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Sammanfattning	  
Examensarbetets titel: Hur varumärket påverkar ansvar vid en produktåterkallning – 
en kvalitativ studie. 
 
Seminariedatum: 2017-01-12 
 
Ämne/kurs: FEKH29, företagsekonomi, examensarbete i marknadsföring. 15 hp 
 
Författare: Andreas Björklund, Jakob Hansén & Johan Brishammar 
 
Handledare: Lars Carlman 
 
Nyckelord: Produktåterkallning, Varumärkeskapital, Attribution theory, Volvo, 
BMW, Associationer 
 
Syfte: Studiens syfte är att utöka och fördjupa förståelsen kring hur företags 
varumärkeskapital och dess varumärkesassociationer påverkar hur konsumenter 
reagerar på och bedömer ett företag vid en produktåterkallning. 
 
Metod: En kvalitativ studie med hermeneutiskt-fenomenologiskt förhållningssätt har 
genomförts. Studien kan ses som abduktivt med ett växelspel mellan induktion och 
deduktion. En teoretisk referensram har utformats baserat på vetenskapliga artiklar 
och böcker som behandlar varumärkeskapital och produktåterkallningar. Empirin har 
inhämtats från tio djupintervjuer och har analyserats utifrån referensramen.  
 
Teoretiska perspektiv: Två varumärken har analyserats utifrån teorier om brand 
equity och brand associations. Varumärkena har sedan utifrån fiktiva återkallningar 
granskats med hjälp av attribution theories. 
 
Empiri: Tio djupintervjuer genomfördes med individer i åldrarna 25-60 som ägde bil 
eller som hade ekonomisk kapacitet att köpa en bil. Intervjutiden varierade mellan 20-
50 minuter.  
 
Resultat: Analys av det inhämtade materialet mynnade ut i ett antal slutsatser, förslag 
på framtida studier och förslag till praktiker. Hur ett företag påverkas ur ett 
kundperspektiv bedöms utifrån de associationer ett företag har, vare sig de upplevs 
relevanta för företagets återkallning eller inte. Studien kan vara till nytta för 
marknadsförare i känsliga industrier att nå större insikt i hur företag tillskrivs skuld 
för återkallningar baserat på olika associationer på olika marknader Framtida studier 
skulle kunna ha liknande upplägg men där tydligare grupper av kunder analyseras.     
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Abstract	  
Title: How the brand affects responsibility in product recalls – a qualitative study. 
 
Seminar date: 2017-01-12 
 
Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing 
Undergraduate Level, 15 hp 
 
Authors: Andreas Björklund, Jakob Hansén & Johan Brishammar 
 
Advisor: Lars Carlman 
 
Key words: Product recalls, Brand equity, Attribution theory, Volvo, BMW, 
Associations 
 
Purpose: The purpose of this study is to expand and deepen the knowledge of how 
companies Brand equity and Brand associations influence customer reactions on 
product recalls. 
 
Methodology: A qualitative study with hermeneutic-phenomenological approach has 
been implemented. The study can be viewed as abductive with interplay between 
induction and deduction. A theoretical framework has been designed based on 
scientific articles and books on brand equity and product recalls. The empirical data 
has been collected from ten in-depth interviews and analyzed on the basis of the 
framework. 
 
Theoretical perspectives: Two brands have been analyzed based on theories of brand 
equity and brand associations. The brands were then examined based on fictitious 
recalls using attribution theories. 
 
Empirical foundation: Ten in-depth interviews were conducted with individuals 
aged 25-60 who owned a car or who had the financial capacity to buy a car. Interview 
time ranged from 20-50 minutes 
 
Conclusions: Analysis of the collected material resulted in a number of conclusions, 
suggestions for future research and proposals for practitioners. How a company is 
affected from a customer perspective is assessed based on the associations a company 
has, whether they were relevant to the company's recall or not. The study could be 
useful for marketers in sensitive industries to achieve greater insight into how the 
business is attributed liability for recalls based on different associations in different 
markets. Future studies could have a similar arrangement but could be conducted 
using a more specific group of costumers or analyzing another country’s costumers. 
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Bakgrund	  
Varumärket är inte sällan en av de mest värdefulla resurserna i ett företag. 
Varumärket är en immateriell tillgång som identifierar produkten, tjänsten eller 
företaget och utlovar specifika egenskaper eller förutsättningar för konsumenterna 
som köper produkten eller tjänsten (Kotler & Keller 2016). Att aktivt arbeta med 
varumärken är något de flesta större företag gör. Marknadsföringen av varumärken 
omsätter stora mängder pengar världen över varje år. Kunskap kring vad varumärken 
är, hur konsumenter eller omgivning reagerar på dem och hur ett företag ska förvalta 
dem på rätt sätt är därför väsentlig information för de allra flesta företag. Det är därför 
av högsta intresse för företag men även forskningen att undersöka och se över de 
förändringar som sker inom samhället och marknader för att på ett så korrekt sätt som 
möjligt förvalta och arbeta med sina varumärken. 
 
Produktåterkallningar har i dagens samhälle blivit allt vanligare. Produkters ökade 
komplexitet och globaliseringen är bidragande faktorer. Chefer i dagens 
organisationer måste räkna med att stöta på produktåterkallningar i något skede 
(Laufer & Coombs 2006). Produktåterkallningar och effekterna av dem är något som 
inte bara påverkar företagens ekonomi på kort sikt. Då varumärken är värdefulla 
tillgångar för företag kan de kriser som är kopplade till produktåterkallningar starkt 
skada varumärken och därmed även företagens anseende och lönsamhet på lång sikt. 
 
Produktåterkallningar faller in under området krishantering. Krishantering kan delas 
in i två områden; katastrofer och organisationskriser (Coombs 2014). Det finns flera 
definitioner på organisationskriser, Coombs (a.a) definierar en organisationskris som  
 

“ [...]the perception of an unpredictable event that threatens important 
expectancies of stakeholders related to health, safety, environmental and 
economic issues, and can seriously impact an organization’s performance 
and generate negative outcomes” (Coombs 2014, s. 3) 

 
Organisationens anseende är kopplat till hur intressenter upplever organisationens 
hantering av och ansvar för kriser. Ett positivt anseende kan i vissa fall fungera som 
en buffert för kriser genom att konsumenter slår ifrån sig kritiken som riktas mot 
organisationen (Coombs a.a). 
 
Historiskt sett har bilindustrin drabbats hårt av återkallningar. Med bilarnas komplexa 
uppbyggnad och krav som blir allt strängare, både gällande säkerhet och miljö, är det 
idag vanligt att bilar återkallas för både små och stora åtgärder.  
 
Vid årsskiftet 2009/2010 hamnade Toyota i blåsväder då de tvingades återkalla över 
åtta miljoner bilar världen över. Problemet som låg till grund för återkallningen var att 
gaspedalen i bilarna kunde fastna i nedtryckt läge och därmed få bilarna att skena 
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(Wedberg 2010a). Lite senare år 2010 tvingades Toyota återkalla ytterligare 400 000 
bilar (Wedberg 2010b). Denna gång handlade återkallningen om bromssystemet, 
framförallt i modellen Prius. ABS-systemet som skall förhindra att bromsarna låser 
sig vid hårda inbromsningar behövde uppgraderas då det inte fungerade som det 
skulle i de drabbade bilarna (Wedberg 2010b). Efter dessa händelser valde Toyota att 
gå ut med en offentlig ursäkt till sina kunder i form av en reklamfilm (Wedberg 
2010c). I reklamfilmen säger Toyota att de valt att tillfälligt stänga sin produktion för 
att i första hand åtgärda felen på de redan producerade bilarna. Med reklamfilmen 
hoppades Toyota kunna återvinna förtroendet hos sina kunder (Wedberg 2010c). 
 
År 2011 tvingades Toyota återigen till återkallning, denna gång berördes drygt två 
miljoner bilar. Dessa bilar hade en felkonstruerad golvmatta som kunde få gaspedalen 
att fastna i nedtryckt läge (Rabe 2011). År 2014 hade Toyota problem med sina bilar 
igen. Toyota tvingades göra flera stora återkallningar som berörde mer eller mindre 
alla modeller i märkets modellprogram. Återkallningarna berörde bland annat 
bromssystem, krockkuddar och stoljusteringar. Totalt tvingades Toyota återkalla 
närmare 10 miljoner bilar världen över år 2014 (Berggren 2014; Brandt 2014) 
 
Under hösten 2015 uppdagades Volkswagens dieselskandal som följd av fusk med 
koldioxidutsläpp och skapade chockvågor i bilindustrin. Skandalen har tvingat 
Volkswagen till uppsägningar av anställda och skapat enorma kostnader för företaget 
(TT 2016; Lewenhagen2016). Det är fortfarande oklart hur Volkswagens kunder ska 
kompenseras. 
 
I april 2016 gick Tesla ut med en återkallning av deras nya bilmodell Model X. Totalt 
cirka 2700 bilar var berörda av återkallningen som handlade om att de bakre stolarna i 
bilen kunde röra sig framåt vid en kollision (Törnros 2016). Tesla hävdade att inga 
olyckor eller skador rapporterats med anledning av detta fel men rekommenderade 
sina kunder att inte använda den bakre sätesraden innan felet åtgärdats (Törnros a.a). 
 
Mazda tvingades också återkalla bilar under år 2016. Totalt återkallades över 2,5 
miljoner bilar tillverkade mellan 2007 och 2015. Återkallningen handlade dels om ett 
fel på gasfjädern till bakluckan samt åtgärder gällande motorstyrningen på några av 
märkets dieselbilar (Klemensberger 2016). Vid kontakt med saltvatten kunde 
bakstycket på gasfjädern rosta sönder och sedan få fjädern som håller bakluckan 
öppen att spricka (Klemensberger a.a). Felet gällande motorstyrningen berörde endast 
bilar på den japanska marknaden (Klemensberger a.a). 
 
Den senaste tiden har telefonbranschen också drabbats. Samsungs återkallning av 
mobiltelefonen Galaxy Note 7 har fått stor uppmärksamhet. Telefonen visade sig ha 
en benägenhet att självantända och explodera och blev förbjuden att använda på 
exempelvis flygplan. Telefonen återkallades till en början för ett batteribyte eftersom 
Samsung trodde att felet låg i telefonens battericeller. Detta visade sig senare vara 
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felaktigt då Galaxy Note 7 helt stoppades från försäljning igen efter återkallningen 
(Mörner 2016; Samsung 2016). 
 
Forskningen kring produktåterkallning har framförallt fyra olika fokus (Wowak och 
Boone 2015):  

• Product recall precursors - arbete för att undvika produktåterkallningar 
• Product recall process - hur arbetet med att återkalla produkter fungerar/ser ut 
• Product recall impacts - resultat av produktåterkallningar 
• Mitigation approaches - vad företag kan göra för att minska den skada som 

uppstår i samband med produktåterkallningar.  
Detta teoretiska upplägg bygger till stor del på företags agerande och följderna av 
detta. Med product recall impacts har studier bland annat gjorts för att se hur 
företagens aktievärde har påverkats av återkallningar (Wowak och Boone 2015). 
Utöver alla konkreta kostnader som är kopplade till produktåterkallningar så tar även 
företaget och varumärket skada. Man kan förutsätta att även denna följd borde landa 
under product recall impacts. 
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Tidigare	  forskning	  och	  problemdiskussion	  
Tidigare forskning visar att det är många aspekter som påverkar konsumenter och 
intressenters reaktioner på produktåterkallningar. Det kan vara konsumentens 
individuella aspekter som personlighet och relation till varumärket. Men också från 
företagets sida med varumärkets attribut, företagets CSR-arbete samt vilken 
produktkategori återkallningen gäller och vilket land/marknad som är utsatt. I detta 
avsnitt redovisas tidigare forskning som anses vara av betydelse för denna studie och 
för forskningsfältet i stort. 
 
Företag kan enligt Siomkos och Kurzbard (1994) bemöta en kris på fyra olika sätt. 
Förnekande, tvingad medgörlighet/återkallning, frivillig medgörlighet/återkallning 
och superprestation. Om företaget möter krisen med förnekande så betyder det att 
företaget försöker undvika ansvar genom att skylla på externa faktorer, att det inte var 
deras fel eller ansvar. Tvingad medgörlighet/återkallning är när företaget tvingas göra 
en åtgärd/återkallning till följd av regelverk eller att statliga myndigheter tvingar fram 
det. Frivillig medgörlighet/återkallning sker när företaget väljer att återkalla en 
produkt själva, utan regelmässiga eller statliga krav. Superprestation är när företaget 
tar en CSR-approach till krisen, och försöker visa på omtänksamhet i förhållande till 
sina intressenter. Organisationen bör anpassa sitt bemötande beroende på situationen, 
medias bevakning samt det egna anseendet. Siomkos och Kurzbard (a.a) konstaterar 
att frivillig medgörlighet/återkallning eller superprestation är de två bästa metoderna 
att använda för att undvika eller minimera skadan för företaget. 
 
Olika länder har olika sätt att hantera kriser. Laufer och Coombs (2006) utgår från 
Hofstedes (1983) studie i uncertainty avoidance, för att sedan applicera den på 
nationers olika sätt att ta emot och bemöta kriser. Uncertainty avoidance är hur 
samhällen är påverkade av osäkerheten kring framtiden, och hur de genom lagar, 
regler, ideologier och samhällsstruktur på olika sätt möter osäkerheten (Hofstede a.a). 
De samhällen som har en högre grad av uncertainty avoidance är till större grad 
påverkade av osäkerheten kring bristande produkter, och motiverar därför ett starkare 
agerande från företagets sida, oftast superprestation istället för frivillig 
medgörlighet/återkallning (Laufer och Coombs 2006).  
 
Byun och Dass såg i sin studie från 2015 olika effekter på kundernas engagemang till 
ett varumärke efter en produktåterkallelse beroende på vilken inställning de hade till 
varumärket från början. Inställningen till varumärket delades in två dimensioner, 
beräknande engagemang och emotionellt engagemang. Det beräknande engagemanget 
bygger på “kall” fakta som utbud och in- och utträdesbarriärer. Det emotionella 
engagemanget bygger på ömsesidig eller personlig relation mellan varumärke och 
konsument. Kunderna delas upp i fyra kategorier; Hard cores, Rationalists, Lovers 
och Don’t-cares. Hard cores har högt emotionellt och beräknande engagemang. 
Rationalists har högt beräknande men lågt emotionellt engagemang. Lovers har lågt 
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beräknande men högt emotionellt engagemang. Don’t-cares har lågt beräknande och 
lågt emotionellt engagemang. Byun och Dass (2015) kom i studien fram till att det 
beräknande engagemanget ökade efter en återkallelse för kunder med ett högt 
beräknande engagemang från början då inträdesbarriärer och det begränsade utbudet 
kändes ännu mer överväldigande efter produktåterkallningen. Det sjönk för kunder 
med ett lågt beräknat engagemang från början. Det emotionella engagemanget sjönk 
för alla utom Lovers, vars affektion för varumärket fungerade som en buffert för 
återkallningens negativa påverkan på varumärket.  
 
Aaker, Fournier och Brasel (2004) studie visar på hur kriser påverkar 
varumärkeskapital i företag baserat på vilken personlighet företaget har. Studien visar 
på att företag som enligt Aakers varumärkespersonligheter (Aaker 1997) faller under 
kategorin ärliga har svårare att hantera större kriser än företag som faller in under 
kategorin spännande (Aaker, Fournier och Brasel 2004). Korkofingas och Ang (2011) 
skriver också i sin artikel att starka varumärken tycks påverkas mer negativt men att 
fältet idag är spretigt och motsägelsefullt. Forskarna testar om varumärkeskapital 
skadas mer ju värre krisen är. De frågar sig också om starka varumärken kan komma 
tillbaka snabbare från en kris. Det konstateras att det finns forskning som pekar åt 
olika håll, där en sida säger att starka varumärken påverkas mer och en sida säger att 
de påverkas mindre än svagare varumärken. Ofta beror det på vad kunden har för 
föreställningar om företaget. Å ena sidan kan starka föreställningar dämpa en kris 
men kan å andra sidan också förstärka en kris (Korkofingas & Ang a.a). 
 
Dawar & Lei (2009) undersöker hur varumärken som har olika associationer påverkas 
av kriser. Författarna gör en uppdelning mellan brand crisis och product harm crisis. 
En brand crisis är en kris som är baserad på att attribut som är tillskrivna varumärken 
visar sig vara missvisande. Volvo är i artikeln exemplifierad som starkt förknippat 
med säkerhet. En product harm crisis är en kris där konsumenter kommit till skada av 
produkten eller varumärket. Författarna testar i första delen av studien hur företag 
påverkas utifrån hur relevant associationen som drabbas av återkallningen är för 
företagets image. Studien visar att företag som konsumenter är familjära med drabbas 
mindre om krisen inte anses vara relevant för företagets associationer. Författarna 
konstaterade även att varumärken som konsumenten inte var familjära med drabbades 
hårdare av en kris eftersom konsumenten i det fallet inte kunde avgöra om krisen var 
relevant eller inte i avsaknad av associationer. Det andra experimentet i studien 
undersökte huruvida familjära eller icke-familjära varumärken tog samma skada vid 
en product harm crisis. Resultatet visade att det inte gjorde någon större skillnad 
huruvida varumärket är familjärt eller inte för konsumenten i hens påverkan av krisen. 
Författarna sammanfattar båda experimenten i studien med att konstatera att hur 
allvarlig en brand crisis är baseras på hur relevant upplevs vara, samt hur familjär 
konsumenten är med varumärket. Dawar och Lei (a.a) konstaterar att brand crisis slår 
olika på olika varumärken med olika associationer, medan product harm crisis slår 
ungefär likadant oavsett associationer. Samtidigt menar de att: 
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“Furthermore, our results show that, even the same crisis can have very 
different effects on the brand evaluations of two differently positioned 
brands. For example, the same crisis about the “safety” attribute may 
severely affect the Volvo brand but not the Porsche brand.” (Dawar & Lei 
2009, s. 515)  

 
Vi upplever att det finns olikheter i resultaten från de olika studierna och därmed 
också en bra ingång för fortsatta studier.  
 
Fältet rörande product recall management tycks vara täckt av kvantitativa 
undersökningar. Undersökningarna ger en god överblick hur kunder gör val utifrån 
givna kriterier men det finns stora kunskapsluckor om man vill förstå konsumenternas 
tankar och hur de väljer att agera i förhållande till varumärken och återkallningar. Vi 
ser avsaknad av en djupare förståelse för hur olika varumärkesattribut kan påverka 
kriser olika för olika företag. Magno (2012) menar att forskningen på 
produktåterkallningar fortfarande är begränsad med tanke på hur mycket 
återkallningar ökat i antal de senaste åren. Magno (2012) poängterar att det behövs 
nya studier på området för att kunna ta hand om situationen kring återkallningar på 
bästa möjliga sätt. På American marketing associations vinterkonferens 2014 
konstaterades det dessutom att det är svårt att förstå product recalls inverkan på 
företags Brand image med kvantitativa studier och att det därför behövs kvalitativa 
studier på området (Xueming et al. 2014). 
 
Krishantering som forskningsområde, och då speciellt produktåterkallningar är ett 
relativt ungt område. Det har skett mycket forskning de senaste 30 åren, men det finns 
fortfarande mycket att undersöka. Forskningen har i många fall visat sig ge delade 
resultat som ofta inte har kunnat förklaras eftersom studierna varit kvantitativa. 
Samhället är i konstant förändring, likaså människors åsikter, krav och värderingar. 
Det är därför viktigt med aktuell kvalitativ forskning. 
 
Med en kvalitativ studie på varumärken och deras associationer kombinerat med 
återkallningar i bilbranschen vill vi presentera en djupare förståelse för hur företags 
associationer tycks påverka kundreaktioner. Bilindustrin används i flera studier inom 
forskningsfältet som exempel på produkter som relativt ofta drabbas av 
produktåterkallningar. Vi upplever därför att denna marknad är fördelaktig att 
fortsätta studera och viktig att utveckla kunskaperna inom. Ständigt ökande grad av 
teknisk komplexitet i bilarna och ett stort antal återkallningar hos olika tillverkare i 
branschen de senaste åren gör att det förefaller osannolikt att återkallningar inom 
produktkategorin bilar plötsligt skulle minska i antal. 
 
Med produktåterkallningar som ett nästan givet faktum är det av högsta intresse för 
företag att veta hur kunder och allmänheten reagerar på återkallningar och varför de 
reagerar som de gör. Wowak och Boone (2015) betonar att mycket forskning gjorts ur 
företags perspektiv och inte hur kunderna bemöter en produktåterkallning. Det är 
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därför av intresse att undersöka hur kunderna reagerar på produktåterkallningar. 
Denna studie kan vara ett bra verktyg för producenter av olika typer av känsliga 
produkter. Detta för att erbjuda en förklaring på hur kunder resonerar kring en 
återkallning och hur verksamheten kan påverkas av den. Hur kunderna påverkas och 
resonerar i dessa sammanhang är faktorer som är svåra att utröna i kvantitativa 
studier. Särskilt i industrier där varumärket och dess associationer är en av få “unika 
säljande poänger” är detta av extra stor vikt och intresse för företagen. Aaker (1991) 
nämner bilbranschen som en industri där många företag har valt att positionera sig 
med olika attribut för att differentiera sig från konkurrenterna. Därför är det viktigt för 
företagen att kunna minimera skadorna på varumärkena och ta hand om kunderna på 
rätt sätt vid återkallningar, något som är svårt utan några kvalitativa resultat att 
använda sig av. En kvalitativ studie ger en större möjlighet att få reda på varför 
kunden har olika krav på företag baserat på associationer som är kopplade till 
företagets varumärke än vad en kvantitativ studie gör. Därför anser vi att denna studie 
är av stor relevans för företag som är måna om sitt varumärke och sina associationer. 
 

	  



 13 

Syfte	  
Studiens syfte är att utöka och fördjupa förståelsen kring hur företags 
varumärkeskapital och dess varumärkesassociationer påverkar hur konsumenter 
reagerar på och bedömer ett företag vid en produktåterkallning. 

Frågeställningar	  
• Hur påverkar de associationer som är kopplade till varumärken graden av 

tillskrivning av plats/ansvar, kontrollerbarhet och stabilitet vid en 
produktåterkallning? 

• Hur påverkar de associationer som är kopplade till varumärken upplevelsen av 
en återkallnings dignitet?  
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Metod	  
Detta avsnitt beskriver studiens olika metodval och etiska överväganden. Avsnittet 
avslutas med en metoddiskussion. 

Teoretiskt	  förhållningssätt	  
I början av studien lades ett stort arbete ned på att få en god bild av forskningsfältet, 
stilbildande och betydande författare inom området samt väsentliga teorier i ämnet. 
Arbetet kan liknas vid det som Bryman och Bell (2013) beskriver som en systematisk 
litteraturgenomgång men i något enklare form. Artiklar som ansågs bidra med viktig 
kunskap sammanfattades för att till slut skapa en god bild av forskningsfältet och var 
vi kunde bidra med ny kunskap. Ur detta växte en problemformulering och en 
frågeställning fram, tillsammans med en teoretisk referensram. Med ursprung i denna 
referensram utfördes sedan studien. Studien är därmed deduktiv eftersom befintliga 
teorier och modeller förklarar det som undersöks (Bryman & Bell, 2013). Däremot 
förekommer det också delar där Bryman och Bell (a.a) menar att induktion är ett 
bättre sätt att beskriva studien, exempelvis då resultat från befintliga studier 
ifrågasätts och denna studie kan bidra med ny, förklarande kunskap.  
 
Alvehus (2013) menar också att det väldigt sällan går att förhålla sig varken helt 
deduktivt eller helt induktivt i en kvalitativ studie. Det finns i princip alltid någon 
form av teoretisk förförståelse som kan påverka ett induktivt arbetssätt (Alvehus, a.a). 
Alvehus (a.a) menar att ren deduktion också är svårt eftersom tolkning av empiri 
knappast kan göras enbart utifrån teorin och utan inblandning av forskarna och deras 
tolkning av den. Alvehus (a.a) utvecklar detta resonemang vidare och menar att 
kvalitativ forskning istället ofta handlar om abduktion. Abduktion beskriver Alvehus 
(a.a) som ett slags växelspel mellan induktion och deduktion. Det finns en 
medvetenhet om den teoretiska förförståelsen i tolkningen av empirin. I analysen av 
det insamlade materialet kan man därför också återvända till teorin för att få 
ytterligare förståelse till vad som egentligen uttrycks av intervjupersonerna och 
efterhand eventuellt förfina eller utveckla resonemang i de befintliga teorierna med 
hjälp av empirin. Alvehus (a.a) beskriver abduktion som ett växelspel mellan teori, 
empiri och reflektion vilket också beskriver arbetssättet i denna studie på ett bra sätt. 

Tolkningsperspektiv	  
Denna studie söker förklaringar till varför människor agerar som de gör i specifika 
situationer och hur de ställer sig till skapade uppfattningar om organisationer i dessa 
situationer. Studien kan därför anses ha ett hermeneutiskt-fenomenologiskt 
tolkningsperspektiv. Hermeneutiken handlar om tolkning och förklaring av 
människors beteende och handlingar. Studien söker inte nödvändigtvis en absolut 
sanning, fokus ligger på att förstå hur människor uppfattar och tolkar och reagerar på 
olika situationer (Bryman & Bell 2013).  
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Bryman och Bell (a.a) menar att denna typ av forskning ofta kan ge förvånande och 
utmanande resultat. Bryman och Bell (a.a) hänvisar till Hawthornestudierna där 
undersökningarna inte gav svar på de ursprungliga frågorna men visade sig ge andra 
resultat efter ändrat angreppssätt. På liknande sätt beskriver Alvesson och Kärreman 
(2007, återgiven i Rennstam & Wästerfors 2015) att tolkningen ofta kan handla om att 
hitta breakdowns, kollisioner där teoretisk förförståelse inte stämmer överens med hur 
empirin uppfattas och tolkas.  
 
Bryman och Bell (a.a) betonar att kvalitativ forskning ofta innebär tolkning på tre 
nivåer. Forskaren tolkar andras tolkningar av det undersökta fenomenet. Sedan tolkas 
detta resultat utifrån begrepp och teorier som används som referensram för studien. 
Kvale & Brinkmannn (2014, återgiven i Rennstam & Wästerfors 2015) beskriver 
tolkning på tre nivåer på ett liknande sätt menar dessutom att tolkning strävar efter att 
förstå det som inte sägs men som kanske underförstått menas. 

Urval	  
Intervjupersonerna i denna studie har avgränsats till individer i åldern 25-60 år 
eftersom de generellt sett ansågs ha den köpförmåga som krävs för att köpa en bil. 
Däremot valde vi att utesluta studenter ur studien eftersom deras köpkraft ansågs vara 
för låg och därför inte kunde bidra med informationen som eftersöktes. Bilar är 
högengagemangsprodukter och inte sällan dyra. Vi ansåg att intervjuobjekten vid 
tidigare köp, inför framtida köp eller av intresse för bilar skapat sig en tillräcklig bild 
av vad de undersökta varumärkena står för. Undersökningen utgick från ett 
bekvämlighetsurval, det vill säga intervjupersoner inom rätt åldersspann som fanns 
tillgängliga i närheten av forskarna användes i studien (Bryman & Bell 2013). Detta 
ansågs lämpligt eftersom en kvalitativ studie sällan behöver uppvisa samma 
generaliserbarhet som en kvantitativ, något som Bryman och Bell (a.a) också 
understryker. Däremot anser vi att studien inom sitt område kan anses ha en hög grad 
av överförbarhet då målgruppen är bred, intervjupersonerna både har varierande 
bakgrund och ålder samt att vi anser att studien kan vara intressant även för andra 
branscher än specifikt den som studeras. Intervjupersonerna bestod av tio personer 
inom det valda åldersspannet. Eftersom syftet i denna studie var att undersöka hur 
konsumenter resonerar kring återkallningar i relation till bilmärken ansåg vi att ingen 
särskild egenskap krävdes utöver redan nämnda möjlighet till bilköp. Dessutom valde 
vi att inte skilja på svar från män respektive kvinnor då det inte ansågs tillföra något 
till studien. 
 
Tabell 1. Intervjuöversikt 

Intervjuperson - Fiktivt namn Intervjuns längd Ålder på intervjuperson 

Intervjuperson 1 - Einar 37:16 58 

Intervjuperson 2 - Elsa 49:37 56 
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Intervjuperson 3 - Urban 47:03 60 

Intervjuperson 4 - Lennart 48:50 55 

Intervjuperson 5 - Kristina 33:02 57 

Intervjuperson 6 - Svea 29:44 25 

Intervjuperson 7 - Magnus 44:54 60 

Intervjuperson 8 - Mia 33:17 58 

Intervjuperson 9 - Alfons 20:39 59 

Intervjuperson 10 - Sara 40:08 30 

 
Dawar och Lei (2009) exemplifierar Volvo som ett varumärke som ofta associeras 
med säkerhet. Säkerhet är något som alla på ett eller annat sätt kan relatera till och 
som därför ansågs intressant att studera. Därför valde vi Volvo som ett av 
varumärkena som påverkas av en återkallning i det fiktiva pressmeddelande som 
presenterades för intervjupersonerna. 
 
BMW valdes för att vi ville jämföra Volvo med ett annat välkänt bilvarumärke som 
istället hade kvalitet som sin huvudsakliga association. Enligt J.D. Powers (2016) 
senaste mätning är BMW på femteplats i listan över bilmärken med högst kvalitet. 
Med endast Porsche som enda icke-asiatiska tillverkare ovanför BMW i listans fem 
bästa märken valde vi att använda BMW då vi ansåg att märket upplevs mindre lyxigt 
och nischat än Porsche men med något högre status hos gemene man än de asiatiska 
tillverkarna som exempelvis Kia och Hyundai. Dessutom var vi måna om att inte 
skapa konflikter med tidigare stora och välkända återkallningar. Därför valdes 
exempelvis Volkswagen och Toyota bort redan från början på grund av tidigare 
återkallningar gällande utsläpps- respektive broms- och gaspedalsproblem. Detta för 
att undvika negativ påverkan på studiens pålitlighet och äkthet då intervjupersonerna 
kan ha påverkats av dessa händelser. 

Intervju	  
Kvalitativa djupintervjuer har i denna studie använts som källa till insamling av data. 
Intervjuer som datainsamlingsmetod kan användas både i kvantitativa och kvalitativa 
studier. Eftersom denna studie är kvalitativ har intervjuerna utformats på ett sätt som 
är lämpligt för detta. Frågorna i intervjuerna har varit av öppen karaktär för att främja 
ett så öppet beskrivande från intervjupersonerna som möjligt. Bryman och Bell (a.a) 
menar att det i kvalitativa intervjuer är viktigt att ställa öppna frågor för att få 
beskrivande och uttömmande svar. Dessutom är det viktigt att låta intervjupersonerna 
ta sidospår och utveckla sina beskrivningar i intervjuerna (Bryman & Bell, a.a), något 
som också beaktades. 
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Semistruktur	  
Inför intervjuerna utformades en intervjumall. Detta ansågs viktigt för att kunna vara 
trygga i att samtliga delar som vi ville behandla också kom att behandlas under 
intervjuerna. Mallen var därför också sorterad efter olika teman baserade på olika 
aspekter i teorierna. För att inte gå miste om intressant information från 
intervjupersonerna fanns hela tiden möjligheten att gå utanför intervjumallen med 
följdfrågor och liknande. Detta nyttjades vid varje intervju. 
 
Samtliga intervjuer i studien har varit av semistrukturerad karaktär. Detta är en 
intervjutyp som Bryman & Bell (a.a) beskriver som lämplig vid en kvalitativ studie. 
Intervjuernas flexibilitet har dessutom kunnat anpassas till lämplig nivå för studien. 
Eftersom syftet med studien varit tydligt redan från start kunde därför intervjuerna 
göras något mer strukturerade för att sedan underlätta analysen. Inför intervjuerna 
upprättades en intervjuguide med några relevanta frågor och teman uppställda för att 
säkerställa att den informationen som eftersöktes också togs upp i intervjuerna. 
Dessutom möjliggjorde intervjuguiden ett sätt att kunna upprätthålla en röd tråd 
genom intervjuerna. Även om intervjupersonerna ibland avvek något från det aktuella 
ämnet ansågs det vara en viktig del i uppfattningen av det som beskrevs, något som 
Bryman och Bell (a.a) också betonar som viktigt. Detta lades stor vikt vid eftersom 
det i studien var viktigt att få fram känslor, uttryck och ärliga reaktioner hos 
intervjupersonerna. 
  
Under intervjuernas gång användes följdfrågor för att få ytterligare djup i 
intervjupersonernas svar. Flertalet intervjupersoner ombads också i intervjuerna att 
utveckla sina resonemang. Detta för att resonemangen skulle bli så tydliga som 
möjligt och sedan underlätta kodnings- och analysarbetet för studien. Frågor som 
överhuvudtaget inte fanns med i intervjuguiden användes också i intervjuerna där det 
ansågs nödvändigt. Bryman och Bell (a.a) menar att det i kvalitativa intervjuer också 
är viktigt att notera detaljer utöver vad intervjupersonerna säger. Eventuell ironi, 
betoningar, minspel eller gester noterades och användes där det ansågs nödvändigt för 
att kunna uttrycka vad intervjupersonen verkligen menade i sina resonemang. 

Pressmeddelande	  
Två pressmeddelanden hade före intervjuerna utformats (Bilaga 1; Bilaga 2). 
Pressmeddelandena hade samma text och innehåll men en viktig skillnad i att Volvo 
var avsändare för den ena och BMW avsändare för den andra. Pressmeddelandena 
beskriver en fiktiv återkallning riktad till kunder där Volvo respektive BMW 
återkallar bilar som har problem med anslutningen till krockkudden på 
passagerarsidan i sina bilar. I pressmeddelandet står det "As a result of faulty 
connections between the airbag (from an external supplier) and the car the airbag in 
the passenger [...]" (Bilaga 1; Bilaga 2). Detta textstycke möjliggör för 
intervjupersonen att hålla antingen bilföretaget eller underleverantören ansvarig för 
den återkallning som sker. Pressmeddelandet beskriver vidare att krockkudden har 
utlöst på ett bristfälligt sätt i 0,3 % av tillverkarnas tester, något som skulle kunna 
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orsaka kroppsskada vid en olycka. Vidare beskriver pressmeddelandena att 600 000 
bilar mellan år 2006 och 2016 är drabbade och sedan vilka modellserier från 
respektive tillverkare som påverkas. Meddelandet avslutas med att kunderna själv kan 
kontrollera om deras bil påverkas av återkallningen, antingen genom att skriva in 
chassinumret på bilen på en hemsida eller genom att kontakta ett serviceställe. 
 
Pressmeddelandena utformades med hjälp av och inspiration från en verklig 
återkallning med tillhörande pressmeddelande för att skapa ett så trovärdigt 
meddelande som möjligt. Delar av pressmeddelandet kopierades rakt av. Andra delar 
korrigerades för att på ett bättre sätt återspegla en större återkallning med risk för 
kroppslig skada för kunden. Pressmeddelandet skrevs på engelska för att efterlikna 
existerande meddelanden. Vår förhoppning var att detta skulle skapa ett större 
förtroende för meddelandet. 

Intervjuförfarande 
För att skapa en trivsam och öppen samtalsmiljö inleddes varje intervju med öppna 
frågor där intervjupersonen fritt fick berätta lite om sig själv. Förhoppningen var att 
detta skulle kännas trivsamt och avslappnat för intervjupersonen samt att Bryman och 
Bell (2013) menar att det kan vara viktigt att ha bakgrundsinformation för att kunna 
sätta intervjupersonernas svar i en kontext. Därefter övergick frågorna till mer 
ämnesspecifika, bland annat i form av intervjupersonens relation till de utvalda 
varumärkena och till bilar i allmänhet. Här var det viktigt för studien att identifiera 
vilken bild intervjupersonen hade av vardera företag, samt vilka associationer hen 
tillskrev varumärkena.  
 
Studien byggdes sedan upp på liknande sätt som Dawar och Leis (2009) 
undersökning. Intervjupersonen fick läsa ett av pressmeddelandena vartefter öppna 
frågor som berörde bland annat plats/ansvar, kontrollerbarhet och stabilitet ställdes för 
att identifiera vem intervjupersonen tillskriver ansvar. Här var det viktigt att hela tiden 
förstå intervjupersonens resonemang och åsikter. Det andra pressmeddelandet 
presenterades något senare under intervjun med motsvarande frågor efter att 
intervjupersonen läst den. Intervjun mynnade sedan ut i resonemang kring likheter 
och skillnader mellan de olika varumärkena, och hur intervjupersonerna upplevde att 
de påverkades av återkallningen som nämnts i pressmeddelandet. 
 
Ordningen i intervjun mellan de två varumärkena varierades så att hälften av 
intervjupersonerna började med BMW och den andra hälften började med Volvo då 
ordningen ansågs vara en bidragande aspekt i hur intervjupersonen svarade, speciellt 
eftersom pressmeddelandena beskriver samma fiktiva fall. 
 
I den avslutande delen av intervjun ställdes mer allmänna frågor om 
produktåterkallningar och hur intervjupersonen ansåg att dessa bör gå till. I slutet av 
varje intervju valde vi att fråga intervjupersonerna om de ville diskutera eller lägga till 
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något till det som sagts under intervjun, något som i vissa fall skapade mer djup till 
några av svaren och tydligare resonemang från intervjupersonerna. 
 
Under intervjuerna var det viktigt att inte låta den teoretiska förförståelse som fanns 
hos oss som forskare påverka hur intervjupersonerna svarade på frågorna, detta lades 
stor vikt vid för att studien i slutändan skulle kunna ge en så rättvis och äkta bild som 
möjligt av intervjupersonernas svar och reaktioner. För att skapa så avslappnad och 
trygg miljö som möjligt för intervjupersonerna har majoriteten av intervjuerna gjorts i 
deras hem eller på deras arbetsplatser. Vår förhoppning var att den trygga och 
välkända miljön skulle skapa mindre distraktioner hos intervjupersonen och främja 
öppna och ärliga svar. Majoriteten av intervjuerna har genomförts med två intervjuare 
då vi märkte att det ofta skapade en bättre och mer dynamisk intervju som 
möjliggjorde bättre och mer givande följdfrågor med djupare svar från 
intervjupersonerna som resultat. 

Inspelning	  och	  transkribering	  
Samtliga intervjuer spelades in med digital inspelningsutrustning. Detta för att 
möjliggöra så hög ljudkvalitet som möjligt och förenkla arbetet med transkribering av 
materialet efteråt (Bryman & Bell 2013). Bryman & Bell (2013) menar att inspelning 
av intervjuer underlättar en tydlig och noggrann analys av materialet. Det möjliggör 
repetition av intervjupersonernas svar och därmed också en djupare förståelse till det 
som sades under intervjun. 
 
Intervjuerna som utförts har lyssnats igenom ett flertal gånger av varje gruppmedlem 
för att uppnå hög förtrogenhet till det empiriska materialet. De delar som ansågs 
relevanta för studien transkriberades. På detta vis kunde vi i mesta möjliga mån 
undvika att gå miste om sammanhang och viktiga poänger i intervjupersonernas 
redogörelser, något som annars kan inträffa om bara små enskilda citat ur intervjuer 
transkriberas. De detaljer som noterats utöver vad som sagts (minspel, gester och 
liknande) skrevs också in i de transkriberade delarna av intervjuerna om de ansågs 
vara av betydelse för sammanhanget. 

Den	  kvalitativa	  studiens	  grundbultar	  
Lundahl och Skärvad (1999) beskriver några grundläggande punkter för kvalitativa 
studier. Efter varje citat förklarar vi hur denna studie tagit hänsyn till det som Lundahl 
och Skärvad (a.a) beskriver. 
 

“hermeneutiska studier utgår från vad människor sagt, skrivit, tänkt och 
gjort samt resultatet av människors beslut och handlingar i form av 
byggnader, produkter, värderingar, symboler etc.” 

 
Genom att utgå från välkända modeller inom Brand equity kombinerat med 
attribution theory har material från intervjuer analyserats för att utreda hur 
konsumenter reagerar på product recalls från företag med tydliga associationer.  
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“Det gäller att se saker och ting genom de studerade aktörernas ögon och 
beskriva och uttrycka händelser, handlingar etc utifrån de studerade 
personernas perspektiv. Undersökaren vill förstå motiv, innebörd, 
betydelse etc.”  

 
Genom djupintervjuer har vi kunnat sätta oss in i hur konsumenter tänker kring 
produktåterkallningar och hur varumärken påverkar och påverkas av dessa ur en 
konsuments perspektiv. Med djupintervjuer fick vi en tydlig bild av hur konsumenter 
reagerar och bland annat hur olika delar av Aakers (1991) teorier om Brand Equity 
påverkar företag när de tvingas återkalla sina produkter. 
 

“Alla tolkningar påverkas av tidigare erfarenheter, uppfattningar och 
föreställningar - den sk förförståelsen. Tolkningarna är 
“teoriimpregnerade” och perspektivstyrda. Vid kvalitativa studier är det 
viktigt att vara medveten om hur perspektivet styr tolkningen samt att i 
många fall utgå från många olika perspektiv” 

 
Vi har varit medvetna om att våra intervjufrågor påverkar intervjupersonernas svar. 
Svaren har granskats och analyserats noggrant för att i mesta möjliga mån kunna 
undvika en vinklad bild av det som undersöktes. Total objektivitet är inte möjlig i 
denna typ av studie. Vi har även valt att anpassa våra frågor mellan de olika 
intervjuerna för att minimera den möjliga påverkan vi har på svaren. På detta vis anser 
vi att studien uppvisar en äkthet i form av det som Bryman och Bell (a.a) beskriver 
som en rättvis bild av åsikter och uppfattningar som delgivits oss i intervjuerna. 
 

“Detaljerade beskrivningar av sociala miljöer och sammanhang är ofta 
nödvändiga för att det skall vara möjligt att förstå hur en individ tolkar 
sin “livsvärld” och det beteende som följer denna tolkning” 

 
Genom att låta intervjuerna ta sin tid och låta intervjupersonerna detaljerat och 
uttömmande beskriva svaren på frågorna anser vi att studien innehar ett gediget 
underlag för att kunna beskriva ett detaljerat kundperspektiv rörande brand equity och 
attribution theory. 
 

“vid kvalitativa studier är det ofta lämpligt att studera förlopp och 
processer, dvs undersöka hur fenomen utvecklas och förändras över 
tiden” 

 
Med bilars ökade tekniska komplexitet har också antalet produktåterkallningar ökat 
de senaste åren. Vi ville därför utforska hur dessa återkallningar kunde påverka 
varumärkena för att kunna bidra med ny kunskap och eventuellt också nya sätt att 
hantera dessa händelser i företagen. 
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“forskaren bör undvika förstrukturerade och detaljplanerade 
undersökningar och vara beredd att ompröva problemställning, metoder 
och angreppssätt under genomförandet av undersökningen” 

 
“många gånger gäller det att formulera och pröva teori samtidigt med 
informationsinsamling och undvika att utgå från teori och begrepp som 
formulerats före fältarbetet” 

 
Genom att kritiskt granska frågeställning, syfte och problemformulering under 
arbetets gång har vi undvikit att bli alltför detaljstyrda och behållit en öppenhet mot 
studiens ämne. När det har behövts har vi ändrat eller vridit på studiens syfte och 
utformning. För att undvika detaljstyrda intervjuer har vi valt att endast använda 
intervjumallen som en guide och inte ett manus.  

Etiska	  ställningstaganden	  
Under studiens gång har vi gjort olika etiska ställningstaganden. Några av dem 
bestämdes redan inledningsvis i studien, andra bestämdes under arbetets gång efter 
noggranna överväganden och utvärderingar av eventuella effekter. Vi var under 
arbetets gång måna om att få så trovärdiga resultat som möjligt utifrån de givna 
förutsättningarna men givetvis utan att förbise några etiska regler och förhållningssätt.  
 
Inför varje intervju berättade vi för intervjupersonen att intervjun skulle handla om 
bilar och beskrev sedan vilka moment som skulle komma att ingå och ungefär hur 
lång tid det skulle ta. Detta moment gjordes i enlighet med informationskravet 
(Bryman & Bell 2013). Därefter valde vi i enlighet med samtyckeskravet (Bryman & 
Bell a.a) att informera intervjupersonen om att deltagandet i studien var frivilligt och 
således kunde avbrytas när som helst under intervjun om det fanns en önskan om det. 
Intervjupersonen fick även godkänna att intervjun spelades in. När intervjun var 
genomförd informerade vi intervjupersonerna mer noggrant om syftet med studien, 
intervjuerna och att de pressmeddelanden gällande återkallningar som 
intervjupersonen läst var fiktiva. På detta vis kunde vi fullfölja informationskravet 
och dessutom undvika att ge intervjupersonen falska förespeglingar (Bryman & Bell 
a.a). 
 
I studien valde vi att anonymisera alla intervjupersoner, dels för att det inte skulle 
tillföra något till studien att använda deras riktiga namn och dels för att vi ansåg att de 
skulle kunna dela med sig av tankar och resonemang på ett mer ärligt och målande vis 
om de visste att de senare skulle få vara anonyma i studien. Allt material med 
koppling till studien har förvarats på en gemensam, lösenordsskyddad 
lagringsplattform online. Eventuella backuper på egna hårddiskar har också 
lösenordsskyddats för att motverka spridning till obehöriga. På detta vis har vi kunnat 
säkerställa att obehöriga inte har kunnat komma åt någon känslig information eller 
några personuppgifter. För att ytterligare försäkra oss om att intervjupersonerna 
förblev anonyma valde vi att använda fiktiva namn i dokument där namn på 
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intervjupersonerna annars kunde förekomma. Namnen på intervjupersonerna är sedan 
även fingerade i studien. Detta beskriver Bryman och Bell (a.a) som konfidentialitets- 
och anonymitetskravet. 
 
Bryman och Bell (a.a) beskriver nyttjandekravet och menar att uppgifter och 
information som samlas in under studien enbart får användas för studiens ändamål. Vi 
kommer inte att lämna ut några uppgifter eller någon information utöver den som 
behandlats i studien.  

Metoddiskussion	  
En strävan efter högsta möjliga resultat utifrån de förutsättningar som var givna i de 
metodval som gjordes har hela tiden funnits hos forskarna. Under intervjuerna sökte 
vi hela tiden efter en så hög objektivitet som möjligt, att inte styra intervjupersonerna 
i deras svar ansågs vara väldigt viktigt. En hög tydlighet i frågor och 
pressmeddelanden var något som hela tiden eftersträvades. En medvetenhet om att 
intervjupersonerna under intervjuerna kan ha missförstått syftet med frågorna 
och/eller pressmeddelandena finns men det finns inga misstankar om att detta skedde 
under någon av intervjuerna. Några av intervjupersonerna upplevdes besvärade över 
att pressmeddelandena var på engelska, något som eventuellt kan ha försämrat deras 
möjligheter att ta till sig budskapen.  
 
En helt objektiv eller opåverkad bild av verkligheten kan ej uppnås genom kvalitativa 
intervjuer. Vi anser trots det att den semistrukturerade intervjun var den lämpligaste 
datainsamlingsmetoden för denna typ av studie. Fokusgrupper övervägdes som 
alternativ metod för insamling av information. Ämnet skapar visserligen ett bra 
underlag för diskussion men vi tror att fokusgrupper hade gjort att små viktiga svar 
och tankar lätt hade försvunnit i den stora diskussionen och den gruppdynamik som 
lätt uppstår i fokusgrupper. Eftersom vi var måna om att få med just dessa tankar, 
resonemang och funderingar från intervjupersonerna valdes fokusgruppen bort som 
datainsamlingsmetod till förmån för semistrukturerade intervjuer. 
 
Eftersom vi valde att avgränsa intervjupersoner enbart utifrån ålder valde vi att riskera 
att intervjupersonen helt saknade kunskaper eller intresse för bilar i allmänhet eller 
våra utvalda varumärken i synnerhet och därför inte kunde svara på frågorna på ett 
riktigt sätt. Detta var inget som vi upplevde under intervjuerna men något som 
möjligen bör beaktas och utvärderas om vidare studier skall utföras på ämnet. 
 
Vi anser att denna studie håller hög tillförlitlighet i och med att den utförts i enlighet 
med de regler som finns att förhålla sig till. Studiens pålitlighet är hög i och med 
tydliga beskrivningar av utförande, urval, vägval och etiska ställningstaganden. De 
metod- och procedurval som gjorts i studien har skett i samråd med utsedd handledare 
för studien. Handledaren kan ses som den granskande kollega som Bryman och Bell 
(a.a) redogör för och styrker därmed studiens pålitlighet ytterligare. 
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Studiens äkthet kan motiveras med att den bild som intervjupersonerna framställt 
under intervjuerna är densamma som vi framställt i studien. Däremot kan vi inte vara 
säkra på att resultatet hade blivit detsamma om andra intervjupersoner hade tillfrågats. 
Inte heller om representanter från de undersökta varumärkena hade haft samma 
uppfattningar om vare sig varumärkenas associationer eller effekterna av 
återkallningarna, något som denna studie inte heller var avsedd att svara på. 
 
Det går inte att bortse från att en kvalitativ studie aldrig kan ge en helt objektiv bild av 
verkligheten. Intervjupersonerna tolkar situationer utifrån sina världsbilder och 
uppfattningar. Sedan tolkas deras svar utifrån teorier samt forskargruppens världsbild 
och uppfattningar. Denna problematik i utebliven objektivitet kan också ses som en 
betydande möjlighet till djup och intressant tolkning med möjlighet till betydande 
slutsatser. I enlighet med syfte och problemformulering anser vi att rätt metodval 
gjorts för att kunna genomföra studien på ett så trovärdigt sätt som möjligt. 
 
Vi anser att vi med de genomförda tio intervjuerna uppnått teoretiskt mättnad. Det vill 
säga att det empiriska material som samlats in varit mer än tillräckligt för att kunna 
genomföra en trovärdig och givande analys. 
 
Studien uppvisar ett stort antal källor som belägg för påståenden, resonemang och 
teorier. Källkritiken har varit viktig i sökandet efter och användandet av dessa för att i 
slutändan kunna upprätthålla hög kvalitet på studien. Vi har i mesta möjliga mån 
använt oss av vetenskapliga artiklar från trovärdiga författare inom forskningsfältet. 
För att belysa nutida produktåterkallningar användes dagstidningar och facklitteratur 
för att visa på nutida relevans och allmänintresse. Vi har under arbetets gång haft ett 
kritiskt förhållningssätt till informationen som tagits in, bearbetats och sedan använts. 
Alvehus (2013) menar att det kritiska förhållningssättet inte skall tolkas som allmän 
skepsis eller kritik mot allt man läser och väljer sedan att betona att det handlar om att 
kunna ta riktiga ställningstaganden och sedan kunna motivera dem på ett trovärdigt 
sätt. 
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Teori	  
I teoriavsnittet redovisas de teoretiska områden som sedan användes som 
referensram i analysen. Fokus ligger på Aakers varumärkeskapital och attribution 
theory. Även Kellers artiklar som berör samband mellan kundrespons och 
märkesimage och källor till associationer presenteras. 

Varumärkeskapital	  
Varumärkeskapital kan delas in i fyra dimensioner: varumärkeslojalitet, 
varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer (Aaker 1991).  
 

 
Figur 1. Brand Equity Dimensions (Crescitelli & Figueiredo 2009) 

Varumärkeslojalitet 
Aaker (1991) betonar vikten av att behålla kunder och hålla dem nöjda istället för att 
leta efter nya kunder eftersom det är en mycket resurskrävande process. Lojalitet till 
varumärken är ofta kärnan för ett företags varumärkeskapital och fungerar som ett 
mått på hur fäst en konsument är till varumärket. Högre lojalitet leder till lägre risk 
för att kunderna ska byta till en konkurrent. Aaker (a.a) nämner Perrier-fallet, där 
flaskvattenföretaget Perrier efter en större återkallning förlorade lojalitet hos 
majoriteten av sina kunder. Att lojalitet till varumärken är en stor fördel för företag är 
väl undersökt och dokumenterat. Reichheld och Sasser (1990) påpekar att lojala 
kunder ofta är anledningen till att ett företag är större än det andra. Att locka nya 
kunder till företag är en dyr aktivitet, genom att istället ta hand om de kunderna 
företag har kan pengarna användas på bättre sätt. Reichheld och Sasser (a.a) menar att 
kunder behöver bli helt nöjda med ett företags erbjudande för att förbli lojala. Ett sätt 
för att uppnå höga nivåer av nöjdhet poängterar Reichheld och Sasser (a.a) vikten av 
att erbjuda en mycket bra service till sina kunder. I förlängningen kan ett skickligt 
kundarbete leda till att kunder automatiskt kommer till företaget på grund av 
rekommendationer från nuvarande kunder (Reichheld 2003).    

Varumärkeskännedom 
Eftersom konsumenter oftast väljer det alternativ som de känner till bäst kommer 
varumärken med god varumärkeskännedom i högre utsträckning väljas framför mer 
okända alternativ. Varumärkeskännedom skapar en länk mellan produkt och 
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varumärke, så kunden ska kunna förstå vilken produkttyp som olika varumärken 
tillhör. Aaker (1991) beskriver märkeskännedom som ett ankare för att skapa 
förutsättning för att länka flera associationer till varumärket. Kännedom leder också 
till att produkterna blir familjära för kunderna, vilket i längden kan leda till 
uppskattning av varumärket (Aaker a.a), detta kallas Familiarity-liking. 
Uppskattningen till ett varumärke menar Aaker (a.a) kan driva köpbeslut istället för 
att utvärdera olika attribut hos varumärken, vilket brukar vara det vanliga 
tillvägagångssättet vid köp. En hög grad märkeskännedom leder också till högre 
tillförlitlighet, även om den potentiella kunden inte kommit i kontakt med märket 
tidigare. Den fjärde och sista egenskapen för märkeskännedom är att det erbjuder 
varumärket en automatisk ingång i konsumenters utvärderingsprocess. 

Upplevd	  kvalitet 
Upplevd kvalitet är en viktig influens för köpbeslut och märkeslojalitet och handlar 
främst om hur kunder upplever kvaliteten. Kvaliteten kan upplevas på flera sätt och 
baseras på olika källor. Aaker (1991) delar in kvaliteten i: 

• Objektiv kvalitet - hur bra service företaget erbjuder jämfört med sina 
konkurrenter, 

• Produktbaserad kvalitet - produktens sammansättning av olika komponenter 
• Tillverkningskvalitet.  

 
Vad som gör att en produkt upplevs hålla en hög kvalitet beror på vilken kontext 
produkten används i. Antingen kan produkten i sig hålla en hög kvalitet eller så kan 
kunden uppleva hög kvalitet när hen interagerar med företaget vid ett servicetillfälle.  
 
Aaker (1991) räknar upp fem sätt som upplevd kvalitet genererar värde till ett 
varumärke. För det första påverkar olika varumärkes upplevda kvalitet vilka 
produkter som kunder utvärderar i sin köpprocess. Eftersom det sällan finns tid för 
kunden att samla in tillräckligt med information om alternativen kommer hen då ta det 
alternativ som tycks ha bäst kvalitet, alltså inte det märke som objektivt har bäst 
kvalitet. För det andra handlar det om vilken kvalitet företag vill utstråla för att 
konkurrera på marknaden. Är man ett medvetet budgetmärke eller vill man utstråla 
hög kvalitet och röra sig mot ett högre segment? För det tredje kan upplevd kvalitet 
driva en prispremie som företag kan ta ut mot sina kunder. Prispremien kan sedan 
användas för att stärka varumärket ytterligare och förstärka den upplevda kvaliteten 
med t.ex. god service. För det fjärde menar Aaker (a.a) att inte bara konsumenter 
kommer bli intresserade av ett varumärke som erbjuder hög kvalitet. Även 
distributörer och franchisetagare kommer öka sitt intresse för företagets produkter, 
vilket kan ge fördelaktiga avtal parterna emellan. Slutligen kan upplevd kvalitet lägga 
grund för framgångsrika märkesförlängningar. 
 
Aaker (a.a) presenterar siffror från PIMS som pekar åt att en av de viktigaste 
faktorerna för ett företags framgång är den relativa kvaliteten jämfört med sina 
konkurrenter. Upplevd kvalitet påverkar marknadsandel, pris och vinst. 
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Varumärkesassociationer 
Aaker (1991) poängterar ett varumärkes vikt för företag. Varumärket hjälper till att 
lagra information och kan laddas med associationer. Associationer räknas som allt 
som kopplas till minnet av ett märke. Ju fler kopplingar ett företag har till en 
association desto starkare blir denna association förknippad med företaget.  
 
Brand Image beskriver Aaker (a.a) som en uppsättning av associationer, när det finns 
en given referensram inträffar positionering när olika företag försöker förmedla på 
vilket sätt de skiljer sig från sina konkurrenter. Association och image är två saker 
som likt upplevd kvalitet endast representerar tolkningar och inte på ett objektivt sätt. 
Image och associationer används för att positionera ett varumärke. En märkesposition 
förklarar hur kunder uppfattar ett märke. Likt upplevd kvalitet genererar associationer 
värde genom att ge motiv till köp, positionering och märkesförlängningsmöjligheter. 
Dessutom kan unika associationer bygga lojalitet. Associationer kan också användas 
för att hjälpa kunder att komma ihåg varumärket och vad det står för. Dessutom kan 
associationer skapa positiva attityder mot varumärket som gör företags produkter mer 
attraktiva. Framförallt anser Aaker (a.a) att länka olika attribut till varumärken är 
extra viktigt. Om attributet är meningsfullt skapas ett köpmotiv. Aaker (a.a) Nämner 
bilindustrin där olika attribut används av olika märken för att differentiera sig. Enligt 
Aaker (a.a) finns det en skillnad mellan produktattribut och kundfördelar. 
Produktattribut kan sägas ha en rationell fördel och kundfördelen kan knytas till en 
psykologisk fördel.  

Varumärkesassociationer	  och	  användarimage	  
Varumärkesassociationer kan beskrivas med framförallt tre faktorer; attributes 
(attribut), benefits (fördelar) och attitudes (attityder) (Keller 1993). Attributen kan 
enligt Keller (a.a) delas upp i produktrelaterade attribut samt icke-produktrelaterade 
attribut. De icke-produktrelaterade attributen handlar om externa faktorer i relation till 
hur varumärket konsumeras och uppfattas. Keller (a.a) delar upp dessa i fyra olika 
kategorier: 

• Prisinformation. 
• Paketering eller information om produktens utseende. 
• Användarassociationer - vilka typer av personer som använder 

produkten/tjänsten. 
• Användningsassociationer - var och i vilka typer av situationer som 

produkten/tjänsten används. 
 
Prisinformationen och produktens/förpackningens utseende är saker som konsumenter 
tar ställning till men som inte alltid står i direkt relation till produkten i sig. En 
produkt kan exempelvis vara väldigt dyr men ändå uppfattas som prisvärd samtidigt 
som en väldigt billig produkt kan uppfattas som ett dåligt köp. Hur produkten är 
förpackad eller dess utseende är också en del av upplevelsen men står ofta inte i direkt 
relation till produktens prestanda (Keller a.a). Keller (a.a) menar att användar- och 
användningsassociationer kan komma direkt från en konsuments upplevelse av 
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varumärket. De kan komma indirekt genom den bild av varumärket som framställs i 
exempelvis varumärkets marknadsföring eller av de som använder varumärket. 
Användarassociationer menar Keller (a.a) brukar behandla demografiska och 
psykografiska faktorer framförallt. Användningsassociationer behandlar bland annat i 
vilka sammanhang produkterna/tjänsterna används, exempelvis tid på året eller om 
det är en formell eller informell situation. Dessa attribut kan i sin tur skapa 
personligheter hos varumärkena. Varumärken kan därmed också karaktäriseras utifrån 
sina personligheter, till exempel kan ett varumärke upplevas ungdomligt eller ärligt. 
En vanlig kategorisering av varumärkespersonligheter är ärligt, spännande, 
tufft/robust, kompetent och sofistikerat (Aaker 1997). Aaker (1991) menar också att 
ett sätt att mäta ett varumärkes associationer kan vara att be kunder beskriva ett 
varumärkes användare. 
 
Fördelarna är de värden som konsumenter applicerar på en produkt eller tjänst, en 
slags värdering av vad de upplever att produkten/tjänsten kan göra för dem. Keller 
(1993) delar upp fördelarna i tre olika varianter: 

• Funktionella fördelar 
• Upplevda fördelar 
• Symboliska fördelar 

De funktionella fördelarna är ofta starkt kopplade till de produktrelaterade attributen 
och handlar alltså om hur konsumenter upplever produktens funktionsmässiga 
fördelar på marknaden (Keller a.a). De upplevda fördelarna handlar mer om hur det 
känns att använda produkten och är starkare kopplad till känslor, upplevelser och 
mjuka värden snarare än hårda värden i form av exempelvis prestandaövertag (Keller 
a.a). De symboliska fördelarna relaterar till användarens självbild och hur väl 
produkten bidrar till att uppnå denna hos konsumenten (Keller a.a). 
 
Wilkies (1986, återgiven i Keller 1993) definierar brand attitudes och menar att det är 
konsumentens sammanfattade utvärdering av varumärket. Azjen och Fishbeins (1980, 
återgiven i Keller 1993) Expectancy value-modell är en av de mest kända modellerna 
i anknytning till varumärkesattityd. Azjen och Fishbein (a.a) formulerar attityder mot 
en produkt som en multiplikation mellan faktorerna 1. Salienta föreställningar som en 
kund har om ett varumärke och 2. Hur bra det är att kunderna har den föreställningen 
om varumärket. Dessa relaterar till både icke produktspecifika och produktspecifika 
egenskaper. Författarna menar att endast viktiga attribut kan skapa åsikter om 
huruvida de är bra eller dåliga. Exempel på mindre viktiga attribut är förpackning, 
medan viktiga attribut kan vara symbolism som till exempel att en vara anses vara 
särskilt förknippad med hållbarhet. 
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Figur 2. Expectancy-valuemodellen (Palmgreen 1984 hänvisad av University of 
Twente u.å) 

 
Hur väl varumärkesassociationerna fungerar beror på vilka attribut de får kunden att 
relatera till (Keller 1993). Om ett attribut får kunderna att känna att produkten kan 
tillfredsställa deras behov fungerar förmodligen associationerna som det är tänkt. Om 
kunderna däremot bara kan komma att tänka på ”onödiga” attribut i relation till ett 
varumärke spelar förmodligen inte associationerna så stor roll, då har man 
misslyckats med sina varumärkesassociationer (Keller a.a). Konsumenterna väljer helt 
enkelt att inte bry sig så mycket om ett varumärke om det inte kännetecknas av 
attribut som har betydelse för konsumenten. Om attributen är onödiga och oviktiga 
väljer konsumenten helt enkelt bort varumärket utan att göra någon vidare bedömning 
av det (Keller a.a). 
 
Keller (1993) menar att även associationernas styrka och hur unika de är spelar roll i 
hur varumärkets image uppfattas. Associationernas styrka är enligt Keller (a.a) en 
kombination av hur mycket och på vilket sätt man behandlar informationen från 
varumärket. När konsumenterna aktivt tänker på och bearbetar informationen skapas 
starkare associationer till varumärket i fråga. Keller (a.a) betonar också att dessa 
associationer ofta sitter kvar länge i konsumenternas minne. Att ett varumärkes 
associationer är unika i förhållande till konkurrenternas kan vara en viktig faktor i att 
lyckas som företag (Keller a.a). Keller poängterar samtidigt att ett varumärke på en 
icke-konkurrensutsatt marknad trots allt ofta delar associationer med andra 
varumärken för att exempelvis skapa en tydligare kategori för sin uttänkta målgrupp. 
 
Keller (1993) konceptualiserade vad han kallade för Customer based brand equity 
(kundbaserat märkeskapital). Begreppet kan beskrivas som märkeskapital ur ett 
konsumentperspektiv och handlar till stor del om associationer och Brand image. 
Keller (1993) beskriver konsumentbaserat märkeskapital som när ett varumärke 
förstärker förväntningar mer än om det hade varit en generisk produkt med samma 
marknadsmix. Detta görs genom associationer och märkeskännedom. 
 
Keller (1993) understryker vikten av att analysera varifrån konsumenters 
associationer kommer från. Associationer får kunder till exempel i direkt kontakt med 
den service/produkt som företaget erbjuder. Kunder får dessutom associationer genom 
kommunikation om produkt/service från företag, annan kommersiell verksamhet eller 
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word-of-mouth. Av dessa metoder tycks direkt kontakt med produkten producera 
starkast associationer (Keller a.a). 
Det finns också sekundära associationer som skapar uppfattningar om företag. Keller 
(1993) listar fem källor för sekundära associationer: 

• Företaget 
• Ursprungsland 
• Distribution 
• Känd talesperson 
• Ett event 

 
Företaget, distributionen och produktens ursprungsland räknas som “faktiska källor” 
för associationer. Dessa finns nästan alltid tillgängliga för kunden. Associationens 
styrka beror på hur mycket den betonas av produkten. Om företag väljer att märka 
sina produkter med sitt företagsnamn (Exempel Heinz ketchup), blir företaget 
automatiskt en sekundär association (Keller a.a). Distributionen bildar sekundära 
associationer utifrån vilka kanaler som används av företaget. I det fallet kan 
associationer som prestige och högre pris skapa sekundära associationer, som hur 
butiken där varan säljs är utformad. Gällande sekundära associationer finns det även 
en ursprungslandseffekt som påverkar konsumenters upplevelse av varumärket. 
Erickson, Johansson och Chao (1984) nämner att sådana effekter handlar om att 
kunders uppfattning av olika länder överförs till produkter som produceras i dessa 
länder till exempel att tyska bilar är av högre kvalitet än andra bilar. Enligt Erickson, 
Johansson och Chao (1984) verkar ursprungslandseffekten påverka uppfattningar om 
produkter från olika länder, men inte nödvändigtvis attityderna mot dem. 
De resterande två faktorerna för sekundära associationer skapas från användare och 
användningstillfällen. Särskilt när det är för en särskild person eller evenemang 
(event). Välkända, attraktiva och kunniga talespersoner kan skapa fördelaktiga 
associationer till ett varumärke (Keller 1993). 
 
Associationers styrka gentemot andra företag mäts genom unikhet för att fastställa hur 
varumärkets associationer står ut mot konkurrensen, Överrensstämmelse för hur 
allmänt känd associationen är och inflytande, alltså hur associationen påverkar 
kunders bedömning av företaget (Keller 1993). 

Brand	  resonance	  model 
Kellers brand resonance model (brand resonance pyramid) är väl dokumenterad och 
finns publicerad i diverse litteratur om marknadsföring. Pyramiden visar hur ett 
varumärke skapar en relation till kunden genom att bygga märket på både rationella 
och emotionella argument och hur kunder bedömer varumärkens image (Keller 2016). 
Marknadsförare utgår från saliensstadiet i modellen för att bygga relationen via 
prestation, bildspråk, känslor och kunders bedömning av märket för att etablera en 
koppling mellan varumärket och den önskade kunden. Prestation och bildspråk tillhör 
särskilt brand image. Dimensionerna kan ses som ett samspel mellan vad företaget 
sänder ut (bildspråk, prestanda) med hur kunder uppfattar företaget (känslor och 
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bedömningar mot företaget). Modellens sista stadie, resonans, karaktäriseras av 
intensiv och aktiv lojalitet. Keller (2016) beskriver det som att kunden då befinner sig 
i “synk” med ett varumärke.  

 
Figur 3. Brand resonance pyramid (Kotler & Keller 2016, s. 330) 

Attribution	  theory	  
Hur en ska förstå andras, och det egna beteendet har varit en del av del av den 
psykologiska forskningen under längre tid. Attributon theory är teorin om hur man 
tolkar orsakerna till agerande eller olika händelser. Individer tolkar kausalitet i det 
egna (eller andras) agerande antingen beroende på individen eller till följd av 
omgivningen och situation (Kelley & Michela 1980). Hur individer tolkar olika 
situationer anses ligga till grund för hur de agerar i, eller reagerar på olika situationer 
och vilka karaktärsdrag de tillskriver individerna som agerar (Kelley & Michela 
1980). Attribution theories fokuserar på Antecedents: individers information, åsikter 
och motivation.  
 
Information är hur väl insatt åskådaren är i det agerande som sker, vilka resultat de 
kommer generera och vilka alternativa åtgärder som är möjliga och deras möjliga 
utfall. Om utfallet inte stämmer med vad som är “vanligt” så tillskrivs individen som 
agerar i större grad olika benägenheter eller karaktärsdrag (Kelley & Michela 1980). 
Kelley formulerar tre faktorer som påverkar vår uppfattning och tillskrivelse av 
attribut på grund av information. En hög grad av någon av faktorerna konsensus, 
distinktivitet och konsekvens härleds till ett externt perspektiv, alltså till 
sammanhanget och situationen. Vid en låg grad av ovan nämnda faktorer tolkas 
agerandet till ett internt perspektiv, alltså som en följd av individens 
personlighetsdrag eller benägenhet (Kelley & Michela 1980). 
 

• Konsensus: Upplevelsen av att fler personer beter sig på samma sätt. Ju fler 
desto högre konsensus. Hög konsensus förespråkar ett externt perspektiv, att 
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agerandet som sker i situationen är det “vanliga”, vilket man inte kan dra 
några större slutsatser om individen av (McLeod 2012). 

• Distinktivitet: Om individen beter sig likadant i liknande situationer. Om 
agerandet har hög distinktivitet, det vill säga att individen i fråga endast beter 
sig på det observerade sättet vid just denna situation, så tolkas beteendet i 
högre grad som externt (McLeod 2012; Coombs 2007). 

• Konsekvens: Att individen brukar bete sig på detta sätt varje gång denna 
situation uppstår så är konsekvens hög, sker det bara vid just detta tillfälle är 
konsekvens låg, och anses i högre grad bero på externa faktorer (McLeod 
2012; Coombs 2007). 

 
Forskning visar dock på oklara resultat angående de olika delarnas vikt i 
bedömningen av individers agerande. Nisbett och Borgida (1975, återgiven i Kelley 
och Michela 1980) visar i en studie att konsensus inte har någon påverkan på 
attribution. Konsensus har till exempel visat sig svår att precisera då individer kan 
uppleva den egna åsikten som allmän och norm, utan att den egentligen är det (Kelley 
och Michela 1980). Informationshanteringen sker inom två extremer. Den ena 
extremen av processen fokuserar på logisk analys där beteendet jämförs med en 
bredare informationsbas med flertalet möjliga orsakssamband (Kelley och Michela 
1980). Den andra extremen är de processer som fokuserar mer selektivt. Där ligger 
fokus för informationen på det som först ses eller är mest framträdande. Detta kallas 
primacy (Kelley och Michela 1980). 
 
Åsikter är individens förutfattade mening om hur kausaliteten ser ut vid en händelse. 
Individen drar oftast en snabb slutsats utifrån hur de upplever kausaliteten borde vara, 
om individen ändå väljer att bearbeta informationen så görs detta utifrån de åsikter 
som redan existerar (Kelley och Michela 1980). Agerar individen vid en händelse på 
ett sätt som inte stämmer överens med upplevelsen av hur andra hade agerat vid 
samma situation, så tolkas beteendet som en del av hens attribut eller personliga 
behov (Kelley och Michela 1980). Åsikter som ligger till grund för tolkning av 
situationer är inte alltid rationella. Det har bland annat visat sig att individer oftare 
tolkar framgångar, egna såväl som andras, som interna och beroende på individen 
istället för sammanhanget eller omgivningen. 
 
Motivation står till grund för vilket intresse individen har av att tillskriva en agerande 
part dispositioner. En individ är till exempel mer benägen att tillskriva individer som 
påverkar individens välbefinnande, eller individer de i framtiden är beroende av 
karaktärsdrag eller dispositioner (Kelley och Michela 1980). 

Weiners	  attribution	  theory 

Weiner (1980, återgiven i Folkes 1984) använder sig av attribution theories när han 
presenterar tre faktorer, causal dimensions, som används för att tolka 
individens/konsumentens krav på företag. På samma sätt som individen tillskriver 
agerande, händelser och resultat på antingen interna eller externa faktorer kan också 
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företag bedömas utifrån huruvida de agerat på grund av interna eller externa 
anledningar. 
De tre dimensionerna som Weiner (a.a) presenterar är Stability (stabilitet), Locus 
(plats/ansvar) och Controllability (kontrollerbarhet). 
 
Stabilitet avgör huruvida problemet är tillfällig eller permanent. Problemet kan vara 
en följd av tillfälliga orsaker som bristfälliga exemplar eller mer permanenta som 
dålig produktkvalitet. 
 
Plats/ansvar är vem som är anledning till, och bär ansvar för den kris eller de problem 
som uppstått. Detta ansvar kan hänvisas till antingen kunden, säljaren eller 
tillverkaren. 
 
Kontrollerbarhet är säljaren/tillverkarens möjlighet att kontrollera hur problematiken 
infaller. Om det är medvetna val från tillverkarens sida som har genererat problemet, 
eller om problemet kommer av anledningar som ligger utanför tillverkarens kontroll. 
 
Folkes (1984) studie bygger på Weiners teorier och handlar om hur konsumenter 
tillskriver olika mycket ansvar på företagen vid kriser och hur företagen bör agera 
utifrån det. Folkes (a.a) poängterar att konsumenterna kräver mer av 
säljaren/tillverkare om problemet visar sig vara kontrollerbart av denna. Exempelvis 
om stabiliteten beror på permanenta orsaker som erkänt dåliga mekaniker i en 
bilverkstad eller produkter som tillverkaren vet inte håller vad de lovar. Ju fler 
argument som pekar mot att problemet beror på permanenta orsaker samt att 
tillverkaren/säljaren är orsaken till problemet desto mer sannolikt är det att 
konsumenten vill få pengarna tillbaka istället för att bli ersatt med en ny produkt. 
Platsen/ansvaret för problemet speglar i stor utsträckning i vilken mån konsumenten 
förväntar sig en ursäkt och kompensation. Om problemet är relaterat till företaget 
förväntar sig konsumenterna ursäkter, kompensation eller till och med pengarna 
tillbaka istället för en ny produkt. 
 
Studien menar att dessa tillskrivningar i stor utsträckning påverkar hur konsumenter 
agerar vid produktfel och/eller återkallningar. Folkes (a.a) menar att konsumenterna 
börjar med att fråga sig varför produkten gick sönder för att sedan övergå till vad som 
bör göras åt saken. Beroende på var problemet kommer från vill konsumenterna att 
saken skall hanteras på olika sätt. Folkes (a.a) menar att när det rör sig om 
högengagemangsprodukter kommer konsumenter att söka förklaring till varför 
problemet uppstod, kanske inte i samma utsträckning när det rör sig om produkter 
med lågt engagemang. Folkes (a.a) hävdar att konsumenter ofta drar snabba slutsatser 
i vissa produktsegment. Exempelvis menar Folkes (a.a) att konsumenter ofta skyller 
på bilförsäljaren och menar att denne visste om att bilen var dålig när den såldes om 
den går sönder kort efter köpet. När företagen ber om ursäkt minskas ofta skuld, 
bestraffningar och ogillande hos konsumenter. Företaget kan då få tillbaka förtroendet 
och bli förlåtna av konsumenterna. Om ursäkter uteblir kan det istället drabba 
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företagen väldigt hårt i form av ökad skuldbeläggning och bestraffningar från 
konsumenterna i form av exempelvis bojkotter och negativ mun till mun-reklam. 
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Empiri	  och	  analys	  
I den här delen av uppsatsen kommer vi att redovisa och analysera våra resultat från 
våra tio djupintervjuer. Intervjuerna kommer att analyseras mot vår teoretiska 
referensram bestående av teorier kring varumärkeskapital, varumärkesassociationer 
samt attribution. Vid analysen av varumärkeskapitalet har vi lagt extra fokus kring 
varumärkenas associationer och hur dessa bedöms av kunderna. Således har 
varumärkesassociationer delats in i ett eget avsnitt. Avsnittet med Aakers 
varumärkeskapital används som ett sätt att kartlägga hur kunder ser på de olika 
varumärkena och kommer därför inte beröra produktåterkallningar. Dessutom önskar 
vi att undersöka hur våra intervjupersoner utifrån varumärkesassociationerna 
tillskriver företagen skuld för vårt fiktiva fall. Vissa citat och analyser kommer sättas i 
relation till tidigare forskning inom området om produktåterkallningar. Detta gör vi 
för att undersöka hur vår studie står i förhållande till tidigare forskning på området 
kring produktåterkallningar. 
 
Vi har valt att strukturera avsnitten utifrån följande huvudrubriker 

• Varumärkeskapital  
• Varumärkesassociationer 
• Attribut, fördelar och attityder 
• Attribution 
• Imagejustering - uncertainty avoidance 
• Brand crisis och Product Harm crisis 

 
Utifrån analysen kommer vi sedan formulera ett antal slutsatser som kommer 
diskuteras i det efterföljande avsnittet kallat Slutsats och diskussion. 
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Varumärkeskapital	  

Varumärkeslojalitet	  
Många av intervjupersonerna säger inte direkt att de är lojala mot något bilmärke, 
men baserat på deras svar finns ett mönster att när kunder väl bestämt sig för ett 
bilvarumärke förblir de trogna det. Ett tydligt exempel på det är Kristina som 
beskriver att hennes familj alltid varit trogen Volvo, och att det gett henne 
uppfattningen av att det är en bra bil: 
 

“Inom min familj när jag var liten, när jag vuxit upp med mina föräldrar 
så har vi alltid haft Volvo. Jag tror att det är en bra bil, att det är bra 
kvalitet.” (Kristina) 

 
Även Elsa nämner att hon ägt en del Volvobilar sen tidigare. Även vid det senaste 
bilköpet ville hon välja en Volvo, “Ja och det var det faktiskt, därför att jag ville 
gärna välja en Volvo” Men eftersom hon skulle få en ny tjänstebil och företaget hon 
arbetar på bara har en serie BMW-bilar att välja på kunde hon inte välja den bilen. 
Det var inte bara Volvo som intervjupersonerna föredrog. Urban till exempel, tyckte 
att Saab under sin storhetstid passade honom bättre än Volvo. 
 
Enligt Reichheld (1990) är det viktigt att få kunder helt nöjda för att behålla dem 
under en längre tid. God service kan vara ett sätt för bilföretagen att underhålla sina 
kundrelationer, något som Reichheld (a.a) också påpekar. En del tidigare Volvo-ägare 
upplever att företaget inte varit så bra på just den punkten. Elsa tycker:  
 

“ja då kan jag tycka såhär om jag ska jämföra lite grann nu 
servicemässigt då tycker inte jag alltid att Volvo är jättekul tyvärr så där 
brister det lite grann i mina ögon och jag känner att man känner sig inte 
som, eh... Alltid den högt värderade kunden”. (Elsa) 

 
Lennart är inne på samma linje men har efter sitt senaste köp av en Volvo ändrat sin 
tidigare uppfattning.  
 

“Bättre liksom, de har varit mer tillmötesgående och sådär. Förut när 
man har kommit in och köpt bil så har det varit mer liksom någon sorts 
industrialiserad process. Och skulle man fråga någonting så kände man 
nästan mer som till besvär. Nu var man mer kundminded liksom.” 
(Lennart) 

 
Elsa tycker att BMW har en mycket bra service och pratar entusiastiskt kring 
företagets service och serviceställen, att BMW:s service till och med är något som gör 
att de står ut i konkurrensen.  
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“Ja jag tycker jag tycker att det är stor skillnad. Det är klart du betalar 
naturligtvis. Det betingar ett högre värde men du får också inte bara en 
bil du får en fantastisk service och det är en bra tillgänglighet på den här 
servicen också upplever jag och det känner jag är för mig verkligen en 
styrka” (Elsa) 

 
Ur ett serviceperspektiv verkar båda företagen sträva efter att behandla sina kunder 
väl. Resonemangen som dessa intervjupersoner för gör det tydligt att servicegraden är 
något som värderas högt. Att ett högt pris kan motiveras med högre servicegrad och 
på så vis också skapa lojalitet till ett varumärke kan tydligt relateras till Aakers (1991) 
och Reichhelds (1990) resonemang om märkeslojalitet och nöjda kunder. 

Varumärkeskännedom	  
Alla intervjupersoner känner till både Volvo och BMW. Varumärkena uppfattas som 
lika varandra men det fanns ändå vissa skillnader i intervjupersonernas beskrivningar. 
Einar beskriver att Volvo förr var hållbara men tråkiga och avslutar med att betona 
detta ytterligare: 
 

“Volvo, det rullar. Det är liksom, den gör vad den ska sådär. Håller i alla 
tider, men är jävla tråkig, men det är den ju inte idag längre, men den har 
ju varit det. [...] Men visst är det en tråkig bil. Tråkiga människor som kör 
runt…” (Einar) 

 
Denna beskrivning från intervjupersonen tolkar vi som att de gamla associationer som 
från början funnits till Volvo fortfarande är så starkt knutna till varumärket att 
intervjupersonen inte kan bortse från dem. Detta kan relateras till Kellers (1993) 
beskrivning av starka associationer och att de ofta finns kvar länge i kundernas 
minnen. Det har blivit den skapade uppfattningen hos intervjupersonen trots att hen 
även väljer att betona att Volvo inte längre är på det sättet idag. Här får 
varumärkeskännedomen inte nödvändigtvis positiva effekter eftersom associationerna 
till varumärket inte är det. Svea beskriver till en början Volvo på ett liknande sätt men 
väljer sedan att beskriva Volvo också utifrån helt andra associationer. Detta kan ses 
som att intervjupersonen först vill berätta om den uppfattningen av Volvo som verkar 
vara norm för att sedan landa i sin egen uppfattning av varumärket. 
 

“jag upplever dem som seriös, alltså seriös bil, bra kvalitet, tror jag [...] 
Nejmen lite, vad kan man säga, lite hippt, just att de har ändå fixat rätt 
bra personer i sina reklamer liksom, de har Zlatan och Robyn och så 
vidare. Det är... Ah, de är med. [...] det känns som att de försöker liksom, 
slå sig in på marknaden som, som en lite cool bil, kanske.” (Svea) 

 
Här syns tydligt Aakers (1991) teorier om hur varumärkesigenkänning skapar 
tillförlitlighet och familjaritet hos ett varumärke och sedan också skapar 
förutsättningar för att kunna länka ännu fler associationer till varumärket. På detta sätt 
finns också varumärket Volvo i medvetandet och utvärderingsprocessen hos fler 
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konsumenter eftersom det finns fler associationer knutna till varumärket. Även 
Kellers (1993) teorier om att kända personer ökar ett varumärkes attraktivitet stämmer 
bra i det här fallet. 
 
Under intervjuerna framgår det att de intervjuade tycker om Volvo som varumärke 
och dess långa historia som ett svenskt märke. Detta kallar Aaker för Familiarity-
liking (1991), vilket innebär att märken som konsumenter exponerats länge för också 
medför ett gillande till märket. Konsumenterna känner tillförlitlighet och familjaritet 
till varumärket. Många av de intervjuade har sen unga år fått lära sig om Volvo och 
dess dåvarande vikt för svensk industri. Elsa beskriver förhållandet till Volvo så här: 
 

”(...) jag kan själv känna sådär att jag är stolt över Volvo, jag vill bidra 
till eh jag köper en Volvo för jag vill bidra till det, så kan det ju också 
vara, nu är Volvo inte så svenskt längre men när det var genuint svenskt 
bara så tror jag att det var många som köpte det bara för att boosta Volvo 
som svensk industri.” (Elsa) 

 
BMW upplevs annorlunda av intervjupersonerna. Svea sammanfattar beskrivningen 
av varumärket på ett bra sätt. Denna uppfattning delades av de flesta av 
intervjupersonerna: 
 

“jag upplever att BMW är lite finare, och kanske lite bättre, det är jag 
inte helt säker på, men, men jag tror det, att det är ändå bra kvalitet. 
Gedigna bilar, så som jag upplevt det, och att BMW är, kan vara image 
också, alltså att du har en BMW och då är du en viss person” (Svea) 

 
BMW visade sig också ha andra associationer knutna till varumärket som till och med 
kunde skapa positiva bilder av BMW hos en intervjuperson som tidigare varit negativt 
inställd till varumärket. 
 

“om man tycker om att köra bil så är det jättekul att köra BMW [...] den 
har en härlig känsla. Den har helt annan känsla för den känns lite mer... 
ehm, det känns som den är lite mer än en bil. [...] men jag hade själv en 
syn på att BMW-förare inte såg andra bilister så det var ganska 
intressant. Och det var möjligt att de var så upptagna med att vara BMW-
ägare att de glömde att se andra bilister. Så kan det ju vara men det är ju 
inte säkert att det var så. Jag kanske var avundsjuk [skratt]” (Elsa) 

 
Lennart berättar att BMW fanns med som alternativ när han senast köpte ny bil. Bilen 
som till slut valdes var en Volvo. 
 

“Det är ganska vanlig bil och jag vill inte sticka ut när jag kommer ut till 
kunder och så. Då är det bra att inte ha en bil som BMW och bli tagen för 
en lyxlirare och sådär. Som konsult så vill man inte skylta så mycket med 
det. Man vill ha en mera alldaglig bil så att säga.” (Lennart)  
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Även här lyser Aakers (1991) märkeskännedom igenom tydligt. BMW är ett välkänt 
märke oavsett ålder eller tidigare kunskaper om bilar. Detta gör att bilarna känns 
tillförlitliga, och associationer som gedigenhet och hög kvalitet relateras till 
varumärket. Detta öppnar också upp för fler associationer till varumärket vilket några 
av intervjupersonerna ovan också beskriver. En intressant reflektion är att även 
associationer som för somliga upplevs som positiva också kan vara ogynnsamma för 
företaget under andra förutsättningar eller hos andra konsumenter. Att BMW kan ses 
som ett varumärke med alltför hög status och bidra till en bild av föraren (i detta fall 
en konsult) som en lyxlirare som tar för mycket betalt för sina tjänster är förmodligen 
något som BMW ser som direkt negativt. När varumärket signalerar status och lyx 
kan föraren till bilen också uppfattas på detta sätt, något som i detta fall bekymrade 
intervjupersonen när hen skulle välja ny bil. 
 
Både Volvo och BMW kan anses ha hög varumärkeskännedom. Det finns tydliga 
exempel på associationer som förknippas med respektive varumärke men också nya 
associationer från exempelvis nya reklamfilmer för märkena. 

Upplevd	  kvalitet	  
Lennart beskriver BMW som följande: 
 

”Det är kvalitet. Kvalitet och… Men i och för sig, de är ju dyra. Dyra 
och… dyrare än andra liksom liknande i samma… bilmodeller i samma 
klass liksom. Om man jämför en XC60 mot en X3a till exempel, som är 
motsvarigheten då på BMW. Då är det nog i alla fall en 100 000:- i 
skillnad med samma utrustningspaket. Äh, kanske inte – 50 000:- kanske i 
alla fall.” (Lennart) 

 
Jämfört med andra aktörer tycks det finnas en övertygelse om att BMW gör finare 
bilar och är ett märke för konsumenter med mer pengar än gemene man. BMW:s höga 
upplevda kvalitet har tillåtit företaget att ta ut en större prispremie, allt i enlighet med 
Aakers (1991) teorier om Brand Equity. Även om Volvo på senare tid har börjat 
producera ett sortiment av dyrare bilar, som flera personer poängterar, tycks BMW 
med sin långa historia och sitt långsiktiga arbete med kvalitet ha betalat sig. Jämfört 
med sina konkurrenter tycks Volvo framstå som en seriös producent av gedigna och 
pålitliga bilar. Intervjupersonerna nämner inte kvalitet kopplat till Volvo i samma 
utsträckning som till BMW, om än att skillnaden inte är stor. 
 
Som tidigare nämnt kan en produkt utmärka sig i kvalitetshänsyn både i en 
servicekontext och en produktkontext (Aaker 1991). Med hänvisning till tidigare citat 
kan vi se att BMW tycks ha en hög upplevd kvalitet, både gällande produktens 
komponenter och servicen som ges av företaget.  
 
Keller (1993) menar att associationer i sig skapar sekundära associationer. Bland 
annat ger ursprungsländer vissa associationer till produkter som härstammar från de 
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länderna. Sett till vårt resultat från intervjuer finns det flera observationer att göra här. 
Många förknippar både Volvo och BMW med sina ursprungsländer. Ursprungsländer 
kan enligt Erickson et al (1984) skapa uppfattningar som till exempel att tyska bilar 
håller länge. 
 

”Amen, alltså, BMW är ju en tysk bil, därför kvalitet.” (Einar) 
 

”Jag skulle vilja säga att… Jag har ju haft andra bilar genom min fru i 
familjen här också, BMW och Audi och alltihopa. Jag skulle nog vilja 
säga att de tyska bilarna Audi och BMW ligger nog trots allt lite mera i 
teknikhänseende. De ligger nog bättre, är mer framme än vad Volvo gör, 
måste jag säga.” (Lennart) 

 
Dessa citat och deras innebörd spelar väl överens med det som Keller (1993) skriver i 
sin artikel där han listar fem faktorer som påverkar sekundära associationer. BMW:s 
kvalitetsattribut tycks inte enbart vara genererade från varumärkena utan också vart de 
kommer ifrån. Materialet från intervjuerna stärker också Erickson, Johansson och 
Chao (1984) artikel om att det finns en ursprungslandseffekt som ger associationer till 
olika länders produkter. BMW tycks alltså ha en fördel av att produceras i Tyskland.  

Varumärkesassociationer	  
Intervjupersonerna hade lätt att berätta om varumärkesassociationer som var kopplade 
till Volvo. De kunde berätta allt från anekdoter om deras förhållande till varumärket 
till recitationer av gamla reklamslogans. Kristina citerar till exempel den gamla 
reklamen: 
 

“... Som min mamma brukar säga ”Volvos värde varar”, att de håller 
länge, att de… man sa väl lite förr också att det är traktorer på något vis 
och att det är starka grejer och så Det är min inbillning i alla fall ...” 
(Kristina) 

 
Ju fler associationer ett varumärke har, desto starkare blir det menar Aaker (1991) då 
det kan kännas igen på fler ställen än bara i den egna kontexten. 
 

“Ehh, aa men det är ju en säker bil, det är en trygg bil, den fungerar 
nästan alltid, (...) “ (Einar) 

 
Även Elsa tycker att Volvo står för säkerhet.  
 

“ja säkerhet, säkerhet jag tycker de jobbar jättemycket med säkerhet och 
utveckling av eh säkerhet” (Elsa) 

 
När vi frågar intervjupersonerna om BMW har något som gör att de står ut nämns ofta 
kvalitet och teknik. Lennart formulerar det så här:  
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“... det är ju också kvalitet men det har ju lite mera profilerat kanske åt 
höginkomsttagare. Som sagt, och mer teknik. Lite mer statusmärke 
kanske.” (Lennart) 

 
Både Volvo och BMW tycks ha lyckats med att producera olika unika säljande 
poänger. När vi frågar om associationer till varumärkena ges i de flesta fall liknande 
svar för respektive bilmärke. I Volvos fall kom säkerhet snabbt upp som ett 
särskiljande drag, något som stämmer väl överens med Dawar och Leis (2009) analys 
av varumärket och skapar trovärdighet till vårt val av varumärke. 
 
Utifrån ovanstående citat tycks båda företagens associationer uppfattas som 
utmärkande gentemot sina konkurrenter på bilmarknaden. Detta kan tydas för ett visst 
mått av unikhet, och kongruens som Keller (1993) menar är ett tecken på att 
associationerna är starka. Associationerna om säkerhet för Volvo och kvalitet för 
BMW höll konsistent genom majoriteten av våra intervjuer. Detta tyder på att 
företagens brand images är starka för allmänheten.   
 
I BMW:s fall framkallar varumärket positiva reaktioner och känslor, exempelvis 
gällande tekniska lösningar: 
 

“De känns mer, lite mer teknikminded. De ligger bättre… Typ när man 
ska backa så har de bättre backinstrument, backhjälpmedel och sådär, 
tycker jag i alla fall. Och mer intuitiv på nåt sätt känns BMW 
framförallt.”(Lennart) 

 
“Ahh det är ju teknik och hästkrafter och utveckling de frontar väldigt 
mycket.[...]” (Einar) 

 
Positiva reaktioner på ett varumärkes associationer menar Aaker (1991) är viktigt för 
att göra produkterbjudanden mer attraktiva. Intervjupersonerna ser klara fördelar med 
BMW på grund av produktens tekniska komponenter och funktioner.   
  
Många intervjupersoner uppfattar Volvo som ett stabilt, genuint och starkt varumärke. 
Flera av dem beskriver också märket som tråkigt, något som i vissa fall hindrat dem 
från att köpa bilar från varumärket.  
 

“Ja, det positiva, så är det ju säkerheten, definitivt. Det har de ju lyckats 
jättebra med att få in det. Och, fungerar. Pålitliga. Så att jag menar, 
egentligen är de positiva värdena mycket större, men lik förbaskat så kan 
ett värde ta över de andra, i ens medvetande. Och det kan jag nog säga, 
det har det nog gjort. Det blev ju ingen Volvo nu heller.” (Urban) 

 
Intervjupersonen fångar här sambandet mellan image och kundbedömning, som 
Keller (2016) visar i sin brand resonance pyramid. Det verkar vara svårt att skapa 
enbart positiva reaktioner av sin image. 
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Attribut,	  fördelar	  och	  attityder	  
Aaker (1991) menar att associationer i sig skapar köpmotiv. För Volvo kan 
associationer som säkerhet göra att barnfamiljer gärna föredrar den bilen. Att BMW 
föredras av ett rikare segment kan därför vara grund till att märket associeras med 
kvalitet och status och därför också lockar fler i detta segment till köp. Förhållandet 
kan också vara det omvända; att BMW associeras med status och kvalitet i och med 
att bilarna är dyrare än motsvarande konkurrenter och att det i sin tur genererar köpare 
som söker just detta. Både Volvo och BMW visade sig ha tydliga 
användarassociationer. Intervjupersonerna hade i BMW:s fall lättare för att beskriva 
varumärket utifrån vilka de ansåg använda bilar från varumärket än att bara beskriva 
vad varumärket stod för. I Volvos fall var det snarare det omvända. Volvo visade sig 
inte helt oväntat beskrivas som en familjebil som oftast har familjer och/eller något 
äldre personer som brukare. 
 

”Volvo är rätt vanligt i en barnfamilj tror jag. En Volvo kombi man får in 
barnvagn ungar å alltihopa det är jättemånga som som gör det och som 
som har det och kanske… men jag tror att en ung bilintresserad kille inte 
har en Volvo oftast” (Elsa) 

  
“[...]Nej men mycket, alltså det är nog mycket det, familjebil, familjer 
känner jag, rent spontant[...]” (Sara) 

 
Många av intervjupersonerna menade att till skillnad från BMW så var Volvo mer en 
bil för alla att ha råd att köpa och äga. Intervjupersonerna upplevde att Volvo inte 
sticker ut som något lyxigt eller extra påkostat. 
Här beskriver tre av intervjupersonerna Volvo på ett sätt som sammanfattar 
uppfattningen av varumärket på ett bra sätt utifrån användarassociationer: 
 

”Jag tänker att allt från upptill en viss kategori, kanske medelklass där 
jag befinner mig ungefär själv. Och sen när folk blir lite mer rika så har 
de ofta finare bilar […] Volvo är lite IKEA för mig, alla kan.” (Elsa) 
 
”Man sa väl lite förr också att det är traktorer på något vis och att det är 
starka grejer och så. Det är min inbillning i alla fall så att jag känner att 
det är både… Ja, alla kör den, vilken samhällsklass som helst som kör 
Volvo.” (Kristina) 
 
“Imagen är ju liksom ganska tråkig, familjebil, sticker inte ut, lagom 
Sverige. Lite grann så. Det är ju ingen bil som man köper kanske för att 
åka runt och imponera på tjejerna på stan i.” (Lennart) 

 
Intressant här är också att IKEA nämns som nära besläktat med Volvo. Att Volvo på 
ett liknande sätt som IKEA symboliserar att alla kan och har råd. Detta anser vi vara 
en intressant uppfattning då Volvo idag inte alls är särskilt billiga bilar. Detta kan 
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relateras till Kellers (1993) teorier om fördelar och associationers funktion, styrka och 
unikhet. Både Volvo och IKEA är starka svenska varumärken. Det har förmodligen 
har skapat en egen associationskategori hos intervjupersonen här, med fokus på 
upplevda och symboliska fördelar av varumärket Volvo. Små likheter med IKEA har 
blivit till större upplevda och symboliska fördelar för intervjupersonen som därför 
också kan tycka att de liknar varandra. Trots att Volvo inte alls på samma sätt står för 
lågt pris och är riktat till alla på samma sätt som IKEA kan den gemensamma 
nämnaren i svenskhet och en slags trygghet i det få konsumenter att tänka på liknande 
sätt om varumärkena. Att svenskhet många gånger står för måttfullhet och diskretion 
har nog hjälpt till att också behålla bilden av Volvo som det, trots att varumärket i 
många fall erbjuder bilar i ett relativt dyrt segment. Liknelsen mellan Volvo och 
IKEA kan tyda på att det finns en ursprungslandseffekt även för Volvo, som menar att 
ett företags ursprung påverkar vår uppfattning och indirekt attityd mot varumärket 
(Erickson, Johansson och Chao 1984).  Kristina betonar också att uppfattningen om 
Volvo förr var att de i negativ bemärkelse sågs lite som traktorer men att det också 
innebar att det ansågs vara starka och hållbara bilar. Uppfattningen av hennes 
uttalande blir också att denna bild av varumärket finns kvar, trots att hon själv säger 
att uppfattningen var sådan förr och inte nödvändigtvis är det nu. Här syns tydligt 
Kellers (1993) resonemang om att starka varumärkesassociationer ofta finns kvar 
länge i konsumenters minnen. Dessa kan därför också vara svåra att byta ut och 
företag bör därför också vara noggranna med vilka associationer de vill att deras 
varumärken skall innefatta redan från början. 
 
Intervjupersonerna hade ofta positiva åsikter om BMW som varumärke. När 
varumärket beskrevs utifrån vilka personer de ansåg köra dessa bilar fick det en något 
mer negativ klang hos de flesta. 
 

”Så länge jag bara körde Volvo och aldrig hade haft en BMW så klagade 
jag ju jämt på BMW-förare, tycker att de körde alldeles för fort, och de 
tränger sig i köerna” (Elsa) 
 
”Och någonstans kan jag väl känna att det är, ja men det är på det viset 
att det, stora feta BMW bilar kör fortare än andra, de kör om lite hej vilt 
och så vidare. Men, men i övrigt så, nej tror inte jag bryr mig så mycket 
egentligen.” (Einar) 
 
“M. BMW, jag har en väldigt stark fördom att om man kör olagligt och 
för fort och busigt och otrevligt då är det ofta en BMW, chaufförer som 
sitter i en BMW.” (Mia) 

 
Citaten ovan visar tydligt att BMW gärna definieras utifrån det som Keller (1993) 
beskriver som användningsassociationer, det vill säga hur produkterna från 
varumärket används. Man kan också tolka dessa definitioner som 
användarassociationer (Keller a.a), att intervjupersonerna upplever BMW-föraren som 
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någon som gärna vill vara lite stökig, visa upp sig i trafiken och ser någon slags status 
i detta. Eftersom intervjupersonerna också beskriver BMW som dyrt och ett 
statusmärke där bilarna framförallt framförs av män så är det förmodligen lätt att 
också uppfatta körningen på ett visst vis när man ser en sådan bil på vägen. Det andra 
citatet visar tydligt att BMW på något sätt utmärkt sig genom sina förare. 
Intervjupersonen har en stark bild av varumärket trots att hen poängterar att hen inte 
bryr sig så mycket egentligen. Så trots ett svagt intresse av bilar finns en väldigt stark 
bild av BMW utifrån vilka personer som brukar köra dem och hur de brukar köras. 
Detta bekräftas på liknande sätt av flera intervjupersoner, här används också 
användar- och användningsassociationer men även prisinformation som en del i 
beskrivningen av varumärket och dess anhängare: 
 

”Det känns ju som att det är väldigt mycket män som kör BMW får jag en 
känsla av. Traditionellt eller liksom på något sätt traditionellt när jag 
blivit lite äldre och kommit upp mig lite längre köper jag en BMW för att 
visa upp min status och har jag då lite grann statussymbol.” (Elsa) 
 
”… det är framgångsrika människor i min värld. Eller yngre män som 
tycker att det, det är det fräckaste man kan ha […] det är nog klart min 
trygga bild, det är framgångsrika människor som vill visa att de har råd 
och njuter av att köra en BMW.” (Urban) 
 
”Jag tror att man har en BMW lite för att visa att man kan, att man har 
pengar eller att man vill få folk att tro kanske att man har kosing.” 
(Kristina) 

 
Associationerna upplevs både starka och unika, däremot leder det inte nödvändigtvis 
till positiva attityder för varumärket. Detta resonemang betonas av Svea: 
 

”Men sen tror jag vissa väljer aktivt att inte köra BMW för de upplever 
också att det, det säger någonting om köraren, föraren heter det.” (Svea) 

 
Intervjupersonernas varumärkesassociationer skapar en tydlig bild av BMW. 
Associationerna och attityderna till varumärket vidareutvecklades i vissa fall till 
beskrivningar av en allvarligare effekt av en återkallning hos BMW-ägarna. 
 

”… i princip tror jag BMW-ägare är mer eldfängda än volvoägare av 
någon anledning och det tror jag är för att de som har en BMW, nu 
fantiserar jag här. Jag tror att det är de som har en BMW är mer 
prestigebundna ofta än de som har en Volvo.”(Elsa) 

 
Detta tolkar vi som att de associationer som BMW-ägarna själva har till varumärket 
anses väldigt betydelsefulla. Det handlar om status, prestige, prestanda och kvalitet 
och därmed också en kombination av funktionella, upplevda och symboliska fördelar, 
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enligt Kellers (1993) beskrivning. Om dessa fördelar och associationer påverkas 
negativt kan det också drabba varumärket väldigt hårt. 
 
Bilden av Volvo-användaren blir med intervjupersonernas beskrivningar mindre 
tydlig än BMW-användaren. Även om Volvo ofta benämns som trygg, säker, och lite 
tråkig så är de flesta av intervjupersonerna överens om att det är bra bilar som ofta ägs 
av familjer. Man kan då konstatera att Volvo har både upplevda och funktionella 
fördelar enligt Keller (1993), men verkar sakna de symboliska fördelarna. Volvo är ett 
märke med en fördelaktig blandning av attribut, fördelar och attityder men där inget 
egentligen sticker ut eller utmärker sig. Volvos image som ett tryggt och säkert val 
kan säkert vara en bidragande orsak till att många intervjupersoner identifierade 
användarna som barnfamiljer. 
 
BMW upplevs ha tydligare funktionella och upplevda fördelar men ett högt pris och 
en tydligt negativ beskrivning av användarna lämnar en något bitter eftersmak. Många 
av intervjupersonerna nämner samtidigt att de gärna skulle ha en BMW om de inte 
vore så dyra. Många verkar kunna leva med den något iögonfallande image som 
kommer med varumärket. Vi upplever att status och prestige kan vara symboliska 
fördelar för BMW, men att de samtidigt är stigmatiserad, och kanske inte något 
intervjupersonerna vill kopplas till. Enligt Azjen och Fishbein (1975) skulle 
intervjupersonernas attityd till BMW vara ganska allvarligt och kunna påverka 
varumärket negativt, men trots de starka uppfattningarna upplevs många av 
intervjupersonerna ändå positivt inställda till varumärket. 

Attribution	  
Pressmeddelandet har utformats på ett sätt som till viss del öppnar för möjligheten att 
tillskriva företaget i fråga olika grad av ansvar utifrån frågor om plats/ansvar, 
kontrollerbarhet och stabilitet. Då intervjuerna hade samma pressmeddelande för både 
BMW och Volvo, så resulterade detta ofta i att intervjupersonen snabbt konstaterade 
att det andra pressmeddelandet var samma som det första, fast med en annan 
avsändare. Detta gjorde att flera frågor som berör attribution theory fick svar som: 
"ja, det är samma. Precis samma reaktion som för BMW" (Kristina). Detta kan 
härledas till primacy inom attribution theory, att information som kommer först utgör 
grunden för tolkningen och ansvarsfördelningen i en situation, något som är svårare 
att korrigera senare (Kelley och Michela 1980). Därför kommer ett större fokus läggas 
vid de svar som berör attribution theory som kommit efter att intervjupersonen läst det 
första pressmeddelandet. Men också de skillnader på svar som intervjupersonen gav 
efter att ha läst det andra meddelandet. 

Plats/ansvar	  
Det visade sig bli relativt tydligt att oavsett vilken relation till varumärket 
intervjupersonen hade, eller vilka attribut hen tillskrev varumärket så ansågs företaget 
vara ansvarigt för den återkallning som sker. Många intervjupersoner uttryckte aldrig 
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att det fanns någon problematik kring vem som stod som ansvarig för problemet som 
genererade produktåterkallningen. En intervjuperson sa: 
 

Alltså, jag förstår inte riktigt problematiken, det är en, risken för att det 
finns en trasig airbag det är, tycker jag väl att företaget helt och hållet får 
stå för att laga. Jag vet inte vem annars som skulle vara [...] (Svea) 

 
Andra kom med motfrågor på om ansvarsfördelningen var mellan kunden och 
företaget, och konstaterade snabbt att kunden omöjligen kunde vara ansvarig för att 
bilen hade inbyggda del: “Du menar att det ligger lite på ägaren?” För att sedan 
konstatera “det måste vara tillverkaren” (Alfons) eller: 
 

“BMW naturligtvis. Den som äger en BMW kan ju inte vet att det är fel på 
den, så den kan ju inte bära ansvaret för det. Att de bär ansvar sen för att 
se till så att bilen kommer in, visst.” (Kristina) 

 
Platsen och ansvaret tillskrevs för många direkt till företaget, detta kan vara en följd 
av att informationen som beskrevs i pressmeddelandet inte bearbetades. Vår tolkning 
av det som framkom var att många av intervjupersonerna inte ens såg 
underleverantören som relevant i sin analys, utan utgick från att problematik kring 
ansvaret istället var kopplat mot kunden. Detta kan ske av två anledningar. En 
anledning till att individer inte bearbetar den information de ser eller tar del av är att 
de istället direkt tolkar situationen och anledningen bakom den. Detta efter sina redan 
befintliga åsikter i enlighet med Kelley och Michelas (1980) attributionsteorier. Den 
andra möjliga anledningen är att intervjupersonen undgått att läsa eller förstå 
meningen korrekt i pressmeddelandet.  
 
Efter att ha lett in diskussionen mot företaget och dess underleverantörer för dessa 
intervjupersoner konstaterar de ganska snabbt att det i sig inte spelar någon större roll, 
en intervjuperson sa "ja, men det är ju de som gör skiten, fullt ansvar." (Einar) och 
syftade då på bilföretaget. En annan menade att: 
 

"Ja det är ju naturligtvis BMW som är ansvariga för det är de som sålt 
produkten, sen har de antagligen ett problem med sin underleverantör, 
men det är ju utåt sett är det ju BMW:s ansvar helt och hållet för de skulle 
ha testat grejerna från underleverantörerna bättre" (Elsa) 

 
Citat ovan tydliggör och bekräftar det de flesta intervjupersoner kom fram till, att det 
är bilföretaget som är ansvarig för problematiken. 

Volvo	  och	  extern	  leverantör	  
Tankegångarna som genererades i samband med tillskrivningen av ansvar för 
återkallningen skiljde sig mellan BMW och Volvo. De som först läste Volvos 
pressmeddelande var i större utsträckning benägna att ha ett resonemang kring 
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ansvaret mellan underleverantör och bilföretaget. Det var endast Elsa som citeras 
ovan som först läste BMW:s pressmeddelande som tog upp underleverantören i sitt 
resonemang. Däremot menade flertalet intervjupersoner att Volvo skyller på 
underleverantören i pressmeddelandet: 
 

“Ja, de vill ju naturligtvis skylla på sin tredjepartsleverantör, det är inte 
deras fel riktigt utan det är alltså en airbag som är köpt från en 
tredjepartsleverantör. Det ser man ju direkt.” (Lennart) 
 
“Dom säger då att det är deras leverantör som har, gjort fel.” (Urban) 

 
Intervjupersonerna konstaterar oavsett till slut att det är Volvo som bär ansvaret. Detta 
sätt att formulera sig öppnar för en tolkning där intervjupersonen har funderat över 
om platsen för problemet varit underleverantören, men sedan konstaterat att så inte 
varit fallet. Även om fallet var sådant så är det Volvo som står för både platsen och 
ansvaret. Huruvida underleverantören är den som misslyckats i sin produktion spelar 
inte heller någon större roll, som Einar tidigare så diplomatiskt uttryckte det: "ja, men 
det är ju de [Volvo] som gör skiten, fullt ansvar." 
 
Vår tolkning är att då det inte sker någon direkt kontakt mellan kunden och “the 
external supplier”. Dessutom finns inga sekundära associationer som ursprungsland 
eller företagsnamn, lika de som Keller (1993) beskriver. Då får intervjupersonerna 
svårt att koppla problematiken till en okänd aktör. I ett tidigt skede ansåg vi det 
möjligt att mer hängivna intervjupersoner som föredrar ett varumärke mer än andra 
skulle kunna svara att det var olyckligt att det hände och i högre grad skylla på 
underleverantören. Ingen av intervjupersonerna ställde underleverantören som 
ansvarig för problemet.  
 
Då majoriteten av de som fått Volvo respektive BMW:s pressmeddelande först, inte 
har ägt den bil som pressmeddelandet handlat om, så kan vi konstatera att ägandet i 
sig inte varit en faktor som påverkat. Vi menar därför att det är de associationer 
intervjupersonerna har till varumärkena som utgjort skillnaden i resonemang som 
förts kring ansvaret för återkallningen. 

Ursäkt	  
Ansvarsfördelningen vid plats/ansvar ser likadant ut oberoende vilket varumärke som 
är drabbat. Då alla intervjupersoner kom till samma slutsats vad det gäller 
ansvarsfördelningen så upplever vi det som en naturlig tolkning av situationen som 
beskrivs i pressmeddelandet. I likhet med Folkes studie (1984) anser majoriteten av 
intervjupersonerna att företaget som gör återkallningen ska be om ursäkt för 
återkallningen, med vissa undantag. Urban menade till exempel att informativ 
kommunikation och tydliga fakta var det som var viktigast: 
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"[...] Jag vill ha fakta. Speciellt om såna här allvarliga saker. Då är det 
fakta jag vill ha. Jag vill inte känna mig liksom manipulerad, och det tror 
jag är en risk om man gör det för tillrättalagt va." (Urban) 

 
Pressmeddelandet anklagades i flera fall för att vara kallt skrivet eller sakna ursäkt. 
 

“[...]Det är ju jäkligt kallt skrivet på nåt sätt, det är rakt upp och ner och 
det är ingen liksom sådär… kanske en ursäkt eller något sånt.” (Lennart) 
 
“Ah, den är ju ganska okänslig, på något sätt. Det är inte så mycket "Vi 
är ledsna" "vi ber om ursäkt" "Vi beklagar" utan det är…”(Einar) 

 
Vissa intervjupersoner föredrog informativa, till skillnad från ursäktande, 
pressmeddelanden. De menade istället att ursäkten borde komma i ett telefonsamtal 
eller personligt möte med till exempel återförsäljaren.  
 

“För mig kommer det nästan litegrann i steg två, när jag kontaktar dig 
som bilägare, ah vi är jätteledsna att det här har hänt vi ska verkligen 
hjälpa till här så att det blir som du har tänkt och så att du får den 
upplevelsen du hade tänkt när du köpte den här bilen då. För mig känner 
jag liksom att ursäkten kommer där.” (Elsa) 

 
Andra menade att kontakten borde vara personlig redan från start: 
 

“ [...] nej, en personlig kontakt liksom att, telefon och kanske, kanske att 
man kommer dit och att de förklarar i lugn och ro för en vad, och lite 
bakgrund och att det har kunnat hända och att man ursäktar sig och 
kompenserar lite” (Magnus) 

 
I citaten ovan kan vi se tecken på att vissa intervjupersoner har högre förväntningar på 
företag, i form av kompensation och ett väldigt serviceinriktat bemötande. Detta 
tolkar vi som att de förväntar sig att företaget ska göra det som Laufer och Coombs 
(2006) beskriver som en superprestation. 

Kontrollerbarhet	  
Överlag menar intervjupersonerna att bilföretagen har alla möjligheter att själv 
kontrollera så att denna form av situationer inte uppstår. Speciellt när det handlar om 
säkerhet. En intervjuperson menar att: 
 

"[...]de har väsentligt mycket bättre [möjlighet att kontrollera problemet] 
än jag har, och jag förväntar mig att när jag köper av dem, så har de full 
koll på att bilen är säker. Det, det det är, tycker jag är ett rimligt krav som 
konsument." (Urban) 
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Bilföretaget anses här ha all makt att kontrollera problemet. Alternativet skulle vara 
att kunden på något sätt skulle vara ansvarig och det anses inte rimligt. Majoriteten av 
alla intervjupersoner kom fram till samma slutsats, att företaget som säljer produkten 
kan testa sig fri från denna sorts problem. Hittar de inte problemen så har de inte testat 
tillräckligt mycket. 
 

"Man tycker ju att det borde testas, och testas och testas tills där inte 
finns nåt problem." (Kristina) 

 
Undantaget är de intervjupersoner som har ett stort bilintresse, haft nya bilar i flera 
omgångar eller råkat ut för flertalet produktåterkallningar. De poängterar att det är 
vanligt att nya bilar behöver köra förbi verkstäder och uppdateras eller korrigeras. En 
intervjuperson jämför det med affärssystem som också behöver 
mjukvaruuppgraderingar under sin livstid för att fungera optimalt.  
 

"[...] där ingår till och med i avtalet när man köper ett system att man ska 
få nya uppgraderingar utav systemet, så att, nä jag tycker inte att det är 
så farligt." (Lennart). 

 
Detta är något som flera intervjupersoner pratar om. De som har haft nyköpta bilar har 
tvingats lämna in dem för åtgärder under de första åren av ägandet. De som inte har 
haft nya bilar har i många fall aldrig varit drabbade av produktåterkallningar. 
 
Intervjupersonernas olika svar och resonemang visar på att det inte är självklart vilka 
krav som ska ställas på biltillverkaren och dess möjlighet att kontrollera problemen 
som kan uppstå. Acceptansen av problemet och bilden av att företaget har svårt för, 
eller saknar möjlighet, att påverka uppkomsten av problemet kan tydligt härledas till 
attributionsteorins konsensus. Upplevelsen blir att återkallningar är vanliga bland 
bilproducenter och till och med kan ses som norm. Beteendet, i det här fallet att bilar 
måste återkallas, ingår i hur situationen brukar se ut och man klandrar därför inte 
bilproducenten till en högre grad för det som hänt. De intervjupersoner som menade 
på att det var svårt att ha full kontroll på produktionen reagerade på den tidsperiod 
som står angiven i pressmeddelandet. De menade att även om det inte var ovanligt 
eller fel att problem uppstod, så var det inte acceptabelt att det skulle få fortgå i tio år. 
Lennart uttrycker följande: 
 

“Så de borde ju ha kunnat ha sett detta tidigare tycker man. Det är väl det 
man kanske kan vända sig emot då. Det brukar ju kanske komma ut 
lite…” (Lennart) 

 
De intervjupersoner som till en högre grad tillskriver företaget möjlighet att 
kontrollera uppkomsten av problemet har en annan bild av återkallningar inom 
bilindustrin. Dessa individer har i större grad haft svårt att dra sig till minnes 
produktåterkallningar, med undantag för till exempel Volkswagens utsläppsfusk. De 
flesta intervjupersonerna har aldrig själva varit utsatta för en produktåterkallning. 
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Med den bilden av bilproduktionen är det inte konstigt att en återkallning gör att 
intervjupersonerna i högre grad tillskriver tillverkaren ansvaret för möjligheten att 
kontrollera problemet. 

Stabilitet	  
Liksom vid kontrollerbarhet påverkas stabilitet av intervjupersonernas bild av 
verkligheten och varumärkena i deras tillskrivning av ansvar utifrån 
pressmeddelandet. Det visade sig att det pressmeddelande som lästes först starkt 
påverkade intervjupersonernas sätt resonera kring stabilitet. Återkommande för 
intervjupersoner som läser BMW:s pressmeddelande först är att de tycker att det är 
överraskande: 
 

"[...] Ja, det är väl ganska dåligt kan jag tycka. Man tycker ju inte att det 
ska kunna hända på så ”fina och dyra” bilar utan det ska väl fungera 
från start" (Kristina) 
 
"[...]det tycker jag inte är normalt att BMW behöver, de ska ha en så bra 
kvalitet så de ska inte behöva ta tillbaka, köper man bilar för det priset 
ska det egentligen inte behöva ske" (Elsa) 

 
Flera intervjupersoner tycker att BMW:s image som en statusbil, attributet kvalitet 
och deras prisnivå gör att de inte borde drabbas av produktåterkallningar. 
 
Volvos pressmeddelande fick inte riktigt samma respons. Fler intervjupersoner menar 
att det är sådant som händer, argumenterar för att bilar blir mer komplexa och att fler 
saker kan gå fel på dem. 
 

"Alltså det känns som om över huvud taget den här meddelandet och, nu 
generaliserar jag över alla bilar, är vanligare nu än det var förr, och det 
är väl inte så konstigt i sig för att i alla bilar så kommer det mer 
elektronik, mer som kan paja, mer som går sönder" (Urban) 
 
"Alla Volvo liksom som jag har haft när jag tänker efter har ju haft någon 
form av åka in och göra någon uppgradering. Det var ju även med den 
förra bilen och sådär så att. Och tittar man på även BMW som jag hade 
som inom familjen den var ju också utsatt för sådana här, eller utsatt, 
men att man fick åka in och göra uppgraderingar." (Lennart) 

 
Där de som läste BMW:s pressmeddelande fokuserade på varumärket och blev 
överraskade, fokuserade de som läste Volvos pressmeddelande på marknaden, och var 
oftast inte speciellt överraskade. En intervjuperson uttryckte sig dock annorlunda och 
menade att: 
 

"Alltså, det är väl förvånande att en sån grej skulle komma från Volvo. 
Men samtidigt som jag sa förut så vet jag att de i något sammanhang 
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fuskade i en show off i USA, så det är väl inte konstigare att det händer 
Volvo än någon annan." (Einar) 

 
Intervjupersonen kommer efter lite resonerande senare fram till att det inte finns 
någon anledning att förvänta sig mer av Volvo än andra aktörer på bilmarknaden. I 
och med att Volvo sålts ut globalt och inte längre har den egna kärnan kvar från tiden 
då företaget var svenskt och hade ett stort fokus på säkerhet och trygghet. Vår 
tolkning är att Einars uppfattning av Volvo rört sig från låg till hög grad av stabilitet 
baserat på Folkes (1984) teorier. Att produktåterkallningen gick från att vara lite 
överraskande med ett oväntat fel, till att bero på den generellt lägre kvaliteten av det 
moderna utsålda Volvo. 
 
Flertalet av de intervjupersoner som tog del av Volvos pressmeddelande innan 
BMW:s hade till en början svårt att minnas fler återkallningar av bilar än 
Volkswagens dieselskandal, och upplevde inte återkallningar som något vanligt. Att 
intervjupersonerna ändå resonerar kring att produktåterkallningar är något som gäller 
hela branschen kan möjligen tolkas som att den positiva bild intervjupersonen har av 
Volvo står som en buffert för negativ påverkan i enlighet med Coombs (2014) teorier 
om anseendets effekter vid kriser. 

Imagejustering	  –	  uncertainty	  avoidance	  
Efter varje pressmeddelande avslutade vi med att fråga om hur intervjupersonen nu 
kände för avsändaren. Detta för att undersöka hur konsumenter uppfattar en aktör som 
återkallar sin produkt. Ingen av intervjupersonerna uppgav att företagens image 
förändrades för dem i någon större utsträckning, däremot fanns det vissa skillnader i 
svaren. De som sedan tidigare hade avfärdat BMW som ett icke önskvärt märke 
tyckte att deras åsikt nu förstärktes en aning. Kristina tyckte att återkallningen inte 
påverkade henne så mycket men att det gjorde att hon ännu mindre ville köpa en 
BMW “Det gör väl kanske att jag ännu mindre tänker att jag vill köpa en BMW”. 
Även Mia reagerade på ett liknande sätt “Jag hade ju inte köpt en BMW från början, 
men jag hade ännu mindre köpt en nu”. Elsa dömer BMW hårdare än Volvo och 
menar att BMW:s dyra varumärke gör att hon reagerar starkare på den återkallningen.  
 

“... jättebra tycker jag att de tar sitt ansvar. Samtidigt blir jag lite 
besviken på att det på något sätt tänker att 600 tusen bilar är jättemånga 
bilar och att om BMW ska dra tillbaka bilar för kontroll så förväntar jag 
mig att det är mindre än 600 tusen. lite som ha blivit, eh ah man får en det 
är lite besk eftersmak på den. Man känner att man kan få just den här 
känslan att först när man köpt sin BMW och tycker att åh vilken bra 
service! åh vilken jättefin bil det här är och allting! [...] man förstår att 
man betalar mycket för varumärket och man förväntar sig mer det man 
förväntar sig en extremt hög kvalitet” (Elsa) 
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När det kommer till Volvo däremot så finns det för Elsas del en förväntning på att 
Volvo ska ta sitt ansvar, och att det i sin tur inte ändrar hennes uppfattning av 
varumärket “... på ett sätt förväntar jag mig att de ska ta sitt ansvar på nåvis…” hon 
nämner också att hon känner en viss stolthet för Volvo “... jag kan själv känna sådär 
att jag är stolt över Volvo”. Urban tyckte snarare att det var positivt än negativt att 
Volvo återkallade sina bilar, men om det blir en hög frekvens av dem skulle han 
förmodligen tänka annorlunda: 
 

“Nej, nej. Nej jag tycker att, det gör det i den måttan att det är bra att de 
tar ansvar, och agerar. Jag ser det mer positivt än negativt ett sådant här. 
Kommer det ut ett sådant varje månad så kommer det att vända över”. 
(Urban) 

 
Det finns en särskild image för Volvo respektive BMW och dessa har reflekterats och 
bedömts av några av intervjupersonerna. Att “Imagejusteringen” inte infaller, och att 
kunder inte blir så upprörda över Volvo respektive BMW:s återkallningar kan bero på 
graden av uncertainty avoidance som Hofstede (1983) beskriver. Eftersom Sverige är 
ett land med stabil och säker framtid med väl fungerande institutioner och fungerade 
lagar så kan det finnas en föreställning av att företag ska vara snabba på att åtgärda 
sina problem. Återkallningarna togs ofta i stunden med ro och ofta resonerade 
intervjupersonerna att de ofta läst om återkallningar och att det bara är bra att företag 
tar in ickefungerande produkter. Eftersom justeringen uteblir tycks också det 
kundbaserade märkeskapitalet lämnas opåverkat eftersom intervjupersonernas 
reaktion inte ändrar sin bedömning av något av företagen. Detta gäller endast de 
konsumenter som inte känner extra lojalitet till antingen Volvo eller BMW. Någon 
sådan konsument fanns inte representerad bland våra intervjupersoner. 

Brand	  crisis	  och	  product	  harm	  crisis	  
Vi har efter intervjuerna kunnat konstatera att intervjupersonerna kom fram till alla tre 
möjliga scenarion om vem återkallningen var värst för. Dels för BMW dels för Volvo 
men också att det var lika illa för båda aktörerna. Även om ansvarsfördelningen ofta 
såg likadan ut oberoende varumärke svarade intervjupersonerna med olika 
resonemang, och utifrån dessa definierade de sedan krisen som olika allvarlig för de 
olika varumärkena. Det som Dawar och Lei (2009) kallar för brand crisis återfinns 
också i denna studie. 

Större	  kris	  för	  Volvo	  
Den första, och något större gruppen intervjupersoner menade att Volvo skulle ta 
större skada av produktåterkallningen. I likhet med Dawar och Leis (2009) teorier om 
brand crisis konstaterar dessa intervjupersoner att det faktum att Volvo fokuserar sin 
image på säkerhet och trygghet gör att de och allmänheten ställer högre krav på dem 
och därmed blir mer upprörda av återkallningen. 
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“Det här är ju liksom en återkallning av en säkerhetsfunktionalitet i bilen 
och eftersom då imagen för Volvo är just säkerhet framförallt va, då är 
det ju liksom kanske generellt att man tycker att Volvobilar ska ju vara 
säkra och då ska det här fungera.” (Lennart) 

 
Samtidigt som intervjupersonen upplever att Volvo skulle ta större skada är han 
samtidigt inne på BMW:s teknikattribut och ser att även de skulle ta skada utifrån de 
attribut som är kopplade till deras image. Dock upplever hen det som allvarligare för 
Volvo. Andra intervjupersoner säger: 
 

"Eftersom att då Volvo ska vara så säker i mina ögon så tror jag det slår 
mer på Volvo än på BMW, för att Volvo går ut för att vara en så pass 
säker bil, men att här har man ändå hittat fel på den och den kan göra 
skada liksom" (Sara) 
 
“För att det, de [Volvo] bygger mycket av sitt varumärke starkt på 
säkerheten, det gör ju inte BMW [...] Så det tänker jag att det är lite svårt 
att gå ut och säga "vi är så jävla säkra" om man har drabbats av det här” 
(Mia) 

 
Mia upplevde inte själv att Volvo var säkrare än andra bilar enligt de undersökningar 
hon tagit del av, men upplevde att Volvos image var förknippat med säkerhet, och att 
det därför skulle påverka dem negativt i allmänhetens ögon, om än att hennes egen 
bild inte förändrats. 
 
Vi kan konstatera att återkallningen definieras som både en product harm crisis och 
brand crisis för dessa intervjupersoner. Medan BMW:s återkallning hos dessa 
intervjupersoner endast ansågs vara en product harm crisis. När återkallningen 
upplevdes krocka med BMW:s teknikattribut tolkas situationen istället som en 
product harm crisis. Detta attribut upplevdes inte lika väsentligt i intervjupersonens 
resonemang. 

Större	  kris	  för	  BMW	  
Einar menade efter första pressmeddelandet att det var överraskande att Volvo hade 
problem och tvingades återkalla, men kom efter lite resonerande fram till att 
marknaden såg likadan ut, och att alla biltillverkare fungerar ungefär likadant i och 
med den globaliserade marknaden: 
 

“Alla kan misslyckas oavsett varumärke [...] så det är klart att det, att allt 
knorrar till sig. Det blir svårare, och mer som går fel och företagen är så 
ohyggligt lika varandra” (Einar) 

 
Efter att ha läst det andra pressmeddelandet ångrar sig intervjupersonen och menar att 
det är mer överraskande att BMW stöter på problem och tvingas återkalla. Detta på 
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grund av det teknikfokus BMW har, så trots marknaden upplevs som likformig 
påverkar varumärket och dess associationer reaktionen på återkallningar. 
Flera intervjupersoner uttrycker en förväntan av att BMW:s produkter ska hålla en 
hög kvalitet. En intervjuperson menar efter att hen läst båda pressmeddelandena att 
hen ställer högre krav på BMW än Volvo för att det finns högre förväntningar på 
varumärket. 
 

“[...] jag ställer inte riktigt samma förväntning på Volvo som jag gör på 
BMW jag är lite mer sträng mot BMW känner jag därför att jag betalar 
mer för det och nu kanske jag egentligen säger emot mig själv för att det 
jag tänker på det här med att jag var ju väldigt förtjust i att det var en 
extra fin service och det är ju självklart att det kostar pengar naturligtvis, 
men jag men jag känner ändå att det är den här körglädjekonceptet att 
BMW har är ett annat koncept, Volvo har ju mer det här familjekonceptet 
som inte riktigt BMW har, de laddar inte sina varumärken med samma 
saker och därför får jag olika känslor“ (Elsa) 

 
Att intervjupersonen lägger ett större ansvar på BMW kan bero på det 
konsumentbaserade märkeskapitalet som Keller (1993) definierade som förväntningar 
som ställs baserat på ett företags associationer passar intervjupersonens tankar väl in. 
Intervjupersonens förväntningar på BMW kan anses bero på den upplevda kvaliteten 
som många andra intervjupersoner också nämnde. Högre förväntningar tycks alltså 
medföra att företag döms hårdare när de inte möts av ett företag på förväntat sätt. 
Intervjupersonernas tolkning av återkallningen som ett säkerhetsproblem såväl som 
ett kvalitetsproblem gör det möjligt att tillskriva återkallningen samma dignitet för 
BMW som Volvo hade då krisen bedömdes som störst hos dem, det vill säga både 
som en product-harm crisis och en brand crisis. 
 
Användarassociationerna står också till grund för åsikten av att BMW skulle ta större 
skada av återkallningen. Elsa och Einar menar att BMW-köparen har ett större 
engagemang i sitt bilägande, något som gör dem mer upprörda. 
 

“i princip tror jag BMW-ägare är mer eldfängda än volvoägare av någon 
anledning och det tror jag är för att de som har en BMW, nu fantiserar 
jag här jag tror att det är de som har en BMW är mer prestigebundna ofta 
än de som har en Volvo och det är ju min högst egna iakttagelse” (Elsa) 
 
“ja, alltså, det finns ett uttryck som heter kognitiv dissonans, där man 
älskar sin grej, och så får man bevisat att det faktiskt inte är bra, och så 
ska man då ta det. Å det här är, är man BMW freak så är det här kognitiv 
dissonans, det här vill man inte uppleva som BMW freak eller fan.” 
(Einar) 
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Urban poängterar särskilt att det är uttrycket bodily-harm (kroppslig skada) i BMW:s 
pressmeddelande som gör att hans åsikt blir att BMW påverkas mer negativt än vad 
Volvo gör. Detta är intressant eftersom att formuleringen om kroppslig skada också 
stod med i Volvos pressmeddelande. 
 

“ Ja här tror jag fler blir upprörda (BMW-ägare), och egentligen tror jag 
det är just för den där texten, att det kan resultera i kroppslig skada va. 
Även om man begriper det, så tror jag det är negativt att skriva det i ett 
budskap, för då, då får man en bild, vad som kan hända och det kan ju 
hända, så det är ju liksom, men man kan säga att.. ah... Nej jag uppfattar 
det mer negativt, så gör jag, i allmänhet. Men jag begriper att det är 
samma sak.” (Urban) 

Likvärdig	  kris	  
Något som var avgörande i hur intervjupersonerna tyckte situationen var lika eller 
olika var hur de kategoriserade bilarna och hur de definierar återkallningen. Även om 
vissa intervjupersoner tillskrev olika attribut till de två varumärkena, kunde de ändå 
falla in i samma kategori. Svea menar till exempel: 
 

“Men är det stabila märken och där det är ett litet fel då känns det som de 
åtgärdar det, har råd att liksom sålla ut, å laga och fixa och de behöver 
inte tumma på kvalitén, utan då är det liksom den mänskliga faktorn 
kanske på något sätt eller liksom så, som har orsakat problemet, tänker 
jag.” (Svea) 

 
De varumärken som anses hålla en hög kvalitet upplever Svea som likvärdiga, och 
förtjänar därför samma respons. Det hade förmodligen varit annorlunda om 
varumärkena inte hade upplevts likvärdiga. Ett mindre intresse för bilar och bilars 
varumärken kan även det ses som en anledning till enklare kategoriseringar där 
varumärkena klumpas ihop utan någon större differens görs mellan varumärken. 
Kristina menade att: 
 

“Jag tror att de [Allmänheten] reagerar på samma vis som om det var en 
BMW eller en Ford eller så. Alltså så som jag gör också att det är dåligt, 
förjävligt. Om det sen är ditt eller datt märke så… I mina ögon i alla fall.” 
(Kristina) 

 
Kristina fyllde därefter på med att andra personer eller bilägare förmodligen skulle 
reagera annorlunda än vad hon själv gjorde. Kristina kunde själv inte tala för hur 
andra individer skulle reagera i förhållande till olika varumärken. Denna form av 
klassificering kan man hänvisa till Produktkategorier i enlighet med Keller (1993), 
där olika produktkategorier har ett gemensamt anseende och attityd kopplat till sig. 
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Flera intervjupersoner konstaterade att trots att de upplevde skillnad i hur allmänheten 
skulle reagera på pressmeddelandet så skulle det i sig inte påverka så mycket. Urban 
och Lennart resonerade att dessa pressreleaser bara skulle vara en del av det mediala 
brus som man redan är utsatt för.  
 

“Sen kan man ju säga att jag tror att man reagerar på Volvo mer om man 
har Volvo, annars är det ett brus som åker förbi.” (Urban) 
 
“jag tror inte att det är så mycket skada skedd egentligen i det stora 
infoflödet som sker. Att det här är någonting som händer i dagens 
bilindustri, återkalla. Det kommer ju ständigt sådana.” (Lennart) 

Avslutning 

Dawar och Leis (2009) teorier stämmer alltså inte helt baserat på vår studies 
intervjuer. Enligt våra intervjuer ter det sig snarare som att kunder tar in många olika 
associationer och bedömer varumärkena utifrån samtliga. Det fiktiva fallet kan ses 
som en product harm-kris för båda företagen och framförallt som en brand crisis för 
Volvo. Att BMW trots det verkar anses ta ungefär samma skada av en återkallning av 
det fiktiva fallets slag upplever vi som en intressant upptäckt. En tolkning av 
resultatet är att kvalitet, teknik, pris och status är faktorer som väger tungt i 
människors bedömning av ett varumärke. Dessa faktorer spelar då också större roll 
om varumärket påverkas negativt, oavsett händelse. Den tidigare höga upplevda 
statusen hos varumärket verkar sjunka hos konsumenterna och produkterna som 
varumärket erbjuder upplevs inte längre vara värda sitt höga pris då kvaliteten på 
tekniken brustit. Vår uppfattning utifrån intervjuerna är att kunder snabbt tänker att 
det är ett fel på bilen och att det därför är ett kvalitetsproblem, utan att reflektera så 
mycket över vilken typ av fel som gör att produkten blir återkallad. Återkallningen 
kan därför ses som ett kvalitetsproblem istället för ett säkerhetsproblem och därmed 
bli en brand crisis även för BMW. 
 
En vidare tolkning av materialet kan vara att ju fler associationer ett varumärke har 
desto fler analyseras och bedöms. Det är inte bara produktens komponenter som tycks 
spela roll. En intervjuperson upplever till exempel att hon är lite strängare mot BMW 
för att de erbjuder en bra service, att felet från pressmeddelandet inte skulle behöva 
inträffa. Intervjupersonen menar att sådana här saker borde vara åtgärdade och 
tillräckligt testade innan bilarna levereras till kunderna och beskriver återkallningen 
som en besk eftersmak på den annars trevliga upplevelsen av varumärket. 
 

“... det är lite besk eftersmak på den. Man känner att man kan få just den 
här känslan att först när man köpt sin BMW och tycker att åh vilken bra 
service! åh vilken jättefin bil det här är och allting! [...] man förstår att 
man betalar mycket för varumärket och man förväntar sig mer det man 
förväntar sig en extremt hög kvalitet” 
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Hon kopplar sedan vidare resonemanget till att man istället för att betala för kvalitet 
istället bara betalar för varumärket, och liknar problematiken med när Nikes 
sweatshops var stora nyheter. 
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Slutsats	  och	  diskussion	  
Både Volvo och BMW har starka varumärkeskapital baserat på vår analys. Inget 
varumärke tycks ta större skada än det andra. Däremot kritiseras de utifrån olika 
resonemang. Med sin höga upplevda kvalitet går det att se BMW som ett något 
starkare varumärke än sin konkurrent. Varumärket upplevdes dessutom ta ut en större 
prispremie. Att BMW utsätts för hård kritik på grund av återkallningen kan bero på 
denna kvalitetsaspekt. Starka varumärken menar Keller (1993) skapar stora 
förväntningar och när de inte levererar döms de hårt av kunder. Volvo döms också då 
de har en tydlig säkerhetsassociation som tidigare forskning pekar på ska bli dömd 
hårdare än företag som saknar denna association. Dawar och Leis (2009) resonemang 
kring attributen säkerhet och hur Volvo borde ta större skada vid en återkallning som 
berör detta attribut återfinns alltså i en del av intervjuerna. Attributet kvalitet och den 
brand crisis som genereras när den inte infrias visar sig dock vara av lika stor vikt. 
Upplevd kvalitet och varumärkesassociationer kan vara parametrar som påverkar 
varumärken negativt, eftersom båda skapar en förväntan på vad varumärket ska 
leverera. När detta inte levereras vill kunder ha en personlig ursäkt från företaget. 
 
Vår studie visar också att det inte bara är relevanta attribut som påverkar hur kunder 
bemöter en produktåterkallning. BMW:s klientel tycks ligga till grund för en hårdare 
bedömning av företagets skuld. Detta kan ha lett till att många intervjupersoner hade 
svårt att identifiera sig med BMW-kunder och därför också hade svårt att identifiera 
sig med varumärket BMW. Hur ett företag skuldbeläggs kan alltså ha att göra med till 
hur stor del kunder kan identifiera sig med varumärket. En studie av den här typen 
skulle möjligen se annorlunda ut utfallsmässigt i andra länder. Volvos svenskhet tycks 
lett till att många intervjupersoner, möjligen undermedvetet, inte skuldbelade Volvo 
på samma sätt som BMW. Flertalet intervjupersoner som fick Volvos 
pressmeddelande först menade att återkallningar var en del av bilindustrins vardag. 
Medan de som fick BMW:s pressmeddelande i större utsträckningar var överraskade 
över återkallningen, och upplevde den som något ovanligt. Vi tolkar detta som att 
intervjupersonerna i större utsträckningar var benägna att skydda Volvo tack vare det 
goda anseende Volvo har hos intervjupersonen. Ursprungslandseffekter kan ligga till 
grund för hur kunder uppfattar och identifierar sig med olika varumärken (Erickson, 
Johanson & Chao 1984). En annan del som tycks förmildra Volvos 
produktåterkallning är kunders uppskattning av varumärket eftersom det känns 
familjärt. Här finns alltså vissa tecken på att en positiv varumärkeskännedom kan 
fungera som en buffert mot negativa reaktioner vid återkallningar 
 
Vems felet var för krockkuddarnas problem var det ingen större tvekan om hos våra 
intervjupersoner. De tyckte alla att företagen var ytterst ansvariga. Detta kan bero på 
att underleverantören för krockkuddarna inte namngavs i någon av de presenterade 
pressmeddelandena. Vi anar att det finns en problematik för konsumenter att lägga 
skuld på ett icke-namngivet företag. Ford-Firestone-krisen kan tas som exempel där 
det blev svårt för konsumenter att enhälligt lägga skuld på ett företag. Lättare var det 
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när IKEA, utan specifik underleverantör hamnade i klistret för sina Billybokhyllor 
och fick ta all skuld själva.  
 
Huruvida Volvo eller BMW upplevdes ha möjlighet att kontrollera återkallningens 
uppkomst eller ej visade sig ha flera svar. Flertalet intervjupersoner kommer snabbt 
fram till att återkallningen kunde ha undvikits om de hade testat sina bilar tillräckligt 
noga. Ett fåtal intervjupersoner konstaterar att nybilsmarknaden har en hög grad av 
återkallningar, och att det inte var något speciellt Volvo eller BMW kunde göra själva 
för att motverka det mer än åtgärda problemen när de hittas. Vi upplever att dessa 
resonemang förs utifrån olika upplevelser om omvärlden, och därmed annorlunda 
bilder över hur konsensus ser ut inom marknaden.  
 
Vid Volvos återkallningar upplevdes en högre grad av stabilitet av återkallningar 
inom bilmarknaden generellt. Volvos återkallning upplevdes av många bara som en 
återkallning i mängden. BMW:s återkallning upplevdes som något mer överraskande 
och ovanligt, en lägre stabilitet. BMW:s återkallning kopplades inte heller till 
marknadens övriga återkallningar. BMW ansågs i större utsträckning ha misslyckats i 
sin produktion. 

Förslag	  för	  framtida	  forskning	  
Vi anser att vi har fått täckning på hur märkeskännedom, upplevd kvalitet och 
associationer påverkar varumärken vid återkallningar. Däremot anser vi att vi inte kan 
dra några slutsatser om hur kunder som känner sig direkt lojala till specifika 
varumärken resonerar och agerar. Många av våra intervjupersoner menade att något 
mer lojala kunder kunde vara mer benägna att straffa varumärken som tvingas 
återkalla sina produkter. Det är svårt att göra den tolkningen i denna studie då 
underlaget av BMW-förare inte räckte för att bedöma om de blev mer upprörda än 
förare av andra bilmärken vid återkallningar. Vi bedömer däremot dessa iakttagelser 
som intressanta underlag till vidare forskning på området, exempelvis genom en 
studie enbart på varumärkeslojalitetens påverkan vid produktåterkallningar.  

Rekommendationer	  till	  praktiker	  
De associationer som är kopplade till varumärken påverkar hur individer tillskriver 
företag ansvar vid återkallningar. Det är viktigt att veta vilka associationer som 
påverkar de krav som ställs. Vi kan i denna studie konstatera att kvalitet är ett attribut 
som är starkt förknippad med ökat upplevt ansvar för en återkallning. Detta då 
återkallningar trots ett tydligt säkerhetsfokus även uppfattas påverka 
kvalitetsattributen. Den prispremie som tas ut av företag med starka varumärken är 
även den kopplade till ökade krav på produkter, något som inte upplevs som speciellt 
överraskande. Vid riskanalyser och varumärkesutformning kan det vara fördelaktigt 
att anpassa verksamheten utifrån de associationer som är kopplade till varumärket. 



 59 

Referenser	  
Aaker, D (1991). Managing Brand equity. New York. Macmillan Inc.  
 
Aaker, J., Fournier, S., Brasel, S. A. (2004). When good brands do bad. Journal of 
Consumer research, 31(1), 1-16. 
 
Aaker, J (1997). Dimensions of brand personality. Journal of market research, 34 (3), 
347-356 
 
Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok. Stockholm: 
Liber AB 
 
Berggren, J-E. (2014). Toyota återkallar 1,7 miljoner bilar. Expressen. 16 Oktober. 
Tillgänglig: http://www.expressen.se/motor/toyota-aterkallar-17-miljoner-bilar/ 
(hämtad 2017-01-05) 
 
Brandt, P. (2014). Toyota återkallar 6,4 miljoner bilar - 27 modeller berörda. Auto 
Motor & Sport.  9 April. Tillgänglig: 
http://www.mestmotor.se/automotorsport/artiklar/nyheter/20140409/toyota-aterkallar-
64-miljoner-bilar-27-modeller-berorda (hämtad 2017-01-05) 
 
Bryman, A. Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: 
Liber AB 
 
Byun, K. A., & Dass, M. (2015). An investigation of the effects of product recalls on 
brand commitment and purchase intention. Journal of Consumer Marketing, 32(1), 1-
14. 
 
Coombs, W. Timothy (2014). Ongoing crisis communication: planning, managing, 
and responding. Fourth edition. Thousand Oaks, California: SAGE 
 
Coombs, W. T. (2007). Attribution theory as a guide for post-crisis communication 
research. Public Relations Review, 33(2), 135-139. 
 
Crescitelli, E & Figueiredo, J B. (2009). Brand equity evolution: a system dynamics 
model. Brazilian Administration Review, 6 (2) 
 
Dawar, N., & Lei, J. (2009). Brand crises: The roles of brand familiarity and crisis 
relevance in determining the impact on brand evaluations. Journal of Business 
Research, 62(4), 509-516. 
 
 



 60 

 
 
 
Erickson, G. Johansson, J. Chao, P (1984) Image Variables in Multi-Attribute Product 
Evaluations: Country-of-Origin Effect. Journal of consumer research, vol 11 no 2 s 
694-699. Oxford university press  
 
Folkes, V S. (1984). Consumer reactions to product failure: An attributional approach. 
Journal of Consumer Research, 10. s. 398-409 
 
Hofstede, G. (1983). The cultural relativity of organizational practices and theories. 
Journal of international business studies, 14(2), 75-89. 
 
J.D. Power. (2016). U.S. New-Vehicle Quality Makes Largest Improvement in 7 
Years, J.D. Power Study Finds. J.D. Powers. Tillgänglig: 
http://www.jdpower.com/press-releases/2016-us-initial-quality-study-iqs (hämtad 
2017-01-05) 
 
Keller, K (1993) Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 
Equity. Journal of Marketing, Vol. 57, No. 1. 1-22  
 
Keller, K L,. (2016) Reflections on customer-based brand equity: perspectives, 
progress, and priorities. Academy of marketing science review. 6. s. 1-16 
 
Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution theory and research. Annual 
review of psychology, 31(1), 457-501. 
 
Klemensberger, P. (2016). Mazda återkallar 2,51 miljoner bilar. Teknikens Värld. 1 
September. Tillgänglig: http://teknikensvarld.se/mazda-aterkallar-23-miljoner-bilar-
327725/ (hämtad 2017-01-05) 
 
Kotler, P & Keller, K.  (2016) Marketing management. Femtonde upplagan. Pearson 
 
Korkofingas C. Ang L (2011). Product recall, brand equity, future choice. Journal of 
marketing management. 27 (9-10) s. 959-975 
 
Laufer, D. & Coombs, W. T. (2006). How should a company respond to a product 
harm crisis? The role of corporate reputation and consumer-based cues. Business 
Horizons 49, s. 379-385 
 
Lewenhagen, J. (2016). Brakförlust för Volkswagen. Dagens Nyheter. 22 April. 
Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/brakforlust-for-volkswagen/ (hämtad 2016-
12-20) 
 



 61 

Lundahl, U & Skärvad, P. (1999). Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Studentlitteratur. Lund. 
 
Magno, F. (2012). Managing product recalls: The effects of time, responsible vs. 
opportunistic recall management and blame on consumers’ attitudes. Procedia - 
Social and Behavioral Sciences 58, s. 1309-1315 
 
McLeod, S. A. (2012). Attribution Theory. SimplyPsychology. Tillgänglig: 
www.simplypsychology.org/attribution-theory.html (hämtad 2017-01-09) 
 
Mörner, E. (2016). Samsung återkallar alla Note 7. Mobil. 2 September. Tillgänglig: 
http://www.mobil.se/nyheter/samsung-terkallar-alla-note-7#.WG95H7FMDBI 
(hämtad 2017-01-06) 
 
Rabe, M. (2011). Toyota återkallar 2,2 miljoner bilar - golvmattorna får gaspedalen 
att fastna. Teknikens Värld. 24 Februari. Tillgänglig: http://teknikensvarld.se/toyota-
aterkallar-22-miljoner-bilar-golvmattorna-far-gaspedalen-att-fastna-125465/ (hämtad 
2017-01-05) 
 
Reichheld, F. (2003). The one number you need to grow. Harvard Business Review. 
81 (12). 46-55  
 
Reichheld, F. Earl Sasser jr, W. (1990). Zero defections: Quality comes to service . 
Harvard Business Review. 68 (5). s 105-111 
 
Rennstam, J & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie. Om analysarbete i 
kvalitativ forskning. Lund: Studentlitteratur 
      
Samsung. (2016). Uppdaterad konsumentinformation om Galaxy Note7. Tillgänglig: 
http://www.samsung.com/se/note7exchange/ (hämtad 2016-11-03)  
 
Siomkos, G. J., & Kurzbard, G. (1994). The hidden crisis in product-harm crisis 
management. European journal of marketing, 28(2), 30-41. 
 
TT. (2016).Tiotusentals arbetare får lämna Volkswagen. Dagens Nyheter. 18 
November. Tillgänglig: http://www.dn.se/ekonomi/tiotusentals-far-lamna-
volkswagen/ (hämtad 2016-12-20) 
 
Törnros, R. (2016). Tesla återkallar Model X. Teknikens Värld. 11 April. Tillgänglig: 
http://teknikensvarld.se/tesla-aterkallar-model-x-287889/ (hämtad 2017-01-05) 
 
University of Twente. (U.å). Expectancy value model. Tillgänglig: 
https://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Interpersonal%20



 62 

Communication%20and%20Relations/Expectancy_Value_Theory/ (hämtad 2017-01-
09) 
 
Wedberg, E. (2010a). Toyota återkallar bilar i Sverige. Teknikens Värld. 28 Januari. 
Tillgänglig: http://teknikensvarld.se/toyota-aterkallar-bilar-i-sverige-127372/ (hämtad 
2017-01-05) 
 
Wedberg, E. (2010b). Toyota återkallar alla nya Prius. Teknikens Värld. 10 Februari. 
Tillgänglig: http://teknikensvarld.se/toyota-aterkallar-alla-nya-prius-127435/ (hämtad 
2017-01-05) 
 
Wedberg, E. (2010c). Toyota ber om ursäkt. Teknikens Värld. 9 Februari. Tillgänglig: 
http://teknikensvarld.se/toyota-ber-om-ursakt-127431/ (hämtad 2017-01-05) 
 
Wowak, K & Boone C (2015) So many recalls, so little research: a review of the 
literature and road map for future. Journal of supply chain management. 51 (4) s 54-
72 
 
Xueming, L. Busse, S. Andrews, M, & Brettel, M (2014), The Impact on Brand 
Equity of Product Recalls, AMA Winter Educators' Conference Proceedings, 25, p. A-
14, Business Source Complete, EBSCOhost, viewed 16 November 2016. 
 



 63 

Bilagor	  
I detta avsnitt redovisas de pressmeddelanden som intervjupersonerna fick ta del av 
samt den intervjumall som användes vid intervjuerna. 

Bilaga	  1	  –	  Pressmeddelande	  BMW	  

 

Safety-related recall at the BMW Group.
Replacement of airbag required

Stockholm. In a safety-related recall, BMW Group is replacing faulty airbags.

The owners of the vehicles affected will be informed without delay. The repair 
(carried out at a BMW car partner) will take approximately six hours. The affected 
customers will be provided with an alternative mobility service.

As a result of faulty connections between the airbag (from an external supplier) 
and the car the airbag in the passenger seat has in 0.3% of our tests deployed in 
an insufficient manner. This can result in bodily harm that might be avoided when 
the airbags deploy normally.

There are approximately 600,000 cars that might be affected, the 7 Series, 5 
Series GT and Rolls-Royce Ghost produced between 2006 and 2016.

The customers can find out whether their vehicle is affected by contacting a BMW 
service partner or check directly by entering their vehicle’s chassis number at the 
following website:

www.press.bmw.com/airbagsearch/

Media Information 
23. November 2016
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Bilaga	  2	  –	  Pressmeddelande	  Volvo	  

 

Safety-related recall at the Volvo Car Group.
Replacement of airbag required

Stockholm. In a safety-related recall, VOLVO Car Group is replacing faulty 

airbags.

The owners of the vehicles affected will be informed without delay. The repair 
(carried out at a Volvo partner) will take approximately six hours. The affected 
customers will be provided with an alternative mobility service.

As a result of faulty connections between the airbag (from an external supplier) 

and the car the airbag in the passenger seat has in 0.3% of our tests deployed in 

an insufficient manner. This can result in bodily harm that might be avoided when 
the airbags deploy normally.

There are approximately 600,000 cars that might be affected, the Volvo XC90 
and Volvo S/V60 series produced between 2006 and 2016.

The customers can find out whether their vehicle is affected by contacting a 
Volvo service partner or check directly by entering their vehicle’s chassis number 

at the following website:

www.press.volvo.com/airbagsearch/
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Bilaga	  3	  -‐	  Intervjumall	  
Checklista innan intervjun 

1. Vilka är vi  
2. Vad kommer vi göra 
3. Längd på intervjun, ca 30-60 min 
4. Intervjupersonens rättigheter. Det är okej att avbryta när du vill, du kommer 

vara anonymiserad 
5. Är det okej att vi spelar in? 

 

Tema Frågor Motivering till tema 

Bakgrund Kan du berätta lite om dig 
själv? 
Kan du berätta lite kort om 
ditt förhållande till och dina 
erfarenheter av bilar? 
Vilka bilar har du ägt? 
Beskriv ditt senaste bilköp. 
Varför den bilen? fanns det 
fler intressanta kandidater?  
Var det några märken som 
inte var intressanta? 
Har du någon gång läst om 
återkallning av bilar?  
Vad anser du om att ett 
företag återkallar sin 
produkt?  

Avsnitt för att få lite info om 
intervjupersonen och dess relation till 
intervjuns tema. 
 
 

Associationer Brand associations 
Hur skulle du beskriva 
Volvo? 
Berätta om ditt förhållande 
till varumärket 
Vad är det för personer som 
kör Volvo? 
Har det skett något den 
senaste tiden som har 
påverkat din bild av 
företaget?  
Hur upplever du Volvo i 
förhållande till andra 
aktörer inom bilindustrin?  
Hur skulle du beskriva 

Avsnitt för att knyta an hur 
associationer skapar brand equity för 
kunden. Hur påverkas kundernas 
mindset av att företaget återkallas. 
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BMW? 
Berätta om ditt förhållande 
till varumärket  
Vad är det för personer som 
kör BMW? 
Har det skett något den 
senaste tiden som har 
påverkat din bild av 
företaget? 
Hur upplever du BMW i 
förhållande till andra 
aktörer inom bilindustrin?  

Pressmeddelande#1 Intervjupersonen läser  
Vill du berätta snabbt vad 
som står i pressreleasen.  
Vad är dina spontana tankar 
angående meddelandet? 

. 

Attribution theory Hur ser du på 
ansvarsfördelningen utifrån 
problematiken?  
Vilka möjligheter anser du 
Volvo/BMW har att själva 
kontrollera problematiken?  
Hur upplever du denna 
situation i förhållande till 
Volvos historik? 
Hur tror du allmänheten 
reagerar på denna press-
release?  

Hur och varför tillskriver den 
intervjuade den ansvarige för en 
product recall. Detta måste också 
samköras mot just bilden av Volvo, 
går det att få respondenten att 
argumentera för sin bild utifrån hur de 
ser på volvo? 

Product recall Hur har pressmeddelandet 
påverkat din syn på Volvo? 

Hur påverkas kundens känslor mot 
företaget på grund av en återkallning  

Pressmeddelande#2 Intervjupersonen läser 
Vill du berätta snabbt vad 
som står i pressreleasen.  
Vad är dina spontana tankar 
angående meddelandet? 
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Attribution theory Hur ser du på 
ansvarsfördelningen utifrån 
problematiken? 
Vilka möjligheter anser du 
Volvo har att själva 
kontrollera problematiken? 
Hur upplever du denna 
situation i förhållande till 
Volvos historik? 
Hur tror du allmänheten 
reagerar på denna press-
release?  

Hur och varför tillskriver den 
intervjuade den ansvarige för en 
product recall. Detta måste också 
samköras mot just bilden av Volvo, 
går det att få respondenten att 
argumentera för sin bild utifrån hur de 
ser på volvo? 

Product recall Hur har pressmeddelandet 
påverkat din syn på BMW? 
Hur anser du att en 
produktåterkallning bör gå 
till? 

Hur påverkas kundens känslor mot 
företaget på grund av en återkallning  

Tack och adjö Tacka för oss, och fråga om 
det är några ytterligare 
tankar respondenten har 
angående frågorna 
Berätta om vad vi arbetar 
med. 

Ett långsamt avslut, som ger utrymme 
för mer dialog efter intervjuns slut. 

 
Checklista efter intervju  

1. Tack. 
2. Har du några frågor eller ytterligare tankar? 
3. Berätta vad studien går ut på 
4. Upplever du att det finns något som var oklart eller något vi hade kunnat göra 

bättre till nästa gång? 
 


