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Sammanfattning 

Titel: En bilkoncern i profil – en studie i Volkswagen Group och dess 

profilering 

Seminariedatum: 18 januari 2010 

Kurs: FEKK01 

Författare: Erik Flodén, Johannes Ljunggren och Joakim Moser 

Handledare: Roland Knutsson 

Nyckelord: Profilering, image, bilkoncern, multi brand strategy 

Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl profilerna 

överensstämmer med verkligheten samt att belysa eventuell 

problematik som kan uppstå vid konkurrenssituationer mellan 

de samägda företagen. 

Metod: En kvalitativ ansats har legat till grund för uppsatsen. 

Teoretiska perspektiv: De teorier som har nyttjats berör bland annat branding och 

corporate identity. 

Empiri: Det empiriska materialet består utav intervjuer och 

tidningsartiklar. 

Slutsats: Volkswagen Group har arbetat med sin profilering genom 

segmentering för att tillgodose kundernas preferenser och inte 

skapa intern konkurrens. 
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Abstract 

Title: A car conglomerate in profile – a study of Volkswagen Group´s 

corporate identity 

Date of seminar: 18 January 2010 

Course: FEKK01 

Authors: Erik Flodén, Johannes Ljunggren och Joakim Moser 

Advisor: Roland Knutsson 

Key words: Profiling, image, car conglomerate, multi brand strategy 

Purpose:  The purpose of this thesis is to research how well the profiles 

accord with reality and to shed light on possible disarticulation 

that can occur with competitive situations between co-owned 

companies. 

Method: A qualitative approach has been a base for this thesis. 

Theoretical perspectives: The theoretical perspectives used are branding and corporate 

identity. 

Empirical foundation: The empirical foundation is based on interviews and 

newspaper articles.  

Conclusions: Volkswagen Group has worked on their profiles through 

segmentation to meet the customers’ preference and not to 

create internal competition.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det kan knappast ha undgått någon att bilbranschen har drabbats särskilt hårt av 

lågkonjunkturen. Även framgångsrika biltillverkares försäljning och resultat har markant 

minskat på grund av det ekonomiska läget (svd.se). Bilbranschen är av sådan ekonomisk vikt 

att flera länder, däribland Tyskland, infört en skrotpremie för att bemöta den dalande 

försäljningen och därigenom hålla branschen vid liv (dn.se). Lågkonjunkturen har gjort oss 

påminda om bilindustrins betydelse samt de problem som aktörerna i branschen måste 

hantera. Dessa problem är höga utvecklingskostnader och många aktörer på marknaden, 

vilket karaktäriserar branschen. På marknaden råder således hyperkonkurrens vilket 

kännetecknas bland annat av en snabb teknologisk och informationsförändring, ett flertal 

företag med avsevärda resurser samt en oförmåga att uppnå konkurrensfördelar (Bernard 

Boar, 2000). Detta har sannolikt medfört att bilföretag gått samman för att bilda koncerner 

där målet är att uppnå synergieffekter så som att spara in på resurserna och samtidigt öka 

försäljningen. 

Koncernerna erbjuder ett stort utbud av olika varumärken och ett brett modellprogram för 

att tillfredsställa konsumenternas olika preferenser och krav vilket är av stor vikt för dagens 

biltillverkare (Lasse Holmström, skribent Sydsvenskan Bil & Trafik). Ett bra exempel på detta 

är Volkswagenkoncernen som har sju olika varumärken i personbilsbranschen: Volkswagen, 

Audi, Skoda, Seat, Bentley, Bugatti och Lamborghini. Det skulle därför kunna antas att det 

aldrig har varit så viktigt som nu att lyfta fram vad som är unikt med de enskilda bilföretagen 

och att bygga profileringen kring detta för att säkerställa sin marknadsandel och inte skapa 

kannibalismeffekter. Det som är unikt för varumärket går under benämningen Unique 

Selling Proposition (USP) vilket kan bidra till en särskiljning gentemot konkurrenterna men 

även syskonföretagen (Armstong & Kotler, 2006). Att kunna rättfärdiga dessa unika särdrag 

kan dock bli svårt när man samtidigt försöker dra nytta av de synergier som en koncern kan 

generera när de olika bilmärkena använder sig utav samma komponenter. Detta kan i sin tur 

leda till att det är företagens profilering som särskiljer produkterna åt, och att det därför är 

viktigt för företagen att skapa en korrekt profilering. 
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Denna interna stridighet tillsammans med bilbranschens vikt i dagens samhälle gör det 

särskilt intressant att undersöka ämnet närmare. Volkswagenkoncernen gör det hela än mer 

intresseväckande då de stadigt ökar sin vinst även i lågkonjunktur och därmed stärker sin 

position på världsmarknaden gentemot övriga biltillverkare och koncerner (Auto motor & 

sport). Vidare i artikeln nämner Brandt att Volkswagenkoncernen kommer att utöka sina 

varumärken med Porsche samtidigt som General Motors har avvecklat fyra av sina åtta 

varumärken och står i kast att fortsätta avvecklingen. Trots att det kan vara en 

nödvändighet att besitta flera varumärken kan det samtidigt vara en risk (di.se).  

Volkswagenkoncernens positiva resultat gör att man ställer sig frågan om de har lyckats 

med att profilera varumärkena väl? En studie i denna koncern skulle därför kunna ge svar på 

vad som bör beaktas vid profilering samt bana väg för nya idéer inom profilering för 

koncerner i andra branscher. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Chrysler, Ford, General Motors och Volkswagen är några exempel på koncerner som äger 

flera olika bilföretag och som kan tänkas ha problem med att profilera varje bilmärke i en 

marknad där det råder enorm konkurrens. Koncernerna utsätts därför för en rad problem 

för att dels kunna klara av konkurrensen men även att leda de enskilda märkena utan att 

skapa intern friktion. Det kan till exempel tyckas vara underligt att ett premiummärke ska 

tillhandahålla mindre bilar, något som kan gå emot bilden av ett luxuöst bilmärke, när det 

inom koncernen redan förekommer ett stort utbud av modeller i den storleksklassen. En 

annan syn på bilkoncerners tänkbara problem är att ett bilmärkes profil är för stark eller för 

svag för att ingå i koncernen; att antingen ta för mycket uppmärksamhet och resurser eller 

att ge de övriga bilföretagen ett dåligt rykte. Slutligen kan koncernens syn på bilmärkena 

skilja sig från den allmänna uppfattningen, något som med stor sannolikhet kan skapa stor 

problematik i koncernens arbete med företagen och deras profilering. 

Koncernen måste profilera sina bilmärken med extrem varsamhet för att behålla sina egna 

kunder inom koncernen, men även locka till sig potentiella kunder från andra bilföretag. 

Problemet ligger dessutom i att varje företag måste profileras med en intention att 

motverka kannibalismeffekt, att de egna märkena inte konkurrerar internt inom koncernen. 

Relaterat till detta problem är att företagens profiler smälter samman vilket gör det svårt att 
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urskilja vad företagen står för och kan erbjuda. Idealtanken är att nå ut till varje segment 

med en idealisk positionering och profilering. Det kan vara komplicerat att profileringarna 

på koncernens bilmärken överensstämmer med kundens faktiska bild av företaget, detta 

bland annat då konkurrensen driver koncernerna till att använda sig av stordriftsfördelar 

vilket innebär att en stor mängd komponenter används mellan de olika bilmärkena. Det kan 

tyckas att det borde bli än svårare att skapa dessa säregna profiler, som krävs i dagsläget, 

när skillnaderna mellan bilmärkena är så få och svåra att tangera. Huruvida detta medför 

problematik i praktiken eller ej återstår att undersöka. 

Volkswagen är ett väldigt framgångsrikt företag som presterar bra även i tider som är svåra 

för andra bildproducenter (Auto motor & sport 2009-07-31). Detta är något som talar emot 

den ovan nämnda problematik. Kanske finns det lärdom att vinna från 

Volkswagenkoncernen gentemot andra aktörer inom branschen eller trots deras positiva 

resultat en vidareutveckling utav befintlig uppfattning med nytillkommen insikt. 

 

1.3 Problemformulering 

 Överrensstämmer koncernens syn på bilmärkenas profiler med dess image? 

 Hur särskiljer Volkswagenkoncernen de olika profilerna och varumärkena åt? 

 Vad bör beaktas vid utformning av de olika profilerna för att skapa gemensam nytta 

och ej konkurrens inom koncernen? 

 

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl profilen överensstämmer med imagen för de 

enskilda bilmärkena inom Volkswagenkoncernen samt att belysa eventuell problematik som 

kan uppstå vid konkurrenssituationer mellan de samägda företagen. 

 

1.5 Avgränsningar 

Av diverse skäl har uppsatsen utsetts för avgränsningar, detta då Volkswagen Group inte är 

importör i Sverige av alla de bilmärken som ingår i koncernen. Det finns därför inte 

medarbetare för dessa bilmärken vid huvudkontoret i Sverige. Detta medför att såväl access 
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som aktualitet avsevärt minskar. De övriga bilmärkena i Volkswagen Group har alla 

medarbetare i Volkswagen Group och är av naturliga skäl av större intresse för oss samt 

möjliggör access. Vidare avgränsningar blir att enbart fokusera på de bilmärken som är 

relevanta för att kunna besvara på vår valda frågeställning; dessa är Audi, Volkswagen, 

Skoda och Seat på den svenska marknaden. Detta passar oss dock väl då resurserna är 

knappa för att kunna genomföra en forskning i ett större perspektiv och skala vilket inbjuder 

till vidare forskning i framtiden. 
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2 Undersökningsmetod 

Överrensstämmer koncernens syn på bilmärkenas profiler med dess image? 

För att kunna besvara detta krävs intervjuer av en rad personer med olika befattningar, 

både inom och utanför Volkswagenkoncernen, för att kunna skapa en konkret uppfattning 

samt att täcka vårt informationsbehov. Medarbetare vid Volkswagen Group som innehar 

diverse nyckelpositioner är självfallet av intresse att komma i kontakt med. Dessa 

nyckelpositioner bör inneha positioner kopplade till marknadsföring i något avseende, det 

vill säga inom PR och marknadsföring. Detta då dessa personer har en direkt inverkan i 

arbetet kring image och profilering samt större kontakt med Volkswagen Group och deras 

direktiv. Parallellt kommer intervjuer att genomföras på en mer lokal nivå där återförsäljare 

befinner sig. Det är återförsäljarna som har direkt kontakt med kunderna och därför ska 

uppfylla kundens antaganden vad respektive bilmärke står för. Även biljournalisters åsikter i 

frågan är av stort intresse att undersöka. Dessa har stor insikt i såväl branschen som 

bilmärkena och är dessutom oberoende. Det är intervjuer i flera led som synliggör liknelser 

och eventuella differenser mellan den verkliga och den kommunicerade bilden av respektive 

märkes profil. 

Hur särskiljer Volkswagenkoncernen de olika profilerna och varumärkena? 

Även i denna fråga är medarbetare i Volkswagenkoncernen stor kunskapsbidragare. Detta 

då vi önskar få större insikt i deras dagliga arbete med image och profilering. Detta kommer 

i sin tur ställas mot rådande teorier och åsikter från publicerade verk såsom vetenskapliga 

artiklar samt litteratur. 

Vad bör beaktas vid utformning av de olika profilerna för att skapa gemensam nytta och ej 

konkurrens inom koncernen? 

Denna fråga är av ett mer analyserande slag där vi applicerar teorier med vår nyvunna 

kunskap inom bilindustrin. Det kunnande som anställda vid Volkswagen Group besitter 

kommer att beaktas vid utvärdering av rådande metoder. 
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2.1 Kvalitativ ansats 

För att kunna besvara vår frågeformulering krävs en utredning av en grundlig natur vilket 

bör återspeglas i den valda metoden. Det är fåtaliga, men djupgående, intervjuer med 

personer som förfogar över kunskap om bilbranschen som kan bidra med kunskap och 

idéer. Valet faller därför på den kvalitativa metoden som enligt Bryman & Bell (2005) lägger 

tonvikt vid ord snarare än kvantifiering samt hur individer uppfattar sin verklighet. 

 

2.2 Datainsamling 

Vi anser att det behövs både primär och sekundär data för att kunna återspegla verkligheten 

på ett trovärdigt vis samt att besvara frågeställningen. 

2.2.1 Primärdata 

Det största bidraget av primär data är semi-strukturerade intervjuer. Fördelen med denna 

typ av intervju är att alla intervjupersoner ställs relativt likartade frågor vilket underlättar 

sammanställandet av svaren, dock ges det möjlighet till följdfrågor (Bryman & Bell, 2005). 

Intervjuerna har skett på olika vis så som telefon- och personligintervju men även per e-

mail. Valet att utföra intervjuerna med e-mail ligger främst i att det annars hade varit svårt 

att få kontakt med valda personer; ett stort antal av personerna har hektiska arbeten i 

kombination med en resursbrist från vår sida. Det blir således lättare för intervjupersonen 

att svara på frågorna när denne finner tid. Det största hotet att utföra intervjuerna med 

hjälp av datorer är att den icke-verbala kommunikationen gås miste om (Bryman & Bell, 

2005). 

2.2.2 Sekundärdata och teori 

Sekundärdata består av litteratur skriven av kompetenta personer som är aktiva inom allt 

som har med profilering, image och branding att göra. Vad som är viktigt att känna till är att 

det finnas en särskiljning mellan sekundärdata och teorier. Litteraturen kommer att vara 

publicerad i form av vetenskapliga artiklar och böcker. Redan publicerade modeller kommer 

att appliceras på den valda koncernen vilket därefter kommer att ligga till grund för vidare 

analys. 
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3 Teori 

Efter stora eftersökningar av teorier specifika till bilbranschen och med sammankoppling till 

profilering har vi funnit en brist av sådana teorier. Sökningen har skett på diverse 

sökmotorer på internet samt ELIN. Några av de nyckelord vi har sökt på i kombination med 

varandra eller enskilt är följande: corporate identity, identity, branding, car industry, auto 

industry, automobile industry, cars, image, profilering, bilbranschen, bilkoncern, identitet. 

Vi har därför en överhängande del teorier som är rent allmänna gällande corporate identity, 

profilering, image och dylikt och kommer sedan att försöka applicera dessa på just 

bilbranschen. 

 

3.1 Ett varumärkes igenkändhet 

Toni-Matti Karjalainen och Dirk Snelders (2010) menar i deras artikel att en framgångsrik 

design ska vara tydlig och igenkännbar. Kunden ska kunna känna igen produkten oavsett om 

denne är medveten eller omedveten om det. Designen på produkten ska också vara ett 

språk för företaget att använda för att förmedla märkets egenskaper eller värderingar. Ett 

exempel på detta kan vara att använda sig av äkta trä i interiören på en bil för att uppnå en 

exklusiv känsla. De skriver även om explicit och implicit design med förklaringar som följer: 

Explicit design 

En genomtänkt och uppenbar design med tanke att förmedla något. Till exempel grillen på 

bilar som oftast är samma på alla modeller inom ett bilföretag och för tankarna direkt till 

det aktuella bilmärket. 

Implicit design 

En lika genomtänkt design men inte lika uppenbar för kunden. Detta är oftast något som 

kunden upplever men inte kan sätta fingret på. Till exempel en framåtlutande kaross för att 

ge intrycket av en snabb bil som är på språng. 

Värdebaserade och värdeskapande designegenskaper kan finnas i en produkt eller i en linje 

av produkter för att binda dem samman. Författarna nämner flera bilmärken som typiska 

exempel på företag med samma designspråk över hela produktlinjen. Exempel på detta är 
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BMW och Jaguar. Inom just bilbranschen är det vanligt att använda sig av modeller som 

flaggskepp för företaget där den typiska designen för det aktuella företaget är mest tydligt 

och den produkt som kunden först sammankopplar med företaget. 

3.2 Varumärken på en marknad med hög konkurrens 

Anders Parment berättar i hans artikel (2008) att bilbranschen tidigare använt sig av mest 

marknadsföring genom TV och tidningar, därför har bilhallarna varit den primära basen för 

kundkontakt. Nuförtiden spelar internet en stor roll där kunderna söker information och 

bildar sig en uppfattning innan ett köpbeslut. Därför är det nu viktigare än någonsin med en 

samstämmighet i profilering mellan återförsäljare med deras bilhallar och tillverkaren och 

dess informationsgivande på hemsida et cetera. 

Parment säger vidare också att det finns ett starkt samband mellan ett starkt varumärke och 

en hög vinst, vilket gör det extremt viktigt att kommunicera varumärket rätt. Vidare säger 

han att just bilbranschen är det viktigt att förmedla en känsla för kunden att uppfatta 

eftersom det i bilbranschen är vanligt att fatta ett köpbeslut på just känslomässiga grunder. 

En viss bil kan till exempel ge upphov till en känsla av personlig framgång vid ett köp även 

om de faktiska fördelarna med bilen inte överstiger konkurrenterna med särskilt stor 

marginal. Parment skriver även att det är viktigt när det kommer till exklusivare varumärken 

att till viss del skydda existerande kunder från icke-existerande kunder för att inte vattna ur 

exklusiviteten. 

 

3.3 Porters tre basstrategier 

För att lyckas i en marknad bestående av hård konkurrens, som i bilbranschen, nämner 

Michael Porter (1997) tre olika strategier. Det är möjligt för ett företag att använda sig av 

mer än en strategi, men det vanligaste är att följa en på grund av svårigheten att ha ett fullt 

engagemang för två eller tre strategier där hela organisationen blir kluven mellan dem. 

Nedan följer en förklaring av dessa och våra egna reflektioner över hur de kan komma att 

påverka det aktuella företagets profil. 

Kostnadsöverlägsenhet; Att kunna pressa kostnader med stordriftsfördelar och andra 

styrsätt och strategier, till exempel ”just-in-time” och ”Kaizen”, vilket i sin tur leder till en 

attraktiv prissättning gentemot slutkund. Ett exempel på en risk med detta skulle vi säga är 
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att det kan leda till att företaget i fråga får en lågpris-image eftersom jakten på att skära 

kostnader kan leda till en förenkling av produkten eller en sämre kvalité på densamma. Det 

kan också vara så att även om produkten är en fullgod sådan, även efter att man skurit i 

kostnader, kan lågpris-imagen ligga rent psykologiskt hos kunden. En annan risk med detta 

är att man flyttar en del eller hela produktionen till ett lågprisland vilket kan upplevas 

negativt och få kunden att välja en konkurrent med större del av organisationen i Sverige 

eftersom det då upplevs som mer ”svenskt” eller kanske till och med mer miljövänligt 

eftersom det minskar transport. 

Differentiering; Detta innebär att företaget skapar något unikt som marknaden uppfattar att 

konkurrenterna inte har. När det kommer till bilbranschen är kanske det vanligaste sättet 

att sticka ut genom design eller bilens egenskaper. Men i en stor bilkoncern där man av 

effektivitetsskäl använder i stor utsträckning samma delar och till viss del samma människor 

som utvecklar dem kan det bli svårare att få varje bilföretag som koncernen har i sin portfölj 

att sticka ut med de nämnda egenskaperna. Då kan man använda sig av mindre konkreta 

”verktyg”. Till exempel kan man skapa en attraktiv känsla eller bild av företaget. Ett 

intressant exempel på detta är bilföretag som är aktiva inom motorsport och kanske 

framförallt formel1. Även om det är en liten del av företaget är det en image som ”smittar” 

av sig på personbilstillverkningen och får hela företagets profil att associeras till sporten och 

de känslor och egenskaper som medföljer. 

Fokusering; Denna strategi innebär att man riktar in sig på ett särskilt segment, geografiskt, 

demografiskt eller annat, och kan därmed tjäna segmentet bättre än om man hade breddat 

verksamheten till att tjäna många olika segment. Detta är ofta inte en strategi för större 

företag som inte har råd att gå ner i försäljningsvolym utan passar bättre mindre företag där 

lönsamhet är ett nyckelord. Fokusering ur ett profileringsperspektiv kan dock vara ett 

verktyg för att ändra profil. Till exempel kan en smal fokusering uppfattas som att profilen 

på företaget blir mer exklusiv. 
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(Michael Porter, 1997) 

 

3.4 USP/ESP 

Unique selling proposition (USP) går ut på att man erbjuder marknaden en unik egenskap 

och profilerar sig i enighet med just detta. Det kan vara en egenskap som inte innehas av 

konkurrenterna eller något man anser sig vara överlägsen på (Kotler, Philip, 1996). 

Emotional selling propostion (ESP) ska till skillnad mot USP spela på de unika känslor som 

det aktuella företaget kan erbjuda sina kunder. ESP är något som allt som oftast blir allt mer 

populärt på en marknad i samma takt som företagen erbjuder liknande egenskaper och har 

svårt att förbättra dessa (Kotler, Philip, 1996). 

Som tidigare nämnts kan det för kunden vara svårt att rättfärdiga ett köp av Audi när en 

Volkswagen i vissa fall kostar hälften så mycket. Hirschmann och Holbrook (1982) visar i sin 

rapport på vad de kallar för ”Hedonic consumption” där kundens köppreferenser inte bara 

avgörs av produkten utan också styrs utav emotionella köpsignaler. De försöker påvisa att 

kundens köpbenägenhet ligger väldigt djupt rotat inom personen och att det är den 

känslomässiga upphetsning som ett köp innebär är det som fäller avgörandet för ett köp. 

Mycket av kundens köpbenägenhet är alltså beroende av deras psykologiska inställning till 

produkten. Hirschmann och Holbrook hänvisar i sina tankar till en undersökning som gjordes 

av rökare där en andel rökte Marlboro för att de då kunde se sig själva som ”Marlboro 
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Men”, det vill säga idoliserade cowboys. Ur ett ”hedonic consumption” synsätt är det möjligt 

att en kund köper den produkt som uppfyller människans psykologiska krav men som ur ett 

produkttekniskt perspektiv inte gör det Dichter (1960). 

Detta skulle kunna exemplifieras utav en annons för en Audi där bilen står parkerad utanför 

ett slott på den franska Rivieran. 

 

3.5 Cultural branding 

Bland bilmärken råder stor konkurrens och därför är det naturligtvis viktigt att erbjuda 

något unikt och sticka ut i mängden. I en sådan marknad är det då ovärderligt att uppfattas 

som något mer än en producent av en vara, utan också något som adderar till en 

konsuments liv eller bidrar till att uttrycka sig på. Detta kräver förutom en bra produkt och 

ett gott helhetsintryck av produkten också en profil som ligger precis rätt i tiden och en god 

kommunikation gentemot segmentet man riktar sig mot. Detta är exempel på ”Identity 

brands” som figuren nedan visar, kan vi också se att Douglas Holt (2004) anser att Saab som 

är aktuellt i dessa tider är ett sådant företag. Det är kanske ändå inte alltid man klarar sig på 

att ha en stark profil på sitt företag. 

 

(Holt, A Douglas 2004) 

Vi ser också ”Iconic brands” i figuren där bland annat Coca-Cola och Volkswagen nämns. 

Dessa är alltså företag med profiler som har en extremt stor igenkändhet och som så gott 

som alla har en relation till. Intressant med företag som dessa är också att det ofta finns ett 
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visst mått av mytbildning kring dem, sanna eller osanna (Heding, Tilde et al. 2009). En av 

dessa myter är att receptet till Coca-Cola ska innehas av extremt få personer. 

 

3.6 Förutsättningar för en lyckad profilering 

För att ha en optimalt positionerad profil krävs det omfattande kunskap om marknaden, 

både hur den ser ut och vad den efterfrågar. Dahlén och Lange tar upp följande viktiga 

faktorer när det kommer till att göra en lyckad analys av marknaden (Dahlén, Micael & 

Lange, Fredrik, 2003) 

 Vilken eller vilka marknader vill vi vara verksamma på? 

 Vilken är vår förstahandsmålgrupp med konsumenter? 

 Vad vill vi att vårt varumärke ska stå för? 

 Hur ser vi till att vi får en bättre position än våra konkurrenter som försöker förmedla 

ett liknande varumärkesvärde? 

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

det ska få? 

 

3.7 Segmentering av marknaden 

För att profilera och marknadsföra sig så effektivt som möjligt görs en segmentering av 

marknaden vilket innebär att man delar upp marknaden för att sedan rikta sig specifikt till 

en grupp. Denna segmentering kan göras på många olika sätt men de vanligaste är de som 

följer: 

Fördelssegmentering där man delar upp marknaden beroende på vad kunderna söker hos 

en vara eller företag. Detta kan vara att man prioriterar ett lågt pris eller hög service. Ett 

annat sätt är demografisk segmentering där man bland annat kan dela upp marknaden i 

åldersgrupper, inkomst eller etnisk härkomst.  

Tillfällessegmentering kallas det när man delar upp kunderna i när de använder sig av 

produkten, till exempel enbart i tjänsten eller på semestern. Livsstilssegmentering är ett 

annat vanligt verktyg som helt enkelt innebär en uppdelning av människor utifrån deras 
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livsstil, till exempel unga vuxna i storstäderna eller familjer med radhus och som har 1,8 

barn (Kotler, 1999). 

Valet som företag behöver göra är om man ska rikta sig till ett eller flera segment. 

Nackdelarna med en ensegments-strategi är bland annat att det är en begränsad grupp och 

det kan snabbt uppstå hård konkurrens om fler aktörer kommer in på samma marknad. 

Samtidigt är det lättare att identifiera sina kunder och bli mer riktade mot dem (Kotler, 

1999). 

 

Nischer är likt den föregående förklaringen på segmentering en uppdelning av marknaden 

men i än mindre delar efter än mer specifika behov. Fördelarna med att nischa sig kan vara 

en ökad marginal, färre konkurrenter och lojalare kunder. Ett exempel kan vara att man 

riktar sig till potentiella kunder som vill eller behöver en kraftfull bil utan ett extravagant 

utseende.  Här finns det samma risker som i att rikta sig till enbart ett segment men i många 

fall större (Kotler, 1999). 

 

3.8 Vinnande marknadsföringsmetoder 

För att vinna marknadsandelar på en marknad med få eller inga klara möjligheter att 

framstå som ett unikt varumärke med en unik produkt nämner Kotler (1999) några av de 

mest dominerande marknads- och profileringsstrategierna för att växa: 

 Erbjuda högre kvalité än sina konkurrenter; Ett problem med detta är att det kan 

vara svårt för kunden att uppfatta den högre kvalitén. Det kan också vara svårt att 

erbjuda en väsentlig högre kvalité på den produkten man säljer eller att kunden 

anser att kvalité inte är den viktigaste egenskapen på densamma. 

 Erbjuda bättre service än sina konkurrenter; se ovan. 

 Erbjuda ett lägre pris än sina konkurrenter; Chans att kunna ta marknadsandelar 

snabbt men svårt att få tillräckliga marginaler. Risk att en aktör kommer in och lägger 

sig under den egna prisnivån. 

 Dra fördelar av en stor marknadsandel; till exempel att förstagångsköpare tenderar 

att välja det märke de känner igen. 
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 Anpassning till kunden; till exempel att kundens önskemål tillgodoses även om det 

inte är något som är standard inom företaget. 

 Kontinuerlig produktutveckling; att kunna erbjuda en modernare eller tekniskt bättre 

produkt genom att hela tiden utveckla densamma. 

 Innovation; Introducera nya produkter på marknaden som uppfyller ett behov. 

 Penetrera nya marknader med hög tillväxt; Svårt att lyckas på grund av hög 

konkurrens men de som gör det kan lyckas mycket väl. 

 Överträffa kundens förväntningar; Lätt att behålla kunder och attrahera nya men 

svårigheter att överträffa förväntningarna varje gång. 

 

Kotler (1999) skriver också att det är svårt att enbart använda sig av en av de ovan nämnda 

strategier och menar vidare att ett företag behöver kombinera flera eller alla av dem med 

fokus på vissa. Han skriver också om Michael Porter, professor på Harvard, som menar att 

ett företag är som mest kraftfullt när det har karaktäristiska skillnader mot sina 

konkurrenter. Här tar han bland annat Ikea som exempel som valde att gå sin egen väg 

genom att sälja möbler i platta paket som kunden får sätta ihop. 

 

3.9 Sponsring och Event 

Det finns enligt Chris Fill (2009) ett flertal anledningar till varför det är viktigt att försöka 

arbeta med sin profilering genom sponsring. En viktig ståndpunkt som Fill tar upp är att 

genom arbete med sponsring kan ett företag få en möjlighet att förmedla sitt budskap till en 

bestämd målgrupp. Nackdelen med att arbeta med sponsring är att det generellt inte är 

möjligt att ändra sitt varumärkes uppfattning hos kunderna utan att de befintliga intrycken 

snarare förstärks (Javalgi et al, 1994). 

 

3.10 Dimensioner i ett företags identitet 

I artikeln ”Seven dimensions of corporate identity” skriven av T.C. Melewar och Elif 

Karaosmanoglu (2006) tas en rad faktorer upp som påverkar ett företags identitet. Artikeln 
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är omfattande men vissa av dessa faktorer går att applicera väl på Volkswagenkoncernen 

och deras arbete med image. 

Corporate design (visual identity) 

Under företagets design inryms de visuella aspekterna som man associerar företaget med så 

som namnet, slogan, logotyp och färg; en annan tydlig aspekt är själva produkterna som 

företagen producerar. Dessa aspekter representerar företagets värderingar och filosofi 

vilket talar till företagets intressenter och framförallt kunderna. Genom organisationens 

design, där även inkluderat slogan, förmedlas dess styrkor och kvaliteter. Melwear och 

Karaosmanoglu tar slutligen upp att hemsidor är att ett väldigt populärt medium att 

förmedla information till intressenter. 

Importance of country-of-origin 

Författarna framhäver ett sedan länge tydligt band mellan företagets identitet med kulturen 

från dess ursprungsland. Det hela framträder som en country-of-origin (COO) effekt vilket 

genomsyrar företaget. Två väldigt tydliga associationer mellan länder och vad deras kultur 

står för är tysk effektivitet samt japansk innovation. Globalisering och företagsförvärv tros 

ha medfört att den tidigare starka associationen till ursprungslandet försvunnit samt att 

dess betydelse har minskat. 

 

 

3.11 Towards a framework for managing corporate identity 

Ett företags identitet och profilering har blivit allt viktigare med tiden vilket Markwick och 

Fill (1997) har noterat i deras artikel och även listat ett antal orsaker som bidragit till detta. 

Några av de viktigaste som kan appliceras på vår frågeställning är de följande: 

 Ökade krav att differentiera sig på grund av ökad konkurrens. 

 Kortare produktlivscykler 

 Ett ökat antal fusioner, diversifiering och konsolidering som ökar kravet på att tydligt 

kommunicera sin identitet till marknaden.  

 Nya sätt att marknadsföra sig och bibehålla kundrelationer. 
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Man kan också tydligt se att företag har upptäckt de fördelar med att profilera sig rätt och 

är därmed villiga att lägga ner stora resurser på det i form av en genomtänkt 

kommunikation med noggrant utvalda kundgrupper för att maximera utgången av de mål 

man har satt upp, främst kanske en ökad försäljning.  
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4 Empiri 

4.1 Bilmärkenas gestaltning 

De olika bilmärkena i Volkswagenkoncernen har alla olika profiler vilket gör sig till synes i 

deras logotyper, slogans och utformning av hemsidor och tryckt material. Detta för att 

konsumenten lättare ska kunna särskilja bilmärkena varandra åt. 

Volkswagens slogan är ”das Auto” (vw.se), vilket kort och koncist betyder bilen på svenska. 

Audi använder sig utav ”Vorsprung durch Technik” (audi.se), vilket på svenska betyder 

framsteg genom teknik. Både Volkswagens och Audis slogans är skrivna på tyska men 

används även i Sverige. Skoda använder sig utav ”simply clever” (skoda.se) i Sverige och Seat 

använder sig utav sin internationella slogan ”auto emoción” (seat.se). 

Vokswagens hemsida är enkel, inga videoklipp utan istället bilder samt en ljus bakgrund. 

Även Skodas hemsida är enkel och ljus. Audis hemsida är å andra sidan sober i skiftande grå 

ton och många rörliga videoklipp på nya bilmodeller samt klipp där Audis budskap förmedlas 

vilket är design, motorsport, teknologi och evolution. Seats hemsida är än mer brytande 

gentemot de övriga; en mörk ton med röda inslag som brytning.  

 

4.2 Reklam 

Nedan visar en undersökning som Dagens industri har publicerat med hjälp av siffror från 

nättidningen indikat.se som har räknat samman alla investeringar i reklam under september 

månad 2006 samt VI Bilägares siffror om antal sålda bilar samma månad. Det som kan 

utläsas är alltså vad varje såld bil kostat att marknadsföra i september 2006. Intressant att 

notera är att Volkswagenkoncernens bilmärken nästan uteslutande håller till i den nedersta 

delen av tabellen med undantaget Seat som endast spenderat 1,73 miljoner på reklam 

(di.se). 

Det går naturligtvis inte att generalisera för mycket då undersökningen gjordes för fyra år 

sedan samt att den bara visar för en månad. Vi anser dock att statistiken kan ge en 

fingervisning. 
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(di.se) 

 

4.3 Intervjuer 

 

4.3.1 Björn Johansson, försäljningschef Audi, Michelsens Bil AB Ystad 

Nedan följer en sammanställning av utfallet från vår muntliga intervju med Björn Johansson, 

försäljningschef på Audi Ystad, som gjordes på plats i bilhallen i Ystad. 

Enligt Johansson är Audi profilerat som ett premiummärke med en känsla av exklusivitet där 

själva produkten är i fokus och står för den image som Audi anses ha eftersom det är hög 

kvalité på deras bilar. Men efter att ha påtalat att även den försäljningshall där bilarna är 

uppställda utstrålar en exklusivitet medgav Björn att även det är en väldigt medveten 

strategi från högsta ledning då man vill att även hallarna ska gå i linje med produkten. Men 

han poängterar också att när det kommer till Audi är bilen väldigt mycket i fokus och de 

erbjuder därför mer än gärna provkörningar till kunder eftersom det är där kunden bildar 

den slutgiltiga uppfattningen om produkten och eftersom det är en generellt hög kvalité på 

alla bilmärken idag krävs det en provkörning för att uppfatta den överlägsna känsla som en 

bil från Audi förmedlar enligt Johansson. 
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”det är svårt att sätta fingret på det, att ta på skillnaden…”  

– Björn Johansson, om vad Audi erbjuder som är unikt jämfört med sina syskonbolag inom 

koncernen. 

 

Han berättar vidare att Volkswagenkoncernen, som äger Audi, började arbeta starkt med 

profilering av sina bilmärken år 2000 i en strävan att marknaden skulle få en klarare bild av 

dem och därför tydligt kunna identifiera vilket märke som skulle passa just dem. De lokala 

bilhandlare fick då ett väldigt strikt regelverk och direktiv om hur saker och ting skulle se ut 

samt genomföras och en gång om året sker en inspektion för att se om dessa följs. 

Johansson säger själv att han anser att regelverket och direktiven är till mesta delen positivt 

för dem eftersom de är till för att optimera försäljningen men att det blir lite väl detaljstyrt. 

För dem som återförsäljare av Audi återspeglas detta i bland annat följande: 

 Hur bilarna ska stå uppställda, minst två bildörrar ifrån varandra och upplysta med 

spotlights. 

 Inredning; Så gott som allt är styrt av ledningen i Tyskland med tanken att det ska se 

likadant ut i alla lokaler där Audi säljs oavsett var i världen man är. Det gäller allt i 

från kakelplattor till kontorsmöbler. 

 Diverse regler; Verkstaden får bara ge service till Audi och inga andra bilmärken 

inom koncernen. Audi och Volkswagen får säljas i samma byggnad men då krävs 

separata ingångar och att det finns en klar avdelning mellan de båda. Inga andra 

märken inom koncernen får sälja tillsammans med Audi. 

 Lite kuriosa; Johansson berättar att informationen om öppettider måste finnas till 

höger om ingången, vilket Audi Ystad fick påpekat vid årlig kontroll och var tvingade 

att åtgärda med en gång, vilket visar att även små detaljer är styrda. 

 

Värt att notera är när Johansson säger att det finns direktiv om så gott som allt förutom 

vilka kläder som säljarna ska ha. Detta ser han som en bra sak då deras kunder inte är av 

samma typ som i till exempel Stockholm och att det är viktigt att kunna möta kunden på 

samma nivå vilket han anser att de inte skulle kunna göra i kostym. Det finns också en hel 
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del direktiv angående investeringar i bilhallen som inte är obligatoriska men som om de följs 

ökar marginalen hos handlaren gentemot Volkswagen Group. 

Här nämner han bland annat tv:n de har i lokalen som helst skall vara av märket Bang & 

Olufsen, vilket de själva har valt att frångå. 

När vi kommer in på frågor om vilka marknadsanalyser koncernen gör säger han att det 

sköts helt av ledningen och inget som återförsäljarna har del i, men han nämner att det görs 

uppföljande telefonsamtal till kunder ungefär 5 dagar efter ett bilköp och vid service för att 

till exempel kontrollera hur nöjda kunder är och vad som kunde ha gjorts bättre. Men också 

som en ren service till kunder för att de ska känna sig utvalda. 

Vi går vidare och pratar om de andra märkena inom Volkswagen Group då han bland annat 

säger att de inte påverkar varandra och att kunder i allmänhet inte ens vet om att Audi har 

samma ägare som till exempel Skoda eller Seat. Detta antar han är medvetet eftersom de 

skulle kunna påverka Audis image och premiumkänsla. Vi ber honom därefter att beskriva 

profilerna på de andra märkena inom koncernen: 

Seat: ”Lite mer oklar vem de vill rikta sig emot men attraherar främst yngre människor” 

VW: ”Praktisk bil som riktar sig till stora massan” 

Skoda: ”Ett budgetalternativ men ändå med god kvalité” 

Annat av särskilt intresse var att vi fick berättat för oss att Volkswagen Group i Tyskland 

Volkswagen Group i Sverige inte ser samma bilmärken som konkurrenter till Audi. I Sverige 

anser man att Volvo, och fram till nyligen SAAB, är konkurrenter vilket anses som märkligt i 

Tyskland där man istället anser att BMW och Mercedes är de enda huvudkonkurrenterna 

och därmed bör prissätta Audis bilar till samma nivå de. 

 

4.3.2 Lasse Holmström, redaktör Sydsvenskan Bil & Trafik 

Intervjun skedde per telefon. 

Holmström beskriver fordonsbranschen som en bransch i kris där bilägare hellre förlänger 

livet på sina bilar än köper nya, men han anser också att 2010 kommer bli ett relativt starkt 

år då bilmarknaden går i cykler. Vidare nämner han Volkswagen Group som en vinnare, sett 

till många av sina konkurrenter, tack vare ett brett modellutbud där man kan erbjuda 
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marknaden rätt bil och märke oavsett vad den efterfrågar för tillfället. Vad som är viktigt är 

att ha rätt bil i rätt tid, det vill säga miljöbilar i tider då miljö är ett återkommande tema. 

Holmström poängterar att det inte är lätt att hålla isär bilmärkena och att det är betydligt 

enklare för BMW som äger Mini då det i grunden är större skillnad märkena emellan. Han 

nämner också Tysklands skrotpremie vilket bidragit till en ökad nybilsförsäljning för 

koncernen, då många av deras bilföretag är starka i just Tyskland. 

Vi ber honom att beskriva hur han ser på vad som särskiljer märkena åt och han förklarar att 

även om Volkswagenkoncernens märken är väldigt nära sammankopplade gällande bland 

annat komponenter så har man lyckats hålla isär dem rent profilmässigt. Holmström nämner 

flera olika anledningar till detta, till exempel beslutet att inte sälja olika märken under 

samma tak och bilhallar som speglar den profil på bilarna man säljer samt tillräckligt 

nischade bilmärken. Han nämner också bland annat Volkswagen som släppte idén om att 

göra en lyxigare bil och därmed gav Audi mer spelutrymme. Vi fortsätter intervjun och ber 

Holmström beskriva varje bilmärke i koncernen. 

Audi: Ett märke med prestige och kvalité som ligger snäppet efter Mercedes-Benz och BMW. 

Volkswagen: En folklig bil som täcker kundens basbehov. 

Seat: Ett lite oklart kommunicerat varumärke. Man försöker vara sportig ena stunden och 

folklig den andra. Seat är mer vanlig i Sydeuropa än i Sverige. 

Skoda: Ett märke som lockar kunder med än mer grundläggande basbehov än vad VW 

erbjuder, vilket återspeglas i en gammal reklam från Skoda där man proklamerade ”Bilen för 

den som inte vill ha bil”. Skoda är djupt rotad i Östeuropa. 

Rent allmänt säger sig Holmström vara imponerad av Volkswagen Groups produktportfölj 

med tillhörande profileringar. 

 

4.3.3 Marcus Thomasfolk, informationschef Volkswagen Group Sverige AB 

Nedan följer en sammanställning av intervjun med Marcus Thomasfolk som skedde per e-

mail. 

Vi ber honom att beskriva profilerna och den tänkta kundgruppen på respektive bilmärke 

inom koncernen. Thomasfolk säger då att Volkswagen är tänkt att vara det ledande 



26 

volymmärket och alltid vara högre placerat än sina konkurrenter när det kommer till image. 

Man fokuserar inte på ett särskilt segment utan man har en bred kundgrupp med en 

övervägande del tjänstebilar. 

Audi nämner han som deras premiummärke för den lite mer köpstarka konsumenten. Också 

här finns en stor andel tjänstebilar där bilarna finns representerade hos främst mindre 

företag där man inte har en förmånsvärdegräns. Han fortsätter med Skoda som är tänkt som 

ett smart bilval för den kostnadsmedvetne bilägaren med en majoritet av 

privatkonsumenter vilket också Seat har som ska vara mer fokuserat på design och en 

sportighet. 

Vi frågar honom även hur väl deras bild av märkenas profiler stämmer överens med 

marknadens bild då han säger att det gör den till stor del. Det skulle vara Seat isåfall som 

skulle kunna profileras starkare som det sportigare och prisvärda alternativet. 

Thomasfolk säger att tanken är att koncernens bilmärken ska vara tillräckligt diversifierade 

för att täcka upp så många segment som möjligt på marknaden utan att kannibalisera på 

varandra. Det finns alltså en klar tanke från Volkswagen Group hur varje företags profil ska 

se ut men att det operativa arbetet med profilering, marknadsföring, 

marknadsundersökningar och dylikt är utlagt på ledningen av respektive märke. Generellt 

sett arbetar man dock ungefär likadant när det kommer till saker som dessa. Till exempel 

säger han att man använder sig av en traditionell mix av reklam sponsring och PR. Samt att 

varje företag gör regelbundna undersökningar gällande uppfattningar om varje bilmärke och 

reklam-erinran. 

Enligt Thomasfolk finns det också regler när det kommer till vilka modeller olika handlare får 

ha, antal demobilar, utbildning av personal, utseende hos återförsäljare och utformning av 

de byggnader där koncernens bilar säljs. Allt för att de ska stämma överens med profilen på 

varje bilmärke.  

 

4.3.4 Henrik Svensson, PR-ansvarig Skoda 

Nedan följer en sammanställning av en telefonintervju med Henrik Svensson. 

Vi bad Svensson beskriva Skodas profileringsarbete och fick veta att de arbetar väldigt brett 

med en traditionell marknadskommunikation bestående av reklam i tidningar och tv. Men 
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även en stor del består av sponsring av bland annat idrottsevenemang där de kan ställa ut 

bilar för folk att sitta i och för att boka in provkörningar för att få bort en, enligt de själva, 

felaktig bild av Skoda som en bil av låg kvalité som endast lockar kunder utan bilintresse. 

Svensson säger att Skoda idag borde vara ett märke som utstrålar god kvalité och inte bara 

vara förknippad med ett lågt pris. 

En typisk kund har Svensson först problem att beskriva då han säger att de riktar sig mot en 

väldigt bred marknad, men han säger även att många förstagångsköpare av Skoda är 

barnfamiljer och pensionärer samtidigt som de är svaga i ålderssegmentet mellan 35-60 år. 

Vi går vidare och frågar vem som bestämmer över företagets profilering och får veta att 

mycket görs från Skodas huvudkontor i Tjeckien men att Skoda Sverige sedan anpassar den 

till den svenska marknaden. De utarbetar även egen marknadsföring efter de riktlinjer som 

finns men den måste godkännas från marknadschefen på huvudkontoret. Ett exempel på 

detta är just arbetet med att få presumtiva kunder att uppleva bilen vilket resulterar i det 

redan nämnda sponsringsarbetet där de ställer ut bilar. 
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5 Analys 

Volkswagen Group är en av de största och mäktigaste aktörerna på bilmarknaden och kan 

därmed dra fördelar av detta, till exempel stordriftsfördelar. Detta gör att koncernen kan 

välja att sälja vissa av sina modeller eller märken till ett billigare pris än vad de annars kunde 

ha gjort. Detta är något som Porter tog upp i en av sina tre basstrategier. Gällande främst 

Skoda har vi fått veta i våra intervjuer att märket har blivit för mycket förknippat med det 

låga priset och Henrik Svensson på Skoda säger själv att de arbetar med att få ut en bild av 

märket som inte bara handlar om ett bra pris utan mer om vilken god kvalité man får för det 

man betalar. Audi är ett bra exempel där priset är viktigt som en del i profileringen där 

tanken måste vara att en Audi ska vara eftertraktad av alla men där en mindre grupp är 

lyckosam nog att kunna köpa en, vilket skapar en exklusivitet. 

Porter nämner också fortsättningsvis differentiering som ett verktyg att växa på marknaden 

och enligt de personer vi pratat med har Volkswagen Group lyckats ovanligt bra med detta 

vid en jämförning av andra koncerner. Också när det kommer till segmentering gäller detta, 

utom möjligen Seat och Skoda. Där speciellt Seat ger utrymme för förvirring då man vill vara 

sportig, billig och folklig på samma gång. Men även Skoda säger själva att bilden på 

marknaden är främst att märket är ett lågprisalternativ medan man ifrån företaget hellre 

riktar sig till den marknad som söker god kvalité för en rimlig peng. 

Som vi nämnt tidigare behöver ett framgångsrikt företag erbjuda marknaden något som 

uppfattas unikt (USP) eller i alla fall något bättre än konkurrenterna, vilket kan vara väldigt 

svårt inom bilmarknaden då de flesta av kundernas grundläggande behov och önskemål 

redan är tillgodosedda. Man profilerar sig därför också väldigt mycket med att framkalla 

känslor (ESP) som ska relatera till det specifika märket, något som även Anders Parment är 

inne på i teoriavsnittet. 

När de olika bilföretagens gestaltningar sätts under beskådning med ”Seven dimensions of 

corporate identity” i åtanke framstår tydliga karaktäristiska drag. Få aspekter har lämnats åt 

slumpen när företagens image har framställts; företagen har fått egna färgskalor som för 

tankarna till antingen något neutralt, exklusivitet eller sportighet. Detta är sedan överfört i 

företagens produkter som trots deras tydliga synergieffekter lyckas skapa olika särdrag.  
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En slogan är något som summerar vad företagen står för vilket alla bilmärken tagit tillvara 

på. Volkswagens ”das Auto” kan tänkas säga att de försöker vara bilen för alla och att de har 

en bil till alla. Vad som är intressant är att denna slogan är skriven på originalspråket tyska 

vilket troligen grundar sig i att de vill att kunden ska associera till Tyskland och dess 

effektivitet. Även Audi vill associera till effektivitet samtidigt som de vill vara ett 

premiummärke genom att framhäva sitt tekniska kunnande med ”Vorsprung durch 

Technik”. Seat försöker vara den ungdomliga och sportiga standardbilen och det genom sin 

slogan ”auto emoción” där de framhäver deras spanska arv vilket innefattar starka känslor 

och passion. Skoda använder sig av ”simply clever” som leder tankarna till att man får den 

bästa bilen man kan tänka sig för en rimlig peng. Här bryter de mönstret och vill inte 

associera till ursprungslandet Tjeckien. Kanske skulle en tjeckisk slogan vara allt för 

svårtydlig eller ge fel associationer. Efter en snabb analys i märkenas slogans går det att 

konstatera att Volkswagenkoncernen ofta använder sig utav country-of-origin effekten och 

låter därigenom kunderna själva dra vissa slutsatser om bilföretagens värderingar. En annan 

intressant reflektion är att koncernen trots de olika nationaliteterna på bilmärkena samt 

globalisering lyckas med att fortfarande associera till ursprungsländerna. 

Alla de bilmärken som Volkswagenkoncernen har i sin portfölj är varumärken som skulle 

kunna, enligt Douglas A. Holt, benämnas som identity brands eller till och med som iconic 

brands vilket tyder på att de har en hög eller väldigt hög igenkändhet hos den breda 

massan. Då skulle man kunna tänka sig att de inte behöver använda sig av stora resurser för 

att marknadsföra sig vilket stämmer överens med tabellen från di.se där reklamkostnad per 

såld bil i september 2006 framkommer. Där befinner sig nämligen de flesta av koncernens 

bilmärken långt ner på listan. Men även om de är kända bilmärken måste de kommunicera 

den profil de vill att kunden ska uppfatta och vi tar därför väldigt lätt på just den 

undersökningen också på grund av att det är en mätning under väldigt kort tid. 

Volkswagenkoncernen har en tydlig uppdelning av marknaden och riktar sig till flera 

segment med sina bilmärken med tanken att täcka upp så mycket av den som möjligt. 

Främst kan man se att de använder sig av fördelssegmentering. Kunder söker olika saker hos 

en bil, till exempel ett lågt pris eller en luxuös kvalitetskänsla. Koncernen kan alltså erbjuda 

en bil till nästan alla. De behöver därför inte segmentera marknaden utifrån kundernas 

livssituation eftersom det går hand i hand med vad de söker för egenskaper hos en bil. 
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Främst Audi och VW används mycket som tjänstebilar, men vad vi har kunnat undersöka är 

det inget man aktivt verkar för utan det har fallit sig naturligt. Man har även valt att nischa 

in sig ytterligare med hjälp av ägandet av de mer exklusiva märkena som Bentley, Bugatti 

och Lamborghini men de märkena är inget vi har valt att undersöka av tidigare nämnda skäl. 

Designspråket är tydligt inom bilbranschen och så även inom Volkswagenkoncernen. Audi 

framhäver till exempel sin exklusivitet på sätt som trädetaljer och läderklädsel i interiören 

samt en överhängande del tyngre bilar som kan tänkas framkalla en känsla av gedigenhet. 

Om vi ser till de andra märkena inom koncernen skulle man kunna tro att designen är 

mindre genomtänkt och till viss del är det sant när det gäller implicit design. Men samtidigt 

kan man utan ett tränat öga tydligt se likheterna i design mellan modellerna inom de egna 

märkena. 

Kotler har en samling av vinnande marknadsföringsstrategier som presenteras i 

teorikapitlet. Utifrån dem kan man tänka sig att Audi ska vara märket som erbjuder en unikt 

hög kvalité och service. Skoda och Seat ska kunna erbjuda ett lågt pris. Volkswagen kan 

tänkas överstiga kundens förväntningar tack vare ett rimligt pris och en god kvalité. Hela 

koncernen borde rimligtvis utnyttja sina starkt profilerade varumärken och attrahera kunder 

tack vare detta. Även en hel del anpassning till kunden sker med utgångspunkt från dennes 

önskemål, här antas de lite dyrare märkena inom koncernen vara mer tillmötesgående och 

erbjuda fler alternativ än till exempel färgval och motorstorlek. 

Det framkom vid intervjun med Skoda att events och sponsring är den del av 

marknadsföringsmixen som är av högt prioritet. Detta eftersom de anser att de med hjälp av 

events har möjlighet att ställa ut sina bilar och därmed försöka få potentiella kunder att 

provsitta och förhoppningsvis senare uppsöka en återförsäljare för provkörning. Det finns 

onekligen ett visst mått av självsäkerhet över Skodas marknadsföring eftersom de tycker att 

deras respektive bilmodeller vida överstiger både de närmsta konkurrenternas modeller 

men även konsumenternas förväntningar. Deras fokus verkar alltså vara att få kunden att 

uppleva bilen i form av provkörningar och provsittningar. Därefter kommer produktens 

kvalité i kombination med det attraktiva priset att övertyga potentiella kunder om att det är 

en Skoda de ska köpa. Det har framkommit att ett bilköp innebär en komplex process och 

att många av de logiska tankegångar man har som kund när det gäller andra köp inte alltid 

finns med i sammanhanget i samma utsträckning vid ett bilköp. Det finns många olika 
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sorters kunder, de finns de som bara köper en bil för att förflytta sig och sin packning ifrån 

punkt A till punkt B. Det finns en stor del konsumenter som köper bil baserat på vissa få 

egenskaper såsom sportighet, ekonomi eller utrustning. Det finns däremot även många 

konsumenter som köper bil baserat på mer djupgående grunder, det kan vara alltifrån 

minnen ifrån barndomen till någon form av livsåskådning om vad ett bilköp ska innebära. 

Detta stödjer också empirin då man inte kan dra slutsatsen att alla människor med intresse 

för bilar och även tillräckligt god personlig ekonomi köper en dyr bil. Priset har därför 

mindre betydelse för en del människor mot vad man skulle förmoda till en början. Audi som 

är Volkswagenkoncernens premiummärke och är dess tekniskt mest ledande märke och kan 

därför fånga in de kunder som vill att ett bilköp ska var mer än bara den själva konkreta 

produkten. Bilindustrin är ett passande exempel på det som Markwick och Fill (1997) skriver 

om då det är en marknad med stora krav på en tydlig och välkommunicerad profil eftersom 

den, som vi tidigare nämnt, är väldigt konkurrensutsatt samt har allt kortare 

produktlivscykler och där det finns svårigheter att profilera sig på ett unikt sätt med enbart 

den konkreta produkten. Särskilt eftersom de flesta bilmärken ägs av stora koncerner som 

till exempel Volkswagenkoncernen där man alltså hellre har flera olika bilmärken som ska 

appellera till olika kundgrupper istället för kanske ett eller två märken som ska tilltala en 

större massa. 
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6 Slutsats 

Volkswagenkoncernen har utan tvekan lyckats att diversifiera och profilera de varumärken 

som nämns i uppsatsen. Vad som dock bör understrykas är att det är i sin helhet som 

koncernen fungerar bäst. Vart bilmärke är, utifrån Volkswagenkoncernens direktiv, 

profilerade på ett sådant sätt att de konkurrerar så lite som möjligt internt med varandra 

utan snarare tillsammans täcker ett stort utbud. Samtidigt som detta sker använder sig alla 

bilföretag av de gemensamma komponenterna vid produktion av nya bilmodeller. Alla 

bilmärken lyckas, både enligt sig själva men även enligt biljournalister, att framstå som 

separata bilmärken. Detta är något som är svårt att lyckas med eftersom bilmärkena inom 

koncernen är så pass närbesläktade. Andra bilföretag som innehar flera märken har gjort 

det lättare för sig som till exempel BMW som äger Mini. Detta är två helt olika bilmärken, 

både rent produktmässigt men även vad de representerar i form av profil. Vad som gör 

Volkswagens bedrift än mer imponerande är den låga marknadsföringskostnad som de har. 

Utan större medel har de lyckats framföra bilmärkenas ståndpunkter, troligen genom ett väl 

implementerad regelverk hos distributionskanalerna. 

Märkena har väl associerats till de önskade nyckelord som kan beskriva kärnan i de diverse 

bilmärkena; detta främst gällande Audi, Volkswagen, Skoda. Seat har i Sverige en något 

oklar bild och således en låg marknadsandel. Även om Skoda passar in i koncernen och sin 

tydliga roll som ett lågprisalternativ känner medarbetarna att profilen inte helt stämmer in. 

Det kan därför antas att Volkswagenkoncernen har fattat de beslut rörande Skodas profil 

med utgångspunkt i det övriga produktprogrammet. Det ges därför inte utrymme att 

fokusera på kvalitet som märket har fått från de gemensamma komponenterna då märket 

skulle bli en mer direkt konkurrent till Volkswagen. 

Som enskilda företag skulle framgången troligen inte vara lika stor. Detta beror dels på rent 

kostnadsmässiga orsaker men även rent profilmässigt. Både Skoda och Seat skulle få det 

svårt att passa in och göra ett avtryck på marknaden. Det är tack vare att koncernen förbiser 

bilmärkenas önskningar om en omprofilering som gör att helheten vinner. 

Volkswagenkoncernen kan tyckas verka hämmande gentemot de enskilda bilmärkena men 

gagnar helheten, det vill säga koncernen. En tvetydighet som skulle vara intressant att få 

svar på är till exempel om Skoda vill förändra uppfattningen av märket på marknaden eller 
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ej. Vad som även är intressant är huruvida Volkswagenkoncernen och ledningen för Skoda 

vill olika saker med Skodas profil. Troligen ligger en stor del av Volkswagenkoncernens 

framgång, utöver synergieffekter, i att se den stora bilden; att få de olika bilmärkena att inte 

konkurrera med varandra genom att segmentera marknaden och erbjuda ett bilmärke för 

varje segment där olika målgrupper infinner sig. Utöver detta är det av vikt att skapa en 

tydlig association till de enskilda bilmärkena för att påvisa vad de representerar. 
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7 Slutdiskussion 

I generella termer anser vi att Volkswagen-koncernens profilering är gedigen, däremot kan 

Seats förbättras. Seat är idag också det bilmärke inom koncernen som uppvisar sämst 

resultat. En sämre profilering är självklart inte hela anledningen till varför Seat uppvisar ett 

sämre resultat utan anledningen är förmodligen både mer mångfacetterad och djuprotat. 

Samtidigt ger det en bild av hur viktigt det är med en korrekt och stark profil för att bli 

lyckosamma på den internationella bilmarknaden eftersom det har en stark korrelation med 

en hög försäljning. Den förmedlade bilden av Audi och den upplevda anser vi ligger väldigt 

nära varandra och den får anses som den mest lyckade positioneringen inom koncernen 

idag.  Volkswagen har under en lång tid varit ett välprofilerat företag. De har alltid försökt 

att vara bilmärket för den stora allmänheten och den bredda mellanklassen. Däremot har de 

på senare år skapat många nya bilmodeller inom vissa premiumsegment som de tidigare 

inte täckte. Detta skulle i framtiden kunna leda fram till en relativt splittrad bild av märket, 

när de respektive bilmodellerna blir för dyra för medelklassen. Skoda har, som tidigare 

nämnts en lågprisprofil, något som de själva vill försöka ändra, denna profil försöker de fylla 

med nya attribut såsom kvalité, körupplevelse och design. Det som tidigare har 

kommunicerats bra ifrån Skoda har varit deras prispolitik, att de nu försöker förändra sig 

kan te sig ganska främmande eftersom de attribut som kommer till snarare gör Skoda till ett 

liknande varumärke som Volkswagen. 

De respektive bilmärkena inom koncernen får anses ha en relativt egen profilering och 

egenskaper som ska vara unika för respektive bilmärke. Det mest uppseendeväckande i vårt 

tycke är att de enskilda bilmärkenas strävan efter en profil inte alltid godtas av koncernen. 

Koncernens syn är att bilmärkena fungerar bra ihop och en omprofilering av till exempel 

Skoda skulle göra mer skada än nytta för koncernens helhet. I strävan efter att skapa unika 

varumärken har man låtit respektive bilmärkes huvudkontor stå för mycket av 

marknadsföringsarbetet men under koncernens direktiv. Dessa huvudkontor verkar 

däremot inte vara uppmärksammade på koncernsyskonen och deras agenda. 
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8 Förslag på vidare studier 

På grund av resurs- och tidsbrist har vi inte kunnat forska kring vår frågeställning i sådan 

utsträckning som vi önskat. Optimalt skulle alla bilföretag i bilkoncernen ha undersökts och 

därefter skulle en jämförelse med andra stora koncerner såsom GM, Ford och Toyota ha 

gjorts. Vi tror även att intervjuer med personer högre upp i hierarkin inom koncernen hade 

kunnat ge intressanta resultat samt en större andel intervjuer med objektiva personer med 

stor vetskap om bilindustrin. En ytterligare fördjupning genom observationer för att få reda 

på eventuella skillnader i återförsäljarnas beteende och uttryck hade varit av intresse. 

Det skulle även kunna vara intressant att jämföra resultat som har uppkommit i denna 

uppsats med helt andra branscher för att kunna påvisa olikheter, likheter och dra 

förmodligen andra slutsatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1, frågor till journalister 

 Hur skulle du beskriva dagens bilmarknad? 

 Vad har enligt dig bidragit till Volkswagens framgång? Vad tycker du är viktigast för 

en bilkoncern att tänka på? 

 Hur särskiljs de olika bilmärkena åt? 

 Beskriv de olika bilmärkena i Volkswagenkoncernen, vad står de olika bilmärkena för 

– vad förmedlas? 

 Vad ger bilmärkena varandra – täcker de olika segment? 

 Har du märkt någon skillnad i Volkswagenkoncernens arbete med profilering, i det 

stora hela eller för de enskilda bilmärkena? 

 Hur skulle du resonera kring bilmärkenas profiler, är de väl valda? Kompletterar de 

varandra? Hur tycker du att koncernen får ut profilerna till återförsäljarna och 

allmänheten? Överensstämmer profilerna med slutprodukten – är det till exempel 

klokt av Audi att tillverka en liten bil som A3? 

 Tror du och tycker du att Volkswagenkoncernen har lyckats med sin profilering av de 

olika bilmärkena? 

 

Bilaga 2, frågor till Volkswagen Group 

 Beskriv era varumärkens image och profil? 

 Hur ser den genomsnittliga kunden ut för respektive bilmärke? 

 Hur är er syn på bilföretagen inom Volkswagen Group? Vad bidrar de med? Hur 

påverkar de varandras profil? 

 Påverkar Volkswagen AG profileringarna starkt, det vill säga framförda förändringar i 

de olika bilmärkenas profiler? Hur toppstyrd är företagsprofileringen? 
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 Hur arbetar ni aktivt med er image och profil? Hur får ni igenom profilen ut till 

återförsäljarna och allmänheten? 

 Hur är det genomsnittliga utbudet av bilar (modell, motorval, prisklass) hos era 

handlare? Finns det några riktlinjer att följa? 

 Vad gör ni för marknadsanalyser för att positionera er profil rätt? Och hur gör ni i så 

fall? 

 Anser ni att koncernens syn på bilmärkena stämmer överens med den allmänna 

uppfattningen? Har de olika märkena fått fram den bild om sig själv som dom önskat 

- är det något bilmärke som är missnöjd med sin profilering, finns en intern 

motstridighet? 

 Hur har koncernen gått tillväga för att diversifiera och profilera bilmärkena olika? 

Vad tycker ni är viktigt att ha i åtanke vid profileringen för att skapa gemensam 

nytta? 

 

Bilaga 3, intervju med Audi, Michelsens Bil AB Ystad 

 Beskriv ert varumärkes image och profil? 

 Hur ser er genomsnittliga kund ut? 

 Hur är er syn på de andra bilföretagen inom Volkswagen Group? Vad bidrar de med? 

Hur påverkar de ert arbete och er profil? 

 I vad föreligger den största skillnaden mellan en Audi och till exempel en Volkswagen 

bil? 

 Hur är det genomsnittliga utbudet av bilar (modell, motorval, prisklass) hos era 

handlare? 

 Finns det några riktlinjer att följa? 

 Påverkar Volkswagen AG er profilering starkt, det vill säga framförda förändringar i 

ert bilmärkes profil? Hur toppstyrd är företagsprofileringen? 
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 Hur arbetar ni aktivt med er image och profil? Hur får ni igenom profilen ut till 

återförsäljarna och allmänheten? 

 

Bilaga 4, frågor till Skoda Sverige 

 Hur arbetar ni med er profilering och ert varumärke? 

 Beskriv ert varumärkes image och profil? 

 Hur ser er genomsnittliga kund ut? 

 Hur arbetar ni med att nå ut med profilen till återförsäljarna och allmänheten? 

 Finns det någon del av er profilering som ni inte tycker har nått allmänheten? 

 Hur mycket eget ansvar har ni som ett svenskt dotterbolag angående ert varumärke, 

och hur mycket kan ni styra ert eget arbete? 

 Hur särskiljer ni er från de andra varumärkena inom koncernen 

 


