbyrån Differ, Svenska Dagbladet,  
07-02-08 

 
Positioneringsstrategin blir ett synnerligen betydelsefullt område för etablerade såväl som icke-
erkända varumärken i toppskiktet av bilbranschen. Profilering av ett företags varumärke har 
blivit en hederssak, där miljökonsideration är ett av de viktigaste områdena (Hanson 1999, s. 63-
68). Miljömedvetenhet, höjda bensinkostnader och framförallt diskussioner om framtida 
lagstiftningar gällande utsläppsrättigheter borde göra att även konsumenterna på något sätt ändrar 
sin prioriteringsranking över bilens attribut och egenskaper. Bilbranschen är i en 
förändringsprocess där miljöhänsynstagande rörande tekniska framsteg borde vara nödvändigt 
för alla företag (Kotler et al. 2005, s. 189-190). Därför är det ett aktuellt fängslande område som 
det finns många åsikter angående hur det ska användas i kommuniceringssyfte. (H. Dunér, 
Svenska Dagbladets näringsliv, 07-02-08, Kotler 1999, s. 75-82) 
 
Den allmänna kommunikationen i dagens samhälle är massiv, och det finns ett brus av 
omvärldsfaktorer som påtagligt påverkar de budskap som företag vill förmedla. Därför blir det 
extra viktigt under den förändringsfas som bilbranschen befinner sig i att kunna särskilja sig och 
stråla igenom det kaos av olika budskap som förmedlas, och därmed verkligen nå ut till 
kunderna. Eftersom det finns så mycket budskap i massmedia och även privata åsikter om 
bilindustrin är varumärkesidentifiering via planerade budskap en avgörande punkt för branschens 
varumärken (Grönroos 2002, s. 317). Det är oerhört många variabler som påverkar 
bilkonsumenternas beteende och attityder. I en intervju med Dagens Industri berättar Andreas 
Rosenlew, som arbetar för Grow Partners och har en gedigen erfarenhet av bilbranschen, att det 
planerade budskapsutseendet för ett bilvarumärke är en av de absolut mest komplexa 
marknadsprocesserna. Rosenlew hävdar att reklamen inte är i försäljningssyfte för bilar och att 
rabatter och säljkampanjer bör undvikas till högsta grad generellt sett i branschen. (H. Matson, 
Dagens Industri, 07-03-02) 
 
Enligt Rosenlew handlar det istället om att skapa en långsiktig efterfrågan, en image och en 
lojalitet till ett varumärke. Det attraherar mitt intresse att undersöka huruvida Rosenlews 
deklarerande delas av fler marknadsförare än honom själv, och således förstå och få en 
uppfattning om hur företag tänker beträffande vikten av en stark image på marknaden. (H. 
Matson, Dagens Industri, 07-03-02) 
 
Företagen måste analysera vilka begrepp och egenskaper de vill förmedla i sitt meddelande till 
konsumenten, vilken reklambild de vill ge och vilka specifika attribut de ska framhäva. Det är 
intressant att analysera den signal som sänds ut av bilföretaget som i det här fallet blir sändare i 
kommunikationen. Vad som också är intresseväckande är att undersöka bruset som påverkar 
budskapet som bilföretagen sänder ut. Då kan en större förståelse skapas om varför bilföretagen 
tänker och agerar som de gör. (Kotler et al. 2005, s. 727-730) 
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Det finns flertalet teoretiska modeller som beskriver kommunikationsprocessen. De som är i 
anpassning till företagsekonomi förklarar att sändaren i en kodningsprocess planerar och 
utvecklar ett meddelande. Signalen påverkas konstant av ett brus innan den till sist når 
mottagaren som gör en avkodning av meddelandet.  
 
En attityd gentemot ett varumärke behöver inte medbringa ett köpbeteende som följer dess 
riktlinje. Frågan är hur en effektiv och stark imageidentifiering påverkar konsumenternas 
handlande och inställning till företaget, och samtidigt vilket samband det finns mellan beteende 
och attityd. Därför sporras intresset av att forska i problemet för att se till vilka beståndsdelar 
som sändarna vill visa upp och vad producenterna tror ger en effekt på mottagarna i en reklam. 
(Holm 2002, s. 118, Kotler et al. 2005, s. 727-730) 
 
Anledningen till att ämnet är exceptionellt intressant att forska i är att det är extremt aktuellt och 
ett hett stoff i samhällsutvecklingen, inte bara med hänsyn till miljöaspekten utan även 
expansionen av nya varumärken. Den asiatiska bilmarknaden har länge representerats av Japan, 
främst i form av varumärken som Toyota, Nissan, Mitsubishi, Honda, Mazda och Subaru. De här 
bilmärkena har gett den japanska industrin ett signum av biltillverkning, precis som den höga 
tekniska kvaliteten som deras Hifi produkter gett landet ett gott rykte inom den branschen.  
 
Nu hotas de klassiska bilmärkena av nya länder som förväntas konkurrera på marknaden. 
Sydkorea är redan på väg att följa Japans framgångsrecept. Nu står Indien och även Kina och 
stampar utanför gladiatorarenan i väntan på att få komma in. Det indiska företaget Tata Motors 
har bara opererat i ett decennium på bilmarknaden, men har redan satt ett avtryck i bilindustrin. 
Något som kanske borde oroa många bilföretag är Tata Motors lansering av bilen Tata Nano som 
endast kostar cirka 17 000 kronor på marknaden. Företaget har heller inte samma försiktiga 
inställning som de japanska bilföretagen har haft när de går in på nya marknader, utan de vill 
snabbt och med stor uppståndelse etablera sig. Hur de klassiska bilmärkena ska tackla den 
asiatiska utvecklingen och tillväxten är oerhört intressant i marknadsföringssyfte. Det torde 
absolut vara en faktor som påverkar den framtida vikten av en stark varumärkespositionering och 
dessutom meddelandets utseende. (P. Herin, Veckans affärer, 08-02-07) 
 
Kontentan blir således att fördjupa sig till huruvida meddelandet i kommunikationsprocessen 
påverkas av bruset från den tekniska globaliseringen, nya miljökrav och den asiatiska tillväxten. 
Utifrån kommunikationsmodellens tankesystem ska problemet sättas i fokus, och det är intressant 
att knyta ihop och förena alla omvärldskrafterna för att se hur de går att hantera och eventuellt 
utnyttja. En fråga som dyker upp är om bilföretagen kommer att bli tvungna att ompositionera sig 
i framtiden och hur dagens marknadsföring påverkar framtidens image. 
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1.3. Problemformulering 

1.3.1. Huvudproblem 
 Hur ser kommunikationsprocessen för bilindustrin ut ur ett producentperspektiv? 

1.3.2. Delproblem 
 Vilka viktiga och betydelsefulla beståndsdelar vill och tycker bilföretagens 

marknadsföringsavdelningar att meddelandet till konsumenterna ska innehålla? 
 
 Hur påverkas positionen för olika bilföretag av omvärldsfaktorer? 

1.4. Problemavgränsning 
Iakttagande forskningsproblem för med sig vissa behov på avgränsningar, främst ur det praktiska 
perspektivet. I min studie begränsar jag mig till att undersöka situationen för personbilar. Det 
innebär en praktisk avgränsning och att det ingående djupet på forskningen kan koncentreras och 
ges mer tid åt. Det sker även en avgränsning av att undersöka problemområdet på Sveriges 
marknad. Då kan ett mer uttömmande och rättvist resultat erhållas, eftersom det kan skilja 
mycket i tankar och värderingar mellan olika länder.  

1.5. Syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur bilföretagens marknadsavdelningar planerar sin 
kommunikationsutformning och vilka meddelandeelement som anses lukrativa att sända ut. Jag 
vill fördjupa mig i hur situationen ser ut för bilbranschen och förbättra mina kunskaper om 
problemfenomenet. Vidare vill jag i uppsatsen kunna beskriva och analysera hur de stora 
varumärkena inom bilindustrin reflekterar över dagssituationen angående innehållet i 
meddelandet de sänder ut till konsumenterna. Jag ämnar även ta reda på hur de analyserar den 
framtida marknadens argument och vikten av en prominent image. 
 
Ämnet är ytterst aktuellt och under en förändringsprocess. Därför lämpar det sig att forska inom 
området och skapa mig en förståelse för vilka motiv som ligger till grund för meddelandets 
beståndsdelar. Forskningsproblemet utgör ett relevant kunskapsintresse som jag vill kunna 
frambringa en helhetsbild som är både tillförlitlig och tänkvärd.  

1.6. Perspektiv 
Uppsatsen skrivs ur ett marknadskommunikations- och producentperspektiv inom 
ämneskategorin företagsekonomi. Den teoretiska referensramen rörande tolkning och tydning av 
verkligheten anpassas därför ur sändarens fält av erfarenhet. 
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1.7. Nyckelord och definitioner 
I uppsatsen används det ibland engelska ord. Anledningen är att de anses svåra att direkt 
översätta i sitt sammanhang, då dess innebörd kan förvrängas. 
 
Argument – ett skäl eller påstående om ett ärende, i uppsatsens syfte ses det som ett skäl i 
marknadskommunikationen till att köpa ett bilföretags bilar. 
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 
 
Attityder – en persons gillande eller ogillande värderingar, känslor eller tendenser mot ett objekt 
eller idé.  
(Kotler et al. 2005, s. 905) 
 
Brand – ett namn, term, tecken, symbol eller design som på något sätt karaktäriserar en produkt 
eller tjänst som erbjudes av en säljare. 
(Kotler et al. 2005, s. 549) 
 
Brus – oplanerade händelser och faktorer som påverkar signalen på olika sätt. 
(Kotler et al. 2005, s. 728-729) 
 
Design – i allmänt språk syftar begreppet på en produkts utseende. 
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 
 
ESP – Emotional Selling Proposition. En emotionell säljpoäng till varumärket eller dess 
produkter. 
(Kotler et al. 2005, s. 443-444) 
 
Kommunikationsprocessen – modell som beskriver en större bild över kommuniceringen mellan 
producenten och konsumenten. 
(Kotler et al. 2005, s. 728-729) 
 
Köpbeteende – hur en konsument handlar, söker och påverkas av information från olika källor, 
och hur attityder till produkter och märkesvaror bildas. 
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 
 
Körglädje – en svårbeskrivlig glädje och en nöjesupplevelse av att köra en särskild bil med en 
hög kvalitet. 
(J. Lingman, 08-04-22) 
 
Miljöbil – det finns ingen enhetlig beskrivning på begreppet miljöbil, definitionerna är olika. 
Sammanfattningsvis kan en miljöbil beskrivas som en personbil som är utrustad med en teknisk 
specifikation som har betydligt lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen jämfört med vanliga bilar.  
(Vad är miljöfordon – definitioner 2008) 
 
 



- 7 - 

Meddelande – reklam/budskap som sänds ut med målsättningen att konsumenter ska lägga märke 
till den. 
(Kotler et al. 2005, s. 728-729) 
 
Positionering – positionering är en marknadsföringsterm vars innebörd menas de viktigaste 
argumenten och attributen som företagen betonar i deras marknadskommunikation. 
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 
 
Produktattribut – fördelarna och egenskaperna som en produkt erbjuder. 
(Kotler et al. 2005, s. 545) 
 
Service – i företagsekonomiska termer aktiviteter i syftet att betjäna kunder. 
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 
 
USP – Unique Selling Proposition. En unik säljpoäng i ett erbjudande. 
(Kotler et al. 2005, s. 443-444) 
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1.8. Uppsatsens disposition 
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2 Metoddiskussion 
I kapitlet informeras läsaren om forskarens metodologiska och vetenskapliga förhållningssätt 
och ståndpunkter. Därefter presenteras undersökningens utseende, metod och syfte. Slutligen 
återfinns information om vilka typer av data, insamlingsteknik och som använts för att få fram ett 
så tillförlitligt undersökningsmaterial som möjligt. 
——————————————————— 

2.1. Metodologiska ståndpunkter 
Enligt Kuhn (1981) finns det någonting i alla teoretiska föreställningar som inte är helt korrekt. 
Innan ett fenomen undersökes har forskaren en förförståelse om verkligheten som hon har försett 
sig med under sin utbildning, men framförallt genom den erfarenhet som erhållits i hennes 
vardags- och yrkesliv. De förutfattade meningarna som finns innebär att det inte finns någon 
”genuin” fakta, utan att allt är teoripreparerat. Den tysta kunskapen är en vetskap som forskaren 
tillgodogjort sig under sin studenttid, då hennes lärare med största sannolikhet undervisat från 
läroböckers information och sett den kunskapen som självklar (Gustavsson 2001, s. 108-110). 
Den typen av förkunskap bildar en världsbild eller ett paradigm över en sammanhängande 
helhet. Paradigmets funktion är att det används som ett mönster eller en mall mot det studerade. 
Därefter pusslas olika bitar av fakta tillsammans och bildar en teori över helheten. Problemet är 
att det finns vissa anomalier, som är bitar som inte passar in i paradigmet (Thurén 1991, s. 62-
64). Om det dyker upp för många fakta som går att pressas in i pusslet bildas ett nytt paradigm, 
vars funktion fungerar bättre, är enklare och som exkluderar färre obegripliga fakta. (Kuhn 1981, 
s. 31-80) 

2.1.1. Kunskapsteori 
Kunskapsteori, eller epistemologi, diskuterar vad som är faktisk kunskap och ifrågasätter om vi 
kan ha ett vetande om en objektiv yttre värld eller endast lita på våra egna upplevelser. Det som 
den filosofiska grenen resonerar kring är om kunskapen vilar på människans förnuft eller hennes 
sinnen. Om forskaren ser på kunskap som sinnesbaserad och erfarenhetsmässig är hon empiriskt 
lagd.  Om hon istället förlitar sig på hennes förnuft och sätter tänkandet i fokus har hon ett 
rationellt resonerande för vad kunskap betyder. (Gustavsson 2001, s. 38-55, 
Nationalencyklopedin)  

2.1.2. Ontologi 
Ontologi betyder läran om varandet eller verkligheten, men själva innebörden av den är att det 
finns en divergens mellan kunskap och verklighet. Frågan som ställs är huruvida något existerar 
eller inte. Det finns två ontologiska perspektiv som skiljer sig åt. Ett realistiskt synsätt anser att 
för att existera måste det finnas en fysisk, materiell och objektiv natur. Forskaren måste tydligt 
kunna observera verkligheten och anta att den finns till oberoende av det mänskliga medvetandet. 
Idealismen menar istället att verkligheten endast skapas utifrån människans perception utav den 
och alltså är en social konstruktion. Det är idéerna om det observerade som sätts i centrum och är 
den fundamentala uppfattningen. Verkligheten är av en själslig karaktär. (I. Andersen 1998, s. 
22-29, Nationalencyklopedin)  
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2.1.3. Val av metodologisk ståndpunkt 
Under uppsatsprocessen kommer mitt arbete grundas utifrån ett rationellt synsätt och min 
analysering kommer att präglas av en logisk och förnuftsbaserad metod. Det är min personlighet 
som speglar min rationella ståndpunkt, även om jag i somliga fall influeras av ett empirisikt 
tänkande. Faktumet att det är idéer och tankar som ska beröras gör att problemfenomenet blir av 
en samhällsvetenskaplig karaktär, och då passar ett rationellt perspektiv bra. Vidare är min 
uppfattning att människans filosofi och intellekt är en förutsättning för att verkligheten finns. Jag 
anser att det finns en själslig natur som kan beskrivas och kartläggas till en viss del. Jag ämnar ur 
ett idealistiskt perspektiv tolka och analysera den data som samlas in, vilket kommer att utmärka 
uppsatsens utseende. Rationalism och idealism går hand i hand med en tolkande 
undersökningskaraktär. 

2.2. Vetenskapens förhållningssätt 
Det finns två huvudspår inom forskningens vetenskapliga syn; positivism och hermeneutik. De 
olika förgreningarna visar hur en forskares synsätt påverkar arbetet som utförs. Paradigmen är 
varandras antiteser, men det hindrar inte en och samma forskare att influeras av bägge. 
(Bengtsson & Bengtson 1995, s. 21)  

2.2.1. Positivism 
Positivism är en inställning som distinkt vill skilja naturvetenskapligt vetande från 
samhällsvetenskaplig tro. Att precisera och sträva efter absoluta faktum är vad som driver en 
positivist. Det handlar hela tiden om att ha ett säkert, tydligt och framförallt objektivt paradigm 
om verkligheten. Positivism är ett ekvivalent uttryck med objektivism. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 1997, s. 201-205, Nationalencyklopedin) 
 
Hård fakta är ett begrepp som ofta nämns och betyder att efter allt ickedefinitivt vetande sållats 
bort fås en kärna av ren och äkta kunskap kvar, vilket är ett typiskt positivistiskt deklarerande. 
(Thurén 1991, s. 14-15) 
 
Det positivistiska synsättet har lagt grunden till större en fokusering på källkritik (Bengtsson & 
Bengtson 1996, s. 21). De enda referenser som får användas är material som med största säkerhet 
kan bekräftas, vilket resulterar i att de enda källorna till kunskap är det som forskaren har kunnat 
observera med hennes sinnen och det hon kan räkna ut med hennes logik. Iakttagelserna kallas 
för den empiriska kunskapen, och det är med de fem sinnena som verktyg som ”sann” fakta 
etableras. Vad som inte ska förglömmas är att positivisten inte får se allt hon ser och hör som ren 
fakta, utan måste avfärda de observationer som anses orimliga. Logiken däremot är av en helt 
annan natur och har helt enkelt att göra med forskarens intellekt och språkbegåvning. (Thurén 
1991, s. 14-18) 

2.2.2. Hermeneutik 
Ordet hermeneutik betyder konsten att tolka och kallas ofta för tolkningslära eller den 
humanistiska inställningen. Synsättet talar om en dubbel spiralgång som; 1) tolkar detaljer i 
texter till dess helhet och vice versa och 2) tolkar ur vår egen referensram till texten och vice 
versa. Spiralen visar på att ju större erfarenhet forskaren har desto finare detaljer i observationer 
kan hon uppfatta, vilket i sin tur leder till att förförståelsen utvecklas från fördomar till en verklig 
förståelse. (Ödman 1979, s. 78-80, Åkerberg 1986)  
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Hermeneutikern vill alltid förstå ett problem snarare än att förklara det. Det är inte en förklaring 
som eftersträvas utan en insikt i varför något förhåller sig som det gör (I. Andersen 1998, s. 19-
20). Förståelse i sammanhanget handlar om att förena de två olika meningshorisonter forskaren 
kontra litteraturen. Forskaren måste hela tiden titta efter tecken som kan sättas ihop och tydas. 
Uppgiften blir att strukturera och orientera sig i det kaos av tecken som finns och skapa en 
sammanställd helhet. Vad som kan uppstå är att det är någon del som inte tydligt passar in och 
hur det problemet ska hanteras är svårt. Det må vara så att en bit som inte tycks vara rätt kan göra 
helheten begriplig på ett helt annat sätt för forskaren. (Ödman 1979, s. 8-9, 77-78) 
 
Positivisten menar att en hermeneutisk tolkning av ett sammanhang kan forma hypoteser och har 
ett heuristiskt värde, men den måste testas och säkerställas på ett positivistiskt sätt. Dilemmat blir 
att testa en annan persons upplevelser och tydningar, eftersom förförståelsen oftast skiljer sig åt 
mellan forskare. Med förförståelse menas att det är inte endast genom forskarens sinnen som 
verkligheten uppfattas, utan det som kan tros vara rena sinnesuttryck består av en god dos 
tolkande. Det observerade påverkas ofta av egna värderingar och bygger därmed på ett visst 
önsketänkande. Förförståelsen kan därmed beskrivas som vår egen referensram. Det är enormt 
svårt att göra något helt fördomsfritt, utan forskaren pendlar mellan fakta som interpreteras fram 
ur empirin och de teoretiska idéer som slår rot ur de erfarenheterna. Det som med säkerhet kan 
sägas är att hermeneutiken öppnar upp möjligheter till en kunskap som är stängd för 
positivismen. Hermeneutik kallas ofta för subjektivism och sätter subjektet i centrum. (Thurén 
1991, s. 47-60) 

2.2.3. Val av vetenskapligt förhållningssätt 
Min fokusering kommer att ske ur ett hermeneutiskt vetenskapligt perspektiv. Syftet är att på 
djupet förstå hur sändaren i kommunikationsprocessen agerar och vilka bakomliggande grunder 
det finns.  
 
Först sökes information och teori om problemområdet så att min förkunskap inte är alltför tunn. 
Min ambition är att hela tiden ha en fördomsfri inställning för att kunna analysera materialet med 
ett så öppet sinne som möjligt, även om den empiri som fås av undersökningen kommer att ge 
mig vissa värderingar och attityder angående ämnet. Mina tankar kommer hela tiden kopplas till 
de teoretiska modeller av kommunikationsprocessen och den teoretiska referensram som jag 
kommer att besitta, precis likt den hermeneutiska spiralgången. Genom uppsatsprocessen är min 
målsättning att registrera och tolka delar som kan pusslas ihop till en större sammanhängande 
helhet, som jag därefter kan dokumentera på ett lättförståeligt sätt. 

2.3. Slutledningsmetod 
En slutsats om verkligheten kan härledas utifrån två olika vägskäl som sätter sin stämpel på 
forskarens arbete. Det är resonemanget kring slutledningen om forskningsproblemet som skiljer 
sig åt. Antingen är det via upptäcktens eller bevisföringens väg som forskaren sätter sina spår. (I. 
Andersen 1998, s. 29) 

2.3.1. Deduktion 
När forskaren har en deduktiv slutledningsansats anser hon att en slutsats är godtagbar så länge 
den är logiskt sammanhängande. Det är det rationella synsättet på verkligheten som präglar den 
deduktiva metoden, och forskaren använder sig av redan uppsatta teorier och kända antaganden 
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så länge de anses logiska. Därefter härleds logiska konsekvenser av de hypoteserna för att få 
fram en empiri. Om det finns ett antagande om att alla företag kan gå i konkurs och A är ett 
företag kan en logisk slutsats dras om att företaget kan gå i konkurs. Vad som inte ska glömmas 
är att premisser i en del avseenden måste undersökas och stämmas av med verkligheten. En 
deduktiv metod tenderar att bli lite för logisk i vissa tankegångar, men framförallt kan deduktion 
inte bidra till ny kunskap. (Thurén 1991, s. 23-28, Holme & Solvang 1996, s. 50-55) 

2.3.2. Induktion 
När enskilda händelser observeras sluter sig den induktive forskaren till en metod som utgår ifrån 
de empiriska erfarenheterna. Om en människa har lagt märke till att alla i de äldre generationerna 
av hennes familj har dött drar hon slutsatsen att alla människor är dödliga om hon har en induktiv 
slutledning. Induktion har ett särpräglat drag av empiriska erfarenheter och skapar teorier utifrån 
det som upplevs och observeras. Det är viktigt att inte dra överilade slutsatser dock, utan 
forskaren måste ha tillräckligt med upptäcktserfarenhet och kvantifiering för det som 
teoribeläggs. (I. Andersen 1998, s. 30, Thurén 1991, s. 19-21, Holme & Solvang 1996, s. 50-55) 

2.3.3. Abduktion 
Abduktion är en kreativ och logisk hypotesbildning vid förklaring av observerad fakta. 
Meningsstrukturen är av en djupare karaktär och har sina rötter i såväl deduktion som induktion. 
Fördelen är den att en vetenskapsman med en abduktiv slutledning kan ge en kunskap som är helt 
ny och ibland revolutionerande. Därför kan det uppfattas som första steget i en vetenskaplig 
studie. Processen kan exemplifieras som när en forskare upptäckte fossilen av fiskar långt uppe 
på torrlagt land och sedan från hypotesen att havet en gång täckte just det landområdet kunna dra 
slutsatsen att hypotesen till största sannolikhet stämmer. Genom härledningen av den deduktiva 
hypotesen att vatten täckte landmassan kan faktumet att fiskfossilen påträffades på land stärka 
hypotesen ytterligare. Det krävs en stor kompetens och erfarenhet av forskning för att kunna 
tillämpa den abduktiva slutledningsförmågan. (Carruthers 2006, s. 356-364, Thurén 1991, s. 25-
28, Nationalencyklopedin) 

2.3.4. Val av förhållningssätt 
Eftersom mitt syfte är att undersöka verkligheten blir min slutledning av induktiv karaktär. Det är 
utifrån empiriska fakta som jag kommer att dra allmänna och logiska slutsatser om 
signalutseendet och påverkan på imagen. Min slutledning kommer att ske efter tolkningar av den 
information som samlas in, och därefter drar jag rationella slutsatser om problemfenomenet. Jag 
är medveten om att resultatet inte med säkerhet kommer vara en fullständigt total sanning, 
eftersom det inte kommer att finnas en komplett observation av det studerade.  
 
Den iakttagna verkligheten som jag undersöker kommer ge underlag till slutsatser och hypoteser 
om hur bilbranschen generellt sett ser på den nutida och framtida utvecklingen av signalutseendet 
och imagebetydelsen.  

2.4. Undersökningssyfte 
Upplägget av en undersökning kan företrädesvis göras utifrån tre olika ansatser, varpå en 
praktisk kombination oftast sker i tillämpningen av dem (Bengtsson & Bengtson 1996, s.34). Det 
skulle kunna beskrivas som en överlappning av olika syftens färdriktningar, då 
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undersökningsansatsen avsikt är att uppfylla min syftesformulering. (Christensen et al. 2001, s. 
54) 

2.4.1. Explorativt – Vad? 
När ett problem ska undersökas som forskaren har relativt liten förkännedom om är det klokt att 
utforska och skapa sig en övergriplig bild av komplexet. Egenskaper som är fördelaktiga 
forskaren är en nyfikenhet och kreativ vilja att undersöka så mycket information som möjligt, 
samtidigt som det finns en sida av känslighet och uppmärksamhet så att hon kan bilda sig en 
öppen och fördomsfri helhetskunskap. En explorativ undersökning ger sällan några precisa svar 
men är perfekt lämpad som en grundforskning i en förstudie, varefter forskaren mer ingående och 
systematiskt kan utföra en beskrivande eller förklarande huvudundersökning. (Christensen et al. 
2001, s. 55-56) 

2.4.2. Deskriptivt – Hur? 
Att utföra en beskrivning av ett händelseförlopp eller företeelser av olika slag är med stor 
sannolikhet en av de vanligaste utförda undersökningarna (Christensen et al. 2001, s. 56). Det 
räcker inte att bara undersöka vad som händer utan det krävs en förståelse för situationen och hur 
det observerade förhåller sig. En beskrivande syfteskaraktär ämnar avbilda verkligheten och 
därefter tolka och dokumentera fenomenet som observeras. Det gäller att kunna identifiera det 
som är relevant och som kan användas i resultatet så att sållandet av information blir lättare. 
Forskaren måste hela tiden ha i åtanke vad det är som ska beskrivas och vilken kunskap som hon 
vill hitta. En väl utförd deskription är oftast en essentiell nödvändighet för att kunna gå vidare 
med ett utökat förklarande syfte. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 60-61) 

2.4.3. Förklarande – Varför? 
Det finns undersökningar vars målsättning har som syfte att analysera orsaker och samband i 
verkligheten och kontinuerligt ställa frågan varför. Forskaren lutar sig inte endast mot en modells 
resonemang utan kan tänka sig flera olika system som en förklaring till en process. Det måste 
även finnas en hög grad av expertis hos forskaren för att kunna göra en förklarande ansats. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 61-61) 
 
Det finns två olika förklaringsslag som tydligt skiljer sig åt. En kausal förklaring handlar om det 
förflutna och har en strikt positivistisk mening. En intentionell- eller ändamålsförklaring däremot 
är det någon som planenligt vill uppnå något och forskaren dras hela tiden mot ett mål. En 
ändamålsförklaring kan även innehålla förståelse enligt en hermeneutisk mening och byggs 
därmed inte endast på observationer och intellektuella analyser. (Thurén 1991, s. 103-107) 

2.4.4. Val av undersökningsansats 
Mitt syfte med uppsatsen är främst att göra en beskrivande undersökning om hur bilbranschens 
marknadssituation ser ut idag. Det kommer även att delvis finnas inslag av en explorativ ansats. 
Uppsatsen kommer att innebära ett insamlande av sekundär fakta i form av teoretiska modeller 
och artiklar, och därför utgör en explorativ ansats en bra grundforskning för en bredare 
fortsättningsprocess.  
 
Vidare kommer en beskrivning utföras över vilka essentiella beståndsdelar som ska ingå i 
signalen som bilmärkena sänder ut idag till konsumenterna, och för att reda ut hur de 
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omvärldsfaktorer som finns påverkar de elementen i marknadsföringen. I takt med att jag även 
vill beskriva bilmärkenas beteende när det gäller signalutseendet, och vilka motiv och orsaker 
som ligger bakom deras agerande, finns det en ändamålsenlig förståelsesambition rörande 
uppsatsens resultat. Jag vill djupgående förstå tillståndet och drivkrafterna bakom bilmärkenas 
handlingar. 

2.5. Undersökningens metodik 
Beroende på vilket djup och bredd som undersöks bestäms den analytiska dimensionen, medan 
tidsdimensionen fastställer om det är en ad hoc studie eller av en återkommande karaktär. 
(Christensen et al. 2001, s. 69-74) 

2.5.1. Kvalitativ karaktär 
En kvalitativ undersöknings fokus ligger på att finna en helhet och se ett sammanhang i det 
studerade fenomenet. Det är innebörden av det som analyseras som eftersträvas och en djupare 
förståelse för hur eller varför det observerade antar den skepnad som det gör. Ett typiskt särdrag 
för en kvalitativ studie är att den är processuell, till skillnad från dess motpol kvantitativ som är 
sekventiell. Med processuell menas att det är forskaren som är det starkaste och huvudsakliga 
analysverktyget. Därför ter sig den insamlade datan i princip omöjlig att särskilja ifrån 
analyseringsprocessen. Tidsdimensionen för en kvalitativ studie blir till sin största fördel av ad 
hoc karaktär. Med ad hoc menas att ansatsen anpassas för ändamålet i fråga och verkställs för 
just det specifika syftet. Det kan beskrivas som att verkligheten fryses till en stillbild, för att 
förklara hur det ser ur just vid undersökningstidpunkten. (Christensen et al. 2001. s. 70, 74, 298-
299, Holme & Solvang 1997, s. 76-81) 
 
Den kvalitativa analysen är exemplarisk för att utforska ”mjuka” problemområden som 
exempelvis arbetstrivsel på ett företag och god funktion av ett kommunikationssystem. Det är 
ord, symboler och texter som tolkas och förstås, vilket gör att det som undersöks verkligen måste 
bli av kvalitet eftersom det är svårare att analysera. I en intervjusituation kan mer utförliga svar 
ges och därmed kan en djupare förståelse fås och ett sammanhang om hur verkligheten ter sig. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 65) 

2.5.2. Kvantitativ karaktär 
En bred studie söker ”ytliga” och generella svar från flertalet respondenter och lämpar sig därför 
i användningsområdet för en kvantitativ undersökning. Ambitionen är att säkerställa en större 
målgrupps data så att resultatet blir så representativt som möjligt. På grund av storleken på 
urvalet blir det analytiska materialet till god användning för statistik av olika problemområden. 
Däremot är det opraktiskt och tämligen omöjligt att djupgående gå in och undersöka varje 
enskild respondents kunskaper och åsikter. Det är en ytterst begränsad information som kan nås. 
(Christensen et al. 2001, s. 221-223, Holme & Solvang 1997, s. 76-81) 
 
En kvantitativ studie resulterar i så kallad ”hård” data och är bra i syftet att undersöka 
exempelvis företagsvinst, antal sålda produkter och antal nöjda kunder. Siffror, mängder och 
frekvenser är typiska i en kvantitativ undersökning. Resultatet som erhålles utgör ett perfekt 
underlag för återkommande studier, då det är lätt att göra jämförelser och visa på skillnader. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 65)  
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2.5.3. Val av undersökningsmetod 
En kvalitativ undersökning har tydligt samma ambition som mitt syfte med uppsatsen. Det är 
mjuk data som ska samlas in då det är ett större djup på studien som söks och det ligger i riktning 
med det hermeneutiska förhållningssättet. Det kommer att vara svårt att använda analysmaterialet 
till återkommande studier då det är svårt att mäta den information som samlas in. Dessutom 
kommer datan att vara starkt förknippat till mig som forskare eftersom det är utifrån min 
förförståelse och ur mina forskningsglasögon som problemet undersöks.  
 
Med kvalitativa intervjuer kan en mer utförlig och ingående data erhållas och jag kan få en större 
förståelse till varför respondenterna tycker, vet och tror som de gör. Jag vill kunna gå på djupet 
och behöver därmed rikligt med information. Det finns så mycket mer som kan observeras än 
bara siffror och frekvenser i intervjuer, speciellt i åtanke på att jag vill få beskrivet ett 
händelseförlopp och personliga åsikter. Kroppsspråk är exempelvis något som inte kan uppfattas 
i en kvantitativ undersökning, men som jag kan använda mig av i tolkandet av en kvalitativ 
intervju (Trost 2005, s. 26). Det blir lättare att använda sig av en kvalitativ metod då kvantitativa 
frågor lämnar minimalt utrymme för utsvävningar och egna tankar kring frågeämnet. Det är en 
social verklighet som ska undersökas där människor och beteenden ska uppmärksammas och 
analyseras.  

2.6. Forskningens metodik 
Beroende på vilket omfång och räckvidd som forskningen baseras efter påverkas valet av 
undersökningens ansats. (Christensen et al. 2001, s. 75) 

2.6.1. Tvärsnittsstudie 
En undersökning som har en tvärsnittsansats riktar sig mot en bred publik och har en ad hoc 
karaktär, där forskaren letar efter en representativ målgrupp som kan ge ett resultat som är 
generellt för problemet. Studien inkluderar ett stort antal respondenter och är en populär ansats 
då den är kostnadseffektiv jämfört de andra ansatserna. Om forskaren ska genomföra många 
undersökningar är tvärsnitt perfekt lämpad eftersom den simplifierar ett större omfång på det 
undersökta området. Ansatsen är passande när en kvantifierad beskrivning av fenomenet vill 
beskrivas. Speciella kännetecken är att det går att använda datan från studien till statistiska 
redogörelser, som ofta är mycket strukturerade och standardiserade. (Christensen et al. 2001, s. 
76-77, Holme & Solvang 1997, s. 80-81) 

2.6.2. Longitudinell studie 
Om avsikten ligger i att studera ett problem utöver en längre period, där ansatsen är bred och 
oftast ytlig, så passar den longitudinella undersökningen bra och den kan i andra ord beskrivas 
som en tidsseriestudie. Karaktäristiska drag är starkt associerade med kvantitativa särdrag som 
ämnar ge underlag för statistiskt material. Oftast kostar den här typen av ansats mot en 
forskningsmetod mycket pengar och är svår att utföra. Datan som samlas in fungerar särskilt bra 
när forskaren vill ge stöd åt exempelvis en ny trend i det undersökta problemområdet. 
(Christensen et al. 2001, s. 77-79) 

2.6.3. Fallstudie 
När forskaren strävar efter ett stort omfång av information där flera variabler studeras blir 
undersökningsobjekten färre. Att mäta den data som införskaffas är inte det primära målet, utan 
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intresset ligger i att skapa en ny kunskap med nya begrepp – kort sammanfattat en 
sammanhängande helhet av det faktiska undersökningsområdet. Det är detaljerna som forskaren 
vill upptäcka, uttryck som medför en djupare förståelse av fenomenet. Fallstudier används främst 
som; 1) Illustration av det observerade, 2) Hjälpmedel för att skapa hypoteser, 3) Metod vid 
förändringsarbete och 4) Stöd för att skapa ny teori. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 104-
109) 
 
Fallstudien är typisk för en kvalitativ undersökning och passar bra till att beskriva vad det är som 
händer och hur det går till. Det går att använda sig av både primär såväl som sekundär data, för 
det finns ingen given mall för hur forskaren ska gå till väga i sin fallstudie. Undersökningen vill 
nå ett djup då problemet som utreds är av en svårhanterad art. (Christensen et al. 2001, s. 79-81) 

2.6.4. Val av forskningsmetodik 
Min ambition med uppsatsen kräver en kvalitativ undersökningsansats och därmed passar valet 
av en fallstudieansats bra. Det blir ett mer ingående djup som eftersträvas i datamaterialet. 
Gällande tidsdimensionen blir uppsatsens fallstudie av en ad hoc karaktär, då det är under en 
tydlig begränsad tid som undersökningen görs och den ämnar beskriva bilbranschens 
kommunikationsprocess så som den aktuellt ser ut. 
 
Innan undersökningen och intervjuerna startar ämnar jag skaffa mig större erfarenhet och 
kunskap av bilbranschen och dess förutsättningar, så att jag inte ger mig ut på öppet vatten. Det 
är viktigt att lära mig se vilken data som är väsentlig, vilka personer som kan besitta den typen av 
information, hur datan ska samlas in och hur den sen ska tolkas. Med föregående stycke i åtanke 
ska jag skapa mig en stadig grund av kunskap om mitt forskningsproblem så att jag kan följa med 
i de resonemang och begrepp som senare hittas i undersökningens datamaterial. På så sätt avser 
jag att själv kunna mynta och uppmärksamma begrepp som jag anser vara relevanta i 
sammanhanget. 

2.7. Typer av data 
Det finns i grunden två olika typer av datakällor; primär och sekundär. 

2.7.1. Primär data 
Data som själv samlas in av forskaren för ett bestämt ändamål benämns primär data. Det är 
uppgifter som tidigare inte finns att tillgå och är nytt och aktuellt. För att verkligen reda ut det 
som eftersöks är primärdata bra att använda då frågor kan formuleras utifrån undersökningens 
ambition. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 65-66) 
 
Det finns olika typer av insamlingsmetoder av primärdata, där forskaren hela tiden måste vara 
medveten om vilket ändamål som forskningen har. En enkät är dokumenterade frågor på ett 
papper som respondenten får besvara på egen hand och lämpar sig bra vid kvantitativa 
undersökningar där statistik ska utgöra analysmaterialet. Om forskaren däremot vill få ett större 
djup och kunna få mer uttömmande svar är intervjuer av olika slag att föredra. En stor fördel med 
primärdata är att forskaren kan strukturera insamlingen. Vad som dock krävs är en viss 
kompetens i insamlingstekniken, och dessutom är det både ekonomiskt dyrt och tidskrävande. 
(Christensen et al. 2001, s. 102-105) 
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2.7.2. Sekundär data 
Om forskaren har tydligt begränsade resurser är det i hennes favör att använda sig av redan 
insamlad data. Den sekundärdata som finns att tillgå är enorm, framförallt i och med Internets 
vida utspridning. Datan är ofta lättåtkomlig men kvalitén varierar stort och därför blir etablerade 
källor av större betydelse. All dokumenterad information i böcker, tidningar etc. är sekundärdata. 
Problemet för forskaren blir dock att informationen inte behöver vara uttryckt och formulerat i 
det syfte som eftersträvas. Att datan dessutom inte alltid är ”up-to-date” gör att den inte med 
säkerhet kan beskriva en aktualitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 65-67) 

2.7.3. Val av datakällor 
Jag som forskare ämnar gräva på djupet i det här problemkomplexet och har som målsättning att 
komma fram till konkreta svar på mina frågor. Därför vill jag ingående fokusera mig på ett 
mindre antal studerade objekt och teoretiska referensramar med större fokus på källornas 
trovärdighet. Data som kommer att användas är av både primär såväl som sekundär karaktär. 
Redan dokumenterade teoretiska företaganden om bilmarknaden och dess utveckling kan hittas i 
diverse litteratur, databaser och Internet. Därefter koncentreras problemet och jag kommer att 
utföra intervjuer som ger mig ändamålsenlig och primär information av det jag faktiskt vill 
undersöka. 

2.8. Intervjumetoder av kvalitativ karaktär 
Hanteringen av kvalitativa data är ett oerhört viktigt område för med vilket stöd som resultatet 
och analysen kan presenteras, och insamlingstekniken av primärdata i form av intervjuer är 
betydelsefull. Med tanke på det vill jag poängtera att jag har som målsättning att lägga ner 
mycket tid vid att kunna hantera den här tekniken på bästa möjliga sätt och använda mig av en 
stor mängd information om intervjutekniken, för det är en viktig fas och del av uppsatsen i min 
mening. 
 
Uppsatsens undersökning har ett kvalitativt syfte och den insamlingsteknik som används ger 
primärdata som verkligen anpassas efter forskningsproblemet. När forskaren ställer öppna frågor 
så begränsas inte de svar som respondenterna ger. Genom att inte ha en alltför strukturerad och 
standardiserad intervju kan mer uttömmande data erhållas och det finns utrymme för ”fria” svar 
med egna ordval och tankar runtomkring. Ett semistrukturerat intervjuutseende lämpar sig bra. 
Forskaren uppmanar till att ge uttryck för personliga åsikter som kan utbringa ett större värde för 
den kvalitativa analysen (Jacobsen 1993, s. 99-101). Dessutom ger det tillfälle till att ställa 
följdfrågor om eventuella bakomliggande orsaker till den information som respondenterna ger ut. 
Frågor som kan besvarar med ett ja eller nej är inte till fördel för en kvalitativ intervju, utan 
passar bättre till kvantitativa enkätfrågor. (Christensen et al. 2001, s. 170) 
 
Att vara förberedd inför intervjun är viktigt, och det är fler faktorer än en väl fungerande 
intervjuguide som ska betänkas. Beroende på vem det är som intervjuas kan ett allmänt 
uppförande spela en stor roll i processen, men även banala saker som klädsel och 
dokumentationsmetod bör planeras. Det är av stor vikt att den som ställer frågorna till 
respondenterna anstränger sig att få ett förtroendefullt samarbete och behandlar känsliga frågor 
med respekt. Första kontakten och hur forskaren presenterar sig själv som intervjuare är också 
oerhört centralt. Det finns bara en ”första kontakt” och den kan spegla hela processen på hur 
öppet och tillmötesgående som respondenten svarar. (Trost 2005, s. 47-53, 56-59, 61-64)  
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En diktafon är en teknik som är populär att använda, eftersom forskaren kan gå tillbaka och 
lyssna på tonfall och exakta ordaval. Den som ställer frågorna behöver inte ödsla tid till att 
anteckna och eventuellt gå miste om viss information. Vad som ska kommas ihåg är att forskaren 
alltid ska fråga respondenten om hennes tillåtelse att dokumentera intervjun med en bandspelare. 
Det finns dock vissa nackdelar med insamlingstekniken. Respondentens kroppsspråk kan inte 
visas och det kan ibland te sig minst lika viktigt än vad som faktiskt sägs. Därför gagnar det 
forskaren att personligen utföra intervjun, för minnet är en otroligt viktig ingrediens i 
analyseringsprocessen. (Trost 2005, s. 53-55, 57-59) 
 
Det finns främst tre former av intervjuer som är lämpliga för det kvalitativa syftet. Alla tre har 
sina fördelar och nackdelar. (Christensen et al. 2001, s. 175-185) 

2.8.1. Personlig djupintervju 
I en personlig intervju för intervjuaren en dialog med respondenten, snarare än ställa frågor. 
Metoden är att föredra om forskaren vill få respondenterna att uttrycka sig med egna ord och 
tankar, och där intervjuaren tydligt kan ha kontroll över situationen och ställa mer djupa frågor. 
Intervjun går relativt snabbt att genomföra och minskar risken för oklarheter i frågorna, eftersom 
respondenten alltid kan ge spontana kommentarer och frågor. Det som kan te sig negativt är att 
intervjuaren ofta har en tydlig effekt på dialogen, och det krävs därför att hon är välutbildad och 
påläst hur en sådan situation kan motverkas. Iden personliga intervjun passar oftast får små urval 
eftersom det är en hög kontaktkostnad. (Christensen et al. 2001, s. 175-176) 

2.8.2. Telefonintervju 
I en telefonintervju är det viktigt att arbeta efter en viss kodex, där exempelvis marknadsföraren 
berättar varför hon ringer, vad hon vill och hur lång tid intervjun kommer att ta. Det kan också 
vara bra att föranmäla sitt intresse för en telefonintervju, så att respondenten är förberedd på vad 
som kommer att behandlas och eventuellt kan ha mer specifik bakgrundsinformation med sig. 
Problemet blir att eftersom det inte blir någon kontakt mellan intervjuaren och respondenten 
tenderar intervjun att bli en aning oengagerad och trivial. Det rekommenderas att ställa relativt 
enkla frågor och det är svårt att visa upp fysiskt material eller starta en diskussion. Även 
störningsmomenten runtomkring respondenten påverkar dialogen och beteendet. Vad som dock 
kan vara positivt med en telefonintervju är att det sparas både pengar men kanske framförallt 
värdefull tid. Det finns många tillfällen då intervjuaren inte har resurser till att göra en personlig 
intervju med en respondent som bor alltför långt bort, och då är en telefonintervju idealisk. 
(Christensen et al. 2001, s. 181-186) 

2.8.3. Fokusgruppintervju 
Om intervjuaren vill starta en diskussion om ett frågeämne passar det att samla en fokusgrupp, 
där intervjuaren blir som en moderator som håller i taktpinnen och styr till viss del ordbytet. 
Antalet personer som intervjuas rekommenderas till runt 10-15, och därmed sparas både tid och 
pengar jämfört en personlig intervju. Ibland kan respondenterna triggas till att uttala sig om saker 
de inte hade gjort vid en personlig intervju. Problemet blir att vissa i gruppen kan ha svårt för att 
göra sig hörda eller ”vågar” inte uttrycka sin mening eftersom de påverkas av majoriteten, eller 
att någon person tar för stor plats. Det är också lätt att gå miste om viss information då det är 
svårare för intervjuaren att ha kontroll och uppmärksamma detaljerna. (Christensen et al. 2001, s. 
176-181) 
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2.8.4. Val av datainsamlingsteknik och metod 
I och med mitt vetenskapliga förhållningssätt, undersökningens metod och mitt syfte passar 
personliga djupintervjuer bra som insamlingsmetod. I min teknik används inga ledande och 
alltför komplicerade frågor utan jag försöker hålla dem så öppna som möjligt för både min och 
respondentens skull. Det är viktigt att jag väljer ut ett antal variabler som är av teoretisk 
betydelse för min studie, och att jag formulerar en väl fungerande intervjuguide som passar 
undersökningen.  
 
Förberedelse är något jag lägger stor tyngdpunkt vid, och jag planerar alltid noggrant för varje 
specifik intervjusituation. Mina tidigare erfarenheter av intervjuteknik har lärt mig att vara så 
neutral som möjligt under processen för att inte på något sätt påverka svaren med mitt beteende. 
Med vidare analyser av det empiriska material som samlas in vill jag kunna påvisa att den data 
som används har så stor tillförlitlighet som möjligt, och därför är intervjutekniken något som jag 
prioriterar. Böckerna Kvalitativa intervjuer (Trost 2005) och Intervju – konsten att lyssna och 
fråga (Jacobsen 1993) har gett mig en stadig grund och god vidarekunskap om 
intervjuartekniken.  
 
I mina personliga intervjuer tar jag medvetna pauser för att verkligen lyssna till de innersta 
åsikterna och tankarna som respondenterna har. Jag vill att respondenterna ska prata så fritt som 
möjligt kring ämnet och inte hålla deras svar inom en fast ram. Målet är att koncentrera mig på 
de signaler som skickas ut, och uppmärksamma detaljer som kan användas för att finna den 
sammanhängande helhet som jag söker efter. Jag tycker att användandet av en diktafon främjar 
min dokumentation och gör så att jag hela tiden kan ha ögonkontakt med den jag intervjuar, och 
på så sätt visar mig vara intresserad och engagerad i både frågorna och svaren.  
 
Om det inte finns möjlighet till att träffas personligen är telefonintervjuer ett alternativ, även om 
jag personligen som intervjuare inte föredrar den typen av samtal. Det är svårt för mig som 
forskare att känna av situationen om respondenten är koncentrerad och fokuserad på vad som 
efterfrågas, störningsmomenten enligt mig är för många för att jag ska kunna få så trovärdig och 
ärlig information som jag vill nå. Jag vill kunna ha ögonkontakt med respondenten för att kunna 
se hur hon reagerar på vissa frågeämnen. När jag har ögonkontakt tror jag att respondenten 
känner ett större ansvar och samvete för att säga vad hon innerst inne tror och framförallt tycker. 

2.9. Urval 
Det finns två olika grenar av urvalsmetoder. Antingen kan ett sannolikhetsurval väljas som är 
populärt hos kvantitativa studier och bland positivistiska forskare, där siffror och statistik utgör 
stor del av datan. När forskaren istället vill nå kvalitativ information av medvetet utvalda 
personer blir det ett icke-sannolikhetsurval. Skillnaden mellan de två grenarna är att i ett 
sannolikhetsurval har samtliga enheter i målpopulationen en chans att bli utvalda till 
respondenter. (Christensen et al. 2001, s. 113-134, Trost 2005, s. 117-122) 

2.9.1. Val av urvalsmetod 
När en kvalitativ undersökning ska göras likt min egen så är det lämpligt att använda sig av ett 
icke-sannolikhetsurval. Med ett sannolikhetsurval skulle det vara oerhört svårt att kunna generera 
någon intressant och användbar information för min analysprocess. Jag vill intervjua 
nyckelpersoner som är tydligt insatta i mitt problem och som jag tror har något att bidra med till 
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syftet med min studie. Allt i linje för att få en så insiktsfull och representativ information som 
möjligt. Ett strategiskt urval blir således till studiens fördel, då jag kan påverka och rationellt 
välja ut respondenter som anses vara kunniga nog att kunna besvara delar av min 
problemformulering. (Trost 2005, s. 117-120) 
 
Med tanke på att jag vill intervjua personer som svarar för generella åsikter om bilbranschens 
signalutseende är det klokt att välja ut ett antal personer som kan anses som den ”typiske 
marknadsföraren” för personbilar. Det innebär att jag gör ett homogent urval. Jag ämnar ta 
kontakt med personer som arbetar eller har arbetat för privata marknadsföringsbyråer, allt för att 
få så förutsättningslösa aspekter på fenomenet som möjligt. (Christensen et al. 2001, 129-130) 
 
Det är dock viktigt att jag inte bara får ett perspektiv på tillståndet och därför vill jag nå en viss 
grad av variation på respondenterna. Av den orsaken kommer jag att ta kontakt med tre 
marknadsföringsavdelningar hos olika bilmärken, vars historia, image och nulägesposition skiljer 
sig tydligt. BMW representerar en bil med höga tekniska specifikationer, stor kraft och en 
exklusiv status. Toyota har den mest sålda personbilsmodellen i världen i form av sin Toyota 
Corolla, och de är högt respekterade rörande säkerhet och teknik runt om i världen. Företaget har 
dessutom varit pionjärer på bilmarknadsutvecklingen med deras banbrytande innovativa 
bilmodell Toyota Prius, som är en hybrid och drivs av både el och bensin. KIA är ett 
sydkoreanskt bilmärke som är relativt nytt på marknaden och är i en positioneringsfas i många 
länder vilket gör att varumärket blir extra intressant. Därför bör de tre märkenas 
marknadsavdelningar tillsammans kunna ge intressanta insikter och ställningstaganden om 
signalutseendet för personbilar, eftersom de bidrar med en variation till urvalet. Jag ämnar även 
intervjua två reklambyråer för att få en neutral syn på marknadssituationen för bilindustrin. 

2.9.2. Studiens urvalsavgränsning 
Min studie kommer utöver ett strategiskt urval präglas av ett bekvämlighetsurval, då 
tillgängligheten av kontaktpersoner kommer att påverka urvalet stort. En begränsning av urvalet 
geografiskt blir både praktiskt och ekonomiskt. Jag kommer att koncentrera mig på att upprätta 
tänkbara kontakter i närheten av Göteborg. Det ska dock understrykas att om jag lyckas 
åstadkomma ett möte med någon etablerad och välkänd marknadsförare, som anses ha särskilt 
stor insikt och kunskap om bilbranschen, finns det stor möjlighet att intervjun utförs även om 
personen i fråga befinner sig långt bort från Göteborg.  

2.10. Undersökningens giltighet och tillförlitlighet 
När tillförlitligheten i en uppsats ska uppskattas diskuteras termerna reliabilitet och validitet. 
Begreppen härstammar ifrån kvantitativ metodologi och blir en aning malplacerade när de 
används vid kvalitativa studier (Trost 2005, s. 113). Givetvis ska dock intervjuer och 
datainsamlingsteknik fortfarande planeras och utföras så att respondenternas svar blir trovärdiga 
och relevanta. 

2.10.1. Reliabilitet 
När termen reliabilitet förknippas med en kvalitativ studie är det tre delar som diskuteras; 
kongruens, precision och objektivitet. De mynnar alla ut i att ”mäta” till vilken grad som studiens 
resultat kan upprepas vid ett nytt tillfälle om strukturen och metoden läggs upp på ett identiskt 
sätt. Problemet blir att vid kvalitativa studier är resultatet tydligt förknippat med intervjuaren, 
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eftersom det postulerar att det sker en interaktion mellan människor. Ingen undersökare kan 
ikläda sig någon annans skepnad, och därför blir reliabilitet vid kvalitativa studier kopplat till 
intervjuarens teknik och utbildning. I och med det blir reliabilitet en aning omotiverat att 
diskutera vid kvalitativa undersökningar. Vad som dock är viktigt är att intervjun sker i en lugn 
miljö med så få störningsmoment som möjligt, och att intervjuaren bandar eller registrerar 
intervjuprocessen. (Christensen et al 2001, s. 308, Trost 2005, s. 111-112) 

2.10.2. Validitet 
Validitet är till skillnad från reliabilitet något som med rättvisa kan diskuteras i kvalitativa 
undersökningar. Definitionen kan beskrivas som forskarens förmåga att mäta det som faktiskt 
avses mätas, och delas ofta upp i två avdelningar. Det är därför viktigt att ställa bra formulerade 
frågor och att intervjuaren har en förståelse för vad de innebär. Känsliga frågor är till exempel 
svårhanterade. Den inre validiteten syftar på hur väl begrepp och de mätbara definitionerna av 
dem stämmer överens, alltså vad som forskaren tydligt och klart avser att ett begrepp betyder. 
Om intervjuaren vill fråga en respondent om hur hennes familj ser ut vill ett kvalitativt syfte veta 
vad begreppet familj innerst inne betyder för individen, och inte hur den framställs i media. Vissa 
ord kan dock vara svårt att mäta, som exempelvis framgång, misslyckad eller exklusiv. 
(Christensen et al. 2001, s. 309-310, Trost 2005, s. 113-114) 
 
Den yttre validiteten mäter hur väl som undersökaren lyckas med att förena en mätbar definition 
med hur den faktiska verkligheten definierar begreppet. Medan den inre validiteten kan mätas 
innan insamlingen av det empiriska materialet utförts, kan den yttre inte bedömas förrän efteråt. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 38-39) 

2.10.3. Felkällor 
En typisk felkälla som kan inträffa i intervjuer är att respondenterna inte svarar vad de egentligen 
tycker och tänker, utan att de påverkas av den som ställer frågorna, intervjusituationen eller något 
annat störningsmoment. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997, s. 152) 
 
Rörande urvalet finns bland annat risken att jag inte väljer respondenter med tillräckligt stor 
variation och därför bara får ett perspektiv på problemfenomenet (Christensen et al. 2001, s. 
285). Begränsade tids- och kapitalresurser gör att det är omöjligt att nå teoretisk mättnad i 
undersökningen. Lägg därtill att urvalets avgränsning, att endast höra svenska marknadsförares 
åsikter och resonemang, inte nödvändigtvis behöver vara generellt representativa internationellt.  
 
Det kan även förekomma fel i bearbetningen och tolkningen av datamaterialet. Den mänskliga 
faktorn kan påverka bearbetningen och kodningen av datan, eller att något fel inträffar under 
hanteringen av informationen. Att det kan uppstå felaktigheter vid tolkandet och analysen är inte 
så häpnadsväckande, men det till trots är det viktigt att inte vara rädd för att göra antaganden. 
Ingenting får hindra eller motverka forskarens kreativitet i strävandet för att lyfta fram ett 
intressant resultat eller påstående i en kvalitativ undersökning. (Christensen et al. 2001, s. 286-
287) 

2.10.4. Källkritik 
Begreppet källkritik handlar om att kritiskt granska de källor som används under en studie och 
kan vara både primär och sekundär data. Det handlar helt enkelt om en säker urvalsmetod där 
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forskaren bedömer det material som samlas in och sållar bort det som hon inte anser vara 
tillräckligt pålitligt och trovärdigt. Källor ska vara relevanta så att de nyttjas till det syftet som de 
faktiskt hör till. Det är viktigt för forskaren att hon kontrollerar vad den ursprungliga källan 
kommer ifrån och hur författarna i den studerade litteraturen granskar sina använda källor.  
(Nationalencyklopedin, Elektronisk) 

2.10.5. Metod för att öka undersökningens precision och giltighet 
Jag kommer att vara väl förberedd och påläst innan intervjuerna börjar, och hela tiden vara 
koncentrerad, lyhörd och uppmärksam till förändringar i tonfall och ansiktsuttryck. Att jag lägger 
stor vikt vid planering innan intervjuprocesserna ökar resultatets reliabilitet. Vad jag som 
forskare under uppsatsprocessen hela tiden måste ha i åtanke är att jag bevisar att jag använder 
mig av tillförlitliga data i mina analyser, och som är relevanta för min problemformulering och 
mitt syfte. Källkritik blir således essentiellt. 
 
I och med de personliga intervjuer som kommer att genomföras kan jag komma närmare den 
intervjuade personen och på så sätt se till att de begrepp och frågor som ställs tolkas på samma 
sätt som jag gör. Jag kommer även att lägga stor tid vid att skapa mig kunskap om vilket område 
det faktiskt är som ska undersökas, och på så sätt ökar validiteten. 
 
Felkällor uppkommer lätt vid intervjusituationer. Genom att vara medveten om att det finns 
felrisker, och löpande under intervjun kontrollera att inte någon variabel påverkar respondenten, 
gör att jag till en viss grad kan motverka upprinnelsen till felkällorna.  Jag har för avsikt att skapa 
ett förtroende för min datainsamling och använda mig av pålitliga källor för att vidare kunna 
bevisa och ge stöd till min analys. 
 
För att få tillförlitlighet i min studie är min målsättning att få en så god teoretisk mättnad som 
möjligt. Det är viktigt för mig att presentera en trovärdig analys och generaliserbarhet. Med tanke 
på att en kvalitativ analys inte kan visa upp någon absolut sanning är noggrannheten och 
trovärdigheten i undersökningsmetoden extra betydelsefull. Det är viktigt att jag är logisk och 
inte för snabb i mina resonemang och tolkningar, utan håller slutledningen inom rimliga gränser. 
 
Gällande min urvalsmetod finns vetskapen om det faktum att jag endast intervjuar svenska 
marknadsförare och kontakter, och att deras tankar och värderingar skulle kunna skilja sig 
jämfört andras i världen. För att få så stor generaliserbarhet som möjligt har jag som målsättning 
att kontakta etablerade marknadsförare.  
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3 Teoretisk referensram 
I kapitlet ges en övergriplig vy över hur kommunikationsprocessen ser ut. Det redogörs för 
relevanta begrepp i sammanhanget, som exempelvis produktattribut, branding och positionering. 
Därefter visas det prov på olika sätt att positionera sig på marknaden och hur företag kan få 
konkurrensfördelar med hjälp av marknadsföring. Slutligen förs ett resonemang kring 
observationer av de omvärldsfaktorer som påverkar produktmarknaden idag.  
——————————————————— 

3.1. Kommunikation 
Flera författare inom ämnet företagsekonomi ger ständiga bevis på att det är den bäst 
kommunicerade produkten som blir mest framgångsrik på marknaden(Dahlén & Lange 2003, s. 
60). Ett alltigenom märkbart innehåll i teorier om marknadskommunikation är en modell som 
beskriver samspelet mellan leverantör och konsument. Modellen har sin upprinnelse från studier 
om telefoni gjorda av matematikern Claude Elwood Shannon och Warren Weaver i slutet av 
1940-talet. Originalutseendet på modellen illustrerar hur information eller ett budskap förlöper 
genom en process mellan sändare och mottagare. Kommunikationen måste vara strukturerad och 
processinriktad. (Fiske 2000, s. 17-18, Holm 2002, s. 118-119) 
 
Kommunikationsmodellen är vitt utbredd och har använts av många framgångsrikt erkända 
marknadsförare, om än med vissa modifieringar. Grundidén är dock densamma och fyra 
konstanter återfinns; sändare, mottagare, meddelande och brus.  
 
Dahlén & Lange skriver om en klassisk kommunikationsteori med endast de fyra konstanterna i 
ett flöde, men de skiljer på hur den adapteras till relationsmarknadsföring kontra 
marknadskommunikation. I en relation mellan en sändare och en mottagare kan bruset minimeras 
eftersom sändaren anser att de två parterna kommer varandra så nära att budskapets styrka till 
och med kan eliminera bruset helt och hållet. Marknadskommunikatören är inte lika hoppfull när 
det gäller möjligheten till minskning av bruset och menar istället att det är genom ett starkt och 
välutformat budskap som meddelandet till viss del kan isolera sig från störande faktorer. 
Utmaningen ligger i att planera och skapa ett innehåll och en innebörd i budskapet som verkligen 
fungerar mot konsumenterna. (Dahlén & Lange 2003, s. 60-62) 
 

I studien kommer jag att fokusera på marknadsföringen ur ett 
marknadskommunikativt perspektiv. 

 
Kotler et al. har istället förändrat och kompletterat Shannon & Weavers kommunikationssamspel. 
Modellen blir mer komplex, går i högre grad in på en marknadsföringsanpassad kommunikation 
och diskuterar fler komponenter och etapper. Det intressanta är att sändaren och mottagarens 
erfarenheter och uppfattning av kommunicering sinsemellan separeras till två olika fält. 
Dessutom går informationsflödet i ett kretslopp. Marknadskommunikation går ut på att 
identifiera sin målgruppspublik och därefter skapa ett välplanerat promotionsprogram för att få ut 
en önskad respons. Kunders beteende och värderingar skiljer sig åt, och det gäller när ett företag 
väl bestämt sig för ett publiksegment eller en nisch att de noggrant och precist känner sin 
marknad och sina förutsättningar. (Kotler et al. 2005, s. 727-729) 
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3.1.1. Kotlers kommunikationsprocess i fokus 
Kotlers modell är anpassad i företagsekonomisyfte och lämpar sig därför bra att arbeta utifrån. 
För att ge en förståelse för vad som sker i kommunikationsprocessen på en marknad presenteras 
de olika delmålen och berörda faktorerna. Vad som ska framhållas är att i princip vilken 
kommunikationsmodell som än används är det fundamentala villkoret att det är ett meddelande 
som ska skickas mellan part A och part B. (Fiske 2000, s. 60, Kotler et al. 2005, s. 729) 
 

 
Figur 3.1. Element i kommunikationsprocessen (Kotler et al. 2005, s. 729) 
 
Sender - Sändare 
Sändaren är ur företagsekonomisk synpunkt en leverantör/producent som på något sätt vill 
kommunicera ut sin produkt mot en marknad och dess konsumenter. Det är sändaren som 
bestämmer och sätter upp mål med budskapet som ska förmedlas. Det måste ske en tydlig 
målsättning och riktlinjer för en positioneringsstrategi. (Kotler et al. 2005, s. 729, Holm 2002, s. 
119) 
 
Encoding - Kodning 
När sändaren stipulerat syftet med sitt budskap och den målgrupp det ska riktas mot är det 
marknadsavdelningen som formar om tankarna och målsättningen till ett symboliskt kreativt 
meddelande. Det är nu som förutsättningarna för önskade varumärkesassociationer läggs som 
grund. Genom illustrationer, rörelse, texter och ljud skapas reklam som ska uppfylla den 
ambition med budskapet som sändaren vill uppnå. Det är viktigt att kodningen blir lyckad, främst 
i positioneringssyfte. Positionering är en långsiktig process och det är viktigt att uppfattas som ett 
starkt varumärke inom sin kategori. (Kotler et al. 2005, s. 729, Dahlén & Lange 2003, s. 238) 
 
Message - Meddelande 
Meddelandet kan kort förklaras som den signal sändarens budskap skickar ut mot marknaden. 
Det är den designade fysiska reklamen som visas upp, alltså de bilder, ord och symboler som 
kodningen levererat. För att ett meddelande ska vara effektivt är det viktigt att 
kodningsprocessens resultat och metoder planenligt får den innebörd i mottagarens perception 
som vill uppnås. Det är betydelsefullt att budskapet fokuserar på rätt utvalda argument och 
attribut hos en produkt för att erhålla det från sändaren efterfrågade varumärkesvärdet. Hur 
företaget positionerar sig och vilka associationer det får genom meddelandet ger underlag för ett 
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varumärkes position, då varumärket och företaget ofta ses som en enhet. (Dahlén & Lange 2003, 
s. 194-196, Fiske 2000, s. 14-16, 17-19) 
 
Slogans kan vara ett typiskt budskap som positionerar ett varumärke och kan ge en snabb och 
klar bild över vad sändaren vill att deras märke ska representera och vilken position de vill nå. 
Ett bra meddelande är det som positivt etsar sig fast i mottagarnas minne. (Kotler et al. 2005, s. 
432) 
 
Decoding - Avkodning 
Vad som ska noteras i kommunikationsmodellen är att det finns en skillnad mellan budskapet 
som sänds ut och hur den i verkligheten uppfattas och tas emot av mottagarna. Processen kan 
liknas vid en dechiffrering och rekonstruering av ett meddelande. Mottagaren ger en personlig 
mening och uppfattar innebörden av de symboler och variabler som förmedlas på sitt eget sätt. 
Det sker således en tolkning av den reklam och annonsering som distribuerats, och ett 
varumärkesvärde börjar växa fram hos konsumenten. Det är essentiellt att kodningsprocessen för 
sändaren harmonierar med avkodningen av mottagaren, så att sändaren slutligen får igenom det 
avsiktliga budskapet. (Holm 2002, s. 118-119, Kotler et al. 2005, s. 729) 
 
Receiver - Mottagare 
Konsumenterna på marknaden är de som meddelandet riktas mot, och det är mottagaren som 
kodar av budskapet som förmedlas. Det är därför viktigt att sändaren känner sin målgrupp med 
kunder och hur de bearbetar och tolkar symboler i meddelandet. Det är också betydelsefullt att 
det finns en klarhet över vilka som faktiskt ingår i målgruppen, vilka som inte gör det och hur 
och om de ska segmenteras på något sätt. Därför är en grundläggande analysetapp i 
kodningsprocessen att det är den avsedda kunden som tar emot meddelandet och tillgodogör sig 
budskapet. Slutdestinationen av den utskickade signalen måste överensstämma med de från 
sändaren bestämda planerna, och av den orsaken är det centralt att målgruppen är tydligt 
bestämd. Om så inte är fallet torde det vara oerhört svårt att erhålla det varumärkesvärde och den 
position som vill uppnås. Det är viktigt att antingen nå eller behålla den marknadsposition som 
eftersträvas. (Dahlén & Lange 2003, s. 106-107, 126-128, Holm 2002, s. 118-119, Kotler et al. 
2005, s. 729) 
 
Response - Respons 
Respons är de beteenden och reaktioner som mottagarna får av budskapet. Effekterna kan te sig 
extremt olika konsumenter sinsemellan. Det kan leda till ett köpbeteende eller till att det inte sker 
någon reaktion alls. En positiv målgruppsrespons är att det byggs ett engagemang kring 
varumärket och att kunderna sprider vidare den information som sänds ut. Reaktionen ger således 
ytterligare ett bevis på hur viktigt det är att förmedla ett budskap som uppfattas på ett gynnsamt 
och framförallt planenligt sätt. (Dahlén & Lange 2003, s. 106, Kotler et al. 2005, s. 729) 
 
Feedback - Feedback 
Feedback är ett begrepp som inte nämns i Shannon & Weavers grundmodell, men som flitigt 
används hos efterföljande auktoriteter inom företagsekonomi. Med feedback menas den 
värdefulla återkoppling av information och respons från mottagaren som sändaren erhåller 
alternativt införskaffar. Det kan ses som endera sista eller första steget i kommunikationens 
kretslopp beroende på vilket skede eller ärende som sändaren behandlar. Feedback är viktigt för 
att veta hur företagen ska gå vidare med sin positionering och om deras budskap tolkas enligt 
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deras målsättning. Enkelt förklarat är att feedbackens huvudfunktion ger en möjlighet till att 
anpassa sitt uttryckssätt efter kundernas behov och gensvar. Kritiken som företag får in kan 
användas i rättningssyften eller till modifieringar av meddelandet, men de kan även ge underlag 
till att styrka att budskapet är adekvat för sändarens målsättning. Företag kan göra 
marknadsundersökningar för att samla in feedback om olika ärenden. (Fiske 2000, s. 36-38, 
Kotler et al. 2005, s. 729) 
 
Media - Media 
Begreppet media skulle kunna förklaras som de olika metoder som det går att kommunicera 
genom. Det skulle kunna vara tidningar, tv-kanaler, sponsrade evenemang, böcker och radio som 
meddelandet annonseras i. Det kan även vara presentational media, men den typen kräver 
kommunikatorns närvaro i processen vilket mer går in på relationsmarknadsföring(Fiske 2000, s. 
32). Vilka kommunikationskanaler som används för att nå rätt position och varumärkesidentitet 
är ett intressant och betydelsefullt val då syftet är att få så stort genomslag som möjligt. För att 
uppnå de mål som företagen sätter upp måste medievalet matcha medierna som når den målgrupp 
som de inriktat sig på. Dahlén & Lange skriver(2003, s. 409) att media kan delas in i två 
kategorier, rationella/hard sell-media eller image-media. (Dahlén & Lange 2003, s. 409-415, 
431-432, Fiske 2000, s. 32-34) 
 
Noise - Brus 
Under tiden som meddelandets budskap cirkulerar på marknaden finns det ett oljud som på olika 
sätt kan påverka eller störa signalen. Distraheranden från signalen kan även få mottagarna att helt 
missa budskapet som förmedlas. Bruset kan förvrida budskapets mening och ödelägga 
målsättningen, så att de som mottar meddelandet får en helt annan uppfattning än planenligt. Det 
är svårt att undkomma att det finns faktorer och omvärldskrafter som fluktuerar och inverkar på 
marknaden. Konkret brus kan vara konkurrenters budskap eller diverse reklam. Vad som är 
intressant är att forska i hur det kan förebyggas och isoleras, eller måhända till och med utnyttjas 
i kombination med feedbacken från kunderna. (Albertsson & Lundqvist 2007, s. 221, Dahlén & 
Lange 2003, s. 61-63, Fiske 2000, s. 19-20, Holm 2002, s. 118-119) 

3.2. Produktens förutsättningar 
Kunder blir ständigt mer sofistikerade och priskänsliga och det finns inte längre en utbredd 
lojalitet mot någon leverantör eller varumärke. Förväntningarna är höga och de ser alltmer 
likheter mellan konkurrerande produkter(Kotler 1999, s. 23). En hög grad av engagemang för en 
produkt gör att kunderna har mer specifika krav och blir mer kräsna i deras köpbeslut, och 
beroende av det påverkas utformningen av budskapet. (Dahlén & Lange 2003, s. 71-72) 
 
Det finns olika faktorer som kunden analyserar vid beslutet av ett köp som kan relateras till 
marknadsföring av produkter. Tre av områdena som Kotler et al. berör är produktattribut, 
produktsupporttjänster och branding, och kan alla tre innebära olika sätt att positionera sig på 
marknaden(2005, s. 545). 
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3.2.1. Produktattribut 
Med begreppet produktattribut menas de specifika fördelar och egenskaper som en produkt har 
att erbjuda. I marknadskommunicering försöker företagen förmedla nyttor i mer påtagliga 
produktattribut, där de lägger fokus på vissa särskilda delar som exempelvis kvalitet, utmärkande 
egenskaper och design. (Kotler et al. 2005, s. 545) 
 
Produktkvalitet 
Definitionen av produktkvalitet är enligt Kotler et al. förmågan att uppfylla de funktioner som 
utlovas. Det kan exempelvis vara hållbarhet, enkelheten till reparationer, precision att utföra de 
egenskaper som den ger löfte om och pålitlighet. Vad som anses vara kvalitet är individualistiskt, 
men oftast kan särmärken finnas på en marknad som företagen följer. Ett annat attribut som 
märks är konsistensen i levereringen av produkter, ju färre defekter och komplikationer desto 
högre nivå av kvalitetskonsistens. Produktens prestation ger varumärket en status och ett 
anseende som tydligt påverkar varumärkets positionering. Om kunden värderar konsistens högst 
kan exempelvis en Toyota ha lika mycket kvalitet som en Rolls-Royce. Även om inte en Toyota 
kan prestera de attribut som Rolls-Royce har att erbjuda levererar den ideligen den kvalitet som 
kunder betalar för och förväntar sig. Genom att uppfylla vad som utlovas och upprätthålla en hög 
kvalitet med få defekter gällande olika tekniska variablers funktioner får varumärket ett ärbart 
anseende och en högre status i kundernas medvetande. (Kotler et al. 2005, s. 545-546, Weele 
2005, s. 216)  
 

Kvalitet definieras av den enskilde konsumenten. 
Cateora & Graham 2007, s. 376 

 
Produktegenskaper 
En utgångsprodukt har inget mer att erbjuda utöver den huvudsakliga funktionen, allt som läggs 
till därefter klassas som extra egenskaper eller medföljande tillbehör. Det behöver inte vara 
påtagliga fysiska attribut, utan även psykiska faktorer. Kotler skriver (1999, s. 90) att anpassning 
är en bra vinnande konkurrensfördel. Genom att själv kunna välja vilka attribut och egenskaper 
som en produkt ska ha engageras kunden i köpet. På så sätt minskar risken för att kunden ska 
sakna vissa attiraljer. Det skulle kunna beskrivas som en ”uppgradering” av en produkt, ju mer 
attribut desto högre nivå. (Kotler et al. 2005, s. 546) 
 
Produktens stil och design 
Vissa företag har ett rykte om sig att alltid ligga i toppen när det gäller stil och design, som 
exempelvis Bang & Olufsens Hifi och LG:s vitvaruutbud. Vad som är viktigt är att skapa sig en 
egen nisch som exempelvis IKEA har gjort med deras enkelhet i möblemang, men som ändå 
levererar en praktisk design och stil. Saab har en designfilosofi som förespråkar renhet och 
enkelhet. 
 

Det finns ingen överdrift; formen fyller dess funktion. Vi tror också på 
naturtrogenheten i material – när det är plastdetaljer, försöker vi inte få 
det att se ut som trä. 
Talesman för Saab (citat hämtat från Principles of Marketing, s. 546) 
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Designen är ofta vad som kännetecknar och karaktäriserar en produkt och dess varumärke. Trots 
att det är många andra aspekter som ska vägas in i köpbeslutet så är det med stor sannolikhet i 
många situationer som designen spelar en avgörande roll i jämförandet mellan likvärdiga 
konkurrerande produkter. Skoprofilen Nike har över 60 verksamma designers per år och släpper 
över 500 olika skomodeller per år. De har således flera olika designmodeller för att tillgodose så 
många olika smaker som möjligt. (Kotler et al. 2005, s. 546-549) 

3.2.2. Produktens supporttjänster 
Supporttjänster är en utökning av den faktiska produkten som erbjuds, men kan i vissa fall vara 
en essentiell avgörande omständighet som kunden evaluerar i köpprocessen. Det infinner sig en 
säkerhet hos kunden om det finns vetskap om en bra service innan, under och efter själva köpet. 
Faktumet har gjort att många företag idag använder sig av specifika supporttjänster som en del av 
deras marknadskommunikation för att vinna konkurrensfördelar. Genom att ge en bra service till 
kunden och nästintill upprätta en relation mellan säljare och köpare gör att det finns en starkare 
positiv inställning till köpet från kundens sida. Det kan till och med vara så att defekter och 
brister försummas med den goda tjänstevilligheten i tanke. (Kotler et al. 2005, s. 551-552) 
 
En tjänst som är oerhört viktig idag är supporten och informationen som finns på Internet. 
Företagen kan nu erbjuda en mycket större effektivitet i alla ärenden som har att göra med 
försäljning och service. Internet har gjort det möjligt för konsumenter att på ett smidigt sätt 
undersöka marknadens utbud och jämföra konkurrenters produkter mot varandra. Det har blivit 
ett mycket betydelsefullt verktyg i köpprocessen då information om varumärken och 
produktstandarder blir nästintill gränslös. Marknadskommunikationen via Internet har således 
utvecklats till att bli den kanske viktigaste och största mediekanalen. (Weele 2005, s. 100)  

3.2.3. Branding 
Begreppet branding är svårt att översätta till svenska, men det skulle kunna beskrivas som att 
sätta sitt varumärke på kartan och visa vad det står för. Brand betyder märke eller varumärke 
inom företagsekonomi och kan definieras på olika sätt. Kotler et al. skriver att ett brand är en 
kombination eller endast en del av ett namn, tecken, symbol och design som på något sätt 
identifierar säljaren av produkten(2005, s. 549). En ny definition är Richard Kochs som menar att 
ett brand är en visuell design och/eller namn på en produkt med målsättningen att differentiera 
produkter och som försäkrar kunder att en produkt har en viss standard och kvalitetsnivå. Koch 
poängterar vikten av differentiering av produkter genom varumärken, då en konkurrensfördel 
genom ett starkt varumärke lever vidare men ett tekniskt försprång kan kommas ikapp. En än 
mer modern förklaring av brandings mening är att ”skapa en delad erkänd relation mellan 
leverantören och köparen som överskrider isolerade transaktioner eller specifika individer”. 
(Dearlove & Crainer 1999, s. xiii-xiv) 
 

Enkelt uttryckt är varumärket ett verktyg för producenten att positionera 
sig och sin produkt på marknaden. 

 
Varumärket är en stor del av varan och har minst lika stort värde som någon annan komponent 
för många konsumenter. Det förmedlar betydelsefulla förväntningar och dess funktion utgör 
också en viss typ av säkerhetsfilter mot exempelvis negativ kritik rörande produktattribut och 
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”copycats”, som i princip kan kopiera en produkt rakt av om det inte är patenterat. (Grönroos 
2002, s. 325-327) 
 
I och med den stora konkurrensen och myllret av olika varumärken på dagens marknad går det 
inte att bagatellisera relevansen av branding, speciellt med tanke på att varumärket ofta bär 
samma namn som företaget. Många produkter visar tydligt upp märket centralt på produkten. 
Förutom förväntningar och associationer utger varumärket ett löfte om till exempel en viss grad 
av kvalitet, egenskaper eller stil. Det är den tilliten och det förtroendet som ger ett värde som inte 
går att tillverka fysiskt eller ta på. De ultimata varumärkena är personliga, både ur ett 
psykologiskt och materiellt perspektiv. (Dearlove & Crainer 1999, s. xvi-xvii)  
 
En status eller ett rykte som kan ge en vinnande konkurrensfördel är svårt att överträffa eller 
kopiera och blir därmed ovärderlig. En produkt kan visa upp en persons identitet, livsstil och 
klass. Det kan krävas ett stort engagemang vid beslutet av vilket märke som köparen ska sätta sin 
förlitan till om produkten är en stor ekonomisk investering. (Kotler et al. 2005, s. 549) 
 
När det bildas en stark relation till ett varumärke på det psykiska planet köper människor 
produkter av helt andra orsaker än rationella. Genom att äga rätt varumärke hjälps konsumenter 
att ikläda en önskad identitet, och det bidrar också till en differentiering och mångfald av 
människors livsstilar. Många konsumenter är beredda att betala mycket för deras behov av att 
styrka sin personlighet och bevisa vem de är. (Dahlén & Lange 2003, s. 58-60) 
 
Ett varumärke har ofta en lojalitet och respekt hos kunder som hjälper det att sälja sig självt. De 
bästa märkena är universala och är väl kända världen över. (Kotler et al. 2005, s. 549-550, 
Dearlove & Crainer 1999, s. xiv) 

3.3. Vinnande marknadsföring och positionering 

3.3.1. Förutsättningar för en lyckad positioneringsstrategi 
Positioneringens syfte är att placera sitt varumärke i en utpräglad kategori på produktmarknaden 
så att kunderna förstår vad varumärkets vision och innebörd står för. Kommunikationsstrategin 
som används för att positionera sig på marknaden är minst lika viktigt som vad som ska ingå i 
produkten. Dahlén & Lange tar upp olika frågor som är viktiga för företag att behandla i en 
positioneringsanalys(2003. s. 221-222); 
 

 Vilken eller vilka marknader vill vi vara verksamma på? 
 Vilken är vår förstahandsmålgrupp med konsumenter? 
 Vad vill vi att vårt varumärke ska stå för? 
 Hur ser vi till att vi får en bättre position än våra konkurrenter som försöker förmedla ett 

liknande varumärkesvärde? 
 Hur ser vi till att vårt varumärke får den position, status och det värde som vi vill att det 

ska få? 
 
Den sistnämnda frågan är ett av de grundläggande områden som företag måste hantera för att 
lyckas med sin positionering. Dilemmat är att förena strategiska mål med taktiska beslut om 
nulägessituationer, då marknadsorientering ideligen kräver ett uppdaterat 
kommunikationsutseende. Nya kunskaper och möjligheter men även hot skapar ett ovisst och 
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svårbedömt framtidsperspektiv, och det har kanske aldrig varit så svårt att sia om den framtida 
produktmarknaden som idag. Det bör kontinuerligt utföras marknadsanalyser som behandlar 
främst fyra centrala sektioner som alla på olika sätt påverkar kommunikationsprocessen mellan 
leverantören och kunden(Holm 2002, s. 58-59, 64-66): 
 

 Marknaden – Förändringar rörande tillväxt, potential, lönsamhet, konkurrenters ändrade 
positioner och teknisk utveckling och framsteg.  

 Konsumtionsmönstret – Tillståndet men kanske framförallt framtida förändringar i 
konsumenters beteenden, attityder och värderingar. Det är viktigt att ha ett hum om vilken 
takt och riktning som utvecklingen går åt, då människors konsumtionsmönster ofta 
förändras. 

 Konkurrentbeståndet – Vilka konkurrenter har fallit bort respektive tillkommit på 
marknaden?  

 Konkurrensmetoder – Med vilka medel kommer kampen om marknaden att föras, alltså 
hur konkurrenter planerar sin framtid och metod för att lyckas med deras målsättning. 

 
När ett varumärke ansluter sig till en särskild kategori blir det betydelsefullt att analysera 
kundernas feedback och tidigt utföra en marknadsanalys. Utifrån den data som erhålls får 
företaget bestämma rimliga mål som marknadsavdelningen genom kodningsprocessen skapar ett 
budskap som visar vad varumärket står för. Det bör markeras att det är 
marknadskommunikationen som lägger grunden för varumärkets position, och det är viktigt att 
uppfattas som ett av de absolut starkaste varumärkena inom tillhörande produktkategori. (Dahlén 
& Lange 2003, s. 225, 238-239)  
 
Det gäller att satsa på sin visions målsättning med varumärkets positionering, och det kan bli 
farligt att tänka för mycket i mönster och fixera sig vid exempelvis försäljningsvolym som 
huvudsakligt mål. Det är viktigt att hitta ett samspel mellan strategi och taktik och noggrant 
överväga ageranden som avviker från den ursprungliga visionen och målsättningen. (Holm 2002, 
s. 183) 
 
Förmågan att göra lyckade taktiskt beslut avgör kvaliteten på strategin och de är minst lika 
viktiga som strategiska beslut när det handlar om varumärkets positionering. Det är digniteten i 
marknadsavdelningens kreativa skicklighet att kunna forma om strategiska planer till konkreta 
reklamer och annonseringar som banar väg för ett lyckat positioneringsresultat. Vilka element 
som ska ingå och fokuseras på i meddelandet mot marknaden är följaktligen oerhört vitalt för att 
få ett önskat resultat. (Dahlén & Lange 2003, s. 253-255) 
 

Reklamen är navet i positioneringen på grund av sin enorma 
genomslagskraft. 
Dahlén & Lange 2003, s. 266 

3.3.2. Differentiering och positionering i kommunikation 
När det finns få lukrativa affärsmetoder att vidta inom en affärsgren kan företagen istället ta till 
olika marknadsföringsmetoder för att sätta en prägel på sitt varumärke. Kotler (1999, s. 17-25) 
talar om några av de mest betydande strategierna för att skapa vinnande konkurrensfördelar som 
genom marknadsföring kan positionera ett företags varumärke, där en del av dem är mycket 
intressanta att belysa. (Kotler et al. 2005, s. 442-443). 
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Vilka specifika attribut som ett varumärke ska förmedla i en reklam är ett svårhanterligt område. 
Flertalet marknadsförare anser att företag borde sikta in sig på endast en fördel med deras 
produkt i deras kommunicering med marknaden och verkligen trycka på den unikheten. Det finns 
ett begrepp som myntats i positioneringsstrategins syfte som kallas USP (Unique Selling 
Proposition) eller unik säljpoäng. Genom att företagen fokuserar på ett eller flera unika argument 
segmenterar de marknadens kunder efter vad som efterfrågas. Problemet är att det är svårt att 
kunna hävda att varumärket har högst kvalitet, det lägsta priset eller den bästa servicen då 
egenskaperna är svåra att mäta och jämföra. Dilemmat har gjort att många företag idag istället 
satsar på att förmedla en emotionell känsla och säljpoäng till varumärket. Med hjälp av en ESP 
(Emotional Selling Proposition) kan en produkt i princip vara likvärdig en konkurrents men ändå 
inneha ett större värde inom produktkategorin. Grundläggande är att företaget är tydligt med 
vilken eller vilka säljpoänger som de vill inrikta sig på i marknadskommunikationen. (Kotler et 
al. 2005, s. 443-444) 
 
Det finns olika tillvägagångssätt att erbjuda en unikhet inom flertalet olika områden. 
Målsättningen ligger i att erhålla en fördel gentemot sina konkurrenter inom samma 
produktkategori. 

3.3.3. Konkurrensvinnande metoder i positionering 
Teknologin som används idag blir mer välkänd och utbredd på många marknader och att vinna 
med en högre kvalitet kan te sig svårt i många avseenden för företag i teknikbranscher, men det 
är ett sätt att marknadsföra sina produkter. Vad som kan diskuteras är huruvida kvalitet uppfattas 
av konsumenterna och vilka basala krav som finns. Företagen måste tydligt visa upp vad det är 
som de syftar på när de skriver att deras produkter håller en hög kvalitet, därför att definitionerna 
av begreppet kan te sig oerhört olika konsumenter sinsemellan. (Kotler 1999, s. 18) 
 
En strategi som är intressant är att erbjuda en bättre och mer kundvänlig service. Även begreppet 
god service definieras på olika sätt. Olika former av bra service skulle kunna ha typiska drag av 
snabbhet, tjänstvillighet, tillgänglighet och kunskapserfarenhet. Varje enskild individ värdesätter 
olika servicefaktorer vilket gör att det är essentiellt att företagen känner sina kunder väl. (Kotler 
1999, s. 19) 
 
Priset är en faktor som är avgörande för många konsumenter och för vissa produkter är det 
rentutav en investeringsfråga. Valet att försöka vinna med lägre priser är dock känsligt och 
företagen måste noggrant analysera de absolut basala behoven och kraven på exempelvis kvalitet 
och service. Det räcker inte med att vara billigast om kunderna inte känner tillförlitlighet till 
varumärket. Vad som inte ska glömmas är att konsumenters köpbeteende instinktivt säger att det 
är oklokt att betala för mycket, men så även att betala för lite. Priset vägs oavbrutet mot värdet 
som erhålls. Om priset är högt förlorar kunden pengar, men det är allt. Är priset för lågt kan 
resultatet ibland bli förödande och istället kan både pengar och produkt förloras. (Kotler 1999, s. 
19, Weele 2005, s. 84) 
 
Genom att skapa stora marknadsandelar kan företag mer eller mindre dominera en marknad, 
vilket medför att en fördel exempelvis blir att varumärket oftast är top-of-mind. På många 
marknader är det viktigt att ha en hög igenkännedom för sitt varumärke. Det gäller att synas i 
många sammanhang och påminna kunderna om deras existens och diverse nyheter. Det är 
betydelsefullt att hela tiden vara i ropet. (Kotler 1999, s. 20) 
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Anpassning och förändring efter kundernas specifika önskemål är något som blivit populärt. 
BMW började för cirka tio år sedan att erbjuda en funktion på deras Internethemsida där kunder 
kunde skapa sin egen personliga BMW och enkelt få reda på när den skulle bli klar och priset för 
just deras modell(Kotler 1999, s. 185). Unikhet är som tidigare nämnt något som värdesätts 
oerhört högt av många människor och bristen på unika produkter gör att en kundanpassning likt 
BMW:s fall blir intresseväckande. Genom att involvera kunden i köpprocessen ges en större 
möjlighet till att välja precis den specifikation på produkten som önskas och tillfredsställelsen 
hos kunderna torde ökas. (Kotler 1999, s. 20) 
 
En kontinuerlig produktutveckling är en förnuftig strategi att följa, enkannerligen om företaget 
redan har en framträdande position gentemot sina konkurrenter gällande produktutveckling. Vad 
som kontinuerligt måste has i åtanke är att den nya utvecklingen ska vara kundanpassad och 
efterfrågad på marknaden. Frågan är hur mycket mer en kund är beredd att betala för en 
uppgradering eller ny egenskap hos en produkt. (Kotler 1999, s. 20) 
 
Ett annat sätt att vinna konkurrensfördelar är genom att uppfinna nya produkter och egenskaper. 
(Kotler 1999, s. 20-21) 
 
Vad som är uppenbart är att det inte finns enbart en väg att välja när företag ska utmärka 
speciella produktattribut och argument i sin marknadskommunikation. Enligt Michael Porter, 
känd professor vid Harvard Universitet, har egentligen företag inte någon utpräglad strategi så 
länge som de erbjuder samma saker som sina konkurrenter fast bara ”lite bättre”. För att vara 
operativt utmärkande behöver företagen särskilja sig markant, och det går fortfarande att ha en 
kraftfull strategi som har tydliga karaktäristiska skillnader mot konkurrenterna. (Kotler 1999, s. 
22) 

3.4. Utveckling och ”brus” på produktmarknaden 

3.4.1. Asiens tillväxt och teknologisk utveckling 
Det finns en trend som ägt rum ett bra tag som visar på att Asien, och då framförallt Kina och 
Indien, har en expanderande ekonomisk och industriell tillväxt. Stora delar av Asien börjar nu 
också att adaptera och utveckla den teknologi som används av de större företagen i Nordamerika 
och Europa. De börjar närma sig den kunskap som behövs för att lyckas på många stora 
ekonomiska marknader. Det är däremot svårartat för andra storföretag att operera på Kinas och 
Indiens marknader. Det är många som försökt men inte lyckats leverera positiva resultat.  
(Cateora & Graham 2007, s. 375-376, Kotler et al. 2005, s. 224-225) 
 
Prognosen för de asiatiska utvecklingsländerna kommer under 2008 att få en stabil tillväxt enligt 
den asiatiska utvecklingsbanken, ADB. De stigande priserna på bränsle och livsmedel ger en 
mindre tillväxt än år 2007, men ADB:s ekonomer tror att Asien kommer att hantera den globala 
avmattningen väl. De två länder som de senaste åren varit de starkaste motorerna på marknaden, 
Kina och Indien, kommer även de att gå en reduktion till mötes, men ändå öka mer procentuellt 
sett än genomsnittet i Asien. (...men Asien växer stabilt, Dagens Industri, 08-04-03) 
 
Flera marknader speglas idag av en teknologisk utveckling i en rapid fart. Lägessituationen gör 
att företag måste vara mer alerta och koncentrerade på hur marknaden förändras och vilken ny 
teknologi som offentliggörs. Ibland kan ett företag agera restriktivt för att den teknologiska 
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utvecklingens tempo ska bromsas ner. Ett passande exempel på det är bilindustrin, som försiktigt 
närmar sig nya framsteg istället för att slå igenom med ett stort genombrott. (Albertsson & 
Lundqvist 2007, s. 31)  

3.4.2. Miljökonsideration och uppmärksamhet 
Miljöfrågors inflytande är idag allmänt accepterat av företagen på marknaden. Det finns en större 
medvetenhet om att det inte går att ignorera miljöns betydelse för människans överlevnad och 
framförallt ses miljön inte längre som ett hot för företagen, utan som en potential. Återvinning 
och färre utsläpp är viktigt för många leverantörers image. (Albertsson & Lundqvist 2007, s. 32) 
 
Det har blivit ett större socialt ansvarstagande hos dagens företag att leda sina företag i 
miljövänliga riktningar. Regeringar, företag, organisationer och ända ner till den enskilda 
individen är måna om att visa deras miljöarbete och att de känner ett etiskt ansvar att upprätthålla 
den ekonomiska tillväxten, samtidigt som de skyddar miljön för framtida generationer. 
(Cateora & Graham 2007, s. 67-68) 
 
Miljötänkandet är idag vitt utbrett i de flesta av Europas länder och regeringar inför mer strikta 
regler gällande utsläppsrättigheter(Weele 2005, s. 22). Det är inte bara i västvärldens länder som 
miljökonsiderationen ökat, även Kina har den senaste tiden blivit mer miljömedvetna(Zhao, s. 
130-140).  
 
Världsmarknadens konsumenters beteende är i förändring och det är viktigt att leverantören är 
medveten om de utvecklingar som sker. Weele talar om en äldre population, ett ökande gap i 
inkomst mellan människogrupper, en anpassning till andra länders kulturers köpbeteende och en 
ökning av familjer med bara två arbetandes föräldrar och inga barn. Dessutom trycker han extra 
mycket på en stark ökning av konsumenters intresse för miljövänlighet, så kallade ”gröna” eller 
miljömässiga problem. (Weele 2005, s. 306-307) 
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4 Empiri 
I kapitlet presenteras den empiriska datan som erhållits från intervjuer med representanter från 
bilföretagen BMW, KIA Motors och Toyota. Inledningsvis presenteras en kort företagshistorik, 
de intervjuade respondenterna och bilföretagens målgrupper. Därefter beskrivs bilföretagens 
budskap och mål med meddelandet som sänds ut, för att slutligen mynna ut i vilka argument som 
används och tankar om påverkande omvärldsfaktorer. Vidare ger reklambyråerna Hundra 
Reklambyrå och Innovaform sina åsikter och tankar om de utvalda bilföretagens förutsättningar, 
bilindustrins utvecklingsskede och betydelsefulla argument i kommunikationen. Intervjuguiden 
som använts till intervjuerna finns som bilaga. Slutligen förs det ett resonemang om empiriska 
observationer som klassas som brus ur ett kommunikationsperspektiv. 
 
Vad som ska tydliggöras inför empirikapitlet är att de intervjuer som förts har varit 
svårstrukturerade, då verkligheten inte alltid är lätt att påverka och strukturera. I syftet att göra 
läsningen mer begriplig så har jag använt mig av svärtade rubriker som kan underlätta 
strukturen i kapitlet, men de väljs dock inte att tas med i innehållsförteckningen. 
——————————————————— 

4.1. Empiriskt intervjumaterial 
I det empiriska intervjumaterialet presenteras tre intervjuer med representanter från de tre utvalda 
bilföretagen och följs slutligen upp med två intervjuer med två reklambyråer. 

4.1.1. BMW 
BMW Sverige AB bildades år 1991 och har idag tre egenägda försäljningsanläggningar i Solna, 
Danderyd och Göteborg. Deras moderbolags huvudkontor ligger i tyska Bayerndistriktet och 
förkortningen BMW står för Bayerische Motoren Werke. Företaget har en erkänt stor 
varumärkeskännedom i Europa och resten av världen. De tillverkar inte endast bilar utan har 
även motorcyklar i sin produktionslinje. Bilmodellerna som säljs är klassificerade i olika 
serienummer eller bokstäver, exempelvis 3-, 5- och M-serierna. Företaget är idag även ägare till 
bilmärkena MINI och Rolls-Royce. De är också verksamma i olika motorsporter, där det största 
skyltfönstret med största sannolikhet är Formel-1. 
(BMW Sverige 2008) 
 
Jennifer Klingberg är marknadsassistent och Jim Lingman är försäljare på Auto7H AB i Borås, 
som är en återförsäljare för BMW. De berättar att BMW vänder sig till alla marknadens kunder, 
men att alla kanske inte vänder sig till BMW. Det finns dock även en stor marknad för företagets 
begagnade bilar och därför understryker Lingman att det inte sker någon avsiktlig segmentering. 
Däremot tycker Klingberg att varumärket ändå hamnat i en kategori med de lite mer ansedda 
premiumvarumärkena. Kunderna som köper en BMW är ofta mycket bilintresserade och vet vad 
de vill ha i ett bilköp.  
 
När du älskar att köra 
Lingman talar direkt om BMW:s slogan ”När du älskar att köra” när budskapets mening ska 
förklaras. Det är mycket körglädje och bilintresse som är i fokus. Körglädje är ett begrepp som är 
svårförklarat menar Lingman, det måste nästan provas för att förstå vad det innebär. Han 
fortsätter och säger att när du väl kört en BMW så vet du vad körglädje innebär. BMW är oerhört 
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säkra på sina bilar och provkörningar är en bra marknadsföring. Många kunder säger att 
väghållningen är en stor del av körglädjes definition, och ur den aspekten berättar Klingberg att 
BMW är ”outstanding” i kundundersökningar. När jag frågar Klingberg och Lingman om hur de 
tror att företagets varumärke lyfter körglädjens styrka menar de att det självklart spelar en roll, 
men att det faktiskt finns en anledning till att BMW har den positionen och det anseende de har 
idag. 
 
Klingberg säger att BMW alltid vill nå ut med ett budskap av innovativa lösningar. Företaget har 
alltid haft en stark anrik historia vad det gäller exempelvis motorstyrka. Kvalitet är ett attribut 
och en känsla som BMW vill att marknadens konsumenter ska associera med varumärket. 
 
Företaget använder flera typer av medium som TV, tidningar, events, direktreklam och diverse 
jippon. De sponsrar även mycket lokalt, och Klingberg berättar att de har ett samarbete med både 
Elfsborg IF och Borås Basket. 
 

Syns man inte så finns man inte. 
Jim Lingman, Auto7H, 08-05-09 

 
Marknadskommunikationens argument och påverkande omvärldsfaktorer 
BMW vill visa i sin kommunicering med marknaden att deras bilar har en unikhet och ett 
erbjudande som inget annat varumärke kan matcha. Klingberg berättar att den körglädje och 
emotionella upplevelse som kunderna får genom att köra en BMW är vad de främst använder 
som argument. Det har att göra med företagets historia likväl som deras vision.  
 
På senare år har det hänt mycket i BMW:s utbud och således i deras kommunikation. 
Miljöinnovation är idag ett av företagens huvudsakliga argument som de använder. Lingman 
säger att bilarnas prestanda ökar samtidigt som bränsleförbrukningen minskar, och menar att 
BMW har de bästa dieseldrivna bilarna på marknaden. Istället för att fokusera på prestanda så har 
utvecklingen fört med sig en stenhård satsning på miljön, och den har nu övertagit en stor del av 
utrymmet i kommunikationen. Företaget driver nu en kampanj som kallas BMW on Tour, där de 
åker runt på flera platser runt om i Sverige och gör reklam för de bästa miljöbilarna BMW har att 
erbjuda. Lingman berättar att BMW jobbar lite i motvind när det gäller deras miljöbilar då 
dieseln fortfarande är straffskattad, men att företagets totala försäljningsvolym ändå består av 
cirka 60 procent dieselbilar. Klingberg förklarar att BMW väntar med att släppa en 
miljöinnovativ produktutveckling tills de säkert vet att de kan erbjuda den allra bästa 
kvalitetslösningen. Hybridbilar är på gång, men kommer inte att lanseras förrän det finns en 
riktigt bra modell. BMW vill behålla ryktet av att inte släppa någon ny bil som verkligen inte är 
”tipp-topp” i konkurrenssyfte, det skulle kunna skada deras varumärkes anseende. För tillfället 
bedrivs det forskning om hur vätgas kan användas som bränsle.  
 

Om det hade funnits något bränslealternativ som hade varit 
hundraprocentigt bäst så hade det förmodligen inte varit så stor 
diskussion i massmedia. Ingen vet ännu hur framtiden ser ut, och det kan 
faktiskt vara farligt för vissa företag som riktar in sig på ”fel” bränsle. 
Jim Lingman, Auto7H, 08-05-09 
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Klingberg menar att om det om tre år slås fast att dieseln är ett dåligt drivmedel så kan det 
absolut skada BMW:s varumärke, då det kommer att finnas ett stort antal bilar som inte kommer 
att kunna säljas på marknaden för begagnade bilar. 
 
Jim Lingman berättar att Dagens Industri skrivit(Kändisarnas nya miljöfavorit, 08-04-12) om att 
celebriteter runt om i världen har fått en ny favorit bland miljöbilar. BMW:s Hydrogen 7 har 
enligt tidningen gett Toyota Prius en match om positionen som den mest populära miljöbilen, och 
som namnet avslöjar så kan bilen drivas med hjälp av vätgas. Kända profiler som Jay Leno, 
Cameron Diaz och prins Albert av Monaco har alla fått en Hydrogen 7, vilket skapat 
uppmärksamhet i massmedia. Enligt BMW så är bilen snart redo för en större produktion. 
 
Enligt Klingberg är ett av BMW:s starkaste argument en indirekt kommunicering med 
marknadens konsumenter, och det är de bilar som redan kör omkring på vägarna. Varumärket är 
så pass starkt att det blir till en reklam för företaget bara genom att visa upp sig. 
 
Angående de nya asiatiska bilföretagen så är Klingberg och Lingman eniga om att de inte innebär 
en direkt konkurrens för BMW. De har olika målgrupper och andra värderingar om vad 
begreppet bil innefattar. Bilar med ett mycket lågt pris tar inga kunder av BMW. Klingberg 
understryker att Sverige är en landsbygd medan det i Kina och Indien finns många stora 
stadskärnor och det färre behov av en ”riktig” bil. Däremot kan säkerligen en liten kostnadslåg 
bil bli populär som en andrabil i Sveriges storstäder.  
 
Vad gällande möjligheten att differentiera sig teknologiskt sett så menar Lingman att kvalitet 
rörande teknik fortfarande är och kommer att vara ett viktigt argument. Många varumärken har 
ändå en egen nisch som de trycker extra mycket på, som exempelvis Mercedes som ger en lite 
mer exklusiv känsla en vad BMW gör. Gränserna må suddas ut en aning men Lingman tror aldrig 
att de kommer att försvinna helt. Klingberg menar att det finns få rent dåliga bilvarumärken idag, 
men att det ändå finns ett toppskikt som utmärker sig och där befinner sig BMW.  
 

Det går inte enbart att sälja en bil på grund av dess varumärke, det måste 
finnas någon substans bakom det. 
Jennifer Klingberg, Auto7H, 08-05-09 

4.1.2. KIA Motors 
KIA har sålt bilar i Sverige sedan 1998 och företaget heter numera KIA Motors. Varumärket är 
således relativt nytt på marknaden, men märks alltmer intensivt i diverse mediekanaler. För 
tillfället finns det ett tiotal bilmodeller att välja mellan för den svenska publiken, tillgängliga hos 
över 70 återförsäljare runt om i landet. Bland deras kanske mest uppmärksammade modeller 
återfinns familjebilen KIA cee´d, som tidningen Motorföraren gav den prestigefyllda titeln ”årets 
familjebil” år 2007. Företaget är tillsammans med kanske främst Hyundai Sydkoreas bidrag till 
bilindustrin, och likt sin kusin har det under de senaste åren skett en stor satsning på att öka sin 
varumärkeskännedom vilket flertalet utmärkande sponsringar kan skvallra om. 
(Välkommen till KIA Motors 2008) 
 
Janett Henter är marknadschef på KIA Motors i Sverige och är stationerad i Upplands Väsby. 
Hon berättar i en telefonintervju att variationen på KIA:s utbud av olika bilmodeller är bred och 
att det finns en bil som passar de flesta kundsegmenten på marknaden. Företagets bilkunder är 
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jämnt fördelat i åldrarna 25-60 år, men den kommunikativa målgruppen är som regel mellan 25 
och 35 år gamla. Henter förklarar att vilken målgrupp som varumärket riktar sig till är mycket 
beroende på kampanjen för vilken specifik bilmodell som bedrivs för stunden. 
 
The power to surprise 
Henter berättar att KIA vill förmedla en känsla av “young at heart” i sin 
marknadskommunikation, där företagets bilkunder är dynamiska och vill leva ett aktivt liv. KIA 
syns ofta i stora idrottssammanhang och sponsrar globalt fotbollsförbundet UEFA, EM-slutspelet 
i fotboll i Österrike-Schweiz år 2008, Davis Cup och Rafael Nadal, en av tennisens allra största 
frontfigurer. I Sverige kan deras satsning på sport märkas genom samarbetet med 2007 års 
svenska mästare i Allsvenskan, IFK Göteborg. Genom sponsringarna menar Henter att KIA vill 
förmedla en känsla där deras bilar och varumärke förknippas med ett aktivt liv. Det finns inget 
behov av att se prestigefull ut, det ska istället finnas en säkerhet och trygghet i KIA:s bilägares 
personligheter.  
 
Henter förklarar att rörande KIA:s marknadskommunikation har det egentligen bara vara taktiska 
säljkampanjer för enskilda modeller som företaget opererat i Sverige med. Därmed har det bara 
varit kortsiktiga byggstenar i företagets positionering. De senaste åren har KIA dock arbetat med 
att få bort sin stämpel av ett lågprisvarumärke till att sända ut ett budskap av prisvärdhet och ett 
smart val. Varumärkets kommunikativa plattform är ”The power to surprise”, och med den 
sloganen försöker företaget använda media eller diverse events som sticker ut och är annorlunda. 
Henter beskriver ett exempel för ungefär två år sedan då en av företagets bilmodeller placerades 
inne på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Ett samarbete med varumärket iPod upprättades och 
en begränsad upplaga med bilar kallades för i-white och i-black. Syftet var att visa upp en känsla 
av ”fashion” och fräscha modeattiraljer hos varumärket, och dessutom sätta igång en spridning 
av ”word-of-mouth”. När kunder därutöver hör begreppet ”limited edition”, alltså en begränsad 
upplaga, blir de än mer intresserade och nyfikna på en bil enligt Henter. Design och stil är 
följaktligen ett attribut som KIA:s varumärke vill associeras med. 
 
Nyligen har KIA bedrivit en reklamkampanj som tydligt riktar sig till de kvinnliga bilkunderna, 
men enligt Henter så är det endast en taktisk försäljning av en enstaka bilmodell och har 
ingenting att göra med varumärkets positionering.  
 
Marknadskommunikationens argument och påverkande omvärldsfaktorer 
KIA satsar mycket på att visa att de har en hög kvalitet och säkerhet i sina bilar, och enligt 
Henter är det viktigt att göra så för varumärket då det ses som relativt nytt och okänt hos de 
svenska bilkonsumenterna. Företaget försöker skapa ett förtroende för varumärket och då är 
kanske framförallt säkerhet viktigt för den svenske bilägaren. Henter tar upp ett exempel med 
deras familjebil KIA cee´d, som förutom utnämningen årets familjebil fick högsta betyg euro-
NCAP:s säkerhetstest, och menar att dylik publicitet betyder mycket för KIA som varumärke. 
Det är och kommer alltid att vara viktigt att känna sig säker rörande produktkvaliteten. Därför 
ger KIA ut långa uppmärksammade garantier och försäkringar med intentionen att göra 
konsumenten tryggare i sitt köp. Metoden att ge ut längre garantier har blivit populärt bland 
större bilvarumärken, även om många fortfarande inte ser KIA som ett hot. Henter berättar att i 
Tyskland har exempelvis BMW börjat med en 6 års lång nybilsgaranti.  
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När frågan om hur Henter tror att prisaspekten kan påverka den svenska bilmarknaden berättar 
hon att tillsammans med KIA:s pr-chef nyligen diskuterat att ett varumärke kan komma undan 
med nästan vad som helst så länge det har ett betydligt lägre pris. Det spelar mindre roll om 
bilarna har sämre kvalitet eller säkerhet. Hur det skulle gå för de asiatiska bilmärkena beror helt 
och hållet på hur de skulle välja sin strategi när de går in på marknaden i Sverige. Henter menar 
att om de inte bryr sig om deras varumärkes position utan endast vill sälja bilar så finns det 
säkerligen en potential för att tilltala ett stort kundsegment. Det är därför viktigt för KIA att inte 
sålla sig till kategorin för lågprisvarumärken utan fortsätta med sin prisvärdhet som argument i 
sin marknadsföring. 
 
Angående hur miljövänligheten kommer att utnyttjas i ett kommunikativt syfte så tror Henter att 
det kommer att användas ett par år till om inte mer, men allting beror på vad produktutvecklingen 
resulterar i. Försäljningen av miljöbilar har ökat markant de senaste två åren, och det råder inga 
tvivel om att miljöbilen är framtidens bil. Speciellt i åtanke framtida politiska beslut och 
lagstiftningar, och Henter tar upp ett exempel med försäljning av jeepar i Danmark. Regeringen 
fastställde en ny skatt på jeepen, vilket ledde till att försäljningen sjönk över en dag med 90 
procent. Hela marknaden för bilmodellen blev kall, och trots ideliga sänkningar av priset på 
jeepar så att skatten inte skulle spela någon roll initialt har det inte gett någon effekt på 
köpbeteendet. Det finns en större utbredd ansvarskänsla hos dagens bilägare. Till följd av det så 
menar Henter att det är nästintill ofrånkomligt att ignorera miljöaspekter i kommuniceringen med 
kundmarknaden. Henter tror att många bilkonsumenter idag är tveksamma över att ens köpa en 
bensindriven bil för att de är oroliga att de inte kommer att kunna sälja av den igen om två år. 
Hon menar att det är många som avvaktar med sitt bilköp för att se vad produktutvecklingen 
resulterar i.  
 
Henter berättar vidare att KIA har ett stort forskningscenter nere i Sydkorea där de intensivt 
arbetar med produktutveckling enbart ur en miljösynpunkt. Företaget satsar främst på hybridbilar 
och har flera modeller på gång som inom en snar framtid är klara för lansering. För tillfället finns 
det dock endast diesel eller biodiesel som bränslealternativ för KIA:s miljöbilar i Sverige. Henter 
menar att satsningen är bra marknadsföring och kommer inom kort att intensifieras i 
marknadskommunikationen. 
 
Enligt Henter har regeringen i Sverige diskuterat att ge ut en säkerhetspremie på 10 000 kr år 
2009 utöver den miljöbilspremie som finns redan idag. Om förslaget skulle gå igenom öppnar det 
upp nya potentialer för en intensifiering av säkerhetsaspekten i marknadskommunikationen. 
Henter fortsätter och säger att de svenska bilägarna är mycket säkerhetsmedvetna i deras val av 
bilvarumärke. Kommunikationsmässigt sett har emellertid säkerheten tonats ner lite de senaste 
åren till förmån för exempelvis miljöuppmärksamhet, men det är med största sannolikhet många 
svenska bilkonsumenters högsta prioritering i deras köpbeslut. Henter är dock osäker på vilket 
sätt som säkerhetsaspekten kommer att visas i kommunikationen, det får helt enkelt framtidens 
produktutveckling visa. 

4.1.3. Toyota 
Japanska Toyota är det näst största bilföretaget i världen och tillverkar nästintill 7 miljoner bilar 
om året som säljs i över 160 länder. Företaget har sedan länge varit i en ledningsposition på 
Asiens marknad men tillhör också den absoluta toppen i försäljningsstatistiken i Sverige, Europa 
och USA. Kundnöjdheten i Sverige är erkänt hög och enligt tidningen Vi Bilägare är Toyotas 
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bilar i topp på listan över de nöjdaste bilägarna. Bland de 17 bilar som erbjuds Sveriges marknad 
återfinns några oerhört välbekanta modeller som Avensis, Yaris, RAV4 och en av de mest sålda 
bilarna i världen, Corolla. De har även Prius, en bil som drivs av både bensin likväl som 
elektricitet, och som fått extremt mycket uppmärksamhet i världspressen runtom i världen med 
sin innovativa hybridfunktion. (Toyota Sweden 2008) 
 
Linnea Freiholtz är marknadskoordinator och Caroline Olofsson arbetar inom marknad/IT på 
Toyota Center i Göteborg. De förklarar att visionen för vad företagets marknadskommunikation 
ska resultera i är styrt av Toyotas huvudkontor i Stockholm, men att de använder den visionen 
som starka riktlinjer i deras kommuniceringsarbete med Göteborgs kunder. Toyotas målgrupp är 
oerhört bred och idén är att det ska finnas en bil för varje efterfråga. Marknaden delas in i olika 
segment där livsstil och värderingar står i fokus. Det kan exempelvis vara familj, stadsbo, 
miljömedveten, rekreativ eller multianvändning. Freiholtz förklarar att tillväxt är ett nyckelord i 
företagets vision och redan år 2010 räknar Toyota med att ha 27 modeller att erbjuda den svenska 
marknaden, allt i linje med att kunna erbjuda en bil för varje smak. Enligt Olofsson är det bara 
fyra procent av alla Toyotas bilmodeller i världen som når Sverige, vilket verkligen understryker 
att Toyota totalanpassar sitt utbud utifrån vad som efterfrågas. 
 

Det ska finnas en Toyota för alla. 
Caroline Olofsson, 2008-04-22 

 
Today Tomorrow Toyota 
Olofsson berättar att Toyota har en grundfilosofi i deras budskap över hela världen som de kallar 
The Toyota Way. I den filosofin finns det 14 principer som är karaktäristiska och som Toyota 
alltid strävar efter. Det kan vara att jämna ut arbetsbelastningen, låta efterfrågan styra och 
undvika överproduktion, basera beslut på ett långsiktigt tänkande även om det sker på en 
kortsiktig bekostnad av kapital och att vara en lärande organisation som ständigt vill förbättras. 
Enligt Freiholtz är en av de kanske kändaste principerna att alltid ta tag i problemet direkt och 
”dra i snöret” när det uppstår komplikationer på bandet. Problemet ska alltid lösas direkt och på 
plats för att förbättras och utvecklas. 
 
Freiholtz och Olofsson tror att de associationer som väcks hos de svenska bilkonsumenterna till 
Toyotas varumärke är främst säkerhet, miljöinnovation och en hög kvalitet. Det finns även 
marknadsundersökningar som pekar på att det är just de tre argumenten som är vanligast, vilket 
är förträffligt för Toyota då de utgör tyngdpunkter i deras budskap som de vill förmedla till 
kunderna.  
 
Toyota är oerhört miljömedvetna berättar Olofsson. Företaget har till och med gått så långt att de 
tagit bort vissa modeller som inte ansågs tillräckligt miljövänliga. Freiholtz säger att de är 
mycket måna om att följa The Toyota Ways principer och vara ett föredöme för sina 
konkurrenter i produktutveckling. Företaget satsar på hybridbilar och tar avstånd från 
etanolbränslet. Olofsson tror att Toyotas modell Prius har byggt mycket av de miljöinnovativa 
känslor som finns hos marknadens konsumenter, och menar att eftersom bilen var en av de allra 
första miljöbilarna så blev Toyota pionjärer för miljöinnovation.  
 
Freiholtz menar att Toyota är i en förändringsprocess när det gäller vilket medium som de 
använder för att kommunicera ut sitt budskap. Idag går ungefär 70 procent av 
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marknadsföringskapitalet till ”print”, som är direktreklam och reklam i tidningar. Det kommer att 
bli mer viktigt att annonsera på Internets marknadsplatser för att underlätta för kunden och göra 
hennes jämförelseprocess smidigare. Om det är den äldre generationen som företaget riktar sig 
till är dock print fortfarande mest effektivt. TV-reklamer är populärt i syftet att stärka och bygga 
associationer kring varumärket. Freiholtz menar att den absolut bästa och mest effektiva 
reklamen är den redaktionella/massmediala uppmärksamheten. 
 
Marknadskommunikationens argument och påverkande omvärldsfaktorer 
Freiholtz förklarar att företaget satsar mycket på att visa upp en enkelhet och trygghet med att 
köpa en Toyota. Det är typiskt varumärkesbyggande reklam att stoltsera med Sveriges bästa 
servicesupport, och att Toyotas bilar är mest pålitliga. Olofsson berättar att det finns en TV-
reklam som har offentliggjorts under en tid, där bilägare stjäl Toyotas bilmärken för att klistra på 
dem på sina egna bilar innan de ska bilbesiktigas. Budskapet är att Toyotas bilar har ett anseende 
hos bilprovningen att aldrig gå sönder eller krångla. Det är ett smart sätt att visa att Toyota har en 
hög kvalitet utan att trycka på långa garantier och försäkringar i marknadskommunikationen.  
Toyota arbetar kontinuerligt med branding och har åtskilliga sidoaktiviteter förutom sin 
bilproduktion. Freiholtz berättar att Toyota har en egen stad som är lika stor som Göteborg, 
Toyota City, där allt är så miljöinnovativt och högteknologiskt som möjligt. Företaget lägger 
smått osannolika 38 miljoner om dagen på att utveckla inte bara sina bilar utan andra projekt som 
ska främja miljövänligheten i storstäder. Olofsson menar att Toyota verkligen ligger steget före i 
produktutveckling, där målet inte är att bli störst först utan att hela tiden förbättras.  
 
Enligt Olofsson så är Toyota oerhört kundanpassat och de arbetar ständigt för att tillfredsställa 
varje enskild Toyotaägares behov och efterfråga. Idag erbjuder Toyota många bilmodeller med 
vissa möjligheter till anpassning efter önskemål, och därmed kan kunderna sätta sin egen prägel 
och välja efter egna tycken sin bils utseende.  
 
Angående nya asiatiska bilmärken tycker Freiholtz att det alltid ska has en respekt för 
konkurrenter, även om det kan tyckas att de inte konkurrerar på lika villkor. Hon tar upp 
exemplet med flera japanska bilmärken, där de initialt inte togs på tillräckligt stort allvar av 
europeiska och amerikanska bilföretag. Olofsson tror att det kommer att ta ett bra tag innan 
exempelvis Tata Motors kan slå igenom i ett land som Sverige, där bilkonsumenterna är mycket 
säkerhets- och trygghetsbenägna. Hon tror att det återstår flera år av produktutveckling av de 
modeller som erbjuds just ur säkerhetsaspekten, då svenska bilister är oerhört säkerhetsmedvetna. 
Det tar dessutom ett bra tag innan nya bilmärken skapar ett förtroende på marknaden. 
 
Olofsson berättar att de händer en hel del nu i Toyotas marknadsföring. Det kommer att ske 
dramatiska utvecklingar de närmsta åren i bilindustrins utbud och till följd av det även i 
marknadskommunikationen. Det har varit lite stiltje de senaste åren på både fronterna, men nu 
kommer det att ske stora förändringar. Freiholtz menar att Toyota kommer att koncentrera sig på 
miljöinnovation, säkerhet och praktiskhet gällande bland annat servicesupport och underhållning 
i sin kommunicering med bilkonsumenter. Marknaden vet redan att Toyota är ett högt 
kvalitetssäkert varumärke, och därför behöver de inte använda det lika intensivt som ett 
argument. 
 
Freiholtz och Olofsson är eniga om att det är mycket betydelsefullt att vara tydlig i sin 
positionering och klar över vilka känslor som ett varumärke ska förmedla. De tar upp Saab som 
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ett exempel där varumärket inte längre väcker några känslor om identitet eller position, utan mer 
en förvåning över att det just inte infinner sig några associationer.  

4.1.4. Hundra Reklambyrå AB 
Hundra Reklambyrå har idag opererat över tio år i reklambranschen och har på den tiden blivit en 
populär och framgångsrik byrå. De arbetar mycket med att skapa en relation till företagets 
varumärke så att dess själ lyser igenom. Så länge utgångspunkten sker från varumärkets 
nuvarande position så faller sig scenariot för strategin naturligt. Företagets huvudinriktning är 
varumärkeskommunikation och positionering, och har bland flera Nordiska Kompaniet, 
Västtrafik och Bostads AB Poseidon som kunder. Andrea Tureson och Sören Svanlund är 
copywriters på företaget och ger sin syn på mitt problemkomplex. 
(Hundra Reklambyrå 2008) 
 
Bilmärkenas identitet och laddning 
Tureson tänker sig att BMW är ett statusmärke för människor som är bilintresserade och som 
framförallt bryr sig om hur de uppfattas när de åker i en bil. Det finns en känsla av en viss 
trendighet och innovation hos BMW:s kunder. Målgruppen känns ungdomlig och väcker en stark 
föreställning av sportighet. Svanlund fyller i och tycker att varumärket är ledande i den kategorin 
för bilkunder som söker en hög status och premiumkänsla, och som dessutom vill ha ut så 
mycket körglädje som möjligt. Han tycker att bilmärket ofta kan placeras i samma kategori som 
Mercedes och Audi, men där Mercedes är traditionellt sett lite mer klassisk lyxighet för den äldre 
mannen eller kvinnan och Audi är mer teknik och hög kvalitet i det avseendet.  
 
KIA Motors är enligt Tureson ett varumärke för de icke-statusmedvetna kunderna som endast vill 
ha ett transportmedel för dess huvudsakliga funktion att kunna färdas mellan läge A och B. 
Företagets kunder eftersträvar en jämn och bra kvalitet och är ute efter prisvärdhet främst. 
Varumärket i sig väcker inga som helst känslor hos Tureson, utan är mer ännu ett varumärke om 
än intressant på bilmarknaden. Svanlund påpekar att varumärket håller sig inom en helt annan 
kategori av bilar än BMW och riktar sig till ett helt annat segment än de personer som är tydligt 
medvetna om vilket varumärke som bilen de köper har. Skoda är ett annat bilmärke som kan vara 
likvärdigt KIA:s identitet, och för företagets kunder handlar det mer om ett förnuftigt bilköp och 
att få så mycket bil som möjligt för pengarna enligt Svanlund.  
 
Svanlund menar att Toyota har till skillnad från KIA opererat ett bra tag på den svenska 
marknaden och väcker betydligt mycket mer känslor som varumärke. Det känns som ett betydligt 
säkrare köp än KIA, trots att kvalitetsskillnaden mellan bilarna säkerligen inte skiljer mycket. 
Svanlund tycker att Toyota till viss del tagit över Volvos traditionella position och argument som 
säkerhet, trygghet och kvalitet. Toyota har blivit ett ”Svenssonmärke” och är en vanlig syn på 
vägarna, och det är lite den positionen som Volvo enligt Svanlund idag försöker att förändra. Det 
finns ett stort intresse för varumärket i sig, men det känns emellertid inte som ett premiummärke 
i någon mån. Tureson påpekar också att hon tycker att Toyota har tagit en stor plats inom 
miljötänkandet och menar att för henne väcker varumärket starka miljöinnovationskänslor.  
 
Den tekniska kvaliteten 
Svanlund och Tureson tror att det kommer ske en mindre fokusering på det kvalitetstekniska hos 
en bil i marknadskommunikationen av bilar. Att ha en hög kvalitet är ett oerhört viktigt attribut 
hos en bil, men då många varumärken börjar komma ikapp teknikpionjärernas tidigare stora 
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försprång blir det inte ett lika attraktivt argument att koncentrera sig på i reklam. Det tas nästintill 
för givet att ett erkänt varumärke kan erbjuda en tillräckligt bra kvalitet på deras bilar. För 
relativt nya bilvarumärken som exempelvis KIA är det dock viktigt att visa att de kan erbjuda 
samma goda kvalitet som andra likvärdiga konkurrenters bilar. Således bör ett nytt varumärke 
satsa mer på att visa i sin marknadskommunikation att de duger och är kvalitetssäkra, men för 
varumärken som BMW och Toyota som redan har den uppfattningen och tilliten behövs inte 
argumentet framhållas. En intressant aspekt som Svanlund tar upp är att på marknaden för 
begagnade bilar ser kunderna mer noggrant till vilket varumärke de köper. Det är få som skulle 
köpa en 8 år gammal KIA, men som emellertid inte har några som helst problem med att köpa en 
BMW som har 12 år på nacken. 
 
Miljöaspekter 
Tureson menar att ett hänsynstagande till miljön kan bilföretag inte ignorera i dagsläget, utan de 
måste arbeta intensivt för att utveckla sin bil så att den blir mer miljövänlig. Om de inte följer 
den riktlinjen blir det i princip omöjligt att överleva på marknaden då alla andra bilmärken 
kommer att fortsätta med sin produktutveckling. Om ett bilföretag skulle negligera faktumet att 
bilen ska vara så ”grön” som möjligt skulle deras varumärkes anseende kunna skadas. Enligt 
Tureson spelar det ingen roll vilken tidigare position ett varumärke har, det är viktigt ur en 
marknadsföringssynpunkt att visa att det kontinuerligt arbetas inom företaget för att göra sina 
bilmodeller så bränslesnåla och miljövänliga som möjligt. Dessutom är det enligt Svanlund 
viktigt att ur en framtida lag- och regelstiftningsaspekt satsa på miljöbilar.  
 
Priskrig och nya varumärken 
Svanlund och Tureson tror att det absolut finns en potential för extrembilliga bilar på den 
svenska marknaden, och menar att det finns ett kundsegment att tillfredsställa som inte vill lägga 
ut så mycket pengar på att köpa en bil. Om nu indiska Tata Motors exempelvis skulle lansera sin 
Tata Nano på den svenska marknaden och erbjuda ett pris betydligt lägre än de billigaste bilarna 
som finns på marknaden skulle det attrahera ett helt nytt segment av kunder, som kanske tidigare 
inte ens haft tanken på att köpa en bil på grund av priset. Däremot är det farligt att endast 
konkurrera med pris som variabel, eftersom om en ny konkurrent skulle komma in på marknaden 
med ett ännu lägre pris tappar varumärket direkt sin konkurrensfördel. Faktumet skulle kunna 
leda till ett priskrig mellan bilföretag. Svanlund menar att det alltid gäller att skapa en viss 
trovärdighet och ett förtroende till ett varumärke, speciellt när det handlar om en investering och 
”riskprodukt” som en bil ändå är. Svanlund poängterar att en bil är en stor ekonomisk 
investering, och även om det skiljer 30 000 kronor i pris så måste det finnas en säkerhet i köpet 
då priset är relativt högt. Priset och kvaliteten måste gå hand i hand. Dessutom understryker 
Svanlund att det finns en fullt kapabel marknad med begagnade bilar i Sverige, som absolut kan 
konkurrera ur prissynpunkt. 
 
Framtida argument i marknadskommunikation 
Enligt Tureson kan det vara svårhanterat och riskabelt för BMW att helt plötsligt försöka 
ompositionera sig och få en stämpel av ett ”grönt” varumärke. Företaget borde fortsätta att följa 
sin traditionella position som ett premiummärke och framhäva sin körglädje och design i sin 
marknadskommunikation, samtidigt som de självfallet måste visa upp på något sätt att de är 
innovatörer ur ett miljöperspektiv.  
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För BMW gäller det att inte fastna för mycket i sina gamla hjulspår, men 
ändå använda samma hjul.  
Andrea Tureson, 08-04-22 

 
Svanlund instämmer med Tureson och poängterar vikten för BMW av att fortsätta visa upp sina 
bilars design och stil, och behålla den ”vill ha” känsla som finns hos bilmarknadens kunder. KIA 
däremot har inte den känslan alls, och därför finns det en möjlighet för KIA att ”nischa in sig” 
inom en kategori som exempelvis miljö. Det är oerhört svårt för ett bilföretag att skapa en ESP 
till varumärket idag och framförallt att erhålla en unik differentiering gentemot konkurrenter. 
Toyota har enligt Svanlund en del sportigare modeller som är mycket attraktiva designmässigt 
sett, men samtidigt ser han en kanske lite större potential för KIA att satsa på design och stil i sitt 
budskap mot marknaden. Anledningen är att Svanlund tycker att Toyota har lyckats med sin 
strategi att deras varumärke ska fortsätta att kommunicera en trygghet, säkerhet, kvalitet och 
miljöinnovation. De är redan på toppen och är världskända med sin ”The Toyota Way” och deras 
innovation gällande miljö. Svanlund tror att framtidens positionering kan bli mer problematiskt 
för KIA. 
 
Svanlund och Tureson pratar om att det finns mer krav på det utvidgande produkterbjudandet 
idag på bilar. Det ska vara så prisvärt och praktiskt som möjligt, och dessutom enkelt och 
tidseffektivt. De anser att Toyota är lite före i tiden när de tidigt började använda sin erkänt goda 
service i marknadskommunikation, och menar att bilkonsumenter vill ha så få defekter och 
underhållningsproblematik som möjligt. Tureson understryker att konsumenter har så lite tid att 
avvara idag och därför verkligen vill ha en säkerhet i sitt köp. Svanlund fyller i och säger att de 
svenska bilägarna alltid har varit och förmodligen kommer att vara extremt säkerhets- och 
trygghetskrävande. Enligt Svanlund kommer det alltid att vara intressant att framhålla en 
säkerhet i både köpet och körningen av ett företags bil i marknadskommunikationen.  
 
KIA försöker att skapa det förtroendet som Toyota har idag och betonar just säkerhetsaspekten. 
De ger ut en rad olika långa garantier till sina kunder och angreppssättet att vinna de svenska 
bilkundernas förtroende är enligt Tureson ett klokt tillvägagångssätt. För Svanlund känns det som 
att KIA försöker likt många grannländers bilmärken, och då framförallt Toyota, att visa upp den 
erkända höga kvalitets- och säkerhetsstandarden på asiatiska bilar. Det finns en stor potential för 
KIA att lyckas med den strategin fortsätter Svanlund, och ger exempel på fler asiatiska bilmärken 
som är framgångsrika ur de aspekterna. Svanlund och Tureson tycker inte att KIA borde satsa på 
att bli ett lågprisvarumärke, utan fortsätta i en sann ”japansk” anda med att använda säkerhet och 
kvalitet som argument i marknadsföring. Samtidigt tar Svanlund upp ett generellt problem att det 
är många svenska bilkonsumenter som inte vill ”köra asiatiskt”, och det dilemmat är desto 
svårare att hantera.  
 
Tureson och Svanlund tycker att det är betydande att ett företag har en tydlig vision över vad de 
vill med sitt varumärke, och vad som berättigar dem att träda in på bilmarknaden. Det är 
betydelsefullt att ha någon typ av unik poäng och position för att bli ett framgångsrikt 
bilvarumärke som kan överleva framtidens omvärldsfaktorer. 

4.1.5. Innovaform 
Innovaform är en uppskattad reklambyrå som grundades år 1968 och har en stor erfarenhet av 
marknadskommunikation och reklam. De har arbetat tillsammans med många företag i olika 
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branscher. Av deras kunder genom åren kan nämnas framgångsrika samarbeten med Göteborgs 
Stad, SOS Alarm och Volvo, där de år 1995 ändrade bakgrundsfärgen på varumärkets logotyp till 
en mörkare blå. Företaget specialiserar sig på att skapa en önskad varumärkesidentitet genom en 
välplanerad strategi i designen och den visuella kommunikationen. Enligt Innovaform ligger 
nyckeln till en framgångsrik profilering i den grafiska formen av hur företag visas upp, och det är 
designen som gestaltar och kommunicerar affärsidéer. Bo Melin är Managing Director på byrån 
och tog sig tid för en intervju. (Innovaform 2008) 
 
Bilmärkenas identitet och laddning 
Enligt Melin är BMW ett premiummärke av högsta klass som representerar en sportighet mer än 
en lyxstandard. De attribut och argument som förknippas med varumärket är kvalitet, prestanda, 
precision och framförallt körglädje. De personer som kör BMW är måna om den tekniska 
kvaliteten som motorprestanda och precision och finner sin identitet i sportigheten som BMW 
anför. Det är inte på grund av ekonomiska eller säkerhetsfaktorer som konsumenter köper en 
BMW, utan för att uttrycka sig själv och visa sin identitet. BMW har en stark ESP som inte 
Toyota eller KIA kommer att kunna uppnå. Därutöver riktar sig BMW till ett mindre segment på 
marknaden enligt Melin, och det är viktigt att de fortsätter i den linjen då de absolut inte får 
förlora sin stjärnstatus.  
 
Melin tycker att Toyota är relativt identitetslöst, men erkänner att han inte har någon större 
kunskap om vilka modeller som företaget erbjuder. Däremot har Toyota varit pionjärer berörande 
innovation i miljöaspekter med deras hybridbil Prius, och därför kan de i mångas ögon ha en 
miljövänlighet som association och laddning till varumärket. Dessutom har de ett respekterat 
rykte om en bra bilkvalitet och hög säkerhet. För de konsumenter som inte vill ha en bil för att 
uttrycka sig är Toyota ett populärt och säkert alternativ hos allmänheten. Genom att de 
därförutom vänder sig till i princip alla segment gör att varumärkets potentialer ökar. Melin 
håller inte med Hundra Reklambyrå AB om att varumärket kan ta över Volvos laddning. Volvo 
har en svenskstämpel som de lever på och den identiteten kan aldrig Toyota växa in i.  
 
KIA är en uppstickare på marknaden som är än mer identitetstomt jämfört Toyota. Trots att de är 
nya på marknaden finns det enligt Melin ingen källa till oro vid ett köp av företagets bilar. Precis 
som de flesta asiatiska bilar håller de säkerligen en hög nivå kvalitets- och säkerhetsmässigt sett. 
Statusmässigt sett tycker Melin att det inte är någon skillnad mellan KIA och Toyota, de enda 
skillnaderna ligger i modellernas egenskaper och prisklasser. Det finns ingen laddning alls i 
KIA:s varumärke.  
 
När jag frågar Melin om varför Toyota kan stoltsera med Sveriges nöjdaste kunder tror han att 
det har att göra med kraven och vad som förväntas av en bil, och menar att BMW:s kunder är 
mer krävande.  
 
Den tekniska kvaliteten 
Melin understryker att kvaliteten som produktattribut kommer att bli svårt att differentiera sig på 
i framtiden, och tar upp ett exempel mellan de tyska varumärkena Skoda och Volkswagen. De är 
under motorhuven nästintill likadana bilar, men den ena betalar du en betydligt högre summa för. 
Den enda anledningen är egentligen att en Volkswagen har en identitet och status laddat till deras 
varumärke, medan Skoda är identitetslöst. Således är varumärket en oerhört fördelaktig 
komponent att kunna associera med en bil, och enligt Melin kommer det förmodligen bli än mer 
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viktigt i framtiden då det finns färre sätt att utmärka sig på kvalitetstekniskt sett. 
Produktutveckling är något som går mycket snabbt idag och företag kan presentera helt nya bilar 
under en 18 månaders period. Nya produktmodeller på marknaden har lätt att sälja in sig hos 
återförsäljare. Det kan liknas vid att om en klädesaffär endast har en jeansmodell att sälja är det 
inte säkert att den modellen passar dig, men har du 15-20 olika par att välja mellan så blir det 
lättare. Det finns i dagsläget ett positioneringsproblem för företag som tidigare prioriterat kvalitet 
som sitt huvudsakliga attribut och Melin tycker att det blir intressant att se vad framtiden för med 
sig. 
 
Miljöaspekter 
Melin anser att de bilföretag som inte har en tydlig och stor miljösatsning i deras bilproduktion 
inte kommer att överleva den framtida utvecklingen. Det finns fortfarande mycket att göra 
miljötekniskt sett i bilutvecklingen och miljövänlighet kommer med stor sannolikhet att fortsätta 
framhållas i marknadskommuniceringen framöver. När väl den ultimata lösningen på en miljöbil 
bestämts, vare sig det är etanol, hybrid eller diesel, så finns det längre ingen diskussion om vilket 
alternativ som ska väljas. Då övergår det istället till ett tekniskt problem och det kommer att 
jämföras vilken bil som har den kvalitetsmässigt bästa miljöapplikationen. Miljö är således ett 
”tillfälligt” brus som eskalerats i och med dess uppståndelse i massmedia och allmänhetens nya 
värderingar. I ett marknadskommunikativt syfte kommer miljöaspekter att spela en stor roll de 
närmsta åren, men Melin betonar att när utvecklingen väl visat vilken väg som ska väljas 
kommer argumenten förändras. 
 
Priskrig och nya varumärken 
När frågan om vad Melin tror om ett framtida priskrig i bilindustrin till följd av Asiens tillväxt 
berättar han att det redan skett en prissänkning på bilar. Enligt Melin så gick det praktiskt taget 
inte att få en bil för under 100 000 kronor för fem-sex år sedan, men idag finns det en större 
efterfråga på enkla, små och billiga bilar i Europa och SMART är ett bra exempel på det. Det 
finns ett behov av att äga en bil i många avseenden, men ekonomin sätter ofta stopp för köpet. 
Nu erbjuds det bilar med en oerhört bra ekonomi, och som dessutom är miljö- och stadsvänliga. 
Melin tycker att det vore spännande att se vad som hade hänt om det tillverkats en femsitsig bil 
som har en prislapp på en bra bit under 100 000 kronor. Det är däremot extremt riskabelt och 
svårt att bara vara ett lågprismärke utan någon som helst extra produktegenskap eller identitet. 
 
Melin tycker inte att KIA ska satsa på att bli ett lågprismärke utan att fortsätta sin promotion och 
försöka bygga en laddning till deras varumärke. De har absolut en potential att konkurrera med 
andra bilvarumärken som Toyota i framtiden. Melin menar att det alltid kommer att finnas en 
marknad för lågprismärken som ”skalar av” onödiga och dyra komponenter i deras erbjudande, 
och därför finns det absolut en framtid för nya asiatiska varumärken som kan erbjuda ett extremt 
billigt alternativ. Han tar upp ett exempel med köp av mat, där det är oerhört många som inte 
bryr sig om en oxfilé kommer ifrån Sverige eller Brasilien. ”De dör inte av den i Brasilien, så 
varför skulle den inte duga för mig?” är ett argument som metaforiskt skulle kunna förekomma i 
köpvalet mellan två bilar med olika prisklasser. Däremot är inte Melin säker på om det kommer 
att innebära någon stor konkurrens för exempelvis Toyota och KIA, eftersom de inte kommer att 
konkurrera på lika villkor då det skulle skilja så mycket i säkerhet, körglädje och 
servicemöjligheter.  
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Framtida argument i marknadskommunikation 
Alla bilmärken kan inte vara prestigemärken som BMW, de flesta bilkonsumenter är inte 
intresserade av en identitet när de köper en bil utan vill endast kunna ta sig från position A till B. 
Det ska inte förglömmas att bilen är ett transportmedel, och praktiskhet är enligt Melin en 
variabel som är betydelsefull för bilägarna. Självfallet skulle majoriteten av konsumenterna vilja 
äga en Porsche, men inte finansiera den ekonomiskt. Priset och framförallt prisvärdheten är 
oerhört viktig för många konsumenters köpbeslut.  
 
Den gruppen som vill uttrycka sig med en bil har med stor sannolikhet en viss typ av 
beteendemönster. Det är inte bara bilen som får en statusidentitet, utan även andra teknologiska 
prylar, kläder med mera. Marknadskommunikationen för prestigebilar är mer av ordning och 
reda karaktär, och det är viktigt att fortsätta att trycka på sin nisch eller sitt speciella attribut. En 
unik ESP är något som inte kan erbjudas av något annat företag, och därför blir exempelvis 
BMW oåtkomligt i det avseendet. Enligt Melin så blir det för ”vardagsmärken” som Toyota och 
KIA mer angeläget att föra en aktiv marknadsföring, och hela tiden anpassa sig efter vad som är 
attraktivt och får uppmärksamhet i dagsläget. För de varumärken som inte har någon laddning i 
sig kommer effekten av den ökande konkurrensen bli mer påtaglig, som exempelvis för Toyota 
nu när KIA på allvar börjar etablera sig. Det som är viktigt enligt Melin är att företagen kan 
erbjuda åtminstone några modeller som har ett lite högre anseende och status, som exempelvis en 
sportvariant, en stadsjeep eller som Toyotas miljöbil Prius.  
 
Toyota har anpassat sig mycket efter vad bilkonsumenter idag efterfrågar. Allting ska vara så 
bekvämt och tillgängligt som möjligt, och då är det viktigt med en hög klass på 
servicemöjligheter. Melin menar att det är bra för Toyota att de fått en stämpel av att vara 
tillmötesgående och erbjuda en mycket god service, eftersom många kunder vill spara tid och vill 
att allting som har att göra med bilens underhållning ska vara så komfortabelt som möjligt. 
Återigen blir praktiskhet högt prioriterat. Det är även viktigt att inte ha petitesser som krånglar 
och defekter som uppstår när bilens milräknare börjar komma upp på högre nivåer. Toyota har ett 
allmänt känt anseende att hålla en hög kvalitet när det gäller hållbarhet och uthållighet, och de 
bör fortsätta att trycka på det argumentet trots att andra bilmärken med stor sannolikhet inte alls 
är oävna på den punkten. Anledningen är att Toyota inte ska tappa sin position som de redan är 
framgångsrika med. 
 
Melin tror att om ungefär 5 år framåt i tiden kommer det ske en större fokusering på ett 
”nygammalt” attribut i reklam och annonsering, säkerhet. Det är inte i form av en tjockare bilplåt 
som Melin menar när han talar om en ny säkerhetsaspekt. Säkerheten vid själva krocken är en 
kvalitetsaspekt som har kommit lite i skymundan i marknadskommunikation de senaste åren, 
men är ändå en vanlig syn i reklam. Det är istället säkerhetssystem som hindrar olyckan innan 
den är framme som Melin tror kan bli intressanta och attraktiva i framtiden. Sensorer som hindrar 
att förarna somnar vid ratten eller som ger en varningssignal när bilen ligger fel i vägbanan etc. 
kan, precis som antispinn förändrade kraven på bromssystem, ställa nya krav på säkerhet. Här 
finns det en stor möjlighet för exempelvis KIA att köpa upp nya säkerhetssystem, och då kan de 
helt plötsligt genom att erbjuda de säkraste bilarna på marknaden ge en förnimmelse av en det 
säkraste varumärket. 
 
Melin menar att grundläggande för bilföretag är att fylla deras varumärken med någon typ av 
känsla eller laddning, och framhäver en praktiskhet, säkerhet, miljövänlighet, prisvärdhet eller en 
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emotionell känsla. Det går inte att banta ner produktionskostnaderna ytterligare, utan istället 
gäller det att hitta ett försprång av något slag, vare sig det är kvalitets-, egenskaps- eller 
emotionellt varumärkesmässigt. I och med den stora framtida konkurrensen och faktumet att 
bilbranschens tillväxt knappast kommer stagnera blir det än mer viktigt. Melin vill även 
poängtera att han tycker att det är intressant hur tiden har förändrat kundsegmenten. Förr i tiden 
var det lättare att identifiera en överklass och en underklass, men det fanns inget däremellan. Nu 
är det mycket mer komplext att urskilja segment och målgrupper, men samtidigt finns det mer 
sätt att differentiera sig på ur den aspekten. Dessutom är det idag inte längre säkert att det är 
mannen i ett hushåll som tar beslutet om vilken bil som ska köpas, kvinnan har mycket mer att 
säga till om. Så var det inte för 30 år sedan enligt Melin, och det faktumet gör att det finns ett helt 
nytt segment att inrikta sig på och därför behöver kommunikationen anpassas i det syftet också. 

4.2. Empiri kopplat till kommunikationsprocessen 
Under uppsatsprocessen har en del empiriska observationer gjorts som kan kopplas till 
kommunikationsprocessen och som anses relevanta och intresseväckande i sammanhanget. 
Iakttagelserna följer in under vad som i uppsatsen klassas som brus i kommunikationsprocessen.  

4.2.1. Brus 
Brus som finns på bilmarknaden idag och som påverkar bilbranschens budskap är synnerligen 
aktuella. Därför är det svårt att använda äldre dokumenterad sekundärdata i studien, då tillståndet 
på marknaden ideligen förändras. Den sekundära datan som jag använder är så up-to-date som 
möjligt. 
 
Konkreta faktorer som kan beskrivas som brus och som definitivt påverkar bilbranschen är 
exempelvis konkurrenters agerande på marknaden, ett starkare och mer påtagligt 
miljöhänsynstagande och färre sätt att differentiera sig på kvalitetstekniskt sätt. Det skulle gå att 
tolka delarna som feedback till viss mån, men jag anser att de är mer lämpade under vad som 
klassas under kategorin brus. 
 
Asiens tillväxt och teknologisk utveckling 
Indiens giganter inom bilindustrin Mahindra och framförallt Tata Motors är med stor sannolikhet 
de företag som satsar mest av de nya företagen i Asien. Investeringar i mångmiljardklassen görs 
och det råder inga tvivel om att Indiens regering backar upp de kapitalsatsningarna. Dessutom 
har Tata Motors fått stor eftertraktad publicitet genom deras köp av Jaguar och Land Rover under 
början av år 2008. Intresset för företagets utveckling har även ökat i och med deras lansering av 
den förmodligen billigaste bilen i världen, Tata Nano. Den senaste tiden har Indiens 
försäljningssiffror minskat en aning till följd av de höga räntorna, men de flesta analytiker är 
övertygade om att på lång sikt blir Indien en av de absolut snabbast expanderande 
bilmarknaderna och därmed ökar Tata Motors och Mahindras potentialer. (A. Engqvist, Dagens 
Industri, 08-04-04, IS THIS THE WORLD'S CHEAPEST CAR?, CILT World, januari 08, 
ärende 17) 
 
Även Kinas tillväxt i bilindustrin är rapid och bilförsäljningen ökar snabbt. Potentialen anses 
vara lika stor för Kina som Indien. Antalet kinesiska bilföretag är dessutom betydligt högre än i 
Indien och bilindustrin har blivit en av de mest betydelsefulla för Kinas nation. Exporten ökar 
kontinuerligt och inträdandet på nya länders marknader fortsätter. (Zhao 2006, s. 141) 
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Miljökonsideration och uppmärksamhet 
Det är svårfrånkomligt att inte lägga märke till att omfattningen på miljöhänsynstagandets 
uppmärksamhet har eskalerat de senaste åren.  Det diskuteras flitigt i diverse tv-program, artiklar 
och politiska spörsmål om hur Sverige ska ta sitt ansvar i miljötänkandet. I Stockholm har det 
fastställts en trängselskatt för biltrafik i lokalt city, då koldioxidutsläppen blir högre i stadstrafik. 
Överallt annonseras det om diverse samåkningscentraler och nyligen lanserades en kampanj på 
Västtrafiks bussar, där olika humoristiska modifieringar av klassiska svenska sångfraser ska få 
människor att åka kollektivt. ”Ekorrn satt i palmen, skulle skala kokos” och ”Små kobrorna, små 
kobrorna, är lustiga att se” ska med hjälp av en nypa komik få västra Sveriges bilister att förstå 
att växthuseffekten kan ge oanade konsekvenser. Västtrafiks kommunikation är ett ypperligt 
exempel på hur miljön kan användas i kommunikationen för att göra reklam för deras 
tjänstutbud. Genom att ett företag visar en miljövänlighet och anpassning kan deras 
kundanseende och varumärkesvärde höjas. 
 
Det kan nästintill var dag hittas artiklar i olika tidningar och ses tv-program som berör området. 
Ett miljöhänsynstagande är oundvikligt och dess betydelse ökar. Mest uppståndelse skapar 
kanske utsläppen från bilar och produktutvecklingen de senaste åren har verkligen trappats upp 
när det gäller minskning av bensinförbrukning och alternativa bränslen. Prognoser talar om en 86 
procentig ökning i försäljningen av miljöbilar under år 2008. Vad som är intressant att spekulera 
i är huruvida bilföretagen gynnas eller missgynnas av att positionera sig mer ”grönt”. Frågan kan 
ställas om vissa varumärken tappar lite av sin nisch om de fokuserar på miljövänliga argument i 
deras marknadskommunikation. Trovärdighetsaspekten hos flera bilföretag kan sättas på prov 
och det finns risker med att skicka ut ett miljöbudskap utan något direkt innehåll. Klimatreklam 
är en het trend på marknaden, speciellt i bilindustrin. Det går inte för bilföretag att ignorera 
produktutvecklingen rörande miljö ur marknadsföringssynpunkt, men det finns delade meningar 
om och hur bilföretagen ska använda miljöhänsynen som ett kommersiellt argument. (Var tredje 
bil blir en miljöbil, NyTeknik, 08-02-18, H. Dunér, Svenska Dagbladet Näringsliv, 07-07-12) 
.  
Vad som kanske är än mer intressant är att det finns alternativa medel att använda som bränsle 
utöver de klassiska som bensin, diesel och etanol. I Belgien finns det idag en bil som kostar 14 
900 euro och som endast drivs på elektricitet, och därmed sker det inget som helst 
koldioxidutsläpp. Räckvidden för en ”tank” är 80 km, den maximala hastigheten är 80 km i 
timmen och att köra tio mil kostar en euro. I Frankrike är det planerat att år 2008 släppas en bil 
på marknaden som drivs på tryckluft. Bilens räckvidd kommer att vara 20 mil i stadstrafik, ha en 
maximal hastighet på 110 km i timmen och kostar en euro per 10 mil att driva. OneCAT, som 
modellen kommer att heta, är en femsitsig bil som kommer att tillverkas av indiska Tata Motors, 
vars pris kommer att ligga på smått osannolika 3500 euro. Lanseringen kan ge extrema 
konsekvenser och framförallt innebära ett uppsving för Tata Motors uppmärksamhet och 
anseende i Europa. (Zapp Europa, SVT2, 08-04-24, [video]) 
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5 Analys 
I kapitlet analyseras den empiri som införskaffats under uppsatsprocessen och den sätts i kontext 
till den teoretiska referensramen. Till att börja med analyseras och relateras empirin till 
kommunikationsprocessen ur sändarens fält av erfarenhet i bilbranschen, för att finna mönster, 
begrepp och argument som anses relevanta. Därefter evalueras de angreppssätt som studiens 
bilföretags har i deras marknadsföring. Slutligen används de huvudsakliga argument som anses 
betydelsefulla i ett sammanhang. 
——————————————————— 

5.1. Analys av kommunikation ur sändarens perspektiv 
I Kotlers modell över kommunikationsprocessen (figur 3.1.) talas det om två olika fält som 
sändaren respektive mottagaren får erfara av kommunikationsflödet. I överensstämmelse med 
min huvudsakliga problemformulering inriktas min analys på sändarens fält av erfarenhet, som 
inkluderar ett reducerat antal element ur kommunikationsmodellen. Den empiri som införskaffats 
tillsammans med den teoretiska referensramen utgör till största del hur sändaren arbetar med 
kommunikation. 

5.1.1. Sändaren 
Sändare i studiens fall är billeverantörerna BMW, KIA och Toyota, som behandlats var för sig i 
studien. De huvudsakliga riktlinjerna för visionen med företaget och dess varumärke fås från 
huvudkontor i Tyskland, Sydkorea respektive Japan. Det är huvudkontoren som sätter 
målsättningen med budskapet och levererar produkterna till marknaden. Hur budskapet ska nå ut 
till den svenska marknaden och vilka argument som är attraktiva att koncentrera sig på i 
kommunikationen är däremot upp till företagens marknadsavdelningar i Sverige. 
(Fiske 2000, s. 60, Kotler et al. 2005, s. 729) 

5.1.2. Kodning 
Det är i kodningen som studiens empiriska intervjumaterial införskaffats. BMW:s  Jennifer 
Klingberg och Jim Lingman, KIA Motors Janett Henter och Toyotas Linnea Freiholtz och 
Caroline Olofsson arbetar alla inom marknadsavdelningen för respektive företag, och de har i de 
empiriska intervjuerna gett en inblick i hur BMW, KIA och Toyota hanterar bilbranschens 
marknadsläge. Det är de här respondenterna som formar den målsättningen som huvudkontoren 
satt upp till ett symboliskt meddelande. (Kotler et al. 2005, s. 729) 
 
I syftet att samla in mer underlag för analys och för att få en neutral syn på kodningsprocessen 
har även Innovaforms Bo Melin och Hundra reklambyrå AB:s Sören Svanlund och Andrea 
Tureson gett sina syner på de utvalda företagen och bilindustrins marknadskommunikation. 

5.1.3. Feedback 
Det är viktigt att sändarna som i studien utgörs av bilföretagen tar till sig feedbacken om ett ökat 
miljöintresse och konsideration(Dahlén & Lange 2003, s. 225). Det gäller att inte tänka för 
mycket i gamla mönster och fixera vid försäljningsvolym utan att tänka på att hur feedbacken tas 
emot speglar framtiden(Holm 2002, s. 183, A. Tureson, 08-04-22). 
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Det finns även ett nytt konsumentbeteende som efterfrågar så mycket tidseffektivitet som 
möjligt. Allt ska vara enkelt och praktiskt med en bils underhållning, men även köpet av bilen 
ska gå smidigt och snabbt. (S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22)  
 
Konsumenter vill inte ödsla tid och pengar på onödiga reparationer eller service av en bil, allting 
som har med bilen att göra ska vara så bekymmerslöst tänkbarast. Precis som Holm säger(2002, 
s. 58-59, 64-66) är det viktigt för bilföretagen att ständigt bevaka marknadens 
konsumtionsmönster, för att enligt Fiskes mening(2000, s. 36-38) kunna anpassa och eventuellt 
modifiera meddelandet i kommunikationen.  

5.1.4. Media 
Marknadsföring för bilar sker på de flesta tänkbara mediekanaler och kan vara alltifrån bio, 
tidningsreklam, TV, Internet, direktreklam, sponsring och diverse events(Fiske 2000, s. 32-34). 
Beroende på vilket kundsegment som bilföretaget riktar sitt budskap mot kan 
marknadskommunikationen koncentreras i någon särskild typ av media. En media som är oerhört 
viktig för bilindustrin är massmedia, alltså de artiklar och tv-program som visas utan företagens 
direkta inverkan. Om det går att ge en positiv bild av sitt varumärke och sina bilar till 
allmänheten, och påvisa uppmärksammade insatser och utvecklingar, kan en publicitet bli särskilt 
högt värderad. Vad som ska understrykas är att bilföretagen kan ha en indirekt inverkan och 
faktiskt kommunicera med kunderna genom massmedia. Bilindustrin har en enorm 
uppmärksamhet i massmedia och intresset är stort av att veta hur bilföretag tacklar dagens 
omvärldsfaktorer och vilka omdömen och kritik som de får. Därför är det ur den synpunkten 
viktigt att kontinuerligt bevaka marknaden och utvecklingar som sker på den för att se till vad 
som värderas högt av konsumenterna(Holm 2002, s. 58-59, 64-66, L. Freiholtz, 08-04-22). 
 
Det är inte endast argument i den avsiktliga kommuniceringen som marknaden uppfattar. Hur 
bilföretag agerar gällande omvärldsfaktorer kan få uppmärksamhet ur andra perspektiv och 
tillvägagångssätt. Därför är det viktigt att de tänker på att även om de inte använder sig av vissa 
argument i sin reklam och annonsering så kommer de ståndpunkter och utvecklingsmönster som 
företaget har ändå visas upp för konsumenterna. Således mynnar det ut i ett argument och av den 
orsaken blir det viktigt att ha en noggrant planerad strategi vad det gäller produktionen för sina 
bilmodeller. All uppmärksamhet kommer att spegla den position som företaget och dess 
varumärke står för. Det ska inte förglömmas att reklamen som visas i en mediekanal är centralt 
för att lyckas med sin uppsatta positioneringsmålsättning. (Dahlén & Lange 2003, s. 221-222, 
266, B. Melin, 08-04-22) 

5.1.5. Brus 
Asiens tillväxt och teknologisk utveckling 
Om Indien och Kina lyckas med sitt engagemang för en expansion av bilförsäljningen och träder 
in på Sveriges marknad borde det finnas en stor potential för att sälja billiga bilar(IS THIS THE 
WORLD'S CHEAPEST CAR?, CILT World, januari 08, ärende 17). Prognoser för ländernas 
tillväxt är ljusa och det råder inga tvivel om att det sker en helhjärtad satsning från 
bilföretagen(...men Asien växer stabilt, Dagens Industri, 08-04-03). Det spelar mindre roll vilken 
bransch som analyseras, det finns nästintill alltid utrymme för ett kundsegment att behaga med 
låga priser. Jag anser att flygbolaget Ryanair är ett bra bevis på att det finns en stor marknad för 
människor som bara vill ha ut den huvudsakliga funktionen av en tjänst eller produkt. Det är 
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vanskligt att konkurrera med ett lågpris, men det finns garanterat en marknad för extrembilliga 
bilar. Precis som KIA Motors Janett Henter antyder(08-04-24) så går det nästintill att komma 
undan med vad som helst så länge priset är lågt.  
 
Hur bilföretag ska hantera Asiens tillväxt torde vara viktigt, både i lönsamhetssyfte men även i 
försvar då de utgör ett stort potentiellt hot om eventuella framtida konkurrenter(Cateora & 
Graham 2007, s. 375-376). Det borde även vara angeläget för många bilföretag att ha en klar 
strategi över hur de ska fortsätta sin positionering av sitt varumärke, exempelvis med tanke på en 
eventuellt kommande sänkning av priser på bilmodeller. Lägg därtill att den tekniska 
kvalitetsnivån ligger på en högre standard(Albertsson & Lundqvist 2007, s. 31), och det blir 
svårare att differentiera och utmärka sig gällande hållbarhet, pålitlighet och teknisk 
precision(Kotler et al. 2005, s. 545-546). Därigenom märker jag tydligt att kvalitet inte blir ett 
lika attraktivt attribut som tidigare att framhäva i kommunikationen, då det tas för givet av 
dagens konsumenter att en bil med ett relativt ansett varumärke har en god kvalitet. (S. Svanlund 
& A. Tureson, 08-04-22, B. Melin, 08-04-22) 
 
En del bilföretag är mindre oroade för nya asiatiska bilvarumärken, då de inte anser att de är 
konkurrerar på samma villkor. Anledningen är att bilindustrin kan delas in i olika kategorier av 
bilar, där kanske främst den ekonomiska men även den emotionella faktorn avgör vilken kategori 
som ett varumärke tillhör. (J. Lingman & J. Klingberg, 08-05-09) 
 
Om det skulle ske en dramatisk sänkning av priser på bilar av nya asiatiska företag finns det inga 
tvivel om att det finns potentialer för dem. Det ska dock understrykas att de kommer att få hård 
konkurrens från den begagnade bilmarknaden i Sverige, som har ett fullgott utbud att erbjuda 
konsumenterna. (S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22, J. Henter, 08-04-24) 
 
Miljökonsideration och uppmärksamhet 
Produktionen av miljöbilar kommer att fortsätta och trappas upp med åren. Det ges 
återkommande bevis i den empiriska undersökningen på att de företag som inte följer med 
utvecklingen får svårt att överleva på marknaden då även miljökonsiderationen eskalerar. Än 
finns det inte rätt eller fel i valet om vilken typ av miljöbil som ska väljas. När väl det ultimata 
bränslet avgörs kommer argumenten att förändras, och i det avseendet är det kanske än mer 
riskfyllt för bilföretag att för intensivt kommunicera och marknadsföra sin miljöbilstyp. Det 
borde finnas en viss rädsla och tankar om att ”tänk om inte vårt miljöbilsutbud är det rätta”. 
Därför anser jag att det kan vara klokt för många bilföretag att bara följa med strömmen vad det 
gäller miljöbilsatsningar och istället fortsätta att använda sina klassiska argument i 
marknadskommunikationen. (B. Melin, 2008-04-22, J. Lingman, 08-05-09) 
 
Konsumenters beteende förändras och att bilen idag ska vara miljövänlig är ett av de 
grundläggande kraven. Det finns bara en framtida bil och det är miljöbilen. (Weele 2005, s. 306-
307) 
 
En billig och miljövänlig bil som visas upp i SVT2:s dokumentärserie Zapp Europa (08-04-24) 
kan tillfredsställa två behov som är viktiga för stora kundsegment som söker antingen en 
överkomlig finansiering eller en miljövänlighet. Dessutom kan det förändra konsumentbeteenden 
radikalt då bilen blir perfekt som en ”andrabil” i en familj och är idealisk för stadsbor. Därför 
anser jag att det blir än mer viktigt hur argumenten används i marknadskommunikationen för 
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bilföretag som BMW, KIA och Toyota. Jag instämmer med Innovaforms Bo Melin och Hundra 
Reklambyrå AB:s Sören Svanlund och Andrea Tureson om att andra attribut och argument, som 
säkerhet, praktiskhet, stil och körglädje, är viktigt att hålla fast vid för klassiska bilmärken(08-
04-22). Det gäller att skapa ett behov av andra egenskaper än enbart miljövänlighet eller ett lågt 
pris, då de definitivt kan bli än svårare att konkurrera med i framtiden. (Zapp Europa, SVT2, 08-
04-24, [video]) 
 
Bilföretagen befinner sig idag i en svårhanterlig situation där deras agerande i konsiderationen av 
miljön kommer att påverka deras varumärke och spegla framtidens förutsättningar. Regeringars 
agerande i ärendet är ett känsligt område, och deras eventuella framtida lagar kan ställa till det 
mycket för många bilföretag(Cateora & Graham 2007, s. 67-68, Weele 2005, s. 22, J. Henter, 08-
04-24).  
 
Det märks tydligt ur empirins resultat att det inte längre går att ignorera miljön(Albertsson & 
Lundqvist 2007, s. 31), och därför är det viktigt att ha en klar strategi över hur miljöaspekten ska 
användas i marknadskommunikationen så att de riktlinjer som finns i positioneringsstrategin 
överensstämmer. Jag anser att positionering av sitt varumärkes anknytning till miljöinnovation 
kan bli än mer betydelsefullt inom en mycket kort framtid.  

5.1.6. Meddelande 
Om reklam och annonsering av personbilar idag ses över och analyseras är det vissa variabler 
och attribut som ofta associeras med och framhävs av bilföretagen. Beroende på vilket budskap 
och image som bilföretaget vill sända ut väljs specifika beståndsdelar som ingår i meddelandet, 
och det är viktigt att de argument som väljs ut ligger i linje med den målsättning som budskapet 
ska resultera i. (Fiske 2000, s. 14-16, 17-19) 
 
Vad som kan klassas vara en stark vinnande marknadsföring enligt Kotlers principer(1999, s. 22) 
är om ett varumärke blir så kraftfullt associerat med ett argument så att det nästintill andas det 
(B. Melin, 08-04-22). Allmänt känt är väl att Toyota förknippas med säkerhet, BMW ger en 
känsla av sportighet, Audi en hög teknisk standard och Smart sitt låga pris. Genom att ha en 
sådan prägel på sitt varumärke medförs det i de flesta fall positiva fördelar, men ibland kan de 
innebära en nackdel. En familj väljer ofta en Volvo framför en BMW, medan den 
höginkomsttagande ungkarlen föredrar en sportig BMW framför Volvos familjebilstämpel. Det 
är associationerna till ett varumärke som ger underlag till det värde och den position som fås på 
kundmarknaden. Därför anser jag att det är extremt viktigt för sändarna att vara extra noggranna i 
sin positioneringsstrategi. 
 
Positionering och differentiering blir således oerhört viktigt för bilföretagen, speciellt i åtanke de 
nuvarande starka omvärldsfaktorerna som påverkar de efterfrågade produktattributen. Det gäller 
för marknadsavdelningarna att bygga rätt associationer till bilmärket som passar just deras 
eftertraktade målgrupp(Dahlén & Lange 2003, s. 191). Det innebär att kontinuerligt göra 
marknadsanalyser om vad som efterfrågas på marknaden så att det inte kommuniceras ut ett 
attribut eller argument som inte är efterfrågat(Holm 2002, s. 58-59, 64-66). Det är jämväl 
betydelsefullt att ständigt kontrollera så att det budskap som bilföretaget vill ge ut får den effekt 
som eftersträvas. (S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22) 
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Varumärket är ett av de starkaste och mest inflytelserika argumenten på bilmarknaden. Det 
faktum att varje bil tydligt visar upp sitt varumärke på sin fronthuv är ett bevis på att bilen är en 
typisk statusprodukt och branding spelar en stor roll i marknadsföringen(B. Melin, 08-04-22). 
Det första som många människor gör är inte att titta på designen, motorspecifikationen eller 
interiören, utan varumärket. Anledningen är att vilket märke som bilen har garanterar en viss 
grad av kvalitet. Dessutom spelar många attribut mindre roll så länge det är ett varumärke av en 
hög statuskaraktär, ett varumärke kan lika mycket som ett starkt attribut positionera ett bilföretag 
på marknaden. (Dearlove & Crainer 1999, s. xiii-xiv, Grönroos 2002, s. 325-327) 
 
De tre utvalda bilmärkena för den här studien, BMW, KIA och Toyota, har alla varsin egen 
slogan som jag anser på olika sätt kan utmärka vad som vill förmedlas och i vilken fas som 
varumärket befinner sig i. BMW:s ”När du älskar att köra” ger en känsla av körglädje och 
prestanda för människor som är bilintresserade. KIA:s ”The Power To Surprise” är 
intresseväckande och skapar en nyfikenhet för bilkunder som är villiga att pröva något nytt. 
Toyotas ”Today, Tomorrow, TOYOTA” anser jag ger en förnimmelse om innovation och 
produktutveckling för ett varumärke som är pionjärer inom sin kategori. Efter de empiriska 
intervjuerna framgick det även att den innebörd som jag trodde bilföretagens slogans hade 
stämde överens med vad de vill förmedla för känslor. (Kotler et al. 2005, s. 432) 

5.2. Bilföretagens approach mot en vinnande marknadsföring och 
positionering 

5.2.1. BMW 
Vad som först slår mig är BMW:s fokusering på miljöinnovation, och att det argumentet har tagit 
mycket plats från prestanda och motorstyrka i marknadskommunikationen. Jag finner att det är 
mycket intresseväckande att BMW flyttat koncentrationen från en kvalitetsspecifikation till en 
miljöaspekt. Trots att Jim Lingman på Auto7H säger att kvalitet fortfarande är ett starkt och 
användbart argument så har det alltså skett en förändring i kommuniceringen(08-05-09). Det 
fascinerar mig att företaget satsar på att kunna använda vätgas som bränsle, och jag anser att det 
är i linje med vad som associeras med och vad BMW:s budskap vill förmedla; innovation(A. 
Tureson, 08-04-22). Företaget satsar alltså på en unik säljpoäng i deras erbjudande(Kotler et al. 
2005, s. 443-444).   
 
BMW:s satsning på vätgas som drivmedel medför att produktutveckling är en marknadsföring 
som BMW vill visa upp i sin kommunikation (Kändisarnas nya miljöfavorit, Dagens Industri, 08-
04-12, J. Lingman, 08-05-09). Exemplet med att dela ut bilar till celebriteter är anser jag är ett 
utmärkt sett att indirekt kommunicera med marknadens konsumenter, precis som när Jennifer 
Klingberg beskriver att det är reklam bara att BMW:s bilar syns på vägarna(08-05-09). 
Personligen måste jag poängtera att BMW:s varumärke måste till viss del påverka de starka ”vill-
ha” känslor som väcks. Eftersom körglädjen är svår att beskriva och den måste upplevas själv så 
borde företagets branding vara viktigt. Det ger dem en emotionell konkurrensfördel, vilket leder 
till att det finns både ett psykologiskt och materiellt förhållande till varumärket(Dearlove & 
Crainer 1999, s. xvii). BMW:s varumärke förmedlar många associationer av ett premiummärke, 
sportighet, innovation och kvalitet, och därför anser jag att varumärket är ett av BMW:s mest 
betydelsefulla argument. Dessutom finns det en stark lojalitet till BMW, och varumärket inger 
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respekt på bilmarknaden. (Kotler et al. 2005, s. 549-550, B. Melin, 08-04-22, S. Svanlund, 08-
04-22) 
 
Det går inte att undgå att körglädje förmodligen är det första som nämns i BMW:s sammanhang. 
Jag anser att det är ett helhetskoncept som ingår i körglädje. Definitivt så innefattar det en 
unikhet, och vissa föreställningar om design och kvalitet. Mest anser jag att det handlar om en 
känsla av att sticka ut och visa en identitet(Dearlove & Crainer 1999, s. xiii-xiv), samtidigt som 
BMW självfallet inte skapat den emotionella känslan utav ingenting. Det råder inga tvivel om att 
företaget vill i sin marknadsföring visa att de har en högre kvalitet på sina bilar och satsar mycket 
på att ge det lilla extra kvalitetsmässigt. Tillvägagångssättet kan tolkas som en av de vinnande 
marknadsföringar som Kotler talar om(1999, s. 19).  
 
Jag anser att BMW ska flexibelt följa med den produktutveckling som bilindustrin har, men 
fortsätta att frekvent använda sin körglädje och sin ESP som huvudargument. Jag anser att det är 
viktigt att ha en laddning till företagets varumärke i framtiden. Varumärkets unika emotionella 
säljpoäng som argument kan motstå omvärldsfaktorers påverkan bättre än andra argument, vars 
styrka och innebörd kan ändras med tiden. (Kotler et al. 2005, s. 443-444) 

5.2.2. KIA Motors 
Jag finner att det är intressant att KIA Motors inte har en direkt långsiktig strategi i sin 
marknadskommunikation utan endast arbetar med taktiska säljkampanjer. Det är möjligt att det är 
signifikativt för nya företag att tänka kortsiktigt med tanke på att de inte opererat länge på 
marknaden. Målet med den taktiska kommunikationen kan vara att snabbare och mer effektivt 
skapa plats åt sina bilar på marknaden, men det är viktigt att vara försiktig och noggrann i sina 
taktiska beslut. Holm påpekar tydligt vikten av att förena taktiska beslut med en långsiktig 
strategi(2002, s. 58-59, 64-66). 
 
Idag har KIA Motors sålt bilar på den svenska marknaden i ungefär tio år och jag anser att det är 
dags att börja tänka strategiskt. Taktiska beslut avgör hur framtiden ser ut, och det viktigt att KIA 
Motors är skickliga i deras reklamer så att de följer visionen med budskapet som företaget har. 
Hundra Reklambyrås Sören Svanlund poängterade särskilt att en stark strategi är betydelsefullt 
och tar Toyota som ett förstaklass exempel på ett företag med en väl lyckad strategi(08-04-22). 
Bilföretagen måste begrunda att dagens handlingar avspeglar morgondagens beteenden, och 
därför är långsiktiga planer fundamentala. Det är viktigt att företagets varumärke skapar någon 
form av känsla och inte blir totalt identitetslöst(Dahlén & Lange 2003, s. 253-255). Bilindustrin 
är i en ostabil förändringsprocess där det enligt mig torde vara än mer viktigt med en långsiktig 
positioneringsstrategi. KIA Motors deklarerande om att de endast utför taktiska operationer säger 
dessutom emot Andreas Rosenlews konstaterande där han hävdar att reklamen inte resulterar i 
direkt försäljningssyfte för bilar, utan endast är varumärkesbyggande(J. Henter, 08-04-24, H. 
Matson, Dagens Industri, 07-03-02). 
 
KIA Motors gör helt korrekt i att använda långa garantier om en hög kvalitet och hög säkerhet 
som argument i deras kommunikation. Jag anser att Toyota och BMW redan har förtjänat den 
tilliten hos svenska bilkonsumenter så de inte behöver lägga tyngd vid den aspekten i deras 
kommunicering. När KIA Motor väl upplever att de har tillräckligt förtroende för kvaliteten på 
marknaden anser jag att det är betydelsefullt att satsa på andra centrala argument för att 
frambringa laddningar till varumärket. En idé som jag finner intressant är att koncentrera sig på 
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design och betona att deras bilar har en fräsch och ungdomlig stil. Då kan de på allvar konkurrera 
om ett segment av kunder som vill ha en snygg bil, men inte har råd med att köpa ett 
premiummärke. Det är viktigt att hitta en unikhet som kan förknippas med KIA Motors 
varumärke. Om de skulle satsa på en nytänkande design följer det riktlinjerna för vad KIA 
Motors budskap vill förmedla och representera. (Kotler et al. 2005, s. 443-444, 546-549)  
 
Samarbetet som företaget hade med iPod anser jag är mycket fascinerande och laddat(J. Henter, 
08-04-24). Det väcker utan tvekan ett intresse och skapar en nyfikenhet. De båda varumärkena 
vill utgöra exempel på fräckhet, nytänkande och modernitet. Det är välbetänkt av KIA att satsa 
på moderiktiga associationer till deras bilar. ”The power to surprise” är ett budskap som 
verkligen är i linje med den sortens kommunikation. Genom att därtill lansera en begränsad 
upplaga av bilar gör att känslan av att kunna differentiera sig med KIA:s varumärke blir mer 
intensiv. Jag anser att samarbeten likt det här i högsta grad kan utgöra förutsättningar för en 
lyckad strategisk positionering. Jag vill även understryka att jag anser att KIA Motors val av 
media är intelligent marknadsföring. De sponsorsamarbeten som de har med exempelvis 
tennisscenens stora affischnamn Rafael Nadal gör att det budskap och meddelande som de 
kommunicerar med får de effekter som önskas. Matchningen av media som träffar den 
målgruppen som meddelandet riktas mot torde vara mycket framgångsrik(Dahlén & Lange 2003, 
s. 409). 
 
KIA har gått ifrån ett lågpris till ett prisvärt varumärke, och jag anser att det är en nödvändighet 
för att kunna konkurrera på samma villkor som exempelvis Toyota och många andra stora 
bilföretag som lyckats på den svenska marknaden. KIA:s varumärke är intresseväckande och jag 
kan se många tecken på att många människor inväntar med spänning vad företagets framtida 
agerande på bilmarknaden har att erbjuda. 

5.2.3. Toyota 
Toyotas väg att använda kundanpassning med att erbjuda flertalet olika modeller är en bra 
vinnande marknadsföring(Kotler 1999, s. 19-20). Det är klokt att kunna differentiera sig med 
olika bilmodeller istället för att konsumenterna tittar åt andra bilmärken endast för att de vill åt 
en ny design. Dessutom arbetar Toyota hårt för att få ett så stort förtroende som möjligt för deras 
servicesupport(Kotler et al. 2005, s. 551-552). De anpassar sig efter kundens krav och anses vara 
oerhört tillmötesgående. Företaget står verkligen bakom uttrycket ”kunden vet bäst” och gör allt 
för att göra köpprocessen och bilägandet så praktiskt som möjligt. Toyota anses dessutom vara 
ett av världens allra främsta och framgångsrika varumärken(Dearlove & Crainer 1999, s. 201). 
 
Toyota har lyckats mycket väl med sin ansträngning för att få visa upp att de värnar om miljön. 
Marknadens konsumenter kan finna flertaliga exempel på det, som exempelvis att de helt och 
hållet plockat bort bilmodeller som inte håller måttet för vad företaget anser vara miljövänligt 
och att de spenderar 38 miljoner kronor varje dag på miljöinnovativa produktutvecklingar. 
Toyota City är ett bevis på ett sätt att använda miljöinnovation som ett indirekt argument i sin 
marknadskommunikation genom att det skapar uppståndelse i massmedia. (C. Olofsson & L. 
Freiholtz, 08-04-22) 
 
Linnea Freiholtz på Toyota Göteborg talade om att Toyota redan har kommit långt i utvecklingen 
av ett säkerhetssystem som ska varna föraren om bilen kör för nära trottoarkanten eller ligger för 
nära bilen som kör framför(08-04-22). I Toyota City sker det nu också tester på hur 
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olycksbenägna trafikkorsningar kan göras säkrare genom att signalera till föraren om att denne 
bör sakta ner eller till och med automatiskt bromsa in bilen. Produktutveckling är både ett mycket 
starkt argument och en vinnande marknadsföringsmetod(Kotler 1999, s. 20), och Toyota bör 
anses som ett av de mest innovativa bilföretagen i världen och görs säkerligen så också. Jag 
finner att det är intressant att KIA Motors marknadschef Janett Henter säger att många av hennes 
vänner inväntar ett eventuellt bilköp för att de är osäkra på framtiden(08-04-24). Om så är fallet 
för många konsumenter borde Toyota vara ett förstaklassigt val då de definitivt satsar helhjärtat 
på innovation, både ur miljö- och säkerhetsaspekt.  
 
Sammanfattningsvis ska det framhållas att Toyota är ett av världens största och mest 
framgångsrika bilföretag. De vet uppenbarligen hur det går att vinna konkurrensfördelar genom 
marknadsföring och bevisar det genom att visa framfötterna vad det gäller produktutveckling, 
kvalitet och innovation(Kotler 1999, s. 18). Företaget har som målsättning att vara ett föredöme 
för andra bilföretag och jag anser att de lyckas i många avseenden. (Dearlove & Crainer 1999, s. 
xvi-xvii) 

5.3. Betydelsefulla argument i vinnande marknadsföring och budskap 

5.3.1. Miljöinnovation 
Det går inte att komma ifrån att de empiriska intervjuerna alla gav ett gemensamt svar, ett av de 
viktigaste argumenten idag är miljöinnovation. Hur bilföretagen hanterar miljökonsiderationen är 
viktig både ur positioneringens perspektiv, men även med tanke på de möjligheter som det finns 
med en kontinuerlig produktutveckling och att uppfinna nya produkter som vinnande 
marknadsföring(Kotler 1999, s. 20-21). Det finns en gemensam mening om att bilföretag måste 
arbeta för att utveckla sina bilar så att de blir mer miljövänliga i anledningen för att kunna 
tillgodose framtidens konsumenters krav och behov av en bil. Däremot råder det en kluven 
uppfattning om hur bilföretag ska använda sig av det i sin marknadskommunikation beroende på 
vilken klass av varumärke de har(B. Melin, 08-04-22). 
 
Vad som inte heller ska förglömmas är att miljöinnovation är viktig ur ett ekonomiskt perspektiv, 
då fossila bränslen blir allt dyrare. Konsumenter vill dessutom köpa en bil som de vet har en lång 
livslängd och kan tackla framtidens påverkande faktorer, varpå miljön är en av de starkaste 
aspekterna. Den snabba teknologiska utvecklingen späder ytterligare på beteenden som resulterar 
i ett avvaktande köp av en ny bil(Albertsson & Lundqvist 2007, s. 31). Det är betydelsefullt att 
veta att en investering kommet att hålla i en rimlig tidslängd. (J Henter, 2008-04-22) 

5.3.2. Kvalitet och säkerhet 
Kvalitet är ett attribut som alltid värderas högt och det är viktigt att känna sig trygg i sitt bilköp. 
Begreppet är mycket vidsträckt hos bilkonsumenter(Cateora & Graham 2007, s. 376). Det är en 
fråga om att kommunicera ut rätt utmärkande egenskaper som kan anses ha en högre kvalitet och 
därmed få en fördel i marknadsföringen(Kotler 1999, s. 18). Ur Kotlers perspektiv på 
definitionen av kvalitet finns det med stor sannolikt oftast fler variabler som associeras med 
termen. Säkerhet, körglädje, komfort och motoreffekt är fyra attribut som skulle kunna 
förknippas med en hög kvalitet. Därigenom går det att inrikta sig på någotdera av de variabler 
som sammankopplas med begreppet för att kunna uppvisa mer specifikt vad som syftas på vid 
argumentet ”hög kvalitet”. Det är betydelsefullt att bygga och förtjäna ett förtroende för sitt 
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företag, och därför är det klokt att som ett nytt varumärke på marknaden inge en tilltro genom 
garantier om exempelvis hållbarhet, säkerhet, pålitlighet och precision(Kotler et al. 2005, s. 545-
546).  
  
Marknadens kunder tar för givet att de flesta bilar idag har en hög teknisk kvalitet, men även om 
det finns en vetskap om att ett visst varumärke levererar en kvalitet så är det ändå ett argument 
som håller. Auto7H:s Jim Lingman menar att gränserna rörande kvalitet kan komma att suddas ut 
en aning, men de kommer aldrig att försvinna(08-05-09). (Albertsson & Lundqvist 2007, s. 31) 
 

Före trettio år sedan lyfte alla som skulle köpa en bil på motorhuven för 
att titta om det satt en motor i bilen. Idag förutsätter alla att det finns en 
motor och att den håller en bra klass. Istället tittar majoriteten på andra 
saker som komfort och körglädjesattiraljer. 
Bo Melin, Innovaform, 08-04-22 
 

Ett attribut som har kommit lite i skymundan i marknadskommunikation och media de senaste 
åren till förmån för miljöinnovation är säkerhet. Termen kan inkluderas i det lite vagare 
begreppet kvalitet, men spelar en påtaglig roll för de svenska konsumenterna. Dessutom är det 
lättare att betona en avskild mindre del i företagens kommunikationsargument. Jag finner att det 
är mycket intressant att säkerhetsaspekten är signifikativt betydelsefullt för de svenska bilisterna, 
men det förvånar mig inte. Om Janett Henter på KIA Motors har rätt om att regeringen har planer 
på att ge ut en säkerhetspremie på tiotusen kronor inom en snar framtid så kommer knappast 
intresset av en säker bil stagnera(08-04-24). Det är en viktig känsla att känna sig säker på 
vägbanan, men det är också intressant ur fotgängarsynpunkt då säkerhetsutvecklingen är på 
frammars. Det blir medryckande att se vilka säkerhetskomponenter som kommer att framhållas 
som argument i marknadskommunikationen. Innovaforms Bo Melin berättade att han hört ett 
radioprogram där det hade berättats att ett monotont beteende ledde till att människor slappnar av 
och blir mindre fokuserade, och att det har en stor orsak i singelolyckor(08-04-22). Nu forskas 
det i hur bilföraren kan hållas mer alert och koncentrerad på bilkörningen. Säkerhetsaspekten är 
ett intresseväckande argument som det uppenbarligen finns mycket att uppgraderas hos. (C. 
Olofsson & L. Freiholtz, 08-04-22) 

5.3.3. Praktiskhet och prisvärdhet 
Prisvärdhet är ett begrepp som innebär att konsumenter vill ha så mycket bil för så lite pengar 
som möjligt. Det är intressant i dagsläget att använda sig av ett lägre pris som argument i en 
vinnande marknadsföring med tanke på att de nya bilmodellernas prisklass som erbjuds av 
asiatiska tillväxtländer som Indien och Kina håller en betydligt lägre nivå än de som vanligen är 
förekomna i Sverige(Kotler 1999, s. 19). De nya asiatiska företagen har inte hunnit så långt ännu 
i utvecklingen(Weele 2005, s. 84), men bilindustrin är definitivt i ett skede där det kan komma att 
förändras mycket de närmsta åren. Möjligtvis ses tillväxten inte som ett hot i nuvarande läge för 
de klassiska bilmärkena, men med rätt utvecklingstakt och teknikprogress kan de nya bilmärkena 
närma sig inom en snarare framtid än vad som väntas. Det kan vara viktigare än någonsin att 
använda rätt argument i positioneringen av sina bilar och således sitt varumärke, och det är 
riskabelt att sålla sig till lågpriskategorin. (S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22) 
 
Praktiskhet är ett argument som alltid är attraktivt för ett mycket stort kundsegment. Dessutom 
ska allting som har med bilen att göra, köp, service och kvalitet, vara tillfredsställande ur alla 



- 58 - 

aspekter(S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22). Köpet ska anpassas efter vad kunden önskar, 
supportservicen ska vara kompetent, tillmötesgående och tillgänglig och kvaliteten ska vara hög 
så att det sker så få komplikationer som möjligt med bilen. Olika supporttjänster som 
bilföretagen skulle kunna utmärka sig på positivt på kan vara finansieringsassistans, snabb 
leverans av sin bilmodellbeställning, försäkringsmöjligheter eller goda bilservicemöjligheter. 
Genom att erhålla stora marknadsandelar skapas en trygghet och förtroende för varumärket. 
Konsumenter tycker att det är praktiskt och bekvämt att veta vad som förvärvas, och om 
varumärkets bilar är populära i kollektivet så bör de även falla individen på läppen. (Kotler 1999, 
s. 18-20) 
 
För många företag är det dock inte fördelaktigt att vinna med stora marknadsandelar. 
Massproducering av en bilmodell kan skada ett företags unikhet med tanke på att bilen är en 
identifiering för många människor och behovet av att sticka ut och märkas är stort. (Kotler et al. 
2005, s. 443-444, B. Melin, 08-04-22) 

5.3.4. Design 
Ett mycket centralt attribut som kan anknytas till bilar är utmärkande, kreativa och innovativa 
linjer i designen(Kotler et al. 2005, s. 546-548). Designstilen är ett tämligen enklare sätt att 
differentiera sina bilmodeller på än många av de andra argumenten som är betydelsefulla idag. 
Ett speciellt och unikt utseende på bilmodeller som kan ge ett karaktäristiskt kännetecken väcker 
intresse och attraktion, och är definitivt en vinnande marknadsföring. För mig känns det som om 
design kan bli ännu mer viktigt i det avseendet, då det finns färre sätt att utmärka sina 
bilmodeller på. Om det därutöver tillverkas en begränsad upplaga av en bil ökar 
uppmärksamheten och fördelarna med köpet(J. Henter, 08-04-22). Allt ligger i linje för att 
erbjuda en unik säljpoäng(Kotler et al. 2005, s. 443-444) 
 
Innovaforms Bo Melin tog upp ett exempel med produkten jeans: 
 

Om jag ska köpa ett par jeans av något varumärke och det endast finns 
fem modeller att välja mellan är det inte säkert att något par faller mig i 
smaken. Om det däremot finns trettiotalet olika modeller så ökar chansen 
påfallande. Samma sak gäller för intresset av att äga ett par jeans med en 
”limited edition”, som jag därmed vet att sannolikheten blir mindre att 
min granne har ett par likadana. 
Bo Melin, Innovaform, 08-04-22 

 
Det är grundläggande att ha en designad modell som når den målgrupp som den ämnar 
apostrofera. Problemet med att skapa en attraktiv och frapperande design är att det första som 
människor gör efter att de har sett en bils utseende är att se till vilket varumärke som sitter på 
huven. Därför sammanförs den designkritiken med företagets varumärke och bilens stil får sitt 
öde bestämt. Det kan även tyckas att det ur designsynpunkt bör vara lättare att hitta en unikhet i 
sitt utbud. (Kotler et al. 2005, s. 443-444) 

5.3.5. Varumärket 
Det går inte att bortse från att bilen är en statusprodukt där det går att finna en tydlig identitet i 
valet av vilket varumärke som bilägaren väljer, det framgår av alla de empiriska intervjuerna. 



- 59 - 

Bilen är en produkt som visas upp ofta och som i många avseenden är betydelsefull för 
människor. Varumärket är vad som höjer bilen från dess huvudfunktion och kan väva in andra 
produktegenskaper och framförallt känslor som körglädje. Det är definitivt ett tillbehör som 
spelar en avgörande roll för bilens förutsättningar och framtid i marknadskommuniceringen 
(Dearlove & Crainer 1999, s. xii-xiv). Signifikativt för starka varumärken är att de förmedlar 
någon typ av känsla, vare sig det är starka attribut och egenskaper eller en emotionell säljpoäng. 
Emotionella säljpoänger är ovärderliga för ett företag och en konkurrensfördel som ur flera 
perspektiv är omöjlig att övervinna eller konkurrera ut. Det är viktigt att överhuvudtaget ha en 
identitet för ett varumärke(B. Melin, 08-04-22). (Kotler et al. 2005, s. 443-444) 
 
Bilindustrin är i ett skede där det är centralt för många av de premiumvarumärken som finns på 
marknaden att de fortsätter att kommunicera ut att bilen är en statusprodukt och att det är en 
exklusiv produkt som ger ett social anseende att äga. Det är ett sätt att sticka ut och differentiera 
sig som individ i kollektivet(Dearlove & Crainer 1999, s. xiii-xiv). Vi lever i ett ytligt samhälle 
där dyra varumärken som syns utåt ofta är mer viktigt än att köpa exempelvis matvaror som har 
ett starkt fabrikat. (B. Melin, 08-04-22) 
 
För att behålla ett varumärkes status är det viktigt att företag inte stirrar sig stint på 
försäljningsvolym. Det kan vara viktigt att försvara en prisnivå på ett varumärke och ett bra 
exempel inom bilbranschen är Jaguar. Varumärket har under flera år uppvisat ett negativt 
resultat, men det till trots har det enligt många behållit sitt anseende och sin status. De har således 
ett oerhört starkt och högt respekterat varumärke, och tydligen har det indiska företaget Tata 
Motors sett en stor potential då Jaguar blev uppköpta av företaget i december 2007(Tata wins 
bids for Jaguar and Land Rover, 07-12-20). Genom att inte göra taktiska panikbeslut som 
förändrar varumärkets position, som exempelvis att sänka priset på bilmodellerna, kan värdet 
bibehållas även i tuffa tider. (Holm 2002, s. 183) 
 
Varumärket är ett fascinerande och essentiellt argument för bilföretag. Genom att ha en viss typ 
av branding underlättas och effektiviseras kundernas köpprocess. Kunder kan få en förkunskap 
om en produkt endast genom att titta till varumärket. Det ödslas inte tid att undersöka alla 
produkternas varumärken, kunden har oftast ett hum om vilken produktkategori som hon söker 
och tidseffektivitet eftersträvas av många(S. Svanlund & A. Tureson, 08-04-22). (Dearlove & 
Crainer 1999, s. xvi-xvii) 

5.3.6. Körglädje och emotionell säljpoäng 
Begreppet körglädje är absolut svårdefinierat och det finns egentligen inget rättvist sätt att kunna 
beskriva dess innebörd. Precis som vilken passion som helst måste det upplevas för att kunna 
förstå meningen och känslan. Med största sannolikhet måste det även finnas en stark benägenhet 
för bilintresse, för att på djupet kunna känna sann körglädje vid körning av en bil. (J. Lingman, 
08-05-09) 
 
En emotionell säljpoäng, som ändå körglädje måste anses vara till stor del, är ett argument som 
är svårövervinnligt. Jag anser att körglädjen till stor del ofta hör samman med vilket varumärke 
som bilen har, och att när det finns en vetskap om att bilen tillhör en viss kategori av bilar så höjs 
graden av körglädje automatiskt. Självfallet har de varumärken som tillhör den kategorin 
förtjänat sin plats i många avseenden, men i en del fall anser jag att historiken spelar en 
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avgörande roll för körglädjens förutsättningar. Det torde vara svårt för ett mindre ansett 
varumärke att kunna konkurrera på samma villkor i perspektivet. (Kotler et al. 2005, s. 443-444) 
 
En emotionell säljpoäng i form av körglädje innebär en beståndsdel i kommunikationen som kan 
tackla omvärldens påverkande faktorer, så länge det till viss mån följer de riktlinjer och 
produktutvecklingar som industrin innefattar. Därför är det viktigt för de bilföretag som 
associeras med en emotionell känsla till deras bilar att fortsätta med att framhäva i reklam att det 
ska finnas en körupplevelse med bilkörning. 
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6 Slutsatser 
I kapitlet sätts studiens problemformulering i kontext med vad empirin och analysen frambringat 
för resultat. Slutligen förs en diskussion om hur den planerade uppsatsmetoden stämmer överens 
med det faktiska tillvägagångssättet med arbetet, och hur väl resultatet uppfyllde 
problemformuleringens frågeställning.  
——————————————————— 
Bilindustrin är i en högst aktuell förändring där kommunikationens innehåll påverkas. Efter att ha 
analyserat de empiriska intervjuerna och samtidigt relaterat till den teoretiska referensramen har 
jag kunnat dra slutsatser om studiens övergripande problemformulering.  
 

 Hur ser kommunikationsprocessen för bilindustrin ut ur ett producentperspektiv? 
 
Marknadsföring och kommunikation går hand i hand med bilindustrins produktutveckling. Då 
intresset för bilar och deras tekniska utveckling är enormt blir uppmärksamheten stor i 
massmedia. Det är svårt att undgå att varje steg som bilföretagen tar bevakas och blir således en 
del av kommunikationen med marknadens konsumenter. Därför är det viktigt att bilproducenter 
noggrant följer den utveckling som produktionen för med sig, gör kontinuerliga 
marknadsanalyser och har en tydlig målsättning med varumärkets positioneringsstrategi. 
 
På grund av att bilindustrin är under förändring så påverkas även marknadskommunikationen. 
Produktutvecklingen och andra faktorer som inverkar på branschen gör att företagen omsorgsfullt 
måste föra en aktiv marknadsföring, och inte vara rädd för att ta nya steg ifrån sina gamla 
rutinmässiga argument och ståndpunkter. Det måste finnas en trygghet och säkerhet i att de 
attribut och produktegenskaper som företagen använder är attraktiva att kommunicera ut. 
Bilföretagen måste se till att tillgodogöra sig den värdefulla återkoppling de får från 
konsumenterna och beakta bruset som påverkar budskapet som kommuniceras ut. De måste göra 
allt i sin makt för att så väl de kan styra kommunikationen från det fältet av processen som de 
kan påverka. Det finns starka tecken på att beteendemönstret hos konsumenterna kommer att 
förändras markant under den närmsta tiden, då exempelvis fossila bränslen blir allt dyrare och 
andra attityder och värderingar börjar växa fram. Bilindustrin kan mycket väl genomgå en 
revolution under kommande år. 
 

 Vilka viktiga och betydelsefulla beståndsdelar vill och tycker bilföretagens 
marknadsföringsavdelningar att meddelandet till konsumenterna ska innehålla? 

 
Kvalitet är ett argument som är flitligt användbart och definitivt betydelsefullt i meddelandet som 
bilföretagen skickar ut. Det är vitalt att känna sig säker på att den bil som köpes har en viss grad 
av uthållighet, precision och pålitlighet. Därutöver finns det ett större förtroende för 
kvalitetssäkra bilar hos dagens konsumenter, vilket leder till att vikten av att precisera vad 
kvalitet innebär ökar. 
 
Säkerhet är förslagsvis ett kvalitetsattribut som otvivelaktigt är högt värderat och det är ett 
centralt argument i marknadskommunikationen för i princip alla bilproducenter. Sverige är ett 
säkerhetsfokuserat land, och det i kombination med att bilkörning är riskfyllt gör att säkerhet är 
och kommer att vara ett bestående och utmärkande argument i kommuniceringen med 
konsumenter. 
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Ett annat dominerande och kanske mer aktuellt argument är miljöinnovation i produktionen av 
bilar. Produktutvecklingen tar en stor plats både i företagens avsiktliga kommunikation med 
marknaden, men även i indirekt genom massmedia som ivrigt diskuterar och framför nya 
utvecklingar i industrin. Feedbacken i kommunikationsprocessen ger bilföretagen en klar 
föreställning om att det finns ett stort utbrett miljöintresse och konsideration. 
 
I dagens samhälle är konsumenter stressade och ständigt i tidsnöd. Med det faktumet i ryggen har 
praktiskhet blivit ett gångbart skäl att framföra i kommunikationen. Därutöver har konkurrensen 
på bilmarknaden resulterat i att bilkonsumenterna har höga krav och är prismedvetna. 
Prisvärdhet är viktigt och att erbjuda så mycket bil som möjligt för pengarna. I kombination med 
att bilindustrin är så pass omfattande och att nya asiatiska bilföretag är på frammarsch så kan 
prisvärdhet komma att bli mer centralt än praktiskhet, då många bilföretag ändå anses kunna 
erbjuda ett praktiskt helhetskoncept. 
  
Design och stil kan utmärka och differentiera en bilmodell från en annan på ett effektivt och till 
stor del enklare sätt än andra attribut och produkttillhörigheter. Det är intressant att satsa på 
designen som argument och därtill erbjuda marknaden ett större antal olika modeller som ökar 
möjligheten att sticka ut och differentiera sig från kollektivet. 
 
Det går inte att undgå att varumärket är betydelsefullt i marknadskommunikation. Det är 
varumärket som förmedlar och inger förtroende, säkerheter och emotionella känslor. Inte alltför 
sällan speglas bedömningen av bilens attribut och förutsättningar utifrån vilket varumärke som 
bilen har. Varumärket är dessutom ett relativt bestående argument och till viss del en 
”konkurrensfördel” i kommunikationen som inte går att övervinna. Medan de andra nämnda 
argumentens betydelse kan förändras med tiden, och ideligen kräver en uppdaterad och aktiv 
marknadsföring, är varumärkets förutsättningar större. Det finns möjligheter till att skapa en 
emotionell säljpoäng till varumärket som i många avseenden med rätt branding bättre kan motstå 
framtidens utveckling. 
 

 Hur påverkas positionen för olika bilföretag av omvärldsfaktorer? 
 
Vilka argument företagen än väljer i sin marknadskommunikation är det viktigt att ha en 
välplanerad positioneringsstrategi. I taktiska säljkampanjer för enskilda bilar kan speciella 
argument användas, men det måste finnas en vetskap om att en enda bil som exempelvis Toyotas 
Prius kan reflektera bilden av ett helt företag och varumärke. 
 
Det finns ingen nödvändighet för de utvalda bilföretagen att positionera om sig, eftersom de 
anses framgångsrika inom sin kategori. Vad relativt nya företag skulle kunna göra är att 
koncentrera sig på en nisch som exempelvis design, körglädje eller en annan emotionell känsla. 
Det måste finnas något som berättigar ens varumärke att positionera sig på marknaden. Vilken 
position som än strategins målsättning strävar efter är det betydelsefullt att kunna erbjuda en unik 
säljpoäng i sitt erbjudande. Bilföretagen behöver noggrant analysera vilka konkurrenter som 
placerar sig i samma kategori som sitt eget varumärke, och därefter se till att de har något i sitt 
erbjudande som de anser att de andra inte kan matcha. 
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Då det blir svårare att konkurrera med en högre kvalitet minskar därför utrymmet av att trycka på 
det argumentet i marknadskommunikationen. Det blir svårare överhuvudtaget att särskilja sig 
från konkurrerande varumärken, men det är viktigt att kunna differentiera sig i något avseende. 
 
De bilföretag som inte har en helhjärtad satsning på miljöinnovation och ett miljöansvar i sin 
bilproduktion går en besvärlig om inte omöjlig framtid till mötes. För att överleva marknads- och 
samhällsutvecklingen så är det en förutsättning att värna om miljön och visa det påtagligt och 
grundligt i kommuniceringen med konsumenterna.  
 
Angående Asiens tillväxt i bilindustrin så bör bilföretag som redan har en varumärkeskännedom i 
Sverige fokusera på argumentet prisvärdhet istället för att försöka erbjuda så billiga bilar som 
möjligt. Det kan dessutom påverka varumärkets anseende. Sverige och Asien har därtill helt olika 
infrastruktur. Största delen av Sverige är landsbygd med motorvägar medan Indiens och Kinas 
bilförsäljning allra främst sker i storstäder. Bilar med ett lågt pris kan komma att konkurrera om 
ett visst segment av kunder med företag som exempelvis KIA Motors och kanske eventuellt 
Toyota, men inte med premiumvarumärken som BMW då de inte alls tillhör samma kategori 
bilar. Det är betydelsefullt för många bilföretag att skapa ett behov av en ”riktig” och pålitlig bil 
som behövs i ett land som Sverige. 
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7 Avslutande diskussion 
När uppsatsen nu nalkas mot sitt slut är jag mycket nöjd med dess utfall. Jag anser att jag fått 
fram ett resultat som är en fullgod introduktion och beskrivning till processen för hur olika 
bilföretag arbetar med kommunikation och hanterar det aktuella skedet som bilindustrin befinner 
sig i. Argumenten som slutligen presenteras bör ses som tillförlitliga då de till mycket går att 
finna en röd tråd i vad empirin kan visa upp. Dessutom anser jag att empirin har kopplats väl till 
den teoretiska referensram som sammanställts, och att flera reflektioner och karaktäristiska 
särdrag kan återfinnas i analysen.  
  
Jag tycker att jag har intervjuat respondenter som är mycket kunniga inom mitt problemområde 
och de har haft mycket att säga om alla de frågor som jag ställt. Jag stötte på ett stort problem i 
försöket att upprätta en intervju med representanter från BMW, då de första personerna jag vände 
mig till inte kunde finna tid i deras scheman att avvara. Dock är jag mycket glad och nöjd över de 
svar och reflektioner som Jennifer Klingberg och Jim Lingman på Auto7H gav mig till slut.  
 
Alla intervjuer har skett personligen förutom den med KIA Motors marknadschef Janett Henter. 
Då hon är positionerad i Upplands Väsby blev det mer praktiskt med en telefonintervju, men jag 
hyser inga tvivel om att Henter var koncentrerad vid intervjutillfället och anser att 
tillförlitligheten i resultatet inte bör ifrågasättas. Sammanfattningsvis tycker jag att då det 
empiriska material som införskaffats har en hög trovärdighet och validiteten i det som undersökts 
bör anses som relativt högt, då det funnits en stor kunnighet om det som studerats hos studiens 
respondenter. 
 
Jag har under analysprocessen försökt att frånse min förförståelse om problemkomplexet för att 
på ett så rättvist sätt som möjligt kunna göra återkopplingar mellan empiri och teori. Den empiri 
som införskaffats har setts som trovärdig och jag har inte ifrågasatt vad respondenterna hävdat 
och berättat för mig. Anledningen är att jag inte vill att analysen ska förknippas för mycket till 
mig som författare, min förförståelse och mina värderingar och attityder till bilmärkena och vad 
som berättas för mig. Det finns en vetskap om att respondenterna från bilföretagen kan ha svarat 
på mina frågor ur ett marknadsföringssyfte och varit extra positiva om deras framtid och 
förutsättningar, men då jag inte undersökt mottagarens fält av erfarenhet i 
kommunikationsprocessen anser jag att det inte finns tillräckligt mycket belägg för att med 
säkerhet komma med djärva påståenden och alltför negativ kritik till vad som sägs. 
 
Vad som hade kunnat göras annorlunda i studiens upplägg är att fokuserat på en mindre avskild 
del av bruset mer påtagligt. Jag skulle även ha kunnat placera det som jag sett som brus som 
feedback istället. Vilket som än väljs bör det på ett liknande sätt inverka på bilindustrin, och 
därför inte påverka undersökningens resultat. Därutöver har jag använt mig av en relativt up-to-
date sekundär data som brus genomgående under uppsatsprocessen. Slutligen ska sägas att det 
finns en vetskap om att det är få teoretiska modeller i den teoretiska referensramen, men jag 
motiveringen till varför är att det känns onödigt att ta med en modell bara för sakens skull. Jag 
strävar kontinuerligt efter en relevanthet i teorikapitlet. 
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7.1. Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara mycket intressant att till viss del ”fortsätta” studien genom att undersöka den 
motsvarande delen av sändarens kommunikation, nämligen mottagarens fält av erfarenhet i 
processen. Det är intresseväckande att utröna hur de argument som bilföretagen vill visa upp och 
koncentrera sig på stämmer överens med vad konsumenterna på marknaden anser vara attraktivt 
och viktigt hos en personbil idag. 
 
Utöver det skulle jag personligen finna ett stort intresse i att endast koncentrera mig på hur 
miljöinnovation påverkar bilindustrin och kan användas i marknadskommunikationen. Det är 
nervkittlande att följa den produktutveckling ur den aspekten som bilindustrin idag genomgår. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Brevutskick till företagen 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Christian Schmidt och jag studerar vid Högskolan i Borås med inriktning mot 
civilekonomexamen. I mitt examensarbete skall jag bedriva en studie om bilbranschens 
marknadsföring. Min ambition är att studera kommunikationsprocessen mellan bilföretag och 
konsumenten. Problemformuleringen är vilka viktiga och betydelsefulla beståndsdelar/argument 
som bilföretagens marknadsföringsavdelningar vill och tycker att signalen till konsumenterna ska 
innehålla. 
 
Jag har valt ut tre olika bilmärken som sinsemellan är olika och vänder sig till speciella 
målgrupper eller köparkategorier. Valen är BMW, KIA och Toyota, som inbördes kommunicerar 
olika värdeskapande meddelanden mot marknaden. 
 
Min fråga är om det finns någon lämplig person som vill avsätta tid för en kortare intervju där jag 
kan erhålla information om positionering, tankar om en framtida utveckling, nya 
konsumentbeteenden, betydelsefulla marknadsföringskomponenter, den asiatiska bilindustrins 
framfart och till viss del den tekniska utvecklingen. Mitt ämnesval är i dag högst aktuellt med 
den intensiva konkurrensen och där varje aktör måste profilera sig för att nå rätt segment.  
 
Jag skulle uppskatta mycket om jag fick ta er dyrbara tid i anspråk för en kortare intervju eller 
samtal. Hör gärna av er till mig om det är några frågor om problemområdet eller andra  
oklarheter. Jag skulle uppskatta ett snabbt svar och kan komma med kort varsel för en kortare 
intervju. 
 
Med vänlig hälsning, 
Christian Schmidt 
Högskolan i Borås 
Tel: 073-7227661 
Email: ckg_schmidt@hotmail.com    Datum 
 



 

Bilaga 2 – Intervjuguide bilföretag 
 
Frågor till BMW, KIA Motors och Toyota 
 

o Vilka innefattar er målgrupp och hur segmenterar ni marknaden? 
 

o Vad är budskapet i er signal och vad vill ni att det ska resultera i? 
 

o Vad har ni för specifika argument i ert budskap? 
 

o Hur vill ni att ert varumärke ska associeras och positioneras? 
 
o Vilka produktattribut tycker ni är viktiga för att nå den position på 

marknaden som ni eftersträvar? 
 

o Hur kommunicerar ni mot marknaden? 
 
o Hur behandlar ni omvärldsfaktorer som kan påverka er position och 

branding; 
1. Asiens tillväxt och nya bilföretag? 
2. Färre möjligheter till teknologisk differentiering? 
3. Miljön och nya konsumentbeteenden 
 

o Hur kan ni använda er av omvärldsfaktorerna i er kommunikation och 
positionering? 

 
o Hur tror ni att era argument i marknadskommunikationen kan förändras i 

framtiden? 
 



 

Bilaga 3 – Intervjuguide reklambyråer 
 
Frågor till Innovaform och Hundra Reklambyrå AB 
 

o Vilken identitet och position har och vilken laddning ger BMW:s, KIA 
Motors och Toyotas varumärken? 

 
o Vilka produktattribut och argument tycker ni är betydelsefulla för att stärka 

den position som BMW, KIA Motor och Toyota har? 
 
o Hur bör och kan BMW, KIA Motor och Toyota behandla omvärldsfaktorer 

som kan påverka deras position och varumärke; 
1. Den teknologiska utvecklingen och färre sätt att differentiera sig på? 
2. Miljöaspekter som påverkar bilindustrin? 
3. Ett eventuellt priskrig och nya varumärken? 

 
o Hur och kan BMW, KIA Motor och Toyota använda sig av omvärldsfaktorer 

som argument och vinnande marknadsföring? 
 
o Vad tror ni kan vara intressanta framtida argument i 

marknadskommunikationen för bilföretag? 
 
 
 
 



 

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. 
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