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Abstract 

This study takes its origin in the recent economic unrest where in particular the automotive 

sector has experienced major changes. Due to the fact that globalization takes place and 

increased competition, not least in the Swedish market, the conditions have changed radically 

and new ways to communicate with customers have been added. Marketing mix is not as 

significant, and is supplemented with more relationship-building activities, namely the 

relationship between customer and brand. Many individual theories are available in terms of 

organizational aspects and implementation of brand strategy. What we sought to answer is 

how the organizational aspects influenced the implementation of three Swedish car company 

brand strategies. 

The central objective of this study is to identify how the three car companies in the Swedish 

market have been working on implementation of its brand strategy. This has been done 

through interviews with Saab Automobile, Toyota Sweden and Mazda Sverige which was 

represented by each company's marketing managers. 

The study has shown that the three car companies are working from different focus in terms 

of its branding strategy, in some cases focused brand as such and sometimes the company's 

products. A requirement to communicate this in a credible manner is that the staff at each firm 

can identify with the brand and thereby communicate this to their environment. 

Keywords: Brand, Brand identity, Brand strategy, External suppliers, Intern communication, 

Intern marketing, Mazda, Organization, Positioning, Relationship, Saab Automobile, Toyota. 
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Sammanfattning 

Denna studie tar sitt ursprung i de senaste årens ekonomiska oroligheter där framförallt 

bilbranschen upplevt stora förändringar. Till följd av den faktiska globalisering som sker och 

en ökad konkurrens, inte minst på den svenska marknaden som denna studie avser, har 

förutsättningarna förändrats radikalt och nya sätt att kommunicera med kunderna har 

tillkommit. Marknadsmixen är inte längre lika betydande och kompletteras allt mer med 

relationsskapande aktiviteter, det vill säga relationen mellan kund och varumärke. Flertalet 

separata teorier finns tillgängliga vad gäller organisatoriska aspekter respektive 

implementering av varumärkesstrategi. Vad vi sökt svar på är hur organisatoriska aspekter 

påverkat implementering av tre svenska bilföretags varumärkesstrategier. 

Det centrala syftet med denna studie är att kartlägga hur tre bilföretag på den svenska 

marknaden har arbetat med implementering av dess varumärkesstrategier. Detta har gjorts 

genom intervjuer med Saab Automobile, Toyota Sweden och Mazda Sverige vilka 

representerats av respektive företags marknadschefer. 

Studien har bland annat visat att de tre bilföretagen arbetar utifrån olika fokus vad gäller sin 

varumärkesstrategi, i vissa fall fokuseras varumärket som sådant och ibland företagets 

produkter. En förutsättning för att kommunicera detta på ett trovärdigt sätt är dock att 

personalen på respektive företaget kan identifiera sig med varumärket och därigenom 

kommunicera detta till sin omvärld.  

Nyckelord: Externa leverantörer, Intern kommunikation, Internmarknadsföring, Mazda, 

Organisation, Positionering, Relation, Saab Automobile, Toyota, Varumärke, 

Varumärkesidentitet, Varumärkesstrategi.     
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1. Inledning 
 

Vi vill med denna uppsats belysa biltillverkares eventuella skillnader och likheter vad gäller 

organisatoriska aspekter som påverkar implementeringen av varumärkesstrategin samt hur 

denna strategi tagits fram och använts i företagens löpande marknadsföringsarbete. 

Tyngdpunkt vad gäller ämnet organisation ligger vid relationer till externa leverantörer och 

intern kommunikation medan företagens varumärkesstrategier diskuteras i en bredare mening 

vad gäller bland annat utveckling och implementering. Utöver detta klargörs hur 

marknadsavdelningen kommunicerar sin varumärkesstrategi internt och till kunderna. Centralt 

blir sedermera att klargöra hur resonemang vad gäller ovan nämnda aspekter förs inom de 

olika bilföretagens marknadsavdelningar.  

 

1.1. Problembakgrund 
 

Det som skapar relevans och intresse kring denna studie är hur bilbranschen på ett globalt 

plan påverkats av de senaste årens ekonomiska oroligheter. I sin helhet startade denna 

ekonomiska kris bland annat till följd av den amerikanska banken Lehman Brothers konkurs 

under hösten 2008
1
. På den svenska marknaden rasade exempelvis bilförsäljningen mellan år 

2007 och 2009 från 30 750 till 19 368 registrerade bilar
2
. Dessa siffror i kombination med att 

det finns två globala biltillverkare på den svenska marknaden, Saab Automobile och Volvo 

Personvagnar, bidrog till intresset kring hur specifikt den svenska bilmarknaden påverkats. 

För att skapa perspektiv på hur svenska bilföretags organisationer och varumärken påverkats 

var det följaktligen intressant att även inkludera bilföretag vilka är verksamma på den svenska 

marknaden men har sina respektive huvudkontor utanför Sverige. 

Globaliseringen antyds i flera fall, bland annat av Andersson (2001) vara ett faktum i 

världsekonomin vilket ställer allt större organisationskrav på företag att fördela och 

organisera sina resurser på ett effektivt sätt. Arndt (1983) tillsammans med Christian 

Grönroos menar att organisationen som sådan är företagets första marknad och kan man inte 

lyckas attrahera sina medarbetare kan man heller inte attrahera sina kunder. Det förekommer 

ett uttryck hos flera författare, ”think global, act local”. Exempelvis tas detta upp av Porter 

(2004) i kontexten av att skapa konkurrenskraftigt övertag. En organisation ska tänka globalt 

och agera lokalt för att uppnå goda resultat (Porter, 2004). Detta blir en central aspekt under 

denna uppsats analysdel. 

I studier från sent 1990-tal och tidigt 2000-tal förekommer råd och slutsatser kring hur 

organisationer internt kan och bör kommunicera för att uppnå sina informationssyften. I dessa 

studier nämns bland annat hur faxen kan användas som ett effektivt och snabbt 

kommunikationsmedel och hur kassetter kan delas ut till personalen så att de på egen hand 

och flexibelt kan ta del av viktigt material. Vad som hänt under 2000-talet är att kassettband 

och fax helt bytts ut mot användning av elektroniska verktyg såsom e-post och sociala medier. 

Detta gäller såväl intern kommunikation såsom marknadskommunikation vilket eventuellt har 

kunnat påverkas av de olika företagskulturer som undersökts (Eriksson, 2002). Ett resultat av 

detta har också blivit att konsumenter i allt större utsträckning fått större makt vad gäller att 

påverka företags produkter, tjänster och varumärke bland annat genom företags tillgänglighet 

på Internet och i sociala medier såsom Facebook och Twitter (Berglund & Boson, 2010). 

                                                             
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2008-2009  
2 http://www.bilsweden.se/web/Arkiv_1999-2007_2.aspx  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finanskrisen_2008-2009
http://www.bilsweden.se/web/Arkiv_1999-2007_2.aspx
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Företags uppfattning om hur de ska kommunicera sitt erbjudande har gått från att vara 

fokuserat på marknadsmixen till att fokusera mer på relationen mellan varumärke och kund. 

Detta eftersom generell konkurrens mellan olika varumärken har ökat. Vikten av att ladda 

varumärket med betydande värden för att skapa saliens har därmed blivit betydande. Ett starkt 

varumärke höjer i sin tur kundvärdet och företaget kan på så vis skapa lojalitet och uppnå ett 

högre varumärkesvärde (Kapferer, 2004). Detta beskrivs i generella termer och avsikten i 

denna uppsats blir att se hur tillämpningsbart det är inom den svenska bilbranschen. 

Vi finner ämnet varumärkesarbete mycket komplext då det finns en mängd olika teoretiska 

modeller. Detta leder till frågan vilken teori som lämpar sig bäst för vilken typ av 

verksamhet. Ett exempel inom bilbranschen är differentierande attribut. Exempelvis väljer 

Volvo Personvagnar att kommunicera sitt ABS-system som ska göra deras bilar mer säkra, 

medan BMW med en mer sportig image kommunicerar att bilarna kan köras snabbare. 

Samtidigt som ABS i bilar idag kan ses som en hygienparameter kan det dock användas som 

ett differentierande attribut. 

I och med den hårda konkurrensen på den svenska bilmarknaden, som enligt Bilsweden.se 

(2010) består av drygt 38 bilmärken, är förmågan att tränga igenom mediebruset en utmaning 

men också en förutsättning för att bibehålla sina kunder. Detta eftersom det är avsevärt 

billigare att bibehålla dessa kunder än att skaffa nya (Grönroos, 2007). Av denna anledning 

ökar också vikten av att tydligt positionera sitt varumärke för att passa en specifik lojal 

målgrupp och därmed skapa hög ROI, det vill säga Return On Investment på sina 

marknadsföringsinvesteringar. Att ha lojala kunder är enligt Kapferer (2004) viktigt för att 

stärka varumärket på lång sikt. Dock behöver det inte vara det ledande varumärket som är det 

bästa, utan det handlar om att vara det bästa för kunden.  

 

1.2. Problemdiskussion 
 

Bilbranschen beskrivs som en bransch i hård konkurrens och den föreliggande ekonomiska 

krisen har drabbat branschen mycket hårt. Hur bilföretag arbetar för att nå ut till marknaden 

med dess respektive varumärken blir således en avgörande faktor för att skapa långsiktiga 

resultat. De delar som vi haft för avsikt att analysera utifrån den presenterade 

problembakgrunden är huruvida organisatoriska aspekter påverkar implementeringen av 

varumärket. Eftersom medarbetare är de som skapar ett företags resultat, blir grundläggande 

mänskliga aspekter såsom makt och kontroll, intern kommunikation och intern 

marknadsföring, det vill säga hur medarbetar trivs och kan stå upp för sitt företag, centrala 

organisatoriska aspekter. Dessa organisatoriska aspekter kan också påverka hur och vad 

företaget genom sitt varumärke kommunicerar till sin omvärld. I kontexten av den 

varumärkesstrategi som företag tar fram är positioneringen av företaget och relationen till sina 

kunder av stor betydelse. Den länk som för de interna aspekterna såsom organisation samman 

med exempelvis varumärkesidentitet är i flera fall externa leverantörer såsom reklam- och 

mediebyråer som implementerar den valda strategin genom exempelvis framtagning av 

reklamkampanjer och i vilket medie reklamkampanjen ska synas. Vad som sammanfattar 

ovan förda diskussion är nedan presenterad problemformulering. 

 

1.2.1. Problemformulering 
 

 Hur påverkar organisatoriska aspekter implementeringen av varumärkesstrategin och 
hur komponeras varumärket hos bilföretag verksamma på den svenska marknaden? 
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1.3. Syfte 
 

Det centrala syftet med denna studie är att kartlägga hur tre bilföretag på den svenska 

marknaden arbetar med implementering av sina varumärkesstrategier samt hur deras 

marknadsorganisationer är uppbyggda och fungerar. Vidare syftar studien till att resonera 

kring utifrån problembakgrunden relevanta organisatoriska aspekter och kartlägga eventuella 

icke ännu framträdande fenomen kring vilka det kan finnas anledning att bedriva fortsatt 

forskning. 

1.4. Avgränsningar 
 

Med denna uppsats avgränsar vi oss till att endast undersöka bilföretag på den svenska 

marknaden. I samtliga fall har dessa företag en internationell koppling. Vad som kommer 

studeras är dessa företags arbete med implementering av varumärkesstrategi på den svenska 

marknaden. Vad gäller respondenternas organisationer är det främst utifrån ett 

marknadsavdelningsperspektiv, och svar vad gäller organisatoriska aspekter har givits med 

hänsyn till dess arbete med varumärket.  
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2. Metod 
 

För att besvara den ovan presenterade problemformuleringen resonerat vi nedan kring de 

metodologiska ställningstaganden vi tagit i beaktning för att möjliggöra att de data som 

insamlats varit relevant utifrån studiens syfte. 

 

2.1. Undersökningsutformning 
 

Denna studie är av en deduktiv metod, med vilket menas att vi utifrån några få enskilda fall 

prövar den teoretiska referensramen i jämförelse med empiriskt material i syfte att utveckla 

befintliga teoriska modeller kring organisatoriska aspekter som kan ha påverkat 

varumärkesimplementering. Deduktion innebär enligt Johannessen & Tufte (2002) att man 

utgår från teori till empiri. Det vill säga att empiriska data testas utifrån den teoretiska 

referensramen. Detta förhållningssätt har vi utgått ifrån genom att inleda studien med att 

skapa en teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen ligger grund för utformning av 

enkät och sedermera empiriska data. I och med denna deduktiva samhällsvetenskapliga studie 

har vi integrerat teorin med empirin för att undersöka eventuella avvikelser för att se i vilken 

grad empirin bekräftar eller avviker från de presenterade teoretiska modellerna.  

Avsikten med denna studie är också att på ett explorativt sätt utforska sambandet mellan 

organisationer och dess implementering av varumärkesstrategier. Då den kunskap vi besitter i 

dagsläget kan anses vara vag, kan vi med en explorativ undersökning få fram för studien 

relevanta frågeställningar som sedan kan övergå från ett förstående till ett mer förklarande 

syfte. Den explorativa ansatsen ska enligt (Andersen, 1998) bli en form av förundersökning 

som syftar till att formulera antaganden som sedan kan bli föremål för prövning eller tester.  

Detta har skett först genom en jämförelse mellan presenterad teoretisk referensram och 

empiriska svar vilket resulterat i slutsatser såsom teoretiska luckor där fortsatta studier bör 

initieras. Den explorativa ansatsen har också gett oss möjligheten att identifiera och precisera 

ytterligare problem inom ramen för organisatoriska aspekter och implementering av 

varumärkesstrategi (Andersen, 1998). 

Då det är många variabler vi har för avsikt att undersöka i vår studie samt att respondent 

antalet är tre företag kommer detta härledas till att bli en fallstudieansats med ett analytiskt 

perspektiv. För att skapa en bättre förståelse för det undersökta problemet har vi arbetat 

utifrån ett holistiskt perspektiv, då syftet är att få en förståelse som helhet och en möjlighet att 

förklara relationerna mellan de utvalda enheterna och dess organisatoriska aspekter och 

varumärkesarbete, så kallat analytiskt tillvägagångssätt (Andersen, 1998).  

Då det föreligger en risk om att de bilföretag vi har för avsikt att kontakta också anser sig 

otillräckliga vad gäller att dela med sig av information och resurser har denna studie 

genomförts genom en så kallad ad-hoc ansats. Ad-hoc innebär att vi studerat problemet vid en 

given tidpunkt, det vill säga att vi fryst en pågående process och skapat en stillbild av 

verkligheten (Christensen et.al, 2005). Det tidsmässiga fokuset och de svar som getts har 

framförallt tagit sitt ursprung ur början av 2000-talet fram till idag, år 2010. 

 

2.2. Kvalitativ Ansats 
 

En kvalitativ metod används i syftet att genom olika typer av datainsamling skapa en djupare 

och mer subjektiv helhetsförståelse för problemkomplexiteten. I denna metod används 
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statistik, matematik och aritmetiska formler i mycket liten omfattning. Kunskapssyftet är 

främst förstående och inte förklarande (Andersen, 1998).   

Ansatsen i studien är av kvalitativ karaktär vilket inneburit insamling av intervjudata från 

respondenter i form av marknadschefer. Titeln har egentligen ingen större betydelse för 

studien utan det handlar om den förmodade kunskap en marknadschef besuttit i form av 

exempelvis personal- och varumärkesansvar. Detta har varit viktigt eftersom studiens syfte 

inkluderat såväl organisatoriska aspekter såsom konkret varumärkesarbete. 

2.2.1. Datainsamlingsmetod 
 

För att samla in kvalitativ data till vår studie har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att 

få en bredare bild av verkligheten och samtidigt öka vår förståelse för ämnet. Därmed skapas 

en god bas för förklaring av empiriskt material utifrån den teoretiska referensramen. Den 

teoretiska referensramen konstruerades genom insamling av relevant teori från framstående 

forskare och författare inom områdena organisation och marknadsföring. Dessa forskare och 

författare presenteras närmare under rubriken 2.4. Litteratur. 

 

2.2.2. Insamling av kvalitativ data 
 

Intervjuerna som genomförts med våra respondenter har varit av semistrukturerad karaktär 

med syfte och grund i att vi inte vill leda respondenten för tydligt under samtalet och för att 

samtidigt underlätta för tolkning senare i studieprocessen. För att följa vår explorativa ansats 

har intervjuerna utförts semistrukturerat. Detta har medfört att respondenterna lockats att 

svara vidlyftigt på de öppna frågor som ställs. Intervjufrågorna baserades på det sekundärdata 

som lyfts fram i den teoretiska referensramen. 

Den semistrukturerade intervjumetoden bygger på att man har en frågeställningsmall för att 

hålla respondenten inom det berörda ämnet utan att på något sätt begränsa respondentens svar. 

Detta möjliggör enligt May (1997) ett större djup i svaren. Intervjupersoner kan på detta sätt 

utgå från idéer och betydelser som ligger denna nära och på så vis kan också intervjuaren 

förstå den innebörd som respondenten själv tillskriver händelser och relationer.  Detta lämpar 

sig bättre åt den kvalitativa metod vi använt då vi vill få svar utav våra respondenter inom vår 

referensram. (May, 1997) 

 

2.2.3. Respondenter 
 

Populationen har varit bilföretag på den svenska marknaden. Vi har därefter gjort ett 

strategiskt urval eftersom enbart marknadschefer varit intressanta att intervjua. Anledningen 

till att just marknadschefer valts ut som respondenter är på grund av dess position och ansvar i 

respektive företag. De har en insyn i både organisation och marknadsföring och enligt Aaker 

(2007) har yrkesgruppen blivit mer frekvent använda och accepterade på platser i ett företags 

strategiska ledningsgrupp. Detta på grund av att marknadsgruppen är i bästa position att förstå 

kunder, konkurrenter och trender. Fler företag beskriver en marknadschef som sitter i 

ledningsgruppen som en starkt bidragande faktor till tillväxt (Aaker, 2007). De respondenter 

som slutligen accepterade ett deltagande i studien var följande; 

Marknadschef Sverige på Saab Automobile AB 

Produkt- och marknadschef på Toyota Sweden AB 
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Marknadschef på Mazda Motor Sverige 

I efterföljande text hänvisar vi till Saab Automobile, Toyota Sweden eller Mazda Sverige 

alternativt i kombination med respondentens titel. I vissa fall förekommer enbart det kända 

varumärkesnamnet, Saab, Toyota eller Mazda. Dessa varumärkesnamn kan också hänvisa till 

företagens globala verksamhet, vilket dock i dessa fall står utskrivet. 

 

2.2.4. Utformning av intervjuunderlag 
 

Kvale & Brinkman (2009) menar att det är viktigt att tematisera en intervju innan 

intervjutillfället. Detta syftar till att för respondenter utföra ett teoretiskt klargörande över 

formuleringen av forskningsfrågorna samt det tema som avses undersökas. De nyckelfrågorna 

som för respondenterna inför intervjutillfället bör besvaras och besvarats är följande; 

 

 Varför studien genomförs  

 Vad författarna behöver för förkunskap om det ämne som ska undersökas 

 Hur denna kunskap ska förvärvas 

 

Tematisering av en intervjustudie som i detta fall skett innebär att syftet klargörs med svaret 

på varför studien genomförs. En av metoderna för att samla in empirisk kunskap om detta är 

att fråga om intervjupersonens typiska erfarenheter av ett ämne (Kvale & Brinkman, 2009). I 

förberedelserna av de planerade intervjutillfällena gav respondenterna viss respons vad gällde 

utformning och tidsmässigt ansats på de initialt presenterade frågorna.  

 

De frågor som ställts formulerades utifrån den dialog som förts med respondenterna samt den 

teoriinsamling som skett innan intervjutillfället. Frågorna har därefter diskuterats med 

handledare för att verifiera frågornas relevans i förhållande till uppsatsens frågeställning. För 

att ge respondenterna möjlighet till förberedelse och med tanke på den befarat korta 

intervjutiden sändes frågeunderlaget en vecka innan intervjutillfället.  

 

2.2.5. Genomförande av intervju 
 

Lantz (2007) menar att tiden för intervjun bör vara tillräckligt lång så att både den som frågar 

och den som svarar kan känna sig fria till eftertanke och till att stanna upp under intervjun. De 

intervjuer som genomförts har inkluderat 21 frågor inom områdena organisation, intern 

kommunikation och varumärke och besvarats under 60 minuter. Tiden för att besvara dessa 

frågor har i efterhand upplevts som på gränsen till för kort tid för att skapa den tiden för 

eftertanke som Lantz (2009) anser krävs. Dock menar vi trots detta att de svar som getts varit 

tillräckligt uttömmande för att besvara de ställda frågorna. Respondenterna har i efterhand 

också fått möjligheten att läsa igenom det material som skrivits samman för att kontrollera att 

texten varit fri från tolknings- och faktafel.  

Intervjuer har skett med marknadschefer vilka Kvale & Brinkmann (2009) kan definieras som 

eliter. Eliter definieras vidare som ledare eller experter i ett samhälle vilka vanligen har en 

ledande maktposition. Där menar Kvale & Brinkmann (2009) att det är ett centralt problem att 

vinna tillträde till dessa intervjupersoner. När en kontakt med en intervjuperson har etablerats 

kan den förhärskande maktsymmetrin upphävas på grund av den maktposition som 

intervjupersonen har. Detta på grund av att elitpersoner är vana vid att få frågor om sina 

åsikter och tankar. Därför är det viktigt att man som intervjuare har en viss sakkunskap om 
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intervjuämnet och till viss mån behärskar det tekniska språket samt är bekant med 

intervjupersonens sociala situation och biografi. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Intervjuerna har spelats in med ljudinspelare för att höja validiteten vilket säkerställt att vår 

återberättelse av intervjun är korrekt. Detta har gjort att vi som intervjuare har kunnat ha fullt 

fokus på respondenten och även ta del av eventuellt skriftligt presentationsmaterial. Resultatet 

av detta har varit att vi i efterhand kunnat göra en fullständig transkribering av intervjun. 

Detta menar Kvale & Brinkmann (2009) är en översättning av en berättarform - muntlig 

diskurs - till en annan berättarform - skriftlig diskurs. Att transkribera menas med att 

transformera, att ändra från en form till en annan. Då en intervju är en levande social 

interaktion där tidsförloppet, tonfallet och kroppsuttrycken är omedelbart tillgängliga för dem 

som delar i samtalet ansikte mot ansikte, men inte för den som läser utskriften. (Kvale & 

Brinkmann, 2009) I detta fall är det vi som intervjuare som har skrivit ut intervjun från den 

inspelning som gjordes under samtalet. Utskriften har gått till så att hela samtalet har skrivits 

ut för att tydligt kunna se vad som sagts. Därefter har den relevanta texten tagits ut och 

omformats på ett läsbart sätt för att underlätta för läsaren. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

Kvaliteten på den ursprungliga intervjun har varit avgörande för kvaliteten på den följande 

analysen, verifieringen och rapporteringen, som visar behovet att utveckla interaktionen i 

intervjun. (Kvale & Brinkmann, 2009) 

 

2.2.6. Objektivitet 
 

En förutsättning för att en kvalitativ undersökning ska bli trovärdig är att den utförs på ett 

objektivt sätt. (Svensson & Starrin, 1996). Trots att vi eftersträvar att uppnå full objektivitet är 

detta i princip omöjligt då vi som intervjuare redan har egna värderingar inom ämnet som kan 

komma att påverka resultatet. Genom detta vill vi peka på vår medvetenhet om utmaningen. 

Trots detta kan intervjun omedvetet styrts åt ett visst håll. Något som Svensson & Starrin 

(1996) påpekar som kan mildra objektiviteten är att vi under hela processen kommit att vara 

två observatörer. Författarna betonar även att en detaljerad beskrivning av det empiriska 

materialet är att föredra så att läsaren själv kan bedöma tillförlitlighet och tolkningar. I 

studiens empiriavsnitt skulle läsaren därför själv utifrån intervjuresultatet kunna göra egna 

tolkningar utifrån andra än denna studies specifika syfte. 

 

2.3. Metodproblem och diskussion 
 

Under de tre intervjuer som genomförts har båda författarna till denna studie medverkat. I 
flera fall menar Esaiasson et. al. (2007) att respondentens svar kan baseras beroende på vem 

som ställer frågorna, något som kallas intervjuareffekt. Vidare anser Esaiasson et. al. (2007) 

att man samtidigt inte ska överdriva effekten av intervjuareffekter utan att det viktiga är att de 

som ställer frågorna reflekterar över situationen och ärligt redovisar att vissa resultat kan bero 

på en intervjuareffekt. För att minimera risken av intervjueffekt presenterade vi initialt vid 

intervjutillfällena att frågorna skulle ställas mekaniskt utifrån en förtryckt mall. Detta är något 
som i de flesta fall också skapat ett konsekvent förfarande som resulterat i jämförbara svar. 

Med tanke på att respondenterna tillhör ledningsskiktet i sin respektive organisation finns en 

risk enligt Andersen (1998) att intervjuförloppet påverkas av respondentens förmodat högre 

sociala status. Detta kan medföra att de intervjufrågor som ställts besvaras på ett sätt där 

respondenten omvandlar frågan till sin egen och därmed ger ett felaktigt svar. Enligt 
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Andersen (1998) är detta på grund av respondenternas vana att bestämma och att prata sig 

varm för sina intressen. Vår upplevelse är dock att respondenterna svarat efter bästa förmåga. 

 

2.4. Litteratur 
 

Den teoretiska referensramen har tagits fram utifrån den problemdiskussion som nämnts ovan, 

och har i första hand använts för att skapa en förståelse för studiens syfte; kartlägga hur tre 

bilföretag på den svenska marknaden arbetar med implementering av sina 

varumärkesstrategier samt hur deras marknadsorganisationer är uppbyggda och fungerar.   

Ett stort antal studier och böcker är skrivna inom ämnesområdena organisation och 

marknadsföring. Av denna anledning har den litteratur och artiklar som haft mest konkret 

anknytning till ämnesområdet valts ut och presenterats i den teoretiska referensramen. En 

ytterligare anledning till valet att använda både litteratur och artiklar har varit för att få en hög 

aktualitet samt god spridning i ämnet och därmed höja validiteten.  

Den forskning och teori som utgör en central del av den teoretiska referensramen har varit 

publicerad av följande författare:  

Aaker, David är professor inom marknadsföring. Han är en ledande expert inom 

varumärkesstrategier och strategisk marknadsföring.  

Arndt, Johan innehar en professorstitel inom marknadsföring och har publicerat flertalet 

artiklar inom intern marknadsföring som varit högt ansedda i hela världen. I sin bok Intern 

marknadsföring (1983) arbetade han till exempel med Christian Grönroos som är professor i 

service och relationsmarknadsföring.  

Doole Isobel & Lowe Robin innehar professors- respektive MBA-titlar inom bland annat 

internationell marknadsföring och har skrivit ett flertal publikationer inom beslutsfattande, 

strategiskt- och internationell marknadsföring. 

Kapferer, Jean-Noel är Europas ledande författare på varumärke och är internationellt erkänd 

som en av de mest inflytelserika experter inom varumärkesstrategi. 

Van Riel, Cees är professor i affärskommunikation vid Rotterdam School of Communication 

och är mest känd för sina studier inom företags rykten och strategiska inriktning. 

 

2.5. Reliabilitet och validitet 
 

För att skapa en god validitet har den teoriinsamling som förekommit legat till grund för ett 

flertal konkreta intervjufrågor. Frågornas karaktär har gjort att de överrensstämt med 

ursprungliga teorier såkallad definitionsvaliditet, som uppnåtts genom operationalisering. 

Detta är också något som skapat giltighet, en överensstämmelse mellan teoretiskt och 

empiriskt material (Andersen, 1998). Gapet mellan de empiriska svar som erhållits och den 

teori som är insamlad är därigenom enligt vår mening minimerad och sett till studiens 

slutsatser har vi därför undersökt det som också avsågs. 

Validitet innehåller både begreppen giltighet och relevans, där giltighet säger något om 

generell överensstämmelse mellan vår teoretiska och empiriska begreppsplan (Andersen, 

1998). Enligt denna definition har vår studie uppnått en god validitet i och med att vår empiri 

är insamlad utifrån den teoretiska referensarmen vilket gjort att det finns ett starkt samband 
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mellan de två delarna, teori och empiri. Den andra delen Andersen (1998) beskriver berör 

relevansen av empiriska begrepps- eller variabelurval i problemformuleringen. Utifrån detta 

anser vi också och att validiteten är god eftersom den teoretiska referensramen tagits fram 

utifrån vår problembakgrund, problemdiskussion och problemformulering. 

Studiens resultat och dess förmåga att kunna upprepas med likartade värden, såkallad 

reliabilitet, påverkas främst utifrån två perspektiv. Det första är tid- och rumsorienterade och 

påverkas av människors interaktion. Det andra är att den kvalitativa analytikern, det vill säga 

att vi och mätinstrumentet är detsamma. Den upplevda verkligheten sägs vara ständigt 

föränderlig, och med anledning av detta kan studiens resultat omöjligtvis reproduceras på ett 

identiskt sätt med absoluta termer. (Christensen, 2001)  

Både Bjereld, Demker & Hinnfors (2009) samt Andersen (1998) menar att reliabiliteten är ett 

nödvändigt men inte tillräckligt villkor för validitet. 

Dock vågar vi hävda att studien och syftet som sådant besvaras med att skapa en ökad 

förståelse för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för svenska bilföretag vad gäller 

dess organisationers påverkan av varumärkesarbetet. Dessutom ges en förklaring kring vilka 

de faktiska skillnaderna och likheterna faktiskt är.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen är baserad på vår problemdiskussion och sedermera den 

presenterade problemformuleringen. Detta kapitel utformats efter ämnena organisation och 

marknadsföring och då i synnerhet varumärkesarbete. För att tydliggöra relevansen av vald 

teoretisk referensram redogörs i slutet av kapitlet hur de olika delarna hänger samman i.  

 

3.1. Organisation 
 

Doole & Lowe (2008) diskuterar i sin bok International Marketing Strategy hur stora 

internationella organisationer kan vara organiserade. De menar att internationella 

organisationer med transnationella strategier ofta är mycket komplexa eftersom de ska vara 

anpassade för specifika ändamål. Dock försöker Doole & Lowe (2008) trots detta göra en 

form av generalisering kring hur de vanligaste större organisationerna är organiserade. 

Författarna presenterar tre olika vanligt förekommande organisationsstrukturer som kallas The 

macropyramide, The umbrella structure samt The interglomerate. 

Macropyramidorganisationer är mycket centraliserade, där huvudkontoret beslutar kring 

exempelvis marknadsmixen och hänsyn till lokala behov ofta tar lång tid eller inte alls 

uppmärksammas. Ofta är organisationens produkter likartade och marknaderna skiljer sig lite 

åt. Umbrella structure är motsatsen till macropyramiden eftersom de flesta beslut 

decentraliseras till de lokala marknaderna. Endast övergripande strategier och mål sätts av 

huvudkontoret och dessa ger också aktiv support till de behövande marknaderna. Således 

utvecklas ofta lokala marknadsstrategier och hänsyn tas till marknadens specifika behov. 

Interglomerate organisationer representerar ofta ett företag med internationell verksamhet och 

komplexa eller diversifierade produkter. Huvudkontoret i dessa fall kännetecknas som ett 

kontrollorgan där ekonomi och kontroll sköts. Marknadsfunktionen finns sällan representerad 

på den strategiska nivån eftersom arbetet sker specifikt för olika marknader där stora 

skillnader kan förekomma.  

Dessa tre organisationsstrukturer baseras på tre nivåer i ett företag, den strategiska (Strategic), 

ledningen (Management) samt operativt ansvariga (Operational level). Vanligast är att de 

flesta företag har en strategisk nivå där grundläggande mål och visioner fastslås samt 

allokering av resurser sker. Därefter fördelas det operativa ansvaret exempelvis till 

organisationens olika affärsområden. Management level bryter därefter ner direktiven från 

den strategiska lednigen och fastställer exempelvis budget, affärsområdesmål och uppgifter 

som de operativt ansvariga blir ansvariga för. De operativt ansvariga blir sedermera ansvariga 

för att affärsmålen uppnås. Dessa kan bland annat vara marknadschefer eller 

utvecklingschefer. För kontroll av att den strategiska målsättningen implementeras sker 

fortlöpande kontroll i omvänd ordning, alltså via management level till strategic level. Doole 

& Lowe (2008) betonar vidare att ett företag i tidig utveckling sällan kan identifiera sig med 

denna typ av organisationsmönster, men att detta blir tydligare och mer konkret ju större 

verksamheten växer sig och behovet av kontroll via exempelvis protokoll, möten och 

formaliserade processer ökar. Dock menar Doole & Lowe (2009) att det är en komplex fråga 

och att det är svårt att tydligt säga hur långt avståndet mellan den högsta operativa chefen och 
slutkunden är. En trend som också belyses är hur större organisationer försöker minimera de 

olika stegen av chefsnivåer för att på så vis skapa en mer platt struktur vilket har till syfte att 

enskilda chefer får ett större ansvar för sina respektive ansvarsområden. Detta menar Doole & 

Lowe (2009) ska skapa en större flexibilitet vilket innebär en mindre skillnad mellan 
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strategiskt och operativt ansvariga. Exempelvis tillämpas ofta i större internationella 

matrisorganisationer ett lokalt samt globalt ansvar för en operativt ansvarig. Detta innebär att 

den operativt ansvarige blir skyldig att rapportera till bland annat lokala varumärkesansvariga 

samt regionchefer. 

 

3.2. Kontroll och ansvar 
 

Doole & Lowe (2008) menar att kontroll är grundläggande i ledning av ett företag och att en 

kontinuerlig kontakt mellan exempelvis marknadsfunktioner och ekonomiavdelning är viktig. 

I många företag är det dock vanligt att endast de mer seniora ledarna följer upp sina 

medarbetare och att medarbetaren enbart hamnar i en situation då denne får stå till svars. 

Doole & Lowe (2008) poängterar att ett kontroll- och feedbacksystem ska ses som en 

integrerad del av planeringsprocessen för att försäkra sig om att marknadsplanen inte enbart 

implementeras globalt utan också anpassas till lokala marknadsförhållanden. Vidare menar 

man att ett effektivt kontrollsystem också skapar en högre standard på organisationens 

prestationer, frambringar större tydlighet och realism samt ger företagsledningen möjlighet att 

ingripa vid behov. Detta menar man ska öka motivationen hos den lokala ledningen. Doole & 

Lowe (2008) presenterar också tre olika grundläggande delar i processkontroll; 

1. Standardisering. Standarder sätts för att möjliggöra att relevanta målsättningar 

förmedlas så att företagets övergripande målsättning kan uppnås. Målen ska vara enkla 

att förstå, möjliga att nå och relevanta för lokala marknader. 

2. Mäta prestationer mot standarder. Företag använder ofta fler olika typer av tekniker 

exempelvis rapporter, möten samt kundkostnadsanalyser för att följa upp samtliga 

delar av de lokala marknadernas arbete med marknadsplanen. Det är också vanligt att 

man gör jämförelser av sina metoder med andra företag, vilka nödvändigtvis inte 

konkurrerar på samma marknad.  

3. Korrigering av avvikelser. Om utvecklingen på en marknad inte går som planerat blir 

ledningen tvungen att ingripa för att vidta åtgärder. Det svåra är att besluta kring vilka 

åtgärder som ska vidtas eftersom de flesta marknader är unika och arbetar enligt olika 

förutsättningar. Den enda jämförelseparameter som då finns är den lokala marknadens 

marknadsplan. Detta leder ofta till olika åsikter mellan huvudkontor och lokal 

ledningsgrupp. 

En allt snabbare utveckling både vad gäller exempelvis teknologi och konsumentbeteenden 

gör i flera fall att företag inte har tid att genomföra analys och strategiarbete. Detta medför 

enligt Doole & Lowe (2008) att tidsåtgången måste reduceras för att säkerställa att 

planeringen fortfarande är relevant då den ska implementeras. Av denna anledning väljer flera 

större företag att göra konsekvensplaner, vilket innebär planer som kan tillämpas vid olika 

typer av omvärldsförändringar. 

Relationen mellan huvudkontoret och de lokala kontoren är ofta den mest avgörande faktorn 

kring problemskapande. Främsta anledningen är att den lokala marknaden anser sig förstå sin 

egen marknad på ett tydligare sätt än huvudkontoret, medan huvudkontoret lägger sig i 

implementeringen och har synpunkter på genomförandet. Detta menar Doole & Lowe (2008) 

kan underlättas genom att man redan under planeringsprocessen tydligt anger roller, policys 

och hur den lokala marknadsplanen ska integreras med huvudkontorets uppsatta mål. Man 

belyser vidare vikten av att de flesta anställda ska få möjlighet att påverka 

planeringsprocessen vilket också konstateras ge en högre grad av kvalificerad service till 

kunder. 



 

17 (56) 

Generellt menar Doole & Lowe (2008) att det inte finns någon universell lösning för hur en 

optimal organisation ska se ut utan att den starkaste och mest effektiva kopplingen för en 

organisation istället är de anställdas och ledningens värderingar vilka binder samman 

organisationen. Denna koppling anses starkare än ett hierarkiskt mönster. (Doole & Lowe, 

2008) 

 

3.3. Externa leverantörer 
 

Axelsson (1998) beskriver i sin bok Företag köper tjänster bland annat hur tjänster och dess 

förväntade tjänstekvalitet bör preciseras av uppdragsgivaren. Kundens upplevda kvalitet beror 

till stor del på kundens jämförelse mellan upplevt levererad tjänst och det förväntade utfallet. 

I flera fall definieras vem som ska ansvara för vilken funktion och vilka aktiviteter vilket dock 

säger mycket lite om kvaliteten i utförandet av dessa funktioner och aktiviteter. Av denna 

anledning föreslår Axelsson (1998) att man vid tjänsteprecisering ställer sig frågorna; Vad ska 

man fokusera på och hur kan det gå till att precisera tjänsterna?  

Dessa tjänstepreciseringar kan enligt Axelsson (1998) gå till på fyra olika sätt. Dessa är 

funktionsbeskrivande tjänsteprecisering (hur tjänsten ska fungera, funktionsbeskrivande) 

vilket innebär att leverantören självständigt översätter kraven till aktiviteter, det vill säga att 

kunden köper en funktion och preciserar output. Aktivitets- eller detaljföreskrivande 

tjänstespecificering (vad tjänsten består av, detaljföreskrivande) innebär att kunden mycket 

tydligt klargör vilka aktiviteter den vill få utförd och vilka kvalitetsmässiga miniminivåer som 

behöver uppfyllas för att tjänsten ska motsvara förväntad kvalitet. Detta förutsätter att kunden 

inte enbart på ett grundligt sätt känner till sina behov och kan precisera dessa utan också att de 

aktiviteter som bör utföras definieras för att önskad funktion ska levereras. Den 

prestationsdefinierade tjänstepreciseringen (vad tjänsten ska åstadkomma, 

prestationsdefinierande) är en variant av de två förstnämnda tjänstepreciseringarna i och med 

att den anger vad den levererade tjänsten ska prestera. Med andra ord är det en fråga om vad 

tjänsten möjliggör när den installerats och sedermera klargörs kundens värde på ett tydligt 

sätt. Den fjärde och sista tjänstepreciseringen som Axelsson (1998) omnämner är 

kompetensdefinierande tjänsteprecisering. Denna typ av precisering kan innebära två olika 

typer av kompetensköp. Det första fallet innebär att kunden upphandlar en resurs i ett 

specifikt syfte med arbetsbelastning. Resursen besitter i detta fall inga specifika kunskaper 

utan är att betrakta som tillfällig arbetskraft. Det andra innebär att kunden känner till sina 

behov och vet vilken (person eller företag) som vore mest lämplig att utföra tjänsten. I och 

med att tjänsten sällan kan specificeras av varken kunden eller leverantören köper kunden en 

relativt ospecificerad tjänst vilken snarare definieras som en tidsinsats bestående av 

konsulttimmar. Förhoppningen är att den upphandlade resursen ska skapa en värdefull 

nyttighet, och tyngdpunkten i inköpet av tjänsten ligger i inputfasen, det vill säga vilken eller 

vilka resurser kunden köper och i vilka volymer. (Axelsson, 1998) 

Organisering av kommunikationsprocessen kan enligt van Riel (1995) beskrivas som 

planeringen av samtliga interna och externa kommunikationer som används av företaget. 

Processen som sådan kan delas in i tre olika faser. Input, Throughput samt Output. Inputfasen 

handlar om förberedelser av kommunikationsaktiviteter baserade på analyser och strategier. 

Throughputfasen berörs av genomförandet av den valda strategin, beslutsfattande samt 

implementering. I outputfasen handlar det om hanteringen av de uttryck och effekter som 

skapats hos målgruppen. Dessa tre steg kallas även för ITO-modellen. Varje fas i denna 

modell berörs av mer eller mindre kontrollerbara faktorer. I den inledande fasen, inputfasen, 

finns stora möjligheter till att kontrollera förfarandet. Dock avtar denna möjlighet till kontroll 
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i och med exempelvis överlämnanden av kravspecifikationer till reklambyråer och i slutändan 

implementeringen, då marknadsmaterialet når kunden. I denna fas samspelar organisationens 

kompetens med kundens uppfattning. van Riel (1995) poängterar också att organisationer 

tenderar att bli mycket beroende av externa leverantörer och kvaliteten i dess arbete. I den 

avslutande outputfasen kan organisationen återfå kontrollen i och med att mätningar av 

resultat är möjlig. van Riel (1995) menar att kommunikationsprocessen hade varit enklare att 

kontrollera om det fanns ett entydigt krav på en perfekt strategi för varje del av ITO-

modellen. Han menar att flera normativa protokoll finns tillgängliga vilka syftar till att nå 

optimala resultat men att dessa i de flesta fall enbart är tillgängliga för inputfasen och då i 

form av hur man formulerar en kommunikationsstrategi. Protokoll för outputfasen är främst 

implicita, det vill säga att det enbart finns underförstådda regler för hur man bör göra. Olikt 

input- och outputfasen är throughputfasen nästan helt utan normativa protokoll. Denna fas 

består av komplexa aktiviteter vilka syftar till att uppnå ett idealiskt resultat konstruerat under 

inputfasen. Throughputfasen inkluderar genomförande av den kreativa strategin, val av 

budskap och mediekanal, integrationen mellan de olika interna och externa mediekanalerna 

samt inte minst den beslutsprocess där alla inblandades samordning påverkas av 

kommunikationspolitik i alla dess former (van Riel, 1995). Det som slutligen avgör effekterna 

av den genomförda kommunikationen är i de flesta fall om man lyckats åstadkomma en 

förändring av kunskap, attityder och beteenden hos målgruppen som avsågs. I vissa fall anses 

kommunikationen enbart effektiv om den på ett tydligt sätt kan korreleras med ökad 

försäljning. van Riel (1995) belyser avslutningsvis att succé, inte att beblanda med 

effektivitet, ibland bedöms utifrån professionella utmärkelser eller kreativa kriterier. (van 

Riel, 1995)  

C Implementation 

C.1 All internal and external communication managers support the chosen goals, 

target groups, message concept, etc. 

C.2 Top management is involved. 

C.3 Business unit management is involved. 

C.4 Use common starting points as the baseline for the communication campaign. 

C.5 Decide on key issues through a corporate campaign coordinating committee. 

C.6 Quality of decision-making in coordinating committee. 

C.7 Quality of concept development process: problem definition has been written 

down in a briefing document, the creative briefing has been checked by the company´s 

communication department before it was executed, creative director had to work 

within the framework of strict rules formulated by the company.  

Fig. 1: Protocol throughput phase: ITO model (van Riel, 1995). 

Berglund & Bosom (2010) beskriver i sin bok Hållbar marknadskommunikation hur en 

traditionell inköpsprocess ser ut. De väljer att kalla den som ska implementera sin strategi för 

kommunikationsköpare.  

Oavsett storlek på kommunikationsköparens organisation är denne placerad som en spindel i 

nätet och bör fungera som en kunnig projektledare som har full kunskap om vad han eller hon 

vill kommunicera och varför. Dess roll är att briefa konsulter och andra aktörer i nätverket 
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och sedan följa upp och sammanställa alla rekommendationer. Berglund & Bosom (2010) 

belyser dock noggrant att det är svårt för kommunikationsköparen att vara expert på alla delar 

inom detta område. Av denna anledning bör de aktörer som vistas runt 

kommunikationsköparen agera på ett konsultativt sätt som lojala utbildare utan för mycket 

tanke på egen vinning. Detta menar författarna är något som alla parter i slutändan tjänar på. 

Berglund & Bosom (2010) exemplifierar några av de medhjälpare som är vanligt 

förekommande i marknadskommunikationsprocessen; produktionsbolag, webbyråer, CSR, 

events/sponsring, PR, undersökningsföretag samt reklam och mediebyråer. (Berglund & 

Bosom, 2010)  

Berglund & Bosom (2010) beskriver en metod för att skapa förutsättningar för ett bra 

samarbete mellan partnerna, denna kallas Samarbetsloopen (SAL). Denna modell beskriver i 

tio steg samarbetet mellan kommunikationsköpare och reklambyrå. Detta är också ett exempel 

på vad van Riel (1995) skulle kalla ett normativt protokoll vilket används under inputfasen 

där det handlar om att förbereda kommunikationsaktiviteter utifrån analyser och strategier. 

Processen är därför ännu enkel att kontrollera. 

1. Affärsplan. Beskriver kommunikationsköparens affärsidé, strategi och affärsmodell. 

2. Marknadsplan. Planen för hur kommunikationsköparen ska bearbeta målgrupperna på 

sina marknader, i alla de led som är aktuella och med hänsyn till de produktområden 

som finns. 

3. Varumärkes- & kommunikationsplattform. Kommunikationsköparens utgångspunkter 

för varumärkesbyggandet och hur hans eller hennes kärnvärden kan och bör 

kommuniceras. 

4. Uppdragsbrief. Kommunikationsköparen beskriver marknadssituationen och vad han 

vill ha ut av kampanjen och byråsamarbetet. Delar av de tre stegen ovan måste finnas 

med. Det mätbara målet för kampanjen anges.  

5. Debrief/”kvitto”. Nu har reklambyrån gjort sitt första inre arbete och granskat 

utgångspunkterna för uppdraget. Även om kommunikationsköparen alltid har rätt, är 

han främst kunnig kring vad han behöver uppnå, medan reklambyrån är kunnigare på 

hur kampanjen kan utformas. Debriefen är en dynamisk dialog innan arbetet drar 

igång.  

6. Kreativ brief & mediebrief. Reklambyrån fortsätter med sin inre process. Olika 

specialister behöver underlag för sitt arbete. Kreatörer för kommunikationens innehåll 

och medierådgivaren för val av media.  

7. Idéprocess. Reklambyrån arbetar vidare. Idéer bubblar upp och sorteras. Stäms av och 

revideras. 

8. Presentation. Dags för nästa dialog mellan kommunikationsköparen och reklambyrån. 

Med debriefen som utgångspunkt presenteras kampanjförslaget för 

kommunikationsköparens beslutsfattare.  

9. Godkännande efter dialog. Presentationen måste få mogna hos 

kommunikationsköparen. Det finns många praktiska och interna förhållanden som 

kommunikationsköparen måste fundera igenom – ensam eller med reklambyråns 

projektledare. Till slut finns ett beslut, sannolikt med vissa modifieringar, både av 

kommunikationsköparens ursprungliga utgångspunkter och av reklambyråns förslag.  

10. Produktion. Nu ska kampanjen produceras – t.ex. filmer, trycksaker, annonser och 

mässmaterial. Reklambyråns produktionsledare får en nyckelroll för att hålla 

kommunikationsköparen informerad. Kommunikationsköparen planerar sina interna 

moment i genomförandet – planera införsäljningskonferenser, modifiera 

inköpskvantiteter, se över logistik etc.  
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Fig. 2: Samarbetsloopen, SAL (Berglund & Bosom, 2010) 

 

3.4. Intern kommunikation 
 

Strid (1999) definierar en organisation med hänseende till intern kommunikation som 

bestående av människor, på något sätt strukturerad och som att den är ämnad att uppnå 

bestämda mål. Vidare definierar Strid (1999) kommunikation med att det är människor som 

skapar organisationen, inte vice versa. Sedermera blir definitionen av kommunikation mycket 

bred. Av denna anledning koncentrerar sig Strid (1999) på intern kommunikation. Denna typ 

av kommunikation kan vara all typ av budskapsförmedling mellan individer i en organisation 

av något slag. Det kan vara av både skriftlig och muntlig karaktär samt vara typologiserad. 

Detta beror på syftet till budskapsöverföringen. Intern information innebär en betoning av 

innehållets utformning, i de flesta fall av kunskapskaraktär. Relationik innebär att budskapets 

sociala karaktär och interna marknadsföring betonas, vilket innebär att den interna 

budskapsöverföringen ses som ett sätt att använda den egna personalen i den yttre 

marknadsföringen. (Strid, 1999) 

Enligt Strid (1999) kan kommunikation delas upp i dels direkta- men också indirekta 

informationsvägar. De direkta informationsvägarna är personliga, såsom via arbetskamrater 

eller informationsmöten, medan de indirekta är opersonliga via exempelvis personaltidningar 

och IT. Den direkta kommunikationen beskriver Strid (1999) som en snabb och effektiv 

kommunikationskanal eftersom möjligheten till interaktion är stor.  

Arbetsplatsträffar eller informationsmöten innebär ofta samma sak men kan uppfattas olika av 

de inbjudna deltagarna. Arbetsplatsträffar tenderar enligt Strid (1999) att uppfattas som 

flummiga men ofta syftar till att försöka skapa ett aktivt deltagande. Informationsmöten å 

andra sidan uppfattas ofta som att exempelvis ledningen vill ge enkelriktad information vilket 

kan leda till passivt deltagande eller helt uteblivna medarbetare. Gemensamt för de båda 

benämningarna är dock att de ska finnas ett reellt syfte med sammankomsten och ett behov 

för medarbetarna att delta. Mötet som sådant bör vara strukturerat men utan att vara alltför 

formellt och antalet deltagare ska inte vara större än att alla kan delta. Exempelvis menar Strid 

(1999) att det är bättre att kommunicera i mindre grupper för att ta tillvara idéer som sedan 

kan läggas fram för en större grupp. 

Förekomsten av informationsavdelningar och PR anser Strid (1999) inte vara en slump utan 

snarare ett resultat av att en organisations omvärld kritiskt granskar vad organisationerna gör 

och inte. Om dessa informationsavdelningar inte funnits hade faktafel i större utsträckning 

förekommit och organisationer hade inte varit medvetna om vad omvärlden tyckte och tänkte 

om dem. 

Vad gäller personaltidningar och dess utgivning menar Strid (1999) att periodiciteten 

vanligtvis är ett nummer per månad men att trenden är att det blir allt glesare mellan 

utgivningarna. Vilken utgivningstäthet som föredras färgas av en mängd olika faktorer, 

exempelvis mängden material och innehåll. Generellt är att en personaltidning med tät 

periodicitet innehåller färre sidor. Två syften med en personaltidning är enligt Strid (1999) att 

den ska tillgodose behovet av snabb och aktuell information. Om detta inte sker tenderar 

trovärdigheten att minska. I större organisationer är periodiciteten ofta längre mellan 

utgivningarna men då de utkommer har de ett bredare innehåll och kompletteras mellan 

utgivningarna med mindre nyhetsbrev. Oavsett storleken på organisationen är 
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personaltidningar dock enligt Strid (1999) ett sätt för företaget att visa sitt engagemang för de 

anställda. 

En utbredd användning av IT menar Strid (1999) bidrar till fördelar såsom snabbhet, 

kostnadseffektivitet, smidig arkivering och kvalitet. Dock kan denna snabba information leda 

till ett informationsöverflöd där mottagaren tvingas till prioriteringar. 

 

3.5. Intern marknadsföring 
 

Enligt Christian Grönroos delförfattare av boken Intern marknadsföring (Arndt, 1983) har de 

tre senaste decennierna präglats av att människan i en allt större utsträckning fått en alltmer 

central roll i organisationens totala marknadsföringsfunktion. I dessa fall menar Grönroos att 

inte enbart marknadsförare eller säljare än ansvariga för marknadsföring utan också övriga 

medarbetare inklusive chefer och förmän. De personer som inte är formellt ansvariga för 

marknadsföring kallar Grönroos för icke-professionella marknadsförare eller kontaktpersonal. 

Kontaktpersonalen arbetar till vardags primärt med exempelvis produktion, administration 

eller andra sysslor som ligger utanför det anställningsansvar som finns hos marknadsföraren. 

Denna kontaktpersonal utgör enligt Grönroos i många fall företagets viktigaste 

marknadsföringsresurs. 

Vad som ligger till grund för denna utveckling anser Grönroos vara den ökade automationen 

och användning av teknologi för att exempelvis effektivisera produktion, såkallad 

avpersonifiering. Företagsledningen måste inse att detta i sig inte ger tillfälle att negligera 

kontaktpersonalens marknadsroll utan snarare ställer detta allt större krav på 

kontaktpersonalens marknadsföringsberedskap.  

Då det interna marknadsföringsbegreppet överförs i tillämpad intern marknadsföring gäller 

det först att utforma de interna produkterna på ett konkurrenskraftigt sätt. Interna produkter 

utgörs av de arbetsuppgifter och den arbetsmiljö organisationen har att erbjuda. Hur 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö är utformad påverkar personalens motivation vilket också på 

ett mer effektivt sätt drar till sig mer lämplig personal och i gengäld skapas kundinriktade och 

marknadsföringsmässiga arbetsprestationer. Den strategiska interna marknadsföringen syftar 

till att skapa en intern miljö vilken är inspirerande för kundintresse och marknadsförings-, 

försäljningsinriktad verksamhet bland personalen. För att detta ska gå att genomföra pekar 

Grönroos på fyra olika typer av motivationsaspekter. Motiverande ledningsmetoder, 

motiverande personalpolitik, motiverande utbildningspolitik samt motiverande planerings-, 

genomförande- och uppföljningssystem.  

En motiverande ledningsmetod kräver normalt ett decentraliserat beslutfattande. Detta innebär 

att beslut som är viktiga för kunden också ska kunna fattas snabbt och nära honom. Vad gäller 

en motiverande personalpolitik bör denna vara logisk och rättvis för att skapa motivation. 

Personalen ska inte känna att det inte lönar sig att anstränga sig för att ge möjlighet till 

belönings- eller befordring. Om ansträngningar tenderar att bli förbisedda är personalpolitiken 

definitivt inte motiverande och alla interna marknadsföringsansträngningar riskerar att bli 

resultatlösa. I de fall man kommit till insikt att felaktig personal rekryterats är det av stor vikt 

att utbildningspolitiken fungerar. I alla situationer, oavsett om det gäller de felaktiga 

rekryterna eller framgångsrika medarbetare krävs fortlöpande utbildning. Denna utbildning 

bör inte enbart beröra arbetets tekniska detaljer utan framförallt skötsel av kundkontakter. 

Ofta har inte kontaktpersonalen i ett tjänsteföretag blivit informerad om sin roll i 

marknadsbearbetningen och dess betydelse för långsiktig marknadsframgång. Faktautbildning 
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kring vård av kundkontakter är inte det avgörande utbildningssättet, utan man bör snarare 

använda sig av attitydpåverkande utbildning. I de flesta tjänstesammanhang förekommer 

naturliga samarbetssituationer mellan kontaktpersona, chefer och kunder i produktionen. De 

människor som tillsammans och med stöd av tekniska och fysiska resurser skapar tjänsten får 

också en naturlig bild över huruvida kundens behov tillgodoses. Med andra ord hur den 

tekniska kvaliteten överförs på kunden och hur den funktionella kvaliteten utformas. Återigen 

belyser Grönroos även i detta sammanhang hur man alltför ofta skapar system som slår sönder 

den naturliga situationen varför också dynamiken i kundkontaktsituationen hämmas. Dessa 

fakta bör man sträva efter att dra nytta av då man utformar planerings- och 

uppföljningssystem.  

Den taktiska interna marknadsföringen bygger på att företagets egen personal utgör en första 

intern marknad för företagets tjänster. Om den egna personalen inte accepterar dessa tjänster 

har man också svårare att bli framgångsrik på de slutgiltiga externa marknaderna. Om 

personalen inte engageras av företagets tjänster kan man enligt Grönroos heller inte förvänta 

sig helhjärtade satsningar av dessa i den utåtriktade interaktiva marknadsföringen. Strid 

(1999) menar att motiverade och målinriktade medarbetare har blivit en av informationens 

viktigaste delar. Är medarbetarna tillräckligt motiverade ställer de sig i större utsträckning 

bakom organisationens policy, det vill säga att de känner sig delaktiga. Att kunskapen om och 

identifieringen med organisationen förutsätter kommunikation anser Strid (1999) vara en 

självklarhet, och ställer samtidigt frågan kring hur medarbetarna ska ges möjlighet att känna 

sig som en enda stor familj. 

Ett av de viktigaste interna konkurrensmedlen är den interna interaktiva kommunikationen. 

Denna kan användas för två ändamål, nämligen att påverka attityderna hos personalen, 

informera om nya tjänster, stödtjänster och utåtriktade traditionella marknadsföringsåtgärder 

som reklamkampanjer samt för att motivera personalen att satsa på dessa också i den 

interaktiva marknadsföringen. Dock är den attitydpåverkande kommunikationen den allra 

viktigaste. Enligt Grönroos ska man för att skapa ett marknadsdugligt beteende framförallt 

ägna sig åt interaktiv personlig kommunikation. Opersonliga aktiviteter såsom interna 

säljbrev eller broschyrer kan användas som stöd, men normalt är detta inte tillräckligt. I flera 

tjänsteföretag betonar Grönroos att man använt kundkontaktsseminarier. Dessa seminarier har 

samlat små grupper ur personalen vilka bland annat diskuterat skötsel av kundkontakter, 

uppkomna problem samt hur dessa problem kan elimineras. Seminarieledaren ska normalt och 

för bästa möjliga utfall inte på förhand ge några färdiga lösningar på de diskuterade 

problemen utan enbart bidra med bakgrundinformation och probleminformation för att skapa 

en problemlösningsdiskussion. Resultatet brukar enligt Grönroos vara att det skapas en insikt 

kring hur man kan hantera och bygga upp en funktionell kvalitet. (Arndt, 1983) 

 

3.6. Varumärkesstrategi 
 

Att bygga ett varumärke är inte ett arbete som gör sig självt, utan är resultatet av en klar 

strategi och ett bra långsiktigt och intensivt arbete med implementering i produkt, pris, plats, 

människor och kommunikationsnivåer. Kapferer (2004) menar på att det tar tid att bygga ett 

starkt varumärke, det som krävs är allt från produktövertag till ogripbara värden. Att 
uppfattningen om varumärket ska gå från objekt till fördelar, gripbart till ogripbart. (Kapferer, 

2004) För att göra detta krävs det att man tilltalar kunden och förser varumärket med laddade 

värden (Kapferer, 2004). Det som sedan gör ett namn till ett varumärke är saliens, 

differentierbarhet, intensitet och förtroende knutet till associationerna. Författaren menar att vi 

lever i ett uppmärksamhetssamhälle där det finns många val och att kunden inte har tid att 
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jämföra alla alternativ innan de slutligen tar ett beslut. Även om de hade tid så skulle de inte 

kunna besluta om vilket som skulle vara det rätta valet. I och med detta resonemang blir det 

viktigt för ett varumärke att förmedla att just deras varumärke är det rätta och att detta ligger 

nära till hands för kunden under sitt val. Varumärkets makt ligger i att kunna påverka köparen 

genom representation och relation, där representation ligger i att skapa mentala associationer. 

(Kapferer, 2004) Ett sådant förfarande tar tid att influera marknaden med, tidsaspekten är 

dock kortare för exempelvis klädesmärken men betydligt längre för bilvarumärken. Dock ska 

det påpekas att den image som skapats genom detta arbete också snabbt kan gå till spillo om 

man missköter varumärket i jämförelse mot konkurrenter. Kapferer (2004) menar att ett 

varumärke inte endast innebär ett namn eller en plats utan att det också handlar om ett 

samband mellan tre olika parametrar. Brand Concept, Brand name and symbols samt product 

or service. Dessa tre parametrar är till hjälp då man strukturerar sitt varumärke, vilket kan 

vara då man väljer koncept eller balans mellan gripbara och ogripbara värden till hänsyn av 

identitet och positionering. Varumärkesvärdet ska vara inbundet i produkterna och dessa ska 

differentiera sig mot konkurrenter. Produkter och tjänster ska kunna identifieras via namn 

eller logotyp. (Kapferer, 2004) 

 

Det ledande varumärket behöver inte alltid vara det bästa varumärket, paradoxen ligger i vad 

som är bäst för vem och för vad. För att bli ledande på en marknad är det nödvändigt att förstå 

vilka marknadsvärdena är. Man kan av naturliga skäl inte lyckas utan en bra produkt eller god 

service. De som testar produkten måste gilla den för att göra ett nytt köp, men för att locka till 

sig andra köpare är det ett måste att bygga varumärkeslojalitet. (Kapferer, 2004) 

 
Ett varumärke skapas genom innovation och frodas genom kontinuerligt flöde av 

innovationer. Genom att innovation återskapar en temporär konkurrenskraft är det flödet som 

är viktigt. Detta främjar perceptionen att varumärket finns till för att tillgodose kunderna 

bättre än konkurrenterna. Detta framhävs också genom ett exempel då ett varumärke tappat 

marknadsandelar. Orsaken var då att det saknades innovation och nya produkter. (Kapferer, 

2004) Att skapa ett varumärke är ett mer omfattande jobb än bara att skapa en produkt. Vad 

som är det nödvändigaste första steget i skapandet är att äga ett värde. Varumärkesvärde är 

uppsättningen av tillgångar och skulder länkat till varumärket. (Aaker, 2007) 

 

Varumärkeskännedom kan bidra till konkurrenskraftiga fördelar. För det första genom att 

kännedom ger varumärket en familjekänsla vilket tilltalar människor. Det andra är att det kan 

ge en signal om närvaro, engagemang, stadga och attribut. Det tredje är att den saliens 

varumärket står för kan vara en beslutsfaktor i köpprocessen hos kunden. (Aaker, 2007) 

 

Genom varumärkeslojalitet skapas en stor varaktig konkurrensfördel. Befintliga kunder är 

relativt enkla att behålla och marknadsföringskostnaderna kan minska (Aaker, 2007). En 

aspekt är att detta skapar ett betydande inträdeshinder för konkurrenter. Dessutom bidrar en 

relativt stor och nöjd målgrupp till att varumärkets image blir accepterat, framgångsrikt och 

varaktig samt att det ger företaget tid att svara på konkurrensförflyttningar eller tid för 

andrum. 

 

Med varumärkesassociationer menas de associationer som är kopplade till företaget och dess 

varumärke vilket kan vara en nyckel till att bli varaktig på marknaden. Dessa associationer är 

allt som är sammankopplat både direkt och indirekt till varumärket utifrån kundens minne. 

(Aaker, 2007) Uppfattningen om ett varumärke och hur det uppfattas kopplas mer och mer till 

hur konsumenterna upplever det (Berry 2000). Därav blir det avgörande att leverera en 

övergripande varumärkesstrategi, där marknadsföring och extern kommunikation hjälper till 
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att bygga varumärket. Dock är inget lika starkt som kundens faktiska upplevelse. I och med 

att ovanstående teori blir allt mer inflytelserik behöver alltså varumärket söka alternativa 

kommunikationsvägar till den traditionella reklamstrategin i ett försök att skapa starkare 

gripbarhet och djup i varumärket. Cliffe & Motion (2005) menar att sponsring ger företag en 

möjlighet att bygga varumärkeskännedom, utveckla varumärkets image, visa upp olika 

produkterbjudanden och vinna kundernas förtroende, utnyttja varumärket internt, skapa 

märkeslojalitet, ge kunder och andra intressenter en upplevelse samt öka det ekonomiska 

värdet. 

 

3.7. Varumärkesidentitet 
 

Identitet uttrycker varumärkets både gripbara och ogripbara karaktär, allt som gör det till det 

varumärke det verkligen är och utan sin identitet skulle det vara något helt annat. (Kapferer, 

2004)  

 

Aaker (2007) menar att det krävs en varumärkesstrategi för att skapa och leda ett varumärke. 

Den centrala delen i strategin är då varumärkesidentiteten, vilken ger anvisningar, syfte och 

mening för varumärket. Varumärkesidentiteten är en uppsättning av varumärkesassociationer 

vilken företaget strävar efter för att skapa eller upprätthålla en önskvärd extern 

varumärkesimage. (Aaker, 2007) Denna varumärkesidentitet kan bäst förklaras i tre steg. Där 

det första handlar om vad varumärket står för. Detta konkretiserar Aaker (2007) då han menar 

att man bör skapa sex till tolv olika associationer som är önskvärda för företaget vad gäller 

kunder, konkurrenter och företagets strävan att nå framgång. Kärnan i identiteten 

sammanfattar kompakt varumärkets vision vilket berör en prioritering av varumärkets 

element. De mest viktiga elementen och de med mest potential och effekt klassificeras som 

kärnvärden i varumärket. Dock är det ofta användbart att tillämpa ännu mer fokus på att skapa 

varumärkets essens som är den tredje delen. En bra sådan fångar varumärkets identitet ur ett 

annat perspektiv, detta tillhandahåller att verktyg att kommunicera identiteten, samt informera 

och inspirera de som arbetar inom organisationen. (Aaker, 2007) 

 

Kapferer (2004) menar att det är fel att fokusera på image eftersom det är kundens 

uppfattning om varumärket. Identitet är istället vad varumärket sänder iväg för signal till 

kunden vilket att sedan tolkas som företagets image. Syftet med detta är att specificera 

varumärkets mening, mål och självbild. Image är resultatet av tolkningen av identiteten. Inom 

varumärkesarbete kommer identitet före image varför det är viktigt att veta vilken identitet 

varumärket ska ha innan det kommuniceras. Genom att exempelvis använda sig av sponsring 

skapas möjlighet att utnyttja varumärkets identitet och underlättar att skapa närmare band 

mellan kund och varumärke (Cliffe & Motion, 2005). 

 

Varumärken blir endast trovärdiga genom hållbar upprepning av deras värdegrund. Med tiden 

blir detta nästan ett kontrakt mellan båda parter, oskrivet men mest effektivt. Varumärket 

måste då behålla sin identitet men ständigt öka dess relevans. Varumärket måste vara lojal 

mot sig självt sitt mission och sina kunder. Varje varumärke kan fritt välja position och 
värderingar men när den är satt och marknadsförd blir de genast jämförda av konsumenterna. 

(Kapferer, 2004) 

 

Kommunikation är varumärkets vapen, det är reklamen som kan visa upp de ogripbara 

värdena i varumärket och stå ut ifrån konkurrenterna. Kundens tolkning av kommunikation 

och meddelanden som sänds ut beror på den breda variationen av produkter, aktiviteter och 
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kommunikationstyp. Med identitet menas att vara sitt sanna jag och driven av sitt personliga 

mål, vilket urskiljer sig genom att vara motståndskraftig mot förändringar. Det som ska 

kommunicera varumärkets kärnvärden bland andra varumärken beror på utbudet av produkter 

och kommunikation. Detta är viktigt eftersom ju mer varumärket expanderar och diversifierar, 

är kunderna benägna att känna att de i själva verket hanterar flera varumärken i stället för en 

enda. För att ett företag ska kunna leverera sin identitet mot målgruppen blir det också viktigt 

att synas där målgruppen agerar. Där menar Dahlén & Lange (2009) att matchningen med 

målgruppen är det viktigaste steget i mediavalsprocessen.  Detta grundar sig i vikten av att 

vara säker på att mediet verkligen når målgruppen. Detta kan göras med två olika 

tillvägagångssätt, det ena är indirekt som också är det vanligaste då den är billigare och 

enklare att genomföra. Den går ut på att först identifiera grundläggande, taktiska egenskaper 

hos målgruppen vilket vanligen handlar om demografiska och socioekonomiska egenskaper. 

Man utgår från målgruppsbeskrivningen och jämför den med olika medier och vad dessa har 

för publik för att se över matchningen. Det andra tillvägagångssättet som är det mest effektiva 

är direkt matchning. Detta innebär att man försöker matcha målgruppen och mediet direkt, 

utan omvägar. Man tittar alltså direkt på vad målgruppen använder för media vilket syftar till 

att minska undertäckningen samt minska dödvikten i mediavalet.(Dahlén & Lange, 2009) 

 
Varumärkets värde avgörs av kunden. En av nyckelfaktorerna i de ogripbara värdena är dess 

personlighet är företagets personlighet och personifierande symbol. Dryckestillverkaren 

Bacardi har sin starka symbol i sin fladdermusliknande logotyp vilket härstammar från när de 

öppnade sin första fabrik i Cuba då hela fabriken var full av just fladdermöss. Bacardi har 

med hjälp av denna symbol kunnat skapa ogripbara värden som tilltalar deras kund vilket fört 

dem till toppen av varumärkena i branschen. Luschen and Sage (1981); Mason (1999); 

Zillman et al. (1989) menar att sponsring kan skapa positiva upplevelser, som i sin tur skapar 

levande bilder av det sponsrade varumärket för konsumenten (Meenaghan, 2001a). Således 

föreskrivs sponsring att potentiellt kunna ge möjligheten att på ett positivt sätt uppleva 

varumärket vilket annars inte skulle vara möjligt. Under evenemang kan varumärkesimage 

och identitetsassociationer skapas och förstärkas genom de upplevelsemässiga aspekterna som 

ges via sponsring (Cliffe & Motion, 2005). Inom ett samarbete mellan ett evenemang och en 

sponsor eller varumärke behöver det inte finnas ett speciellt samband mellan parterna för att 

de skall vara gynnsamt för dem, utan de kan istället dra nytta av varandras olikheter genom 

deras image och identitet (Johar and Palm, 1999). 

 

3.8. Positionering 
 

Med positionering menas att betona de utmärkande dragen som utmärker sig gentemot 

konkurrenterna och tilltalar konsumenterna. Att positionera ett varumärke är en 

tvåstegsprocess: först handlar det om att bestämma inom vilken kategori varumärket ska bli 

associerat och jämförbart. Det andra är att bestämma varumärkets väsentliga skillnad i 

jämförelse med andra produkter och varumärken inom samma kategori. Det handlar om att 

fastställa varför företaget ska etablera sig på marknaden, mot vem företaget ska rikta sig mot, 

när företagets produkter ska konsumeras och slutligen mot vem företaget ska konkurrera. 
(Kapferer, 2004) 

 

Positionering är en kritisk del av varumärkesarbetet då det handlar om att vara medveten om 

att konsumentval görs efter jämförelser. Dock blir endast ett par företag med i kundens 

jämförelse om varumärket ligger inom ett visst segment. Positionering är ett begrepp som 

utgår från kunden. Genom att sätta sig i deras situation, det vill säga inför en uppsjö av 
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märken, kan kunden identifiera styrkan i varje varumärke och de faktorer som skiljer dem åt. 

Det måste finnas en koppling mellan varumärkesidentiteten och företagsidentiteten. 

(Kapferer, 2004)  
 

Varumärkespositioneringsprocessen presenteras av Kapferer (2004) i två steg. Det första är 

förståelsefasen där det handlar om att identifiera de potentiella mervärden som finns i 

varumärket baserat på dess identitet, rötter, arv och prototyper likväl som dess image. Det 

handlar om att se inom vilken marknad märket har störst potential att bli lönsam. Andra steget 

är det utforskande stadiet, där det handlar om att föreslå olika scenarion för varumärket. 

Varumärkeskampanj eller produktkampanj? Kapferer (2004) menar att ett företag har två val 

vid en lansering av ett nytt varumärke, att antingen fokusera på en produkt eller varumärket. 

Vilken väg man som företag väljer handlar om förmågan man som företag har att välja ut 

denna specifika produkt som kan kommunicera varumärkets fulla värde. Om företaget inte 

har denna produkt bör företaget alltså fokusera på att kommunicera deras värden och identitet 

och försöka att klämma in dessa värden in i slogans och andra marknadsaktiviteter. 

 

Differentiering innebär att tillskillnad från konkurrenterna skilja sig genom att exempelvis 

tillhandahålla överlägsen information samt överlägsna priser, distributionskanaler och 

prestige (Porter, 1980). Differentiering isolerar ett företag från konkurrensrivalitet vilket 

skyddar det från konkurrerande krafter som minskar marginalerna (Phillips et al. 1983). En 

alternativ strategi genom kostnadsledarskap innebär att generera större marginaler än 

konkurrenterna genom att uppnå lägre tillverknings- och distributionskostnader. (Reimann, 

Schilke & Thomas, 2009) 

 

Flersegmentsmärken måste fastställa sitt eget syfte, vilket bilmärken är typexempel på. Ett 

flersegmentsmärke vill täcka upp samtliga marknader inom det specifika segmentet. Varje 

modell tillverkas i flera olika versioner, vilket teoretiskt maximerar antalet potentiella köpare 

genom att kunna erbjuda något för varje individ med olika behov. Det skapar dock problem 

att utveckla för många olika versioner av samma modell för att tillfredsställa alla inom 

segmentet. Vad som förenar produkterna med varumärket är inte dess namn eller externa 

design utan deras ”religion” det vill säga vilka som är dess gemensamma anda, vision och 

ideal som är sammankopplade mellan dem. (Kapferer, 2004) Då bilbranschens olika 

tillverkare ofta använder samma komponenter och typer av säkerhetssystem marknadsför sig 

de på olika premisser, som exempel tar Kapferer (2004) upp ABS bromsar. När denna 

innovation lanserades kom kommunicerade BMW att det var en komponent som gjorde att 

deras bilar kunde gå ännu snabbare eftersom BMW går ut med att de har väldigt hög 

prestanda, medan Volvo Personvagnar som trycker mycket på att de har väldigt säkra bilar 

skapar ett varumärkesvärde genom ABS vilket är att deras bilar blir än mer säkra med det nya 

bromssystemet. 

 

Kapferer (2004) menar att det finns två olika sätt att bygga ett varumärke och att det tar 

väldigt lång tid. Det ena är genom gå från produktövertag till ogripbara värden och det andra 

från värden till produkt. Dock menar författaren att inget varumärke har startat under dessa 

premisser utan att fokus primärt läggs vid att skapa lönsamma företag. I ett exempel nämner 

Kapferer (2004) ett företag där det man behövt var en specifik produkt, en innovation eller en 

bra idé för att starta företaget och sedan få distributörer att sälja produkterna. Med tiden fick 

företaget ett namn och blev ett varumärke, välkänt och med betydande marknadsandelar. Allt 

eftersom fick varumärket ogripbara värden och en image skapades. Bilden av varumärket 

hade flyttats från objekt till fördelar, från gripbart till ogripbart. Det andra förfaringssättet är 
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att varumärket startas med en ogripbar mening genom att ge produkten olika attribut som 

omfamnar dess värden och fördelar. (Kapferer, 2004) 

 

3.9. Relation 
 

Kapferer (2004) menar att marknadsföring gått från att fokusera på konsumentbeteende och 

förstå sig på vad kunden vill köpa till att styras av relationen mellan varumärke och kund. 

Verktyget som tidigare användes var de traditionella fyra P:na produkt, pris, plats och 

påverkan och det var mer fokus på att hela tiden skaffa nya kunder. I dagens läge är det 

viktigare att behålla sina kunder och fokusera på att skapa relationer mellan kund och 

varumärke, eftersom konkurrensen på marknaden blivit hårdare. 
 

Både Boulding et al. (2005) och Payne och Frow (2005) pekar på vikten av att företag 

behöver förstå hur de kan dra nytta av sina kundrelationer. Ett varumärke kan endast vara 

starkt om det har ett stort antal av lojala kunder. Vilket även kan refereras till Grönroos 

(2007) som menar att det är dyrare att skaffa en ny kund än att behålla sina befintliga kunder 

och vårda relationen däremellan. Kapferer (2004) menar också att lojala kunder är mer 

lönsamma. Lojala kunder köper inte bara mer utan de blir också mindre priskänsliga vilket är 

en källa till positiv word-of-mouth. För att skapa word-of-mouth är det viktigt att lägga 

mycket tid på relationen till press och media, vilka också förtjänar uppmärksamhet (Kapferer, 

2004). 

 

Det som krävs för att behålla lojala kunder har två perspektiv: det första är defensivt, att inte 

ge kunden några som helst anledningar att lämna varumärket. Det andra är offensivt, att skapa 

en personlig relation med kunden, på basis att det blir mer intimt vilket gör att det blir mer 

involverande band mellan de båda parterna. Den essentiella biten i den defensiva delen är att 

snabbt identifiera vad som skapar missnöje hos kunderna. Paradoxalt nog är det positivt för 

företaget att förespråka att kunderna uttrycker sitt missnöje, utan deras kommentarer kan 

annars företaget inte förbättra sina brister och de negativa rösterna kan istället sprida sig. 

(Kapferer, 2004) 

 

Inom den offensiva delen handlar det om att varumärket måste bli ett landmärke av personlig 

kontakt, mer empatiska och inte bry sig om kunden utan personen. Kapferer (2004) menar att 

den mest lojala kunden är den som vill bli uppmärksammad och att företaget bör ta fram 

speciella program för hur man tar hand om dessa kunder och skapa starka band genom så 

kallad relationsmarknadsföring. Detta kan göras genom att samla kunderna i databaser, 

kundklubbar eller att göra kundevenemang för de mest lojala eller lönsamma kunderna. 

Campbell (2003) och King & Burgess (2008) menar att CRM, customer relationship 

management, har potential att hjälpa företag att förstå kundernas beteende och behov i mer 

detalj. Genom att systematiskt samla och bearbeta information i relationens livscykel, ger 

CRM företag möjlighet att utforma lämpliga lösningar på kundernas beteende och behov samt 

effektivt differentiera sina erbjudanden (Mithas et al. 2005). Detta gör att CRM kan vara ett 

beslutsunderlag för framtida beslut vad gäller kommunikation, pris, distribution och 

märkesdifferentiering (Richards & Jones 2008).  
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4. Empiri 
 

I följande kapitel delas de empiriska svaren upp utefter ämnesord i den teoretiska 

referensramen. Detta för att enkelt kunna finna samband mellan teori och empiri samt 

underlätta för läsaren att själv tolka respondenternas svar. 
 

4.1. Organisation 
 

Saab Automobiles varumärkesorganisation består av primärt två avdelningar, marketing 

communication samt product marketing. Product marketing avdelningen arbetar med bland 

annat prissättning och utrustning det vill säga det som exempelvis anses viktigt med hänsyn 

till modellen om de fyra P:na. Avdelningen består av fem personer och på marketing 

communication avdelningen arbetar sex personer. Av dessa totalt elva personer som primärt 

involveras i varumärkesarbetet är två kvinnor och nio män. Deras ålder är mellan 25 och 60 år 

med en koncentration mellan 35 och 45 år. Samtliga har någon form av akademisk examen 

framförallt inom ekonomi och marknadsföring. De äldre medarbetarna har en lång bakgrund 

inom företaget, vilket innebär att de arbetat där i uppskattningsvis 10 till 20 år. Av de yngre 

medarbetarna är detta den andra eller tredje arbetsplatsen och några kom direkt från 

universitet. Yrkesbakgrunden varierar, några har tidigare arbetat inom bilbranschen men 

andra branscherfarenheter förekommer också.  

Hos Toyota Sweden är produkt och marknadschefen ansvarig för produkt och marknad vilket 

också är företagets marknadsorganisation. Under 2009 lanserades en ny modell varannan 

månad, vilket ansågs som oerhört mycket men också ett mycket roligt arbete. Toyota Sweden 

var mycket produktorienterat under 2009 och har i Bryssel ett produktteam som bestämmer 

strategier per produkt och per segment. Därefter användes en spegelorganisation i Sverige 

vilket innebar att man skapade en lanseringsgrupp med representanter från alla discipliner 

men som leddes av den lokala produktorganisationen. Produktorganisationen hade ansvar för 

att lansera en produkt i Sverige, specificera den mot givna målgrupper samt för att lägga in 

dem i företagets system. Vid lanseringen har marknadskommunikationsgruppen kopplats in 

och lanserat bilen på marknaden med den reklaminsats som tidigare bestämts. Förutom 

lanseringsansvaret har marknadsorganisationen även ett ansvar att forma Toyota i huvudet på 

svenska folket med hjälp av reklam. På företaget har man inte enbart en viss dedikerad grupp 

som arbetar med varumärket utan detta är ett 360 graders arbete, det vill säga att alla som 

arbetar på företaget är delaktiga. Varumärket formas efter allt som görs, inte enbart den 

reklam som produceras. Detta understryks genom följande citat av produkt- och 

marknadschef på Toyota Sweden: 

”...jag vill understryka att vi inte är femton gubbar som arbetat med varumärket och att vi 

skitit i resten, för så är det aldrig, då har man misslyckats fullständigt.” 

De som specifikt bevakar och mäter varumärket är de nio personer som arbetar med 

marknadskommunikation. Dessa sitter med olika analysinstrument för att senare ”skruvat” i 

kommunikationen för att förändra vissa saker, dock är produktmixen en central del för att 

bygga varumärket. På Toyota Sweden arbetar omkring 80 personer, och de som arbetar med 

pulsen kring varumärket är framförallt de som arbetar med marknadskommunikation . Dessa 

består av fyra tjejer och fem killar där den uppskattade åldern är mellan 28-56 år.  

Mazda Sverige är en skandinavisk organisation. De personer som arbetar med skandinaviskt 

ansvar sitter fördelade mellan de olika länderna. Regiondirektören sitter på kontoret i 
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Kungsbacka i Sverige. De skandinaviska marknaderna inkluderar Sverige, Norge och 

Danmark. I Norge och Danmark sitter ungefär lika många personer som på det svenska 

kontoret. De flesta tjänster på respektive marknad är nationella men det finns också 

skandinaviska tjänster såsom en HR-ansvarig och en skandinaviskt CRM-ansvarig. I Sverige 

är det framförallt marknads- och produktchef som arbetar med marknadsfrågor. 

 

4.2. Kontroll och Ansvar 
 

Den som är ansvarig på Saab Automobile för att bevaka varumärkes position är 

marknadskommunikationschefen. För att kontrollera att varumärket används enligt strategin 

tar man hjälp av ett internt verktyg kallat IMAP, Integrated Marketing Activation Process. 

Detta verktyg har två olika dimensioner. Den första är utveckling av marknadskampanjer, 

vilket innebär att ett antal nyckelmarknader är med i utvecklingsarbetet redan från start, det 

vill säga att de ger input i utvecklingen av kommunikationskampanjerna. Den andra 

dimensionen av IMAP är att den resulterar i en global leveransplan, vilket innebär att mycket 

av de större och dyrare produktionerna tas fram på global basis. I och med att man på den 

svenska marknaden kan ta del av globalt marknadsmaterial och anpassa budskap och 

visualisering får man en styrning i hur varumärket kommuniceras och att det görs rätt på den 

lokala marknaden. En källa till frustration uttrycks annars kunna vara att man på den lokala 

marknaden inte får vara med i inputstadiet. I detta fall kan man dock tycka till i ett tidigt 

skede och på så vis också påverka slutresultatet. Det är detta tänket och sättet att jobba som 

gör att varumärket kommuniceras på rätt sätt. 

Det är produkt och marknadschefens ansvar på Toyota Sweden att bevaka varumärkets 

position, där arbetet exempelvis består av att beställa och presentera mätningar internt. För att 

beskriva hur Toyota Sweden kontrollerar att varumärket följer strategin använder man fyra 

stycken parametrar. Produkter och tjänster, det vill säga exempelvis bilar och försäkringar. 

Miljö, det vill säga hur det sett ut när kunden besökt återförsäljaren, internt även kallat 

corporate identity vilket bland annat innefattat en standard för skyltning utvändigt och 

invändigt. Den tredje parametern är kommunikation, vilket innebär hur man kommunicerat, 

marknadskommunikation och marknadsföring. Sist och det som ses som det strategiskt mest 

viktiga är beteendet. Hur man beter sig mot sina kunder, när de köper en bil och varit på 

service et cetera. Detta mäts noggrant genom exempelvis telefonintervjuer för att på så sätt 

styra återförsäljare att uppnå vissa nivåer av kundnöjdhet. Detta skapar ett kundlöfte, vilket 

företaget kallat superior quality, man vill leverera bästa möjliga kvalitet. Toyota Sweden gör 

själva revisioner för att se att man når upp till de parametrar som nämns ovan. Därefter följer 

deras huvudman upp den svenska sälj- och marknadsorganisationen. Ytterligare 

utvärderingsmetoder som används är bland annat en fältorganisation vilka tillhört 

försäljningsavdelningen alternativt regionchefer som åker runt och besöker bilhallarna för att 

se att allt ser ut som det ska.  

Det är marknadschef som tillsammans med VD är ansvariga för Mazdas varumärke på den 

svenska marknaden, VD hålls alltid informerad och det är till honom allt arbete rapporteras. 

Den svenska organisationens ansvar är att kommunicera det globala varumärket på den 

svenska marknaden. Just nu pågår ett globalt arbete med att förändra bilden av varumärket 
och i detta arbete ligger den svenska organisationen av resursskäl sist i kön, vilket inneburit 

att man inte hunnit lika långt som på andra europeiska marknader. För att mäta exempelvis 

hur varumärket uppfattas använder man inom Mazda Europe någon som kallas ”Global Brand 

Pulse” vilket bland annat består av intervjuer och internetpaneler där det kartläggs var i 

köptunneln man ska påverka sin målgrupp. Denna undersökning beställs av en avdelning 
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inom Mazda Europe och utförs i Sverige av ett företag som den svenska verksamheten inte 

känner till. En mycket omfattande undersökning presenteras därefter på årsbasis av den 

europeiska avdelningen på Mazda som beställt undersökningen.  

 

4.3. Externa leverantörer 
 

All marknadskommunikation på Saab Automobile i form av exempelvis annonser och 

direktmarknadsföring tas fram av externa aktörer. Projektledarna på marketing 

communication avdelning anses vara vana reklamköpare och arbetar enligt den lokala IMAP-

processen. Detta innebär att man inför en kampanjperiod sätter sig ner för att se över de 

interna målsättningarna som finns och vad som behöver göras specifikt på den svenska 

marknaden. Det man tittar på är bland annat vilka volymer samt fokusområden man har och 

hur många bilar som kan säljas. Därefter skriver man ihop en breif, bjuder in reklambyrån 

LoweBrindfors och deras svenska team samt mediebyråns svenska team. Sedan sker en ny 

debrief och senare en första presentation. I denna process arbetar man tillsammans med 

byråerna vilket är mycket integrerad process mellan byrån och Saab Automobile. 

Under en kampanjperiod hos Saab Automobile, vanligtvis med utgångspunkt i en 

kvartalsplanering, görs mindre revisioner av affärsmålen. Det man tittar på är bland annat vad 

som faktiskt behöver levereras i form av volym och lönsamhet under perioden. I och med att 

bilbranschen är tätt kopplad till produktionsramar är man tvungen att ta hänsyn till bland 

annat vilka bilar som finns tillverkade och därefter konstruera ett erbjudande. I denna 

diskussion inleds också dialogen mellan product marketing och marketing communication 

varvid man kontaktar sin reklambyrå. I denna kontakt presenteras vilket material som finns 

tillgängligt globalt och sedan ber man reklambyrån att återkomma med idéer på hur detta kan 

anpassas till den svenska marknaden. Det är svårt att säga varifrån idéerna kommer, man 

menar att de växer fram genom ett lagarbete.  

Om man tar hänsyn till att presentera produkter och att producera en annons som faktiskt 

hamnat i en tidning som någon kan läsa har man varit beroende av externa aktörer. 

Anledningen är att det anses ha kostat väsentligt mycket mer att ha denna verksamhet internt 

och dessutom anser man sig inte kunna vara fullt så flexibel. Från Saab Automobiles sida har 

detta varit ett aktivt val. Man anses sig ha kunnat implementera varumärkesstrategin utan 

externa aktörer men alternativet hade kunnat vara att bemanna internt eller ha andra 

samarbetspartners. 

Hos Saab Automobile anses kostnaden vara en central del bland de parametrar som tas hänsyn 

till vid inköp av byråtjänster eftersom den egna organisationen som sådan är mycket stor. 

Kvalitet är i balans med kostnad en annan parameter. Vidare tar man hänsyn till kreativ höjd, 

konstellation av team samt förtroende för varumärkesteamet på reklambyrån.  

På Toyota Sweden har produkt- och marknadschefen inte haft full insyn i hur mycket material 

som produceras av externa aktörer. Detta på grund av att marknad och kommunikation också 

innefattar PR. Dock uppskattas att 95 procent av materialet produceras av externa aktörer 

medan 5 procent produceras internt i form av exempelvis pressmeddelanden. Mycket av 

materialet produceras av reklam- och mediebyråer, medan annat köps från huvudman och 

sedan adapteras. Allt sker i ett kontaktnät av samarbetspartners vilket också innebär att man 

inte har denna verksamhet internt. 

Varje lansering leds en produktchef och ett lanseringsteam från Toyota Sweden vilka delges 

strategier från huvudkontoret. Lanseringsteamet bjuder sedan in byrånätverket till en brief. 
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Budskapet till byrånätverket är då att förmedla produkter, volymer och målgrupper. 

Eventuellt finns det en reklamidé från huvudkontoret som också presenteras varvid en 

stafettpinne delas över till byrån som får komma tillbaka med förslag på hur bilen kan 

positioneras. När man går in i ett nytt år redovisas en årsbrief, det vill säga en presentation av 

affärsutmaningen och säljvolymen som ska klaras av. Detta i sin tur resulterar i en grov 

årsplan som vid varje nylansering behandlas specifikt med en ny brief för reklambyrån.  

Toyota Sweden har en manual för hur saker och ting ska göras och se ut. Om man ser till 

exempelvis ombyggnationer hos återförsäljare när ett nytt interiörprogram ska införas är de 

alltid beroende av externa leverantörer.  De genomför också olika typer av utbildningsinsatser 

för byråer, exempelvis kring deras varumärkesplattform och kommunikationslinje.  

Som regel nummer ett när man arbetar med någon som ska jobba med varumärkesfrågor är 

strategisk kompetens efterfrågad, och vad gäller reklambyråer är kreativitet viktigt. Pris- och 

kostnadsfrågan är också av central betydelse, framförallt var den det under 2009 då 

utvärdering av kostnader var viktigt i hela företaget. Toyota Sweden menar att man har 

förmågan att tänka strategiskt kring varumärkesfrågor. En annan aspekt som lyfts fram är att 

leverantörer som arbetar nära marknadsavdelning inte är en traditionell leverantör utan mer en 

förlängning av den egna organisationen. Eftersom leverantören är nära verksamheten är man 

mån om vilka människor som arbetar tillsammans, att de fungerar bra ihop och att de brinner 

för det man håller på med. Det mänskliga anses vara viktigt, teamet ska vara både kompetent 

och socialt. Eftersom man arbetar mycket nära varandra och med tuff press och tuffa 

deadlines och samtidigt vill bygga ett starkt team är man tvungen att professionellt kunna 

växla mellan att ena stunden ställa leverantörskrav och att andra stunden kunna bli personlig 

med varandra och kunna ge kritik och beröm. Under 2009 då en mängd produktlanseringar 

skedde fokuserade man främst på att få Toyota Swedens personal att förstå helhetsbilden 

vilket bland annat innebar att man genomförde roadshows där representanter från 

marknadsavdelningen utbildade återförsäljare i varumärkesplattformen och den grafisk 

profilen. Toyota Sweden genomför också återförsäljarkonferenser, regionala träffar och 

använder intranät och skriftliga nyhetsbrev för att få medarbetarna att förstå varumärket. 

Återförsäljarmöten hålls vanligtvis tre gånger per år.  

Allt kommunikationsmaterial till Mazda Sverige tas fram av en global reklambyrå som förser 

samtliga Mazdas marknader med material såsom reklamfilmer. I Sverige gör man således 

endast begränsat med eget material genom en reklambyrå i Köpenhamn. 

Eftersom man i de allra flesta fall har färdigt marknadsmaterial från den globala reklambyrån 

är den svenska organisationen främsta uppgift i sin kontakt med externa aktörer att 

implementera detta material på marknaden. Av denna anledning får mediebyrån en 

framträdande roll hos Mazda Sverige och kontakten med dess marknadschef. Det är 

mediebyrån som i första hand konsulteras och det är dem som blir briefade vid exempelvis en 

kommande produktlansering. Vid exempelvis en nybilslansering där det krävs mycket 

planering görs detta vanligtvis ett halvår innan kampanjens startdatum. I andra fall då det inte 

rör sig om en produktlansering kan detta också ske fram till två månader innan kampanjstart. 

Anledningen är att verksamheten måste vara så pass flexibel att man vid exempelvis 

oberäkneliga lagerproblem kanske måste styra om marknadsföringsinvesteringar. På grund av 

de korta varsel som ibland kan uppstå måste processen med mediebyrån gå snabbt vilket 

också gör att de ofta blir tvungna att fokusera mer på produkterbjudandet än det faktiska 

varumärkesbyggandet. Detta tror man har sitt ursprung i att bilbranschen blivit mycket 

rabattstyrd de sista tre till fyra åren och att det knappt är någon som lanserar en bil till fullpris 

utan snarare alltid med någon form av rabatter.  
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Mazda Sverige är beroende av externa aktörer vid implementeringen i och med att 

varumärkesstrategin för Europa tas fram tillsammans med en global huvudpartner för reklam, 

WPP, och att strategin i Sverige implementeras av mediebyrån Mindshare som också dem ägs 

av WPP.  I detta globala avtal med WPP ingår alltifrån reklambyråtjänster till CRM-

lösningar. 

 

4.4. Intern kommunikation 
 

För att medarbetarna på Saab Automobile ska förstå varumärket anses det krävas en ständigt 

pågående process. Detta eftersom varumärket förändras, folk glömmer bort och folk byter 

jobb. Det stora grundjobbet görs i och med en revidering av en såkallad Brand Book där det 

likt IMAP-processen är en fråga om att få ge input och sedan vara med och se den färdiga 

processen skapas. Brand Booken finns överallt i Saab Automobiles organisation och ligger till 

grund för hela varumärkesarbetet samt influera det övriga arbetet inom företaget. Vid vissa 

tillfällen hålls det också större medarbetarmöten på den svenska marknaden där man berättat 

vad som gjorts, var man står och vad som händer med varumärket.  

Internt använder man kommunikationskanaler såsom personaltidning i både tryckt och 

elektronisk form samt kort nyhetsinformation via e-post. Personaltidningen kommer ut en 

gång i veckan medan den kortare nyhetsinformationen uppdaterats i princip en gång om 

dagen och består av exempelvis en medierapport via e-post kring vad som skrivits om 

företaget. Främst handlar det om vad som händer på Saab Automobile i stort, varumärket, 

positioneringen och vad som händer framåt i tiden. Det anses finnas en bra bas och dialog 

med de anställda men att den har potential att bli bättre. Syftet med att använda de ovan 

nämnda kanalerna definierats av dess innehåll.  

På Toyota Sweden har det varje höst genomförts regionala möten med mindre grupper för att 

förankra företagets treårsplaner. I de mindre grupperna är avsikten att kunna samla input, 

skapa dialog samt få utrymme att kunna reflektera. Syftet är att återförsäljare och personal ska 

få utrymme att ställa frågor för att reda ut strategier och planer och därmed skapa en större 

förståelse för vad man arbetar med. Ett liknande sätt används för att involvera andra aktörer 

utanför företaget, exempelvis byråer. Detta för att förankra att parterna accepterar den valda 

strategin.  

De interna kommunikationskanaler som används på Toyota Sweden är bland annat intranät 

och skriftliga nyhetsbrev. Nyhetsbrevet ges ut varannan månad och intranätet uppdateras 

varannan dag. 

Mazda anordnar på europeisk nivå mycket personalevenemang dit alla anställda får åka för att 

lära känna varumärket. Eftersom man tidigare inte arbetat lika strukturerat med varumärket 

och nu står i en uppstartsfas för att förändra detta tros personalevenemang ske i allt större 

utsträckning. På den svenska marknaden är det framförallt marknadschefens roll som tros bli 

allt viktigare vid implementeringen av den nya strategin. Detta kommer i större utsträckning 

att handla om att fokusera och kommunicera varumärkets historia snarare än de produkter 

man säljer. Alla avdelningar såsom personal- och marknadsavdelning kommer att involveras 

så att företaget från och med nu och en lång tid framöver tillsammans ska förstå och leva ut 

varumärket. Ett verktyg för att förmedla detta kommer att vara evenemang då man planerar 

att bjuda in återförsäljare och personal.  

Mazda Sveriges främsta interna kommunikationskanal är en portal för dess återförsäljare och 

personal, kallad Mazda Portalen, vilken uppdateras dagligen. Denna innehåller instruktioner 
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och information inom alla områden, exempelvis marknadsföring och service. Genom portalen 

kommer man åt flera olika system, såsom kundregister. I och med att kontoret inkluderar 

femton medarbetare anser man sig inte behöva internutskick eller en intern 

kommunikationsavdelning, utan ser istället möjligheten till verbalt informationsutbyte som 

mer effektivt. Företaget försöker vara en liten snabbfotad organisation och utnyttja detta 

snarare än att begränsa sig i system eller verka vara en större organisation än man faktiskt är. 

Vidare har man tre till fyra återförsäljarmöten varje år där det bland annat ges möjlighet att 

provköra konkurrenters bilar medan övriga interna möten hålls löpande då behov uppstår.  

 

4.5. Intern marknadsföring 
 

I Saab Automobiles produktionsled finns varumärkesboken tillgänglig och varje 

avdelningschef och gruppchef har som ansvar att förmedla denna bok. Scenariot är liknande 

ute hos återförsäljare där bland annat säljare och servicemottagare får ett informationspaket 

inkluderat varumärkesboken att gå igenom. 

Saab Automobile engagerar sig i och arrangerar flera evenemang. Det är hos de anställda 

populärt att åka till exempelvis Båstad, Jukkasjärvi eller vara med när företagskunder bjuds 

in. De anställda uttrycks gärna vilja vara med och träffa kunder och visa stolthet över att man 

arbetar på Saab Automobile även om man själv inte varit med och byggt bilen. Att få 

medverka på dessa evenemang är ett kvitto på de anställdas engagemang men också ett sätt att 

bygga engagemang vilket kan ses som en belöning. I de fall då de anställda blivit nekade att 

följa med har de blivit besvikna och sett det som en mild bestraffning. Trots att det innebär 

mycket arbete, tidiga morgnar och sena kvällar har de anställda varit motiverade. Dock 

poängteras att detta inte är en formaliserad belöningsprocess. En annan del för att motivera 

och engagera medarbetarna är också att ges möjlighet att delta vid globala marknadsmöten, 

vilket i IMAP-processen är två gånger per år. Vid dessa tillfällen får man se produkter som är 

under utveckling, provköra bilar innan någon annan och därmed få insyn i strategiarbetet.  

Vissa chefer har ett bonusupplägg vilken anses vara både på både gott och ont. Detta är dock 

inte varit generellt inom marknadsavdelningen. De karriärmöjligheter som finns på 

marknadsavdelningen hos Saab Automobile i Sverige är få, vilket också uttrycks som en av 

den större utmaningen för marknadschefen. Personalomsättningen är låg vilket till viss del är 

bra med tanke på att många är erfarna och hunnit testa det flera marknadsföringsmetoder. 

Situationen bidrar till att det inte skapas en uppsjö av öppningar, därför försöker man att jobba 

med job rotation. Detta innebär att den som formellt är ansvarig för exempelvis webbplatsen 

under en viss tidsperiod istället får projektleda en kampanj för en viss bilmodell. På så vis får 

medarbetaren chansen att testa flera discipliner vilket skapar en annan rollfördelning. Denna 

typ av diskussioner, kring belöningar och befordringar sker två gånger om året under 

obligatoriska utvecklingssamtal. Där ser man över utvecklingsplaner, vad de anställda vill 

göra och hur de utvecklats. De gånger det dyker upp sökbara tjänster tar man en diskussion 

med de som är mest lämpliga för en sådan tjänst. 

Hos Toyota Sweden har motivation och engagemang skapats genom exempelvis roadshows 

och konferenser. Under 2009 då det var tuffa tider reste man mindre och förlitade sig mer på 

exempelvis intranät och e-post. Det som också kontinuerligt genomförs i företaget är 

utbildningar för verkstads- och säljande personal. De värderingar företaget står för är ett 

arbetssätt för att leva upp till kundlöftet, vilket är att driva ett speciellt beteende. Inför 

produktlanseringarna har man också produktutbildningar. Exempelvis går dessa ut på att 

integrera sälj- och marknadsavdelning. Vid dessa tillfällen får man igång diskussioner och 
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samtidigt ges möjligheten att provköra egna och konkurrenters bilar. Rent praktiskt har man 

olika stationer för mindre grupper som roterar. Stationerna inkluderar bland annat 

teorigenomgång, provkörningar och rollspel. Det anses vara roliga övningar och på så sätt får 

man igång motivationen på ett önskvärt sätt.  

Under 2009 som uttryckts varit ett tufft år för hela branschen var det hos Toyota Sweden svårt 

att hitta karriärvägar. Under de utvecklingssamtal som då skedde diskuterades bland annat hur 

den anställde kunnat entusiasmeras. Då marknadsavdelningen är och har varit relativt liten 

finns det inte möjlighet att flytta runt folk. Dock ser man för de mer framstående 

medarbetarna över möjligheten till internationella förflyttningar. Dessa får ställa sig i kö för 

att få möjligheten att arbeta utomlands. Sett till belöningar utgick under 2009 ingen ersättning 

för föräldraledighet eller bonusar till högre chefer. Företaget var då tvungna att spara pengar 

och fokuserade istället på att behålla all personal. 

Hos Mazda Sverige menar man att organisationens storlek och platta karaktär gör att alla på 

ett naturligt sätt involveras i varumärkesarbetet utan att man behöver anordna mer specifika 

aktiviteter. Klimatet är öppet i den bemärkelsen att vem som helst kan hjälpa någon annan 

med vad som helst, det finns sedermera ingen formell struktur som reglerar hur personalen 

ska agera kring varumärket utan mestadels förekommer informella kontakter.  

En av de viktigaste aktiviteterna för att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna 

upplevs vara de årliga mötena som anordnas i Europa. Vid något tillfälle har man flugit in 

samtlig europeisk personal till Milano för att där få möjlighet att se framtida produkter i form 

av exempelvis lermodeller. I övrigt anses de mer lokala produktutbildningarna och 

återförsäljarträffarna viktiga för engagemang.   

Det finns obegränsade möjligheter om man önskar jobba på Mazda Europa I dagsläget är man 

sex personer som arbetar med marknadsföring i Skandinavien. Erbjudanden och förfrågningar 

baseras på att man presterat ett bra resultat och agerat proaktivt. Man har också ett system för 

lönesättning där personal bland annat bedöms utefter dess bidrag till företaget i allmänhet 

samt medarbetares uppfattningar om den enskilde. Dessa parametrar är dock inte de enda som 

direkt avgör lönesättning men är en påverkande faktor. 

 

4.6. Varumärkesstrategi 
 

Det som differentierar Saab Automobile från andra bilmärken anses främst vara just dess 

varumärke, framförallt globalt men även på den svenska marknaden. Saab Automobiles 

varumärke vilar på tre pelare. Det skandinaviska ursprunget, dess flygarv och innovation 

vilket handlar om att ligga i framkant och att ha tänka annorlunda. Dessa tre pelare 

sammanfattar ett kärnvärde vilket internt kallas independent thinking. Saab Automobile 

definierar sitt varumärke genom en varumärkesplattform som under början av 2000-talet 

presenterades i form av en Brand Book. Denna har sedan dess justerats med tiden och efter 

behov. Företaget menar att varumärkesarbetet är en evolution. Boken används som bas och 

företaget försöker därtill följa de ständigt förändrade förhållandena på den globala marknaden 

och därefter anpassa sin kommunikation av varumärket.  

På Saab Automobile understryker man att produktfokuset i branschen är stort. Detta har man 

känt av de senaste åren då man inte haft många produkter att lansera vilket också gjort att man 

anser sig hamnat lite i efterkant. Då deras Brand Book är förankrad i hela företaget är deras 

varumärkesstrategi i hög grad integrerad i affärs- och marknadsplanen. Brand Booken 
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används som en plattform för att se vilka produkter som faktiskt passar deras varumärke och 

kunder, vilket också genomsyrar affärsplanen.  

Under 2008 och 2009 hade Saab Automobile stort fokus på den fysiska produkten. Dock 

förändrades detta under hösten 2009 då företaget var under rekonstruktion och därmed inte 

hade någon produkt att fokusera på. Vad man då istället fokuserade på var varumärket så att 

detta kunde hållas vid liv samt kommunicera hur företaget såg på framtiden.  

I början av 2000-talet satte Toyota tydliga affärsmålsättningar. De gjorde ingen hemlighet av 

att de ville vara topp tre i Sverige. De skapade ett antal analysinstrument för att kunna urskilja 

vad de var bra respektive dåliga på och fokus lades vid att göra det mindre bra bättre. Toyota 

Sweden menar att de alltid varit bra på kundnöjdhet och att driva lojalitet, men att de ändå 

behöver fortsätta att bli bättre, det vill säga en tuffare målsättning vad gäller kundfokus. 

Företaget menar att man har en bra plattform att stå på vad gäller produkter och kvalitet men 

att det i sig inte är ett tillräckligt konkurrensmedel i jämförelse med konkurrenter. Toyota har 

historiskt sett inte varit starka på företagsmarknaden och såg därför potential att rikta sig mot 

små eller medelstora företag där de haft volympotential.  

Toyota Sweden anser att de har något som skiljer dem från sina konkurrenter, nämligen en 

företagskultur vilken går under namnet The Toyota Way. Detta har varit och är något som 

intresserar både andra branscher och privatpersoner. I flera fall har omvärlden inte förstått 

kulturen men fler och fler har uppmärksammat och intresserat sig för denna i och med 

Toyotas framgång. Det företaget ansett sig vara bra på är processer, tillverkning, låga 

kostnader men att de trots detta levererar bra kvalitet. Detta ligger till grund för begreppet 

just-in-time, vilket innebär att Toyotas produktionssystem blivit en förebild för andra 

branscher. Toyota försökte då implementera den kultur de hade inom 

produktionsverksamheten till att även omfatta arbetet inom sälj- och marknadsorganisationen. 

Resultatet blev att man på ett ödmjukt sätt till marknaden ville förmedla hur Toyota resonerar 

kring framtiden, miljö, kvalitet, säkerhet, hur kulturen agerar när problem uppstår samt hur 

man kan uppnå en såkallad lean process. Denna implementering skapade en succé framförallt 

på företagsmarknaden efter att man börjat kommunicera vilka Toyota faktiskt var. För att 

detta skulle vara möjligt att genomföra skapades en liten pocketbok som sammanfattade 

Toyotas värderingar. Denna distribuerades i omkring 100 000 exemplar och hamnade hos 

företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.  

Toyota skapade under 2003 sin varumärkesstrategi med fokuset att berätta om företaget för att 

skapa attraktion, kunskap och förståelse om vilka Toyota var. Detta gjordes efter att först ha 

tagit reda på vad som skulle uppnås affärsmässigt, hur mycket pengar som skulle tjänas samt 

vilka volymer som skulle produceras och säljas. Under 2009 förändrades varumärkesstrategin 

från att tidigare ha fokuserat på företagets värden till att fokusera på produkten. Största 

anledningen till detta var att tala om bredden i den produktportfölj man hade. 

2003 då Toyota bytte sin varumärkesstrategi lades stort fokus på varumärket och de ogripbara 

värden som uppstod. De hade då inga produkter i sin reklam för att visa på de värden Toyota 

stod för och deras synsätt på framtiden. Differentieringen bestod i att kommunicera något 

bortom produkterna. På grund av den ekonomiska krisen under 2008 och 2009 lades all fokus 

under 2009 på produkterna då det var hård konkurrens och svårt att få bilar sålda. 

Varumärket Mazda har en historia av att vara ett annorlunda bilföretag då de exempelvis haft 

wankelmotorer som är mycket ovanliga. Dessa motorer finns fortfarande kvar men säljs dock 

inte i Sverige. Under 1990-talet minskades drastiskt Mazdas globala försäljning. I efterhand 

har konstaterats att bilarnas design hade uppfattats som tråkiga och inte längre tilltalande för 
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den tilltänkta målgruppen. Företaget började då undersöka vad man gjort för fel och insåg då 

att man gått ifrån sina kärnvärden. För att ta sig tillbaka lanserades då en såkallad Millenium 

plan år 2001 där företaget definierade vad det var som tidigare gjort Mazda framgångsrikt. 

Dessa kärnvärden definierades som: utstickande design, klassledande köregenskaper samt 

innovativ ingenjörskonst. Det är dessa parametrar varumärket fortfarande bygger på. Dessa 

kärnvärden sätter sin prägel på alltifrån design och utveckling till försäljning. Millennium 

Plan är en fortgående process som man inte har för avsikt att frångå. Det ledde under 2000-

talet till att Mazda åter kom upp till en volym av över 300 000 sålda bilar i Europa och har 

varit ett av de mest växande varumärkena i bilindustrin under samma period. 

Den centrala delen i Millennium Plan är en beskrivning av företagets DNA där Zoom-Zoom är 

ett centralt begrepp. Företaget menar att Zoom-zoom kan associeras till när barn leker med 

bilar. DNA:t ska sedermera handla om en lekfullhet och syftar till att kommunicera sitt 

annorlunda tänkande. Detta kan även illustreras genom att personalen på huvudkontoret 

arbetar i en informell struktur och att det handlar om att inte vara som alla andra genom att 

försöka tänka på ett eget sätt. Detta försöker man till fullo att eftersträva även i Sverige. 

Undersökningar har visat att Zoom-zoom har näst starkast igenkänning i sin målgrupp efter 

Audis Vorsprung durch Technik. Mazdas varumärke kan delas in i två sidor. På den ena sidan 

finns Mazdas personlighet. Här beskrivs hur Mazda önskar bli uppfattat, nämligen som: 

stylish, insightful och spirited. Detta motsvaras på den andra sidan av hur Mazdas produkter 

ska kommunicera personligheten, nämligen med: distinctive design, exception functionality 

och responsive handling and driving performance. Körglädjen anses vara Mazdas allra största 

styrka och är det som ofta lyfts fram i biltester. Den tredje komponenten är superior value for 

target customer. Att för målgruppen uppleva ett stort värde för pengarna. 

Varumärkesstrategin är en av de viktigaste delarna i företagets affärsplan. Detta arbete är 

mycket integrerat och komplext enligt Mazda menar ett de är beroende av deras 

återförsäljares marginaler, bonusar samt relationer. Mazdas varumärke berörs av deras 

återförsäljare då dessa är varumärkets ansikte utåt mot kunderna. Företaget använder sin 

marknadsföring för att nå de uppsatta målen i affärsplanen. 

Historiskt sett har Mazda i huvudsak fokuserat på produkten, men kommer i och med sin 

omstrukturering under hösten 2010 istället kommunicera varumärket och dess kärnvärden för 

att förändra varumärkets image på den svenska marknaden. 

 

4.7. Varumärkesidentitet 
 

Globalt menar Saab Automobile att deras profil och image är identiska och inte har något gap. 

Dock så skiljer sig de båda begreppen åt på den svenska marknaden. I Sverige är man tvungen 

att ”skruva på” den globala kommunikationsplattformen vilket görs genom att bland annat 

välja andra medieval och justera kommunikationsbudskapet. Dock arbetar den svenska 

organisationen mycket tätt med den globala kommunikationsplattformen. Denna 

kommunikationsplattform specificerar företagets kunder, vilka man definierar som 

independent thinkers. Dessa är homogena kunder på den amerikanska, engelska och tyska 

marknader med stora likheter till svenska kunder. Dock menar Saab Automobile att man som 

verklig individualist troligtvis väljer att köpa ett annat varumärke än en Saab. Samtidigt 

menar man att den svenska marknaden i flera fall ser en Saab som en folkhemsbil, om än inte 

lika mycket som en Volvo. 
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I ett kampanjupplägg där Saab Automobile arbetat nära produkterbjudandet finns ett antal 

kanaler som är mycket viktiga. En av dessa kanaler är den egna hemsidan dit man försöker 

driva trafik genom annan digital kommunikation såsom banner annonsering. En annan är 

stöttning till återförsäljare så att de kan göra snygga annonser och kampanjer. Mer taktiskt för 

att kommunicera produkterbjudanden använder man dagspress och radio för att komma 

närmare kunden medan tv-reklam används i mindre utsträckning då detta främst ses som ett 

verktyg för att skapa image. På Saab Automobile ser man inte evenemang- och 

sponsringsaktiviteter som drivande i produkt- eller marknadskommunikationen utan en 

aktivitet som istället riktar sig till befintliga kunder och samarbetspartners. Exempelvis har 

man varit delaktiga under tennisveckorna i Båstad samt ett evenemang i Jukkasjärvi med ett 

antal befintliga kunder som var vinnare av en tävling.  

Varumärkesarbetet skiljer sig väldigt lite mellan den svenska avdelningen och den globala 

eftersom man arbetar efter en gemensam global plattform. Ur ett globalt perspektiv är Sverige 

en mycket viktig marknad för Saab Automobile, men trots detta överstiger inte den svenska 

volymen de volymer som uppnås på övriga marknader. Av denna anledning är man tvungen 

att ta sin utgångspunkt i vad varumärket står för ur ett bredare perspektiv, varför man inte har 

en specifik varumärkesplattform för just Sverige. I nästa steg när man tittat på 

marknadskommunikationen har varumärkets budskap skruvas om för att passa de lokala 

marknaderna. I USA kommuniceras exempelvis independent thinking och i Sverige mer 

responsible performance, vilket handlar om att ha körglada bilar men att man också tar 

hänsyn till miljö, förare och passagerare.  

I dagsläget anser Toyota Sweden att man genom sin varumärkesstrategi har stängt gapet 

mellan identitet och image. En av de ursprungliga orsakerna till detta gap var att bilmodellen 

Corolla tidigare hade ett starkare varumärke än Toyota som företag. Sedan man bytt strategi 

under 2003 har man istället kommunicerat vad Toyota verkligen står för.  Företaget menar 

även att de lider av att inte vara så roliga som de själva skulle vilja samt att varumärket inte 

heller är emotionellt laddat. Med andra ord anser de att varumärket är känslolöst då det är en 

bil för alla och inte en bil med många hästkrafter eller motsvarande. 

Mazda har inte arbetat strukturerat för att tillämpa specifika aktiviteter beroende på 

varumärkesmål. De har i huvudsak fokuserat på att sälja bilar. Det övriga arbetet har styrts 

mycket av hur andra aktörer gör på marknaden samt vad respektive återförsäljare anser 

fungerar i marknadsföringen. Därför kommer varumärket i andra hand då det anses bli ett 

kortsiktigt agerande. Det är vid lanseringen av en ny bil eller facelift som företaget blir mest 

varumärkestrogna.  

Mazda Sverige kommunicerar sin marknadsföring till största del online. Detta menar man är 

ett resultat av den förändrade mediekonsumtionen där internet spelar en allt större roll i 

beslutsprocessen för att köpa en ny bil. Företaget ser att kunden i allt större utsträckning nu än 

förr inför ett bilköp hämtar information via internet. Dessa medieköp har också varit en 

utmaning eftersom återförsäljare traditionellt sett vill synas i tryckta medier med mycket 

produktorienterade erbjudanden.  Eftersom man framgent i större utsträckning vill fokusera på 

varumärket har man under de senaste två åren målmedvetet valt någon form av ny media. Ett 

exempel på detta är marknadsföring via smart phones för att därigenom bli associerade med 

ny teknik och kommunicera ett nytt varumärkesvärde.  Man har även annonserat via 

musiktjänsten Spotify. På grund av företagets 40 åriga historia i Sverige är man dock 

förberedd på att det tar lång tid att förändra varumärkesuppfattningen. Även om man har 

kunnat se vissa förändringar och lägger stora resurser på att påverka detta tar det lång tid.  
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Mazda har som varumärke en lång historia i Sverige jämfört med resten av Europa. I Sverige 

har Mazda historiskt haft en marknadsandel på upp till 10 procent vilket bland annat var 

möjligt på grund av en svag yen gentemot den svenska kronan. Därmed blev Mazda en billig 

bil. Med anledning av företagets relativt långa historia i Sverige har man en uppfattning om 

varumärket som även inkluderar en nedåtgående trend som företaget hade under 1990-talet då 

bilarna uppfattades som tråkiga men billiga. Denna situation har varit en bidragande orsak till 

att varumärket tar lång tid att förändra. I länder som Ryssland där Mazda nyligen etablerat en 

verksamhet och konsumenterna endast fått ta del av Mazdas nya produkter och nya 

marknadsföring har företaget fått en högre status och hög kännedom. 

 

4.8. Positionering 
 

Saab Automobiles mål och visioner konstrueras genom att sätta samman en arbetsgrupp med 

representanter från bland annat tekniska, fabriken och inköp.  För att få input från samtliga 

enheter har de varsin representant i varumärkesarbetet vilket leds av den globala 

marknadsavdelningen. Detta eftersom man vill skapa ett engagemang, delaktighet och 

spridning av varumärkesvärdena internt. Historiskt har man haft en stämpel av att vara ett 

ingenjörsföretag därför fanns det anledning att koppla ihop varumärket med de produkter som 

fanns att erbjuda. 

Saab Automobile har positionerat sig mot kunder som vill göra ett individuellt val och inte 

behöver en uppenbar statussymbol men ändå kräver hög kvalitet. Differentieringen i 

varumärket är att de står för innovativt tänkande, och att de alltid tänker annorlunda. Specifikt 

för den svenska marknaden vred man under 2008 och 2009 sin positionering i och med 

lanseringen av bilmodell 9-5 eftersom den kom sent i sin produktlivscykel och att modellen 

varit den mest viktiga ur ett historiskt perspektiv. 

Flertalet analyser ligger till grund för Toyota Swedens mål och visioner. Dessa skapas genom 

att kombinera den europeiska strategin med de svenska marknadsförhållandena. Detta har 

bland annat inneburit att skapa en positioneringskarta för att se var företaget ska positionera 

sig. Toyota anser sig vara ett volym och inte premium märke, samt att det inom detta område 

finns goda möjligheter för tillväxt. För att uppnå detta är man tvungen att sälja bra bilar med 

bra kvalitet till ett billigt pris. På så vis skulle man plocka marknadsandelar och skapa en 

volymbas som skulle försörja eftermarknaden. Detta skulle skapa lönsamhet, så att företaget 

under tiden som man sålde befintliga produkter också kunde utveckla nya produkter. Toyota 

kunde utifrån detta bygga sitt varumärke och få en starkare image i huvudet på människor. En 

gynnsam spiral skapades och det gavs möjlighet att ta mer betalt för produkterna. 

Toyotas europeiska riktlinje har tidigare varit: ”Toyota – möjliggöraren”. Den är idag inte lika 

uttalad men säger dock lite om Toyotas position som volymmärke. Företaget har produkter 

och tjänster som tillgodoser många människors behov. Detta menar man positionerar 

varumärket mot en bred målgrupp inom både privat- och företagsmarknad, exempelvis har 

man produkter som sträcker sig från bruksbilar till småbilar och sportbilar anpassade för 

singlar såsom par. Det som differentierar varumärket är att Toyota är ett värderingsdrivet 

företag. De har exempelvis haft en tydlig vision om miljöpåverkan och säkerhetsarbete samt 

att de vill vara en respekterad spelare både globalt och lokalt som tar ansvar. En bidragande 

orsak är tankesättet The Toyota Way som tydligt differentierar företaget från sina 

konkurrenter. 
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Under 2009 hade Toyota enbart fokus på lanserings- och säljaktiviteter med målet att öka 

brand consideration, vara top of mind hos kunden samt vara ett av de fem största bilmärkena i 

Sverige. Under året lanserade Toyota Sweden många nya bilar vilket bidrog till att man 

fokuserade på att kommunicera dessa modeller som en Toyota. Man ville också tydliggöra att 

man var ett företag som hela tiden kom med nya förbättrade produkter vilket skulle förstärka 

bilden av att vara ett innovativt företag. 

Mazda har tidigare på den svenska marknaden uppfattats som ett pålitligt asiatiskt bilmärke 

till ett bra pris. Detta håller nu på att förändras i takt med att nya asiatiska bilmärken 

konkurrerar om samma position i samma segment som Mazda tidigare gjort. Av denna 

anledning inleds nu ett arbete att förändra företagets image till att omfatta annat än enbart ett 

prisvärt asiatiskt bilmärke utan också körglädje, design och sportighet.  

Mazdas globala mål och visioner är något som tas fram på global basis där den svenska 

organisationen inte är delaktig. Däremot är den svenska organisationen ansvarig för att 

definiera hur varumärkesarbetet ska anpassas för den svenska marknaden. Fram tills nu har 

Mazda inte kvantifierat målen och deras varumärkesryggsäck gör att de har en image hos 

konsumenten vilken de i nuläget inte längre anser sig stå för. Dock ska Mazda göra om sina 

mål och visioner för att ändra sin image genom att kommunicera sina kärnvärden, nämligen 

utstickande design, klassledande köregenskaper samt innovativ ingenjörskonst. 

Positionen Mazda innehar på den svenska marknaden idag anses inte vara hållbar, de menar 

att de inte är konkurrenskraftiga nog på variabler som value for money. Däremot är Mazda 

fortfarande bland de absolut starkaste varumärkena som finns vad gäller driftsäkerhet och 

kvalitet. Det handlar därför om att kontinuerligt ta fram nya värden i varumärket. Mazda 

startar i och med detta ett projekt under hösten 2010. Där det första steget handlar om att 

identifiera och definiera var varumärket finns och hur marknaden ser ut. Nästa steg handlar 

om var de vill vara med varumärket. Detta ses som ett mycket svårt arbete då deras 

återförsäljare består av 55 stycken helt oberoende entreprenörer, vilka Mazda är helt beroende 

av. Återförsäljarna måste vara eniga med den framtoning som Mazda bestämt vilket är 

mycket viktigt eftersom de också i flera fall säljer andra bilmärken än Mazda. Med tanke på 

de ofta långtgående relationer och etablerade strukturer som finns med återförsäljarna måste 

alla förändringar i varumärket göras i samklang med återförsäljarna. 

 

4.9. Relation 
 

Strategiskt och fokusmässigt arbetar Saab Automobile likvärdigt i sin behandling av 

potentiella och befintliga kunder. Företaget anser sig ha ett väl genomarbetat 

kundrelationsprogram, vilket tagit sin grund i de legala skäl som funnits för att kunna 

återkalla bilar för service et cetera. Beroende på behandling av befintliga eller potentiella 

kunder kostar det olika mycket. Vad gäller bredannonsering som driver de stora kostnaderna i 

marknadsföringshänseende är har det inte varit möjligt att urskilja vad som är riktat mot 

befintlig eller potentiell kund. 

Varumärkesarbetet skiljer sig inte märkvärt i syftet att skapa varken relation eller kännedom. 

Man anser att befintliga kunder som man redan har en relation med också redan har en åsikt 

om varumärket. Av denna anledning är det inte nödvändigt att använda sig av riktad 

varumärkeskommunikation. I detta fall kommuniceras så gott som enbart produktinformation. 

Den riktade varumärkeskommunikationen riktas istället snarare mot potentiella kunder där 

man i första hand kommunicerar varumärkespelarna, vad Saab står för och hur företaget ser 
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på bilutveckling och vad som definierat denna utveckling. I ett senare skede kommuniceras 

företagets produkter. Företaget möter dock i många typer av kommunikationskanaler både 

befintliga och potentiella kunder. I kundkontakter som sker exempelvis under de evenemang 

som Saab deltar vid står det personliga mötet i fokus och kundernas behov kan se mycket 

olikartade ut. På grund av detta har man som strategi valt att företagets egen personal ska 

befinna sig på plats för att bemöta kunden. För att då ha så bred kunskap som möjligt på plats 

och kunna besvara kundens alla frågor befinner sig personal från företagets olika delar på 

plats, exempelvis från sälj, marknad och produktion. Således kan man skapa en personlig 

touch på bemötandet och ett svar anpassat för kundens behov. Man vill vara ett personligt 

varumärke även i mötet med kunden.  

Arbetet med respektive lansering skiljer sig åt beroende på behov. Ett exempel på 

lanseringsprojekt var då Toyota Sweden skulle lansera sin bilmodell Prius under sommaren 

2009. Då gjordes en analys som visade vad Toyota Prius hade för kunder tidigare och varför 

de valt denna bilmodell. Flera sa att de var nöjda och stolta och kände att de hade gjort ett 

framtidsval. Istället för att gå brett, valde Toyota att bjuda in 10 000 befintliga Priusägare till 

att vara med på lanseringen. Detta innebar exempelvis fotografering, provkörningar, 

produktpresentationer samt att prata med andra Priusägare och företagets ledning. 15 av dessa 

Priusägare punktmarkerades och gavs total uppmärksamhet med syftet att genom dessa skapa 

positiv word-of-mouth genom sociala medier. Detta var en generell riktning, nämligen att 

våga gå bort från att nå räckvidd till att nå en mindre grupp och därigenom skapa större och 

mer effektiv uppmärksamhet. Toyota ser denna del som en allt viktigare komponent i 

marknadsmixen. Ett ytterligare resultat av detta är att göra hemsidan mer interaktiv och på så 

sätt komma närmare kunderna. 

Toyota är i Sverige och Norden ett moget varumärke, då man har fler rullande bilar ute än 

många konkurrenter. Detta har genererat en bra bas för relationsskapande aktiviteter. Toyota 

Sweden menar att det är väldigt viktigt att ta hand om befintliga kunder, då detta är billigare 

än att anskaffa nya. Den stora skillnaden mellan den svenska och andra marknader är att andra 

marknader har ett större fokus vid att ta andelar från konkurrenter. I Sverige är CRM-delen 

viktig för att bygga och bibehålla varumärket. Detta skapar i sin tur avspeglingar i Toyotas 

produktstrategier. Dock har Toyota inte lika köpbenägna kunder som exempelvis Audi eller 

Volkswagen då dessa företags kunder kan betala lite mer än exempelvis en kund till 

bilmodellen Toyota Corolla. Toyotas typkund har en viss priselastisitet och man kan därför 

justera sina priser lokalt även om detta är utanför rekommendationerna från huvudkontoret. 

Befintliga kunder approcheras av Mazda Sverige via en kundtidning samt ett nyhetsbrev via 

e-post. Kundtidningen anses ge en bra kommunikation med existerande kunder men trots 

detta har återförsäljarna ofta en mycket närmare relation med kunderna än vad Mazda Sverige 

centralt kan uppnå. 

Mazda Sveriges främsta kunder anses vara dess återförsäljare varför mycket resurser läggs på 

att upprätthålla dessa relationer. I nästa steg är det återförsäljarens ansvar att upprätthålla 

relationen med slutkunden. Mer konkret kan detta handla om exempelvis kundkvällar under 

lanseringen av nya modeller eller andra typer av evenemang. Som ett komplement till detta 

når Mazda Sverige slutkunder genom en kundtidning och nyhetsbrev via e-post. 
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5. Analys 
 

I följande kapitel analyseras det empiriska materialet utefter den teoretiska referensramen. 

Under respektive rubrik formuleras av empirin en generalisering utifrån den teoretiska 

referensramen. Detta gör det möjligt i vår slutsats att finna de områden där organisatoriska 

aspekter påverkar implementering av varumärkesstrategi. 

 

5.1. Organisation 
 

Av de organisationstyper som Doole & Lowe (2008) nämner ligger The Macropyramide och 

The Umbrella structure närmast de undersökta organisationerna. Saab Automobile arbetar i 

dess svenska organisation i en såkallad umbrella structure eftersom man själva har 

möjligheten att påverka utformningen av marknadsmixen och de 4 P:na. I en 

makropyramidorganisation är det huvudkontoret som beslutar kring exempelvis 

marknadsmixen, vilket i större utsträckning sker hos Mazda Sverige. Toyota Sweden som får 

bestämda strategier från det europeiska huvudkontoret i Bryssel kan också de anses arbeta i en 

macropyramidorganisation. Hos de undersökta företagen finns dock alltid en möjlighet och 

utrymme till anpassning för den svenska marknaden. Exempelvis har man på Toyota Sweden 

möjlighet att specificera produkterna mot givna målgrupper medan man på Mazda Sverige till 

stor uträckning kan göra egna medieval där på förhand centralt producerat 

kommunikationsmaterial ska synas. Hos Saab Automobile där den svenska organisationen 

sitter nära den globala har man i större utsträckning kontakt med den strategiska ledningen 

och har således större insyn i det strategiska arbetet och möjligheten att påverka dess arbete. 

Den kontrollmöjlighet som av Doole & Lowe (2008) understryks som viktig för att kunna 

följa upp att mål och visioner följs blir således kortare än hos exempelvis Toyota Sweden där 

man i ett första steg rapporterar till det europeiska huvudkontoret i Bryssel. Den trend som 

lyfts fram av Doole & Lowe (2008), nämligen att större organisationer tenderar att minimera 

stegen av chefsnivåer, är främst tydlig hos Mazda Sverige där man arbetar med både lokalt 

och regionalt ansvar inom marknadsavdelningen. Som exempel är det i stort sett enbart 

produkt- och marknadschefen i Sverige som arbetar med marknadsfrågor. Doole & Lowe 

(2008) menar att detta skapar en större flexibilitet vilket innebär mindre skillnad mellan 

strategiskt och operativt ansvar. 

 

5.2. Kontroll och ansvar 
 

Kontroll är enligt Doole & Lowe (2008) grundläggande för att säkerställa att målen uppnås. 

Hos Mazda Sverige där en av kontrollmetoderna är undersökningen Global Brand Pulse 

anlitas ett svenskt undersökningsföretag från Mazdas europeiska kontor. Mazda Sverige 

känner inte till resultaten innan det europeiska kontoret presenterar dessa en gång per år vilket 

i teorin skulle kunna resultera i att Mazda Sveriges medarbetare enbart får möjlighet att stå till 

svars för sina handlingar och åtaganden utan direkt möjlighet till att proaktivt hantera 

resultatet. Enligt Doole & Lowe (2008) är det därför viktigt med en kontinuerlig kontakt. På 

Saab Automobile framhäver man sin användning av kontroll- och planeringsverktyget IMAP, 

som bland annat ger nyckelmarknader möjlighet att vara med vid utveckling av 

marknadskampanjer och resulterar i en global leveransplan. Detta anser man på Saab 

Automobile ge en kontroll över att varumärket kommuniceras på rätt sätt. En involvering av 

de lokala marknaderna menar också Doole & Lowe (2008) ger personalen en ökad motivation 

hos den lokala ledningen. Hos Toyota Sweden genomför man exempelvis egna revisioner för 
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att se att man når upp till de på förhand bestämda utvärderingsparametrarna produkter, 

tjänster, miljö, corporate identity, kommunikation och beteenden. Dessa revisioner 

presenteras sedan för kontoret i Bryssel. Intressant i detta sammanhang är också att belysa de 

personer som är ansvariga för att bevaka varumärkets position. På Saab Automobile är det 

marknadskommunikationschefen, på Toyota Sweden är det produkt- och marknadschefen och 

på Mazda Sverige är det marknadschefen tillsammans med VD. 

 

5.3. Externa leverantörer 
 

Berglund & Bosom (2010) menar att det är viktigt att aktörer såsom reklam och mediebyråer 

som vistas runt kommunikationsköpare bör agera på ett konsultativt sätt för att på så vis skapa 

något som båda parter tjänar på. I de empiriska data som presenterats framgår inte huruvida 

detta sker eller ej. Dock menar Toyota Sweden att de istället är måna om att utbilda 

exempelvis sin reklambyrå kring deras varumärkes- och kommunikationsplattform. Även 

Saab Automobile och Mazda Sverige kan efter de svar som givits också tolkas som att även 

de utbildar sina externa aktörer. Detta eftersom man tydligt vid en första presentation av 

uppdrag förmedlar fakta kring exempelvis produkter, fokusområden och försäljningsmål. Det 

framgår således inte vilka kunskaper som de externa aktörerna bidrar med, men vad man från 

kommunikationsköpare eftersöker är exempelvis strategisk kompetens, kreativ höjd, 

flexibilitet, konstellation och social kompetens av och i gruppen samt pris- och 

kostnadseffektivitet. Då valet av externa leverantörer är färdigt antyds från samtliga företag 

att de är noggranna med att formulera vad som ska uppnås till följd av en specifik 

marknadsaktivitet. Dessa formuleringar kan liknas vid vad Axelsson (1998) kallar 

prestationsdefinierande tjänsteprecisering , vilket är en kombination av funktionsbeskrivande 

tjänsteprecisering och aktivitets- eller detaljföreskrivande tjänsteprecisering, med en tydlig 

betoning av funktionsbeskrivande tjänsteprecisering eftersom det är viktigt hur tjänsten ska 

fungera och vad den ska leverera. 

I den samarbetsloop (SAL) som Berglund & Bosom (2010) tar upp tycks de olika 

respondenterna komma in i olika faser. Hos Mazda Sverige där varumärkesstrategin tas fram 

på europeisk nivå tillsammans med en global huvudpartner tycks det svenska kontoret 

kopplas in först i samarbetsloopens sjätte steg, då mediebriefen ska ske. För Saab Automobile 

och Toyota Sweden som också de är beroende av externa aktörer såsom reklambyråer startar 

deras planeringsprocess tidigare i samarbetsloopen, någonstans kring den tredje fasen då 

kommunikationsköparens utgångspunkter för varumärkesarbetet ska kommuniceras. Saab 

Automobile och Toyota Sweden har utöver en årlig brief även produkt- eller specifiksämnade 

delbriefer under året. De olika organisatoriska förutsättningarna mellan företagen tycks vara 

en anledning till när respektive företag tar kontakt med externa leverantörer. Mazda Sverige 

tar till skillnad från Saab Automobile och Toyota Sweden kontakt med extern aktör mellan 

sex och två månader innan lanseringsdatum. Detta på grund av att deras marknadsmaterial till 

stor del levereras av deras globala reklambyrå. En komplexitet som omnämns av samtliga 

företag är det stora beroendet av produktionsvolymer och lagerstatus, vilket måste stämma 

överens med den kommunikation som implementeras. Precis som van Riel (1995) poängterar 

tenderar organisationerna att bli mycket beroende av kvaliteten som levereras av de externa 

leverantörerna. Detta eftersom de responderande företagen under implementeringsfasen sällan 

kan förlita sig till normativa protokoll för kontroll av strategiimplementeringen då marknaden 

reagerar på dess kommunikation. Under implementeringsfasen som van Riel (1995) benämner 

som throughput phase, ska strategin bland annat vara accepterad, godkänd och väl nedskriven 

av såväl den strategiska ledningen som de operativt ansvariga samt medarbetare. Detta är 
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något som Saab Automobile och Toyota Sweden kan antas åstadkomma genom exempelvis 

IMAP-processen respektive återförsäljarmöten där feedback och informationsutbyte kan ske. 

 

5.4. Intern kommunikation 
 

Samtliga undersökta företag tycks inse vikten av direkta informationsvägar, det vill säga 

personliga möten. Hos Saab Automobile och Toyota Sweden anordnas exempelvis större 

medarbetarmöten samt regionala möten för att förankra och söka feedback på specifika 

ärenden. De reella behov som Strid (1999) menar ska finnas för att också attrahera 

medarbetarna att komma, är i dessa fall exempelvis feedback på strategier där medarbetarna 

senare blir delaktiga i implementeringen. I Mazda Sveriges fall anordnar man också ett antal 

evenemang för att förmedla företagets budskap, exempelvis på europeisk nivå. I denna studies 

kontext kring varumärke, tycks den information som sprids enbart bli enkelriktad vilket enligt 

Strid (1999) kan medföra passivt deltagande personal. Dock brukar Mazdas träffar också 

inkludera provkörning av konkurrenters bilar, vilket kan anses väga upp engagemang och 

motivation hos medarbetarna vilket gör dem mer interagerande. 

En annan del av Saab Automobiles och Toyota Swedens interna kommunikation sker genom 

personaltidningar. Dock är de båda företagens periodicitet mycket olikt. Hos Saab 

Automobile utkommer en personaltidning en gång i veckan medan Toyota Sweden ger ut ett 

nyhetsbrev varannan månad. I motsats till vad Strid (1999) påstår har Toyota Sweden, som är 

en mindre organisation än Saab Automobile, lägre periodicitet. På Saab Automobile där 

personaltidningen utkommer en gång i veckan, det vill säga med hög periodicitet, kan man 

enligt Strid (1999) peka på ett större engagemang för de anställda. Hos Mazda Sverige där 

organisationen är avsevärt mindre anser man sig dock inte behöva en personaltidning, utan ser 

det verbala informationsutbytet som mer effektivt. Detta styrks också av Strid (1999) som 

menar att direkta informationsvägar är snabba och effektiva vilket ger upphov till god 

interaktion. 

Elektronisk intern kommunikation genom IT används också av samtliga undersökta företag, 

exempelvis e-post och intranät. Hos Saab Automobile skickas dagligen kortare 

nyhetsrapporteringar via e-post, med innehåll av exempelvis medierapportering. Detta kan i 

kombination med andra informationskanaler och kan enligt Strid (1999) skapa ett 

informationsöverflöd där mottagaren tvingas till prioriteringar. Hos Toyota Sweden och 

Mazda Sverige där intranätet uppdateras varannan respektive varje dag blir således risken för 

informationsöverflöd inte lika stort. Innehållsmässigt används intranäten för bland annat 

informationsspridning till marknadsavdelningar, produktavdelningar och återförsäljare. 

 

5.5. Intern marknadsföring 
 

Personal ska enligt Arndt (1983) alltid se möjligheter till belöning eller befordring till följd av 

deras ansträngningar, de ska motiveras. På Saab Automobile har vissa chefer inom 

marknadsavdelningen ett bonusupplägg och de anställda har få karriärmöjligheter delvis på 

grund av att personalomsättningen är låg. Däremot försöker man arbeta desto mer med job 

rotation. På Toyota Sweden och Mazda Sverige där organisationerna är mindre finns inte 

heller stora möjligheter till lokala karriärmöjligheter, men respektive företags huvudkontor 

tycks uppmana till internationella karriärvägar. En förutsättning för att åstadkomma en 

motiverande ledningsmetod anser Grönroos (Arndt, 1983) vara att beslutsfattandet ska vara 

decentraliserat. Grönroos menar vidare att om personalen inte känner sig motiverad riskerar 
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marknadsinvesteringar att bli resultatlösa. Ett sätt som de undersökta företagen gemensamt 

anammar för att skapa annan motivation än den genom befordringar och karriär är 

personalens möjligheter att medverka på olika typer av evenemang. Detta ses generellt som en 

belöning där man exempelvis har fått möjlighet att träffa kunder alternativt bevittna företagets 

framtida produkter.  

Generellt omnämns också utbildning som en viktig del av att motivera och entusiasmera 

personal som även arbetar utanför företagets marknadsavdelning. Den typ av utbildning som 

omnämns är bland annat informationspaket kring varumärket som skickas till återförsäljare 

(Saab Automobile) samt produktutbildningar (Toyota Sweden och Mazda Sverige). Grönroos 

(Arndt, 1983) menar dock att faktautbildningar kring exempelvis vård av kundkontakter inte 

är det avgörande utbildningssättet för att informera personalen om sin roll i 

marknadsbearbetningen, utan att man snarare bör satsa på attitydpåverkande utbildning. 

Toyota Sweden svarar som ensam respondent att de satsar på att utbilda sin personal för att 

driva ett specifikt beteende i syfte att leva upp till företagets kundlöfte. 

För att personalen ska förstå de undersökta företagens strategier och produkter, vilket enligt 

Grönroos (Arndt, 1983) är en förutsättning för att företaget också ska lyckas på den externa 

marknaden, används också som tidigare nämnts, utbildningar, informationsträffar och 

evenemang. Toyota Sweden och Mazda Sverige pekar exempelvis på de interna evenemang 

man genomför, då man anser att evenemangens programpunkter varit roliga och på så sätt 

skapat engagemang. På Saab Automobile där personalen också vid vissa tillfällen får 

möjlighet att arbeta på externa evenemang understryks det som också Grönroos (Arndt, 1983) 

menar, nämligen att helhjärtade satsningar, som i detta fall en del i en informell 

belöningsprocess, också ger god utåtriktad interaktiv marknadsföring. 

 

5.6. Varumärkesstrategi 
 

För att tilltala kunden menar Kapferer (2004) att det krävs att man laddar varumärkesnamnet 

med laddade värden. Dessa värden skall vara både gripbara och ogripbara för att skapa olika 

associationer till varumärket. Detta tillvägagångssätt kan vi genom vår studie tydligt se att 

samtliga bilföretagen arbetar efter. En association som genomsyrar samtliga företag är just 

innovation. Detta kan ha att göra med att det är bilar och att kunden kan förvänta sig att det 

skall vara innovativa produkter som ständigt kräver utveckling inom både exempelvis 

säkerhet och köregenskaper.  

 

Kapferer (2004) menar på att det ledande varumärket inte behöver vara det bästa. Utan att 

paradoxen ligger i vad som är bäst för vem. Saab Automobile men främst Mazda Sverige 

fokuserar mycket på detta genom att de riktar sig mot individualisten via deras respektive 

varumärkesstrategier utefter noggranna målgruppsanalyser medan Toyota Sweden istället 

försöker vara ett varumärke för alla.  

 

I uppbyggnaden av sin varumärkesstrategi tar Kapferer (2004) upp hur varumärkesvärdet 

skall vara inbundet mellan en produkt, varumärkesnamn och differentieringen gentemot 

konkurrenter samt hur man skall ha en balans däremellan. Saab Automobile differentierar sig 

främst genom deras varumärke som vilar på tre pelare, skandinaviskt ursprung, flygarv och 

innovation. De arbetar från en global strategi som genomsyrar hela deras organisation och där 

den har en central och betydande del. Detta konkreta arbetssätt skiljer sig från de andra 

respondenterna. Saab Automobiles globala strategi formas sedan för att anpassas till den 

svenska marknaden. Ett liknande arbetssätt sker hos samtliga av de tre företagen vi undersökt. 
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På Saab Automobile menar man även att varumärkesarbetet är en evolution. Varumärket är i 

hög grad integrerat i affärs- och marknadsplan vilket är samma arbetsätt som Mazda Sverige. 

Hos Toyota Sweden utgår man dock från affärsplan för att skapa sin varumärkesstrategi. 

 

Under 2008-2009 hade Saab Automobile stort fokus på produkterna men i och med företagets 

rekonstruktion under hösten 2009 och avsaknaden av nya produkter gick man ifrån 

produktfokus och istället fokuserade man på varumärket för att hålla det vid liv. Detta skiljer 

sig stort från Toyota Sweden vilka under samma tidsperiod gjorde tvärt om. Fram till 2009 

hade Toyota Sweden stort fokus vid sitt varumärkesarbete men till följ av bland annat den 

ekonomiska krisen och hård konkurrens valde man att istället fokusera på sin produktportfölj.  

 

Toyota Sweden anser sig ha något som skiljer sig från deras konkurrenter, nämligen deras 

företagskultur, The Toyota Way. Denna kultur, som kommer ur deras produktionssystem, har 

de senare även implementerat i sin sälj och marknadsorganisation. Detta kommuniceras sedan 

både internt och externt genom en pocketbok. Detta gjordes för att berätta om vilka Toyota 

verkligen var och för att skapa attraktion till företaget. Pocketboken kan ses som en alternativ 

kommunikationsväg vilken Cliffe & Motion (2005) menar skapar starkare gripbarhet och djup 

i varumärket. The Toyota Way kan också liknas med Saab Automobiles Brand Book. Denna 

bok finns överallt i organisationen och syftar till att integrera varumärkesstrategin internt för 

att sedan implementeras i produkter och extern kommunikation. Även Mazda Sverige har på 

senare tid arbetat fram en liknande strategi genom deras Zoom Zoom för att kommunicera sina 

kärnvärden.  Denna strategi har fått ett stort genomslag då de fått en hög igenkänning i 

företagets målgrupp. Alla dessa tre strategier syftar till att uppnå både kännedom och lojalitet 

vilket Aaker (2007) menar kan bidra till konkurrensfördelar och ligga nära till hands för 

kunden vid köpbesluten. Samt att de skapar associationer till varumärket och visar på att de är 

verksamma på marknaden och lägger sig på kundens minne. 

 

5.7. Varumärkesidentitet 
 

Samtliga företag vi studerat arbetar ur ett globalt perspektiv men anpassar sin kommunikation 

till den svenska marknaden. Saab Automobile menar att deras gap mellan image och identitet 

inte har något gap globalt sett, dock något på den svenska marknaden. Toyota Sweden menar 

att de helt stängt gapet genom deras varumärkesstrategi medan Mazda Sverige i nuläget har 

ett stort gap mellan identitet och image. Detta har att göra med att deras varumärkesfokus 

kommit i andra hand och blivit ett kortsiktigt agerande. Enligt Kapferer (2004) och Aakers 

(2007) är varumärkesarbete ett arbete på lång sikt vilket kan vara en orsak till den snedvridna 

bild Mazda på den svenska marknaden står för i nuläget. Mazda Sverige har för avsikt att nu 

försöka stänga detta gap genom en stor förändring i deras varumärkesarbete. Aaker (2007) 

menar att en central del i en strategi skall vara identiteten då det är den som anger 

anvisningar, syfte och mening för företaget. Identiteten är vad varumärket sänder för signal 

som kunden sedan tolkar till sin image. Cliffe & Motion (2005) menar att evenemang och 

sponsring skapar en möjlighet utnyttja varumärkets identitet och underlättar att skapa närmare 

band mellan kund och varumärke. Detta är något som Saab Automobile arbetar med men inte 

ser som kunddrivande utan mer relationsskapande i produkt- eller 

marknadskommunikationen. Cliffe & Motion (2005) menar även att varumärkes- och 

identitetsassociationer förstärks genom att kunden får uppleva dem genom exempelvis 

evenemang. Dock är sådana evenemang inget som de undersökta företagen arbetar mycket 

eller uttalat med utan man fokuserar istället produkterbjudanden och fokus på lanserings- och 

säljaktiviteter. Företagen är eniga om vikten av att finnas på Internet och att driva trafik till 
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sin egen hemsida. Främst Mazda Sverige som lägger sin största del av marknadsföringen på 

Internet. Toyota Sweden tror att det blir allt mer viktigt att öka interaktiviteten på den egna 

hemsidan. Dahlén & Lange (2009) menar att det är viktigt att matcha mediet med målgruppen 

vilket de kallar målgruppsmatchning. Detta för att finnas och synas där målgruppen agerar. 

Detta har visat sig under de senaste åren då kunden i allt större utsträckning söker information 

på Internet inför ett bilköp. 

 

Mazda Sverige försöker att använda sig av marknadsföring via ny media för att bli 

associerade med ny teknik och att visa att de är ett nytt varumärke, vilket går samman med 

Aaker (2007) och hans teorier om att associationerna kommer med identiteten.   

 

Vad som kännetecknar samtliga tre företag är att de formar sin kommunikation till den 

marknad de vill kommunicera. Kapferer (2004) menar att det är kommunikationen som är 

varumärkets vapen, det är reklamen som kan visa upp de ogripbara värdena i varumärket och 

stå ut från konkurrenterna. 

 

5.8. Positionering 
 

Företagens mål och visioner har formulerats på global basis. Toyota Sweden framhävde under 

intervjutillfället sin användning av analysinstrument medan Saab Automobile belyste sin 

användning av interna kompetenser i form av att sätta samman grupper av personal från hela 

företaget. Mazda Sverige har ingen insyn i detta arbete då det sker från det europeiska 

huvudkontoret, dock har man ett ansvar att anpassa mål och visioner till den svenska 

marknaden. 

 

Med positionering menar Kapferer (2004) att betona de utmärkande drag som varumärket har 

gentemot konkurrenterna. Detta gör Toyota Sweden enligt Kapferer (2004) till ett 

flersegmentsmärke då företaget positionerar sig som ett volym- och inte premiummärke, 

vilket skiljer sig från Mazda Sverige och Saab Automobile som mer riktar sig mot 

individualisten. Genom att vara ett flersegmentsmärke maximerar man teoretiskt antalet 

potentiella köpare och ger möjligheten att tillgodose alla behov för varje individ (Kapferer, 

2004). Dock finns en risk med detta vilket är att företaget utvecklar för många versioner av 

samma modell. Detta kan göra att företag såsom Toyota med stort produktfokus tappar 

varumärkesfokus. 

 

I och med att Toyota Sweden fokuserat på lansering- och säljaktiviteter med målet att öka 

brand consideration och vara top of mind hos kunden, tydliggjorde företaget samtidigt att 

man var ett innovativt företag vilket är något som går i hand med både Mazda Sverige och 

Saab Automobile. Detta menar Aaker (2007) återskapar en temporär konkurrenskraft, samt att 

det främjar perceptionen att företaget tillgodoser kunderna bättre än konkurrenter.    

 

Från att Mazda har varit ett pålitligt asiatiskt bilmärke till ett bra pris, menar nu Mazda 

Sverige att de inte längre är konkurrenskraftiga på den positionen i och med de nya aktörer 

som tagit sig in på denna position. Då Kapferer (2004) menar att positionering är att 

bestämma varumärkets väsentliga skillnad i jämförelse med andra produkter och varumärke 

inom samma kategori. Med Kapferers teori (2004) till grund är det med andra ord dags för 

Mazda att positionera om sig vilket också kommer att ske. Detta genom att ta fram nya värden 

för att konkurrera på andra parametrar. 
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Vad som är vanligt förekommande bland företag i uppbyggnaden av ett varumärke är att de i 

uppstartsfasen inleder med en innovativ produkt som sedan kommer ut till försäljning och på 

så sätt ger företaget marknadsandelar. För att därefter när företaget blivit mer av ett 

varumärke lägga till olika värden och skapa en image hos konsumenter. Detta förfaringssätt 

arbetade Toyota Sweden tydligt efter, vilket positionerade varumärket som en bil för alla. 

 

5.9. Relation 
 

Saab Automobile arbetar likvärdigt vad gäller behandlingen av befintliga och potentiella 

kunder. De anser sig redan ha en relation med sina kunder och fokuserar då inte på att 

kommunicera varumärket utan istället produkterna. Då kundkontakter sker via evenemang 

eller liknande försöker Saab Automobile ha en så bred kunskap som möjligt på plats för att 

kunna bemöta kunden på bästa sätt och skapa en personlig kontakt. Vilket Kapferer (2004) 

menar är den offensiva delen i att behålla en kund, att varumärket blir ett landmärke av 

personlig kontakt. 

 

Toyota Sweden fokuserar på olika behov vid respektive lansering. Under ett evenemang 

punktmarkerades 15 befintliga kunder och gavs mycket uppmärksamhet vilket enligt Kapferer 

(2004) är ett krav för att skapa word-of-mouth, vilket också var Toyota Swedens syfte med 

detta evenemang. De ville få kunderna att sprida varumärket via sociala medier. Genom att få 

kunderna att uppleva varumärket skapade detta även positiva och levande bilder av 

varumärket för konsumenten (Cliffe & Motion, 2005).  

 

Mazda Sverige har få uttalade aktiviteter för befintliga kunder förutom en kundtidning och 

nyhetsbrev et cetera. För kundevenemang ansvarar istället deras återförsäljare då de anses ha 

en närmare relation med kunderna. Centralt är återförsäljarna Mazda Sveriges första kund då 

de är helt beroende av dessa. Detta kan skapa svårigheter att sända en enhetlig bild till sina 

kunder vad avser varumärkesbilden eftersom återförsäljarna är helt oberoende. Saab 

Automobile stöttar däremot sina återförsäljare i någon mer formell mening då de är villiga att 

stötta återförsäljare i sin kommunikation om de håller sig inom vissa ramar. Toyota Swedens 

styr sina återförsäljare i stor utsträckning då de har som mål att det ska se likadant ut överallt. 

Eftersom antalet Toyotabilar på den svenska marknaden är stort har detta resulterat i flera 

relationsskapande aktiviteter, vilket också är något som företaget fokuserar mycket på för att 

ta hand om sina kunder. De menar att CRM-delen är viktig för att bygga och bibehålla 

varumärket. Detta menar även Reimann, Schilke & Thomas (2009) som belyser att fördelen 

med CRM ligger i dess potential att hjälpa företag att förstå kundernas beteende och behov i 

detalj.  

 

Trots att det tydligt framgår i teoretiska modeller att forskarna trycker på att marknadsmixen 

tynar bort mer och mer för att ersättas av relationsmarknadsföring har respondenterna vi 

undersökt ett stort fokus på marknadsmixen. Mazda Sverige nämner att branschen är väldigt 

rabattstyrd då varje nylansering av en modell görs i samband med kampanj och rabatter på 

bilen. Detta kan kopplas till påverkan i marknadsmixen för att locka kunden till köp. Det har 

även framgått att Toyota Sweden vilka har en stor kundbas och fokusering på kundlojalitet 

inte har så stort fokus på relationen till befintliga kunder som Kapferer (2004) och Aaker 

(2007) menar att ett företag bör ha för att fortsätta driva kundlojalitet för att på så vis kunna 

skapa word-of-mouth. 
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6. Slutsats 
 

Den problemformulering vi sökt svar på var hur organisatoriska aspekter påverkar 

implementeringen av varumärkesstrategin och hur varumärket komponeras hos bilföretag 

verksamma på den svenska marknaden. Nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till 

och avslutningsvis sammanfattas de områden där det finns anledning att bedriva fortsatta 

studier.  

 

En generell slutsats som kan dras kring de undersökta företagen är att Saab Automobile tycks 

låta varumärket bära produkterna, det vill säga att varumärkesfokus är stort.  Både Toyota 

Sweden och Mazda Sverige skiljer sig på det viset att man istället tycks låta produkterna bära 

varumärket, med andra ord är produkterna i större fokus. Detta kan också symboliseras av de 

personer som hålls ansvariga för varumärket på den svenska marknaden, då det på Saab 

Automobile är marknadskommunikationschefen, på Toyota Sweden är produkt- och 

marknadschefen och på Mazda Sverige är marknadschef tillsammans med VD.  

Under studien framträder en komplexitet kring att skapa ett passande varumärke för samtliga 

marknader där man är närvarande. Samtidigt som man vill vara enhetlig verkar det också vara 

tvunget att finnas en möjlighet till lokala anpassningar kring hur och var man kommunicerar. 

Avståndet mellan Mazda Sveriges organisation och dess europeiska huvudkontor samt den 

svenska organisationens storlek möjliggör god flexibilitet kring exempelvis val av 

mediekanaler på den svenska marknaden. Mediebudskapen konstrueras centralt för att 

kommuniceras globalt vilket skapar goda förutsättningar för att enhetligt kommunicera sitt 

varumärke. Hos Saab Automobile kan man på grund av sitt nära arbete med den globala 

organisationen skönja att det strategiska fokuset blir tyngre medan man hos Toyota Sweden 

och Mazda Sverige blir tvungna att fokusera på att operativt verkställa de strategiska besluten.  

Det kan också konstateras att implementering av varumärkesstrategi är en löpande process, 

där resultatet i första hand är beroende av de interna resurserna vilka först ska förstå 

varumärket och därefter efterleva dessa i sin kommunikation och interaktion med omvärlden. 

För att underlätta detta förfarande är det sedermera viktigt att engagera och motivera de 

interna resurserna. En utmaning med detta tycks dock vara möjligheten till belöningar och 

befordringar då samtliga respondenter uttrycker att möjligheter finns och i vissa fall också 

uppmuntras, kanske inte för alla och hela tiden, men periodvis.  

Kombinationen av direkta och indirekta interna kommunikationsvägar blir sedermera allt 

viktigare eftersom det både internt som externt i företaget i vissa fall handlar om att snabbt 

kunna informera, samtidigt som man ibland ska kunna fokusera på enskilda syften såsom 

fördjupande kundkontakter. I andra hand ska de externa aktörer som anlitas, vilka i stor 

utsträckning inom bilbranschen ses som en integrerad del av företagens marknadsavdelningar, 

förstå och leva med företagens varumärken. Till skillnad från studerad litteratur verkar 

kommunikationsköpare inom bilbranschen genom sina prestationsdefinierande 

tjänstepreciseringar i stor utsträckning ta kommandot över och utbilda sina leverantörer. Detta 

tydliggör samtidigt det beroende som man anser sig ha av externa leverantörer. 

Trots att våra undersökta företag är verksamma inom samma bransch så skiljer sig arbetet 

med varumärkena åt. Dock har samtliga varit medvetna om vikten av att ha en 

varumärkesstrategi och att aktivt arbeta med den. Vad som genomsyrar dessa företag är att 

deras strategier tas fram på global basis eftersom samtliga är verksamma på den globala 

marknaden, men att det är viktigt att forma dessa strategier så att de anpassas till den svenska 
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marknaden. Beroende på hur man fokuserar varumärket har det visat sig ha en bakgrund i hur 

strategin tas fram. Toyota Sweden har ett produktfokus eftersom deras produkter bär 

varumärket, och deras varumärkesstrategi har tagits fram utefter de mål som satts upp i 

affärsplanen. Saab Automobile som har ett varumärkesfokus låter istället affärsplanen 

påverkas av varumärkesstrategin. Mazda Sverige har haft ett produktfokus som gjort att de 

tappat sin image vilket gjort att de nu byter fokus för att skapa önskvärd image kring sitt 

varumärke. 

 

Vad som kan ses som ett samband är att ett flersegmentsföretag som Toyota med visionen att 

ha en bil för alla, har ett produktfokus för att visa sin målgrupp hela sin produktportfölj. 

Medan varumärken såsom Saab Automobile och Mazda Sverige som riktar sig mot 

individualisten har ett varumärkesfokus då det är viktigt att koppla associationer till 

varumärket som tilltalar individen. 

 

Samtliga företag utgår från en global varumärkesstrategi och anpassar denna till den svenska 

marknaden för att sända den identitet varje företag står för. Detta blir ett måste för att stänga 

gapet mellan identitet och image. Vad som visat sig vara en av de viktigaste 

kommunikationskanalerna är internet. Då användandet av internet ökar, ökar också vikten av 

att synas och kommunicera sitt varumärke där kunden finns, nämligen på internet. Detta 

skapar också god förutsättning till interaktivitet med kunden.   

 

Om Toyota Sweden positionerar sig som ett volymmärke genom innovation med många 

produkter, väljer Mazda Sverige och Saab Automobile att positionera sig likt Toyota med 

innovativa produkter mot kunder som dock också vill göra ett individuellt val. Då Aaker 

(2007) menar att just innovation kan skapa konkurrensfördelar blir detta ett naturligt inslag 

hos varje företag. Dock skapar detta också ett krav på att vara innovativ med sina produkter 

samt att komma med nya produkter. Då Saab Automobile under en tidsperiod inte hade några 

nya produkter alls sänkte detta trovärdigheten av att vara ett innovativt företag. Samt att de 

tappat essensen i varumärket. Även då företag har en väldigt liten produktportfölj bör man se 

över möjligheten att associera till andra värden som kan skapa en högre essens och 

trovärdighet i varumärket. 

 

Våra respondenters arbete skiljer sig mycket runt deras relationsskapande aktiviteter, detta har 

att göra med att deras organisationer i Sverige ser mycket olika ut och har helt olika 

förutsättningar. I och med att Toyota Sweden har en stor kundgrupp ökar även möjligheterna 

till relationsskapande aktiviteter, vilket kan ge positiva upplevelser kring varumärket som kan 

generera i word-of-mouth. Då Mazda Sveriges återförsäljare är helt oberoende av varandra 

skapar detta svårigheter att sända en enhetlig bild av varumärket samt att de är dessa som har 

aktiviteter med befintliga kunder och inte från den centrala organisationen i Sverige.  
 

Avslutningsvis kan konstateras att precis som Strid (1999) menar är det kommunikationen 

som skapar organisationen, inte vice versa. Utan en fungerande intern dialog fungerar heller 

inte organisationen eller dess kommunikation med omvärlden. Personal och produkt är därför 

två centrala delar hos bilföretag vad gäller att skapa en konkurrenskraftig position.  

 

6.1. Diskussion och förslag till vidare forskning 
 

Vår studie har behandlat flera olika parametrar inom organisation och varumärke vilket 

kanske tenderat till att skapa uppfattningen om att studien gjorts mindre djup än vad som från 



 

50 (56) 

början var avsikten. Dock vågar vi påstå att de tidigare fåtal studier som gjorts inom liknande 

ämne varit otillräckliga, och att det funnits anledning att återigen försöka sätta samman och 

konkretisera relationen mellan organisatoriska aspekter och varumärkesframgång. I viss mån 

har vi tagit ett första steg mot att se ett samband mellan organisatoriska aspekter och 

varumärkesarbetet men vi finner det samtidigt aningen vagt för att se tydliga samband mellan 

hur ett bilföretag på den svenska marknaden ska vara organiserat för att skapa starkast möjliga 

varumärke. Studien har följaktligen gett upphov till fördjupade fortsatta studier vad gäller 

följande samband och situationer: 

 Hur påverkas varumärkesvärdet på grund av organisatoriska förändringar? 

Med denna frågeställning efterlyser vi en mer fokuserad studie kring hur exempelvis enbart 
organisationsstruktur eller medarbetares kompetenser påverkar varumärkesvärdet. 

 Vilka marknadsaktiviteter har störst påverkan på varumärkesvärdet? 

Om det finns mer eller mindre värdeskapande marknadsaktiviteter för att stärka varumärket 

bör dessa konkretiseras kring vilka de är och hur företaget bör agera.  

 Vilket är den mest lönsamma marknadsfokuseringen? Att ha ett varumärke som bär 
produkterna eller produkter som bär varumärket? 

Hos de responderande företagen har det framkommit att företag valt att fokusera på olika 

delar vad gäller varumärkesarbetet, exempelvis produkt eller varumärke. Vad är det då som 

påverkar detta val och varför? 
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7.1. Figurförteckning 
 

Fig. 1: Protocol throughput phase: ITO model 
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Fig. 2: Samarbetsloopen, SAL  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1 - Intervjuunderlag 
 
Frågebatteri 

Vi ber dig att inför intervjutillfället reflektera över nedanstående frågor med hänsyn till vad 

som utfördes och hände under år 2009. Detta på grund av vår ad hoc ansats, där tidsaspekten 

är en av våra avgränsningar. Syftet med denna avgränsning är också att du som respondent 

förhoppningsvis ska kunna svara så utförligt som möjligt utan att behöva ta hänsyn till 

eventuella affärshemligheter och/eller framtida strategier.  

Huvudfrågeställning 
Hur påverkar organisatoriska aspekter implementeringen av varumärkesstrategin och hur 

komponeras varumärket hos bilföretag verksamma på den svenska marknaden? 

Organisation 

 Beskriv den svenska organisationen och vilka som var inblandade i 

varumärkesarbetet? 

o Kön, ålder och bakgrund? 

 Vem var ansvarig för att bevaka varumärkets position och utveckling och hur 

kontrollerades att varumärket användes enligt strategin?  

 Uppskattningsvis hur stor del i procent av er marknadskommunikation producerades 

in-house respektive av externa aktörer? 

 Om externa aktörer anlitades, när i arbetsprocessen skedde detta och inom vilka 

områden?  

 Om och på vilket sätt var ni beroende av externa aktörer under implementeringen av 

varumärkesstrategin? 

 Hur resonerade ni vid val av externa leverantörer, exempelvis reklambyråer? 

o Beskriv ett sådant samarbete– hur formulerades kravspecifikationen och av 

vem/vilka? 

Intern kommunikation 

 Hur arbetade man ni internt för att få medarbetarna att förstå varumärket? 

 Vilka interna kommunikationskanaler användes, vilka var syftena och med vilken 

frekvens/täthet? 

 Hur involverades personal som formellt inte var ansvararga för marknadsfrågor i 

varumärkesarbetet? Exempelvis service och produktionspersonal. 

 Vad gjorde man internt för att skapa motivation och engagemang kring företagets egna 

produkter och tjänster? 

 Vilka interna karriärmöjligheter fanns inom marknadsavdelningen och på vilka 

grunder delades eventuella belöningar ut? Hur kommunicerades dessa möjligheter? 

Varumärke 

 Vad tog ni hänsyn till och låg till grund för utformningen av er varumärkesstrategi? 

(Undersökningar, företagets historia, DNA, 4P:n etc.?) 

 Hur konstruerades ert varumärkes mål och visioner? 

 Hur integrerades varumärkesstrategin med affärsplan och marknadsplan? 

 Vilket var ert varumärkes identitet respektive image? 

 Hur positionerades och differentierades varumärket och varför? 
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 Hur stor del av varumärkesarbetet i procent dedikerades till bearbetning av befintliga 

kunder respektive nykund? 

 Vad fokuserades i marknadskommunikationen, den fysiska produkten eller 

varumärket? 

 Beroende på varumärkesmål, vilka marknadsaktiviteter tillämpades? 

 Hur skiljde sig varumärkesarbetet när det skedde i relationsskapande syfte 

(exempelvis event) respektive för att skapa kännedom (exempelvis annons)? 

 Beskriv skillnader om sådana fanns i varumärkesarbetet på den svenska- respektive 

andra marknader? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ser fram emot ett intressant samtal! 

Fredrik Barkman 

fredrik.barkman@live.se 

0702-992149 

Peter Lissjanis 

p.lissjanis@gmail.com  

0763-476340 

 

Intervjusvaren kommer under intervjutillfället spelas in och arkiveras i 5 år enligt god 

undersökningssed. Materialet i sin helhet kommer att presenteras som en C-uppsats vid 

Institutionen för Data- och Affärsvetenskap på Högskolan i Borås under början av juni 2010. 

Som respondent erhålls ett exemplar av denna uppsats efter genomförd examination. 
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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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