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Förord 
Vår kandidatuppsats är skriven vid Södertörns Högskola inom ämnesområdet 

marknadsföring. Undersökningen och färdigställandet av denna uppsats påbörjades i februari 

2006 och slutfördes i juni 2006. 

 

Vi vill därmed tacka samtliga personer som på ett eller annat sätt hjälpt oss i vårt arbete med 

denna uppsats. Vi börjar därför med att tacka Ted Modin, vår handledare vid Södertörns 

Högskola, för givande diskussioner kring undersökningsområde och metod. Därefter vill vi 

tacka Carolina Söderberg, marknadsanalytiker och samordnare hos Volvo Personvagnar AB, 

Charlotte Meynert, ansvarig för Volvo Showroom, Mats Lövgren, försäljningschef för Volvo 

på Bilia Östra, och Bo Lundgren, säljare av Volvobilar på Bra Bil i Kungsängen, för deras tid 

och hjälp som bidrog till att vi kunde genomföra denna uppsats. Vi vill även tacka alla 

personer som ställde upp med sin tid i vår enkätundersökning. Slutligen vill vi tacka våra 

opponenter Elena Kirian, Julia Tarasova, Clara Siwertz, Stefan Tägt, Marit Österman och 

Andreas Alexander för den värdefulla feedback vi har fått under arbetets gång. 

 

 

Stockholm juni 2006 

 

 
________________                         _____________ 
Alejandro Espinoza                       Charlotte Isberg 
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Sammanfattning 
Intentionen med uppsatsen har varit att ta reda på vad det är som gör att personer väljer ett 

visst bilmärke och varför. Ut från detta resonemang har vi tagit reda på hur den svenska 

bilmarknaden ser ut och vilka konkurrensstrategier det finns. Därefter har en svensk 

biltillverkare undersökts: Volvo Personvagnar AB. Detta för att ta reda på vilka 

värdeskapande faktorer de använder sig av för att kunden ska välja just dem bland alla 

konkurrenter. 

 

Syftet har varit att belysa Volvo Personvagnars värdeskapande faktorer och ta reda på om 

dessa faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo Personvagnar önskar. Undersökningen 

har skett genom intervjuer med Volvoanställda och återförsäljare samt en enkätundersökning 

med kunder. Sedan har dessa ställts mot varandra för att se om kunderna uppfattar det Volvo 

Personvagnar vill förmedla. 

 

I empirin har vi tagit upp fakta om Volvo Personvagnar samt redogjort för resultatet av 

undersökningen. Dessa har sedan ställts mot varandra i analysen. Där har de viktigaste 

värdeskapande faktorerna vi har fått fram från Volvoanställda och återförsäljare, image, 

produkt och service, kopplats till följande fem teorier: Mervärde, Word of Mouth, Affärsidé, 

Involvering och Brand Equity. Alla dessa teorier går ut på att skapa en relation med kunden 

och ett värde utöver grundprodukten. 

 

Vilka likheter och skillnader som finns i hur de värdeskapande faktorerna uppfattas redogörs 

för i resultatkapitlet. Där framkommer det att det endast är en del av de värdeskapande 

faktorer som Volvo Personvagnar vill förmedla som uppfattas av kunderna. Uppsatsen 

avslutas med ett diskussionskapitel med rekommendationer till dem som verkar inom 

bilbranschen. I det kapitlet kommer vi även med förslag till fortsatt forskning inom området. 
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1 Inledning 
Uppsatsen inleds med att kort definiera det centrala huvudämnet för arbetet samt viktiga 

förkortningar. Därefter redovisas uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som leder 

fram till uppsatsens problemformulering och syfte. Med inledningen vill vi skapa förståelse 

för läsaren om bakgrunden och syftet med uppsatsen. 

 
1.1 Ämnesdefinition och förkortningar 
 
Uppsatsen kommer endast att behandla Volvo Personvagnar AB. Den innefattar då inte resten 

av Volvokoncernen, Volvo Group (där bland annat lastbilar, bussar och byggnadsmaskiner 

ingår). Uppsatsen kommer även endast att behandla Volvo Personvagnars nyare bilmodeller 

såsom C-, S-, V- och XC-serien. Vidare kommer ordet kunder att innefatta befintliga kunder 

samt potentiella kunder. Hädanefter kommer vi att benämna Volvo Personvagnar som Volvo 

P. 

 

• C- står för Cabriolet (bil med nedfällbart tak). C-serien innefattar Volvo C70 samt 

kommande Volvo C30. 30 står för lilla karossen och 70 för stora karossen. 

• S- står för Sedan (fyra dörrars bil och utan skiljevägg mellan fram och baksäte). S-

serien består av modellerna Volvo S40, Volvo S60 samt Volvo S80. 40 står för lilla 

karossen, 60 för mellanstora karossen och 80 för stora karossen. 

• V- står för Herrgårdsvagn (kombinerad person och varutransportbil). V-serien 

omfattar Volvo V40, Volvo V50 och Volvo V70. 40 står för lilla karossen, 50 för 

mellanstora karossen och 70 för stora karossen. 

• XC- står för Cross Country (fyrhjulsdriven bil som kan användas vid både 

terrängkörning och stadskörning). XC-serien innefattar modellerna Volvo XC70 och 

Volvo XC90. 70 står för lilla karossen och 90 för stora karossen.1 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Historia 
Man säger att bilen föddes i Tyskland, men vaggan stod i Frankrike. Den första bilen (en del 

tvistar om detta) utvecklades av Carl Benz (1844-1929), året var 1886. Bilen hade tre hjul då 

man ännu inte behärskade styrningsproblemet, detta löste Benz senare och konstruerade den 

                                                 
1 http://www.volvocars.se/Showroom 
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styrning som fortfarande är i bruk. Gottlieb Daimler (1834-1900) började utveckla motorer 

och så småningom började många andra tillverka bilar med motorer från Daimler. 

Fransmännen var de första som placerade motorhuvudet på bilens framsida (år 1890). År 

1914 började Henry Ford att massproducera bilar och gjorde det möjligt för medelklassen att 

äga en bil genom att ordna finansiering i form av lån.2 Sedan dess har handeln med bilar ökat 

stadigt. Bilarna har blivit mer avancerade för varje år som gått. Från att ha varit trehjuliga 

ångdrivna bilar, till bensin och biogasdrivna bilar med flera hundra hästkrafter. Med nya 

modeller i olika storlekar har biltillverkarna gjort det möjligt för konsumenterna att hitta den 

bil som passar just dem. Priset för en bil kan variera med flera miljoner SEK och avspeglar i 

många sammanhang vilken samhällsklass ägaren tillhör. I början av 1900-talet var det endast 

de välbärgade som hade råd att äga en bil. Idag är bilen en standardprodukt som nästan alla 

familjer i västvärlden har. 

 

1.2.2 Sveriges utveckling inom bilbranschen 

Sverige gav sig också in i bilbranschen i början av 1900-talet och har haft ett antal 

biltillverkare som har försökt nå framgångar. Några av dem som har misslyckats är Kalmar 

Mekaniska Verkstad med modellen Tjorven, Solon AB med modellen Solon och Jösse Car 

med modellen Indigo.3 Bland de mest framgångsrika biltillverkarna finns Volvo P och Saab 

Automobile som idag inte längre är svenskägda. Volvobilen grundades år 1927 av Assar 

Gabrielsson och Gustaf Larsson. Namnet Volvo, som betyder ”jag rullar” på latin, tyckte de 

var passande eftersom de båda arbetade på den Svenska Kullager Fabriken, SKF. 4 Volvo P är 

nu medlem i samma koncern som Jaguar, Lincon, Aston Martin, Rover, Mazda, Mercury och 

Ford. Detta sedan Volvo P blev uppköpta av den amerikanska Fordkoncernen, Ford Motor 

Company, i januari år 1999. Resten av Volvokoncernen (lastbilar, bussar, byggnadsmaskiner 

och flygteknik) är fortfarande svenskägda.5 Saab Automobile blev uppköpta av General 

Motors (GM) koncernen år 1999.6 Även en ny svensk biltillverkare har funnits med sedan två 

år tillbaka. Det är Christian von Koenigsegg som tillverkar den lyxiga racerbilen Koenigsegg 

som ligger i samma prisklass som Ferrari och Lamborghini.7 

                                                 
2 http://www.bartleby.com/65/au/automobind.html 
3 http://susning.nu/Bilm%e4rke 
4 http://susning.nu/Volvo 
5 http://www.autointell-news.com/european_companies/volvo_cars/general-info/volvo-intro-01.htmrespektive 
6 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=25714&a=345547 
7 http://www.lule.net/artiklar/motor/koenigsegg.htm 
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1.2.3 Ekonomiska fakta 

Bilindustrin påverkar idag en stor del av den nationella ekonomin, till exempel i form av 

arbetskraft. Fordonsindustrins export har ökat med 50 procent under perioden 1998-2004. Den 

svenska exporten under år 2004 av personbilar, lastbilar, bussar och bildelar var värd 

rekordhöga 140 miljarder SEK. Det är 15,5 procent av den totala svenska varuexporten och 

gör fordonsindustrin till Sveriges största exportnäring.8 Fordonsindustrin har sedan fortsatt att 

öka och under det första halvåret år 2006 ökade fordonsexporten med drygt sju procent. 

Fordonsindustrin och dess underleverantörer ger cirka 140 000 jobb i Sverige. De svenska 

bilisterna kommer år 2006 att betala över 76 miljarder SEK i olika bilskatter. Det motsvarar 

en tiondel av statens totala skatteintäkter.9 

 

1.3 Problemdiskussion 

1.3.1 Konkurrensstrategier 

Sedan 1900-talet har bilmarknaden vuxit stadigt och i takt med att globaliseringen ökar så 

ökar även konkurrensen. Idag konkurrerar bilföretagen inte bara på den inhemska marknaden 

utan med alla biltillverkare i hela världen. Därför blir det allt viktigare för biltillverkarna att 

hitta nya sätt att marknadsföra sig för att bli det självklara valet bland kunderna. En strategi 

som de stora bilkoncernerna har använt sig av är att köpa upp konkurrenter och på så sätt bli 

marknadsledande. En annan strategi är att utveckla och stärka känslan som kunderna har till 

själva varumärket genom att addera olika mervärden. Dessa mervärden kan vara både 

materiella (försäkringar, service och så vidare) och psykologiska (känslomässiga värden till 

exempel lyx och trygghet) som är direkt kopplade till varumärket. Många av de materiella 

mervärden ingår när man köper en ny bil, till exempel nybilsgaranti och rostgaranti. Medan de 

psykologiska mervärdena visar hur bilföretaget har valt att positionera sig på marknaden, till 

exempel som lyxbil eller som en säker bil. 

 

Bilköp, i likhet med husköp, är en komplex produkt där köparen lägger ner mycket tid och 

engagemang på att söka information så att denne kan välja det bästa alternativet. Dels för att 

bilköp innebär en stor och oftast lång investering för köparen och dels för att en ny bil medför 

andra kostnader, som till exempel försäkringar, parkeringsavgifter och bensinkostnader. 

                                                 
8 http://www.bilsweden.se/arkiv.asp?articleID=160 
9 http://www.bilsweden.se/arkiv.asp?articleID=160 
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Därför är det viktigt för biltillverkarna att skapa och erbjuda olika värdeskapande faktorer till 

kunderna. På så sätt kan de utmärka sig och bli det självklara valet för kunden. 

 

1.4 Problemformulering 
Med tanke på den redan beskrivna problembakgrunden, har vi valt följande 

problemformulering: 

 

Vilka värdeskapande faktorer använder sig Volvo P av för att 

kunden ska välja just dem bland alla konkurrenter? 

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att belysa Volvo Ps värdeskapande faktorer och ta reda på om 

dessa faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo P önskar. 

 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa oss till Volvo P i Sverige. Vi har även valt att avgränsa våra intervjuer 

och enkätundersökningar till Stockholmsområdet. Detta för att vi själva bor och studerar i 

Stockholm. Genom en stickprovsundersökning i Stockholm kan resultatet generaliseras till 

hela populationen (se vidare under Urval, punkt 2.4). Vidare har vi valt att avgränsa oss till 

Volvos nyare modeller, vilka innefattar S-serien, V-serien, C-serien och XC-serien. 

Anledningen till att vi har valt att inte ta med Volvos äldre bilmodeller är att dessa inte 

tillverkas längre och ingår därmed inte längre i Volvo Ps värdeskapande process. Vi är även 

medvetna om att valet att använda alla nya modeller kan resultera i att uppsatsens perspektiv 

blir väldigt bred, men vi anser att detta är viktigt för att kunna belysa helheten av de 

värdeskapande faktorerna. 
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2 Metod 
I metodavsnittet redogörs tillvägagångssättet för insamlingen av informationen och hur 

grunden för uppsatsen har tagits fram. Även vilka omständigheter som kan ha påverkat 

validiteten och reliabiliteten för uppsatsen tas upp. Slutligen granskar vi tillvägagångssättet. 

 

2.1 Deduktion och Induktion 
Den deduktiva ansatsen utgår från befintliga teorier för att sedan hitta ett problem i 

verkligheten och dra slutsatser genom att koppla teorier till det aktuella fallet. En induktiv 

ansats kännetecknas av att forskaren studerar verkligheten och utgår från denna genom 

observationer för att sedan skapa egna teorier.10 

 

Vi har både använt oss av en induktiv och deduktiv metod. I undersökningen har vi använt oss 

av en induktiv metod då vi utgått från Volvo P och dess verksamhet för att sedan koppla detta 

till teorier. Därefter har vi använt oss av en deduktiv metod för att kunna utvärdera Volvo P 

och svaren från intervjuerna och enkäterna. 

 

2.2 Primär- och sekundärdata 
Man brukar skilja mellan två typer av data, primärdata och sekundärdata. Primärdata är ny 

data som forskaren själv samlar in. Detta kan han/hon göra genom att använda sig av en eller 

flera datainsamlingsmetoder. Även fast primärdata är någon som forskaren själv samlar in så 

är det viktigt att relatera den egna forskningen till tidigare forskning på området samt att 

bedöma andras forskningsdesign, analyser, tolkningar och slutsatser i förhållande till egna 

resultat.11 

 

Sekundärdata, även kallat andrahandsupplysningar, är data som samlats in av andra. Det är 

information som redan finns i en eller annan form och som är mer eller mindre tillgängliga. 

Det finns olika typer av sekundärdata. Dessa är processdata som uppstår i samband med 

löpande aktiviteter i samhället (till exempel tidningsartiklar och privata brev), bokföringsdata 

(i till exempel företagsredovisningar, personalregister i företag och offentliga register) och 

                                                 
10 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, 2002, s 89 
11 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992 s 72 
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slutligen forskningsdata (data insamlade av andra forskare genom till exempel intervjuer). I 

de flesta undersökningar använder man sig av både primär- och sekundärdata.12 

 

Vi har använt oss av både primär- och sekundärdata. Primärdata har vi använt oss av i vår 

enkätundersökning samt då vi intervjuat återförsäljare och Volvoanställda. I övrigt har vi 

använt oss av sekundärdata, både processdata och bokföringsdata. Processdata har vi använt 

genom att vi har tagit information från böcker, tidningsartiklar samt från Internet. 

Bokföringsdata har vi använt oss av då vi tittat på Volvo Ps företagsredovisningar och 

årsböcker. 

 

2.3 Kvalitativ och Kvantitativ 

Valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ undersökningsmetod ska basera sig på vilken 

metod som lämpar sig bäst för att besvara syftet i undersökningen. Den kvalitativa metoden 

tillåter en mera djupgående och detaljerad undersökning med ett färre antal respondenter. Den 

kvantitativa metoden använder sig av ett större urval respondenter som behövs för statistiska 

analyser. Metoderna skiljer sig också från varandra i och med att den kvalitativa metoden inte 

har svarsalternativ begränsat till förutbestämda kategorier medan den kvantitativa metoden 

använder sig av förutbestämda svarsalternativ. Den kvalitativa metoden innefattar personliga 

intervjuer där intervjuaren kan tyda de personer som intervjuas och deras känslor, kroppsspråk 

och värderingar. I en personlig intervju kan intervjuaren också motivera respondenten att ge 

längre och mer ingående svar och även rätta till missförstånd ifall sådana uppkommer.13 

Vi har använt oss av både en kvalitativ samt en kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden 

har skett i form av personliga intervjuer med Bo Lundgren, Magnus Lövgren och med 

Charlotte Meynert samt telefonintervju med Caroline Söderberg. Den kvantitativa metoden 

har skett med 200 kunder i form av en enkätundersökning bestående av tio flervalsfrågor. 

 

2.4 Urval 
I experimentella undersökningar, där populationen kan definieras som en oändlig mängd av 

möjliga observationer, är det inte möjligt att göra någon totalundersökning. När företag inom 

livsmedelsbranschen utför kvalitetskontroll på sina produkter, till exempel konservburkar, 

                                                 
12 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1992 s 63, 73 
13 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, 2002 s 113-114 
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begränsar de undersökningen till en viss del av det totala antalet/populationen. Ibland är det 

alltså nödvändigt att göra någon form av urval. Dels för att det är billigare och dels för att det 

går snabbare med en urvalsundersökning än med en totalundersökning. Genom att göra en 

stickprovsundersökning försöker man alltså dra slutsatser om helheten – populationen. 

Urvalet ses då som en kopia av populationen. Minimikravet för en stickprovsundersökning är 

att som lägst får antalet enheter/personer inte understiga 30.14 

 

 I och med att det i Stockholm bor fler än 20 procent av Sveriges totala befolkning på nio 

miljoner invånare15 har vi använt Stockholm som typstad och utfört en 

stickprovsundersökning. Här blir då Stockholm en kopia av hela populationen.  

 

2.4.1 Enkelt/obundet slumpmässigt urval 

Enkelt/obundet slumpmässigt urval gör man på samma sätt som när man drar vinstlotter i ett 

lotteri. Obundet innebär att man inte styr urvalet i en viss riktning och att alla individer i 

populationen ska ha samma sannolikhet att komma med. När man utför slumpmässiga urval i 

praktiken kan man stöta på svårigheter som leder till systematiska fel i 

undersökningsresultaten. Ett av dessa problem är ramproblem. 

 

Ramprobem uppstår när individerna i populationen inte haft samma sannolikhet att komma 

med i undersökningen och kan resultera i två typer av fel. Överteckning, där individer som 

inte ingår i populationen har råkat komma med i undersökningen, eller undertäckning, när 

individer som ingår i populationen inte har kommit med. Om de individer som inte kommit 

med i undersökningen är väsentliga för helhetsbilden finns det risk att undertäckningen kan ge 

fel i undersökningsresultaten. Dessa fel kan bero på val av plats, område eller avgränsning av 

undersökningsområdet.16 

 

2.5 Undersökningsform 

2.5.1 Intervjuer 

Vi har telefonintervjuat Carolina Söderberg (bilaga 1) som är marknadsanalytiker och 

samordnare hos Volvos P. Detta för att ta reda på vilka värdeskapande faktorer Volvo P 
                                                 
14 Körner S, Wahlgren L, Statistisk Dataanalys, Studentlitterartur, 2000 s 137-138 
15 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____167883.asp 
16 Körner S, Wahlgren L, Statistisk Dataanalys, Studentlitterartur, 2000 s 137-138 



 13

ämnar förmedla till kunderna. Vidare har vi intervjuat Magnus Lövgren (bilaga 2) som är 

försäljningschef för Volvo på Bilia Östra och Bo Lundgren (bilaga 3) som är säljare av 

Volvobilar på Bra Bil i Kungsängen. Detta eftersom de har direkt kontakt med kunderna och 

får ta del av de värdeskapande faktorerna som kunderna efterfrågar och uppfattar från Volvo 

P. Vi har även intervjuat Charlotte Meynert (bilaga 4) som är ansvarig för Volvo Showroom i 

Kungsträdgården, som är en institution för att belysa kunder och allmänheten om Volvo Ps 

historia och senaste bilmodeller. Vi ringde även upp samtliga av våra intervjuade personer vid 

ett senare tillfälle för att få kompletterande uppgifter om deras bakgrund och arbete. Vidare 

ringde vi upp Annika Johansson (bilaga 5) på Statistiska Centralbyrån (SCB) för att ta reda på 

hur många Volvobilar som finns registrerade i Sverige samt Olof Nyström (bilaga 6) på 

Vägverket för att få information om vilka bilar som bilägare inte behöver betala trängselskatt 

för. 

 

2.5.2 Enkätundersökning 

För att belysa hur kunderna uppfattar Volvo Ps värdeskapande faktorer har vi gjort en 

enkätundersökning med 200 kunder (bilaga 5). Vi utförde enkätundersökningen i två etapper. 

I den första etappen intervjuade vi 172 kunder, varav 76,2 procent män och 23,8 procent 

kvinnor. Då vi ville ha en jämnare fördelning mellan män och kvinnor för att få ett så rättvist 

resultat som möjligt utförde vi den andra etappen av enkätundersökningen. Där intervjuade vi 

ytterligare 28 kvinnliga Volvoägare. Det eftersom vi ansåg att sannolikheten för kvinnliga 

Volvoägare att komma med i undersökningen inte var lika stor som de manliga och risken för 

undertäckning förelåg (se punkt 2.4.1). Detta på grund av att platserna där vi utförde 

enkätundersökningen i regel inte besöks av många kvinnliga Volvoägare. 

 

Enkätundersökningen utfördes på följande platser: vid Bilia Östra, vid Bilia Haga Norra, vid 

Bra Bil i Kungsängen, vid Micro i Barkarby, på Södertörns Högskola i Flemingsberg, utanför 

Volvo Showroom i Kungsträdgården samt med vänner och bekanta. Den totala andelen män, 

efter andra etappen, blev 65,5 procent och kvinnor 34,5 procent. Bland Volvoägare var 

andelen män 65 procent och andelen kvinnor 35 procent. Dessa siffror skiljer sig, med 12 

procent, från hur fördelningen mellan manliga och kvinnliga Volvoägare såg ut över hela 

Sverige år 2005. Enligt Carolina Söderberg, marknadsanalytiker och samordnare hos Volvo P, 

var andelen manliga Volvoägare 77 procent och andelen kvinnliga Volvoägare 23 procent i 

Sverige år 2005 (se bilaga 1). 
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2.6 Reliabilitet och Validitet 
Reliabiliteten i en undersökning innebär att samma undersökning ska kunna ske gång på gång 

och ge samma resultat. En målsättning är att undersökningen och informationen den ger ska 

vara så reliabel eller pålitlig som möjligt. En undersökning med god reliabilitet kännetecknas 

av att undersökningen inte påverkas av vem som utför mätningen eller de omständigheter 

under vilka intervjuerna sker. I en undersökning med god reliabilitet påverkas undersökningen 

i liten utsträckning av tillfälligheter.17 

 

Validiteten är hur väl en undersökning speglar verkligheten och att det forskaren vill 

undersöka verkligen undersöks.  Även om en undersökning är reliabel gör den ingen verkan 

om den inte har något validitet, det vill säga besvarar syftet med undersökningen.18 

 

Då vi har sammanställt enkätundersökningen tittade vi igenom alla enkäter en extra gång för 

att vara säkra på att vi inte registrerat några svar fel. Vid våra intervjuer skrev vi hela tiden ner 

vad intervjupersonen sa. På så sätt fick vi med all information som delgavs vid intervjuerna. 

Detta för att enkätundersökningen och intervjuerna ska vara så pålitliga och reliabla som 

möjligt. 

 

När vi har tagit fram våra frågor till enkätundersökningen och till intervjupersonerna har vi 

tittat på vårt syfte, vår problemfråga samt på vår teoretiska referensram. Detta för att 

enkätundersökningen och intervjuerna ska vara så relevanta för vår problemställning som 

möjligt. I och med detta ökar validiteten i vår uppsats. 

 

2.7 Kritisk granskning av metoden 
Om vi hade intervjuat fler kvinnor i enkätundersökningen skulle fördelning mellan män och 

kvinnor bli jämnare och på så sätt ge ett rättvisare resultat. Dock anser vi att då vi redovisar 

våra svar från enkätundersökningen i procent så påverkas inte läsaren av misstolkningar. 

Vidare anser vi att antalet kvinnor är tillräckligt för att uppsatsen ska legitimeras. I 

enkätundersökningen tänkte vi även ha med en fråga om de svarandes ålder som vi sedan 

valde bort. Detta då vi insåg att för att kunna koppla olika samband till åldern skulle vi vara 

                                                 
17 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, 2002 s 111-112 
18 Bjereld U, Demker M, Hinnfors J, Varför vetenskap?, Studentlitteratur, 2002 s 108-110 
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tvungna att intervjua fler personer än 200. Dels för att fördelningen mellan dem måste vara 

någorlunda lika, dels för att kunna generalisera en åldersgrupp till hela populationen. 

 

Vi är även medvetna om att vi kunde ha haft fler intervjuer med anställda inom Volvo P. Vi 

har vid flera tillfällen försökt att få tag på någon som arbetar med produktutveckling på Volvo 

P utan resultat. Vi anser dock att våra intervjuer med respektive Volvoanställda samt 

återförsäljare väger tungt. Vår enkätundersökning har skett med 200 kunder. Genom detta 

anser vi att vi har fått tillräckligt många svar för att undersökningen ska legitimeras. 

Intervjuerna och enkätfrågorna ligger också till grund för att uppnå syftet med vår uppsats. 
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3 Teori 
Vår problemformulering löd: Vilka värdeskapande faktorer använder sig Volvo P av för att 

kunden ska välja just dem bland alla konkurrenter? För att ta reda på dessa värdeskapande 

faktorer valde vi att koncentrera uppsatsen kring teorier som alla går ut på att skapa en 

relation med kunden och ett värde utöver själva grundprodukten. 

 
3.1 Teorier 
 

3.1.1 Mervärde 

Mervärde till en produkt skapas då det går att skapa ett värde utöver själva grundprodukten. 

Skapas mervärde till en produkt resulterar detta i att kunderna blir villiga att betala ett högre 

pris då de upplever ett högre värde av produkten. Mervärde kan skapas genom att till exempel 

erbjuda bra service, kvalitet, status, image och extra funktioner till kärnprodukten.19 

 

Köper man en ny bil idag kan man ofta välja till olika extrafunktioner till bilen, dessutom får 

man en garanti på bilen för ett visst antal år eller för ett visst antal mil. De biltillverkare som 

lyckas erbjuda de mest attraktiva mervärden ökar sina chanser till ett lyckat bilköp. Av den 

anledningen anser vi att mervärdesteorin är en viktig komponent när man konkurrerar och är 

därför relevant för vår uppsats. 

 

3.1.2 Involvering 

Involveringsteorin är viktig för att få kunskap om hur kunden beter sig i en beslutsfattande 

process. En hög involveringsgrad gör att kunden tar sig tid att skaffa kunskap och information 

om produkten. Går det att hitta det känslomässiga värdet hos en kund är denne villig att betala 

ett högt pris. Marknadsförare delar upp produkter i två typer, högengagemangsprodukter och 

lågengagemangsprodukter. Har en kund ett mer ingående intresse för en produkt eller tjänst 

har denne också viljan att lägga ner den tid, risk och pengar som kännetecknar en 

högengagemangsprodukt. Vid en lågengagemangsprodukt lägger kunden inte ner tid på val av 

produkt utan väljer den billigaste. Priskänsligheten är stor i produkter knutna till lågt 

engagemang medan det i högengagemnagsprodukter har mindre betydelse.20 

                                                 
19 Grönroos C, Service Management and Marketing, 2001, s. 142-143 
20 Fill C, Marketing Communikations – Context, Strategies and Applications, Third edition, 2002, s. 101-103 
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 High Involvement   Low Involvement 
 

Figur 1: Beslutsprocess vid hög- respektive låg involvering.21 
 

En personbil är en högengagemangsprodukt eftersom det är en produkt där man ofta lägger 

ner mycket tid innan man väl bestämmer sig för märke och modell. Dels för att personbilar 

medför en ekonomisk risk (lån, försäkringar, bensin) dels för vilket behov man har av en bil 

(arbete, familj, status). Av den orsaken anser vi att involveringsteorin är relevant för vår 

undersökning. Den service man erbjuder, lansering av nya bilmodeller och reklamkampanjer 

ska allt tillsammans leda till att kunden intresserar sig och tar sig tid för att söka information 

och kunskap om produkten. Det är bra att försöka väcka ett intresse hos kunden från ett annat 

håll och på så sätt hitta det känslomässiga värdet. Detta kan till exempel skapas genom att de 

hela tiden utvecklar nya modeller samt även genom extra service. 

 

3.1.3 Word of Mouth 

Denna form av marknadsföring skapas genom ryktesspridning. Företagets befintliga kunder 

rekommenderar företaget vidare för sina bekanta vilket leder till att en kostnadsfri och 

effektiv marknadsföringsprocess. En anledning till dess effektivitet är att marknadsföringen 

inte är skapad av företaget självt utan att en oberoende part, kunden, är skaparen.22 

 

                                                 
21 Fill C, Marketing Communikations – Context, Strategies and Applications, Third edition, 2002, s. 101-103 
22 Kotler Philip, Principles of marketing, Prentice Hall, 2002, s. 639-641 
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Då det gäller ett så pass stort köp som en personbil har personen ofta tänkt igenom sitt val av 

märke och modell länge innan köpet genomförs. Personen bestämmer sig inte för en viss typ 

av bil genom att se reklam på tv, men rekommenderar en vän bilen så tar man det mer till sig. 

Företag försöker få många nöjda kunder som förhoppningsvis berättar för sina vänner och 

bekanta om vilken bra produkt de köpt. På detta sätt skapas Word of Mouth. 

 

3.1.4 Affärsidé 

Normann skriver att affärsidén är att finna en överlägsenhet av något slag, till exempel ett 

överlägset kunnande eller en överlägsen förmåga som är inbyggd i företagets 

organisationsstruktur eller hos de individer som verkar i företaget. Det handlar om att kunna 

nischa sig till rätt målgrupp med rätt produkt för att kunna skaffa sig marknadsandelar och 

bilda ett system för dominans. Detta görs effektivast om man lyckas väva ihop 

huvudingredienserna som är: nischen eller marknadssegmenten, produktsystemet och 

organisationsstrukturen. I beskrivningen av affärsidén måste nisch, produkter och resurser av 

företagets revir beskrivas. Den ska representera ett överlägset kunnande eller en överlägsen 

förmåga. Har företaget lyckats erövra ett revir är det oftast svårt för konkurrenten att ta över 

den marknaden. Det är i huvudsak två metoder, enligt Normann, som företaget använder sig 

av för att bevara sitt revir, nämligen ett successivt förfinande av affärsidén, genom 

produktvariationer, eller påverkan på maktrelationerna kring reviret.23 

 

Denna teori är relevant eftersom när affärsidén genomsyrar hela företaget lyckas ofta 

företaget förmedla vad de står för, för sin omgivning och för kunder. Affärsidén förmedlas då 

från ledningen, anställda och alla som har något att göra med företaget. Detta ökar 

medvetenheten och skapar föreställningar om vad företaget representerar och på så sätt skapar 

företaget ett system för dominans. I bilbranschen är det extra viktigt att vara tydlig med 

affärsidén då den oftast bestämmer hur företaget vill positionera sig gentemot sina 

konkurrenter. 

 

3.1.5 Brand Equity 

Brand Equity är det värde som varumärket kopplas och förknippas med. Detta värde 

reflekterar lojaliteten och medvetenheten som kunderna har till varumärket. Ett starkt 

                                                 
23 Normann R, Kurskompendium Relationsmarknadsföring 
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varumärke har en hög grad av Brand Equity och behöver då inte lägga ner lika mycket 

resurser på marknadsföring av varumärket som företag vars varumärke har en låg grad av 

Brand Equity. Brand Equity är en viktig komponent som inte går att ta på men som har ett 

stort psykologiskt och finansiellt värde för företaget. Man brukar säga att Brand Equity inte 

ingår vid bokslut eller balansräkningar men att det är det som eventuella köpare av företaget 

betalar för.  Styrkan baseras på värdet som varumärket har på marknaden. Med andra ord så 

ligger styrkan av ett varumärke i minnet av existerande eller potentiella kunder beroende på 

vilken relation de haft, direkt eller indirekt, till varumärket.24 Det företaget har byggt upp 

under lång tid med sin image, sitt rykte och marknadsföring skapar den grad av Brand Equity 

som sätter värdet på varumärket. 

 

Denna teori är relevant då den beskriver det värdet som kunderna (marknaden) har till 

varumärket. Genom att ta reda på vad de anser, om till exempel kvalitet, och vilken 

medvetenhet de har, till exempel vad de står för, kan företaget avgöra om de har lyckats 

förmedla varumärket på rätt sätt. Denna teori är sammankopplad med resterande ovan nämnda 

teorier. 

 

3.2 Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen visar den teoribildning som gäller för att lösa problemformuleringen. 

Här bygger den på teorier som visar hur en organisation kan förmedla sin affärsidé och hur de 

kan agera för att stärka kundernas lojalitet. Detta genom att erbjuda ett ökat mervärde som 

resultat av nära samarbete och god kommunikation. Det gemensamma skapade mervärdet 

skapar i sin tur en ökad involvering från bägge parter. Grunden för långsiktig kundlojalitet är 

byggd. 

 

Syntesen bygger därför på teorierna Mervärde, Involvering, Word of Mouth, Affärsidé och 

Brand Equity. 

                                                 
24 Kotler Philip, Principles of marketing, Prentice Hall, 2002, s.470 
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Figur 2: Teoretisk syntes. Egen figur. 
 

3.3 Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats är att belysa Volvos Ps värdeskapande faktorer och ta reda på om 

dessa faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo P önskar. De Volvoanställda och 

återförsäljare som intervjuades har nämnt följande tre huvudvariabler: image, produkt och 

service. Dessa huvudvariabler består i sin tur av undervariabler. I figuren nedan klargörs för 

vad som menas med dessa variabler samt hur variablerna är sammankopplade med teorierna. 

 

 
Figur 3: Teoretisk referensram. Egen modell. 
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4 Empiri 
Utifrån referensramen utvecklas ett antal frågor som skall besvaras av/runt objektet. Detta 

kapitel beskriver hur den empiriska undersökningen genomförts. 

 
4.1 Volvo P internationellt 

4.1.1 Volvo Ps omfattning internationellt 

Volvo P ägs av Ford Motor Company sedan år 1999. Volvo P ingår i en division som kallas 

Premier Automotive Group, PAG, där Fords kvalitetsmärken samlats – Jaguar, Land Rover, 

Aston Martin och Volvo. Ford Motor Company betalade nästan det dubbla börsvärdet för 

Volvo P. Anledningen till detta är att Ford Motor Company var intresserade av Volvo Ps 

starka varumärke för att sälja till varumärkeskräsna amerikaner.25 

 

Volvo Ps service och försäljningsnätverk täcker 120 länder. Det finns ungefär fem miljoner 

Volvoägare världen över och Volvo P erbjuder service vid 2400 auktoriserade 

Volvoverkstäder. Produktionen av viktiga komponenter, såsom motorer, sker huvudsakligen i 

Sverige. Volvo Ps fyra största marknader är USA, Sverige, Storbritannien och Tyskland. 

Volvo Ps vision är att bli världens mest framgångsrika och eftertraktade bilmärke. Deras 

uppdrag är att skapa den säkraste och mest spännande bilupplevelsen för moderna familjer.26 

De har en designfilosofi som lyder: ”God design handlar inte bara om att formge en yta. Det 

är minst lika viktigt att produkten är lätt att förstå och använda. Är produkten inte funktionell, 

kan den inte heller vara vacker.” 27 Volvo Ps produktstrategi baseras på att använda 

gemensamma tekniska plattformar till så många bilmodeller som möjligt. Den första 

bilmodellen som skapades efter denna strategi var Volvo S80 som lanserades år 1998.28 

 

Volvo P har fått en rad utmärkelser i internationella sammanhang, bland annat i Brasilien: 

Volvo V50 – Årets herrgårdsvagn, Revista Carro Car of the Year Awards; Kanada Volvo S40 

– Bästa nya sportkompakt, Canadian Car of the Year (AJAC); Kanada: XC90/Volvo Cars of 

Canada Ltd – Guldnyckeln för bästa mellanstora SUV (jeepmodell) under $60 000.29 

                                                 
25 http://www.socialisterna.org/offensiv/arkiv/334/mitten_334.html 
26 http://www.media.volvocars.com/page_server.asp?URL={264963C3-3623-44EF-9672-F746836B4F69} 
27 http://www.media.volvocars.com/page_server.asp?URL={902A6985-D086-4A5A-8900-1D9582FC74A1} 
28 http://www.media.volvocars.com/page_server.asp?URL={902A6985-D086-4A5A-8900-1D9582FC74A1} 
29 http://www.motornyheter.com/Nyheter.asp?id=269 
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4.1.2 Volvo Ps kärnvärden 

”Bilar körs av människor. Grundprincipen bakom allt vi gör på Volvo är därför – och måste 

alltid vara – säkerhet.” 30 Redan för 75 år sedan formulerades dessa rader av Volvo Ps 

grundare Assar Gabrielsson och Gustav Larsson och gäller fortfarande idag. Volvo Ps tre 

kärnvärden är miljö, säkerhet och kvalitet. Dessa värden är grundläggande för all 

produktutveckling, konstruktion och produktion. De senaste 50 åren har Volvo P förbättrat 

miljöpåverkan från deras fabriker. För 25 år sedan antog Volvo P ett holistiskt synsätt på 

miljöarbetet. Det innebär att de tar hänsyn till hela livscykeln för deras produkter, från 

ingenjörens skrivbord till att bilen skrotas och återvinns.31 För att kunden ska uppleva den 

kvalitet som Volvo P representerar utbildar Volvo P sina återförsäljare med Volvokunskap 

inom alla nivåer; kundbehandling, teknik- och produktkunskap.32 

 

4.1.3 Volvo P i nuläget 

För bilbranschen var år 2005 ett osäkert år med kraftiga svängningar. Detta både för Volvo P 

och för deras konkurrenter. Under år 2005 uppgick försäljningen till 443 947 personbilar 

totalt för Volvo P, vilket är en minskning med 2,7 procent mot år 2004. Nedgången beror 

främst på att den amerikanska marknaden har minskat och att Volvo P riktade in sig på att 

bygga upp resurser för framtiden. Antalet anställda minskade med ungefär 1400 personer 

under år 2005, detta genom planerade avgångar och färre konsulttjänster. Volvo Ps VD, 

Fredrik Asp, säger att effektiviseringen kommer att fortsätta under år 2006 som ett naturligt 

led i deras process att driva ett konkurrenskraftigt företag. Volvo Ps långsiktiga mål är att 

sälja 600 000 personbilar per år, vilket de tror att de kommer att lyckas med under de 

kommande åren.33  

 

Den mest sålda Volvomodellen under år 2005 var XC90 med 86 000 sålda bilar. Detta tätt 

följt av modellen V50 som såldes i drygt 83 000 exemplar. För Volvo V50 innebar detta en 

försäljningsökning med nästan 50 procent jämfört med år 2004. På tredje, fjärde och femte 

plats kom modellerna Volvo S40, Volvo V70 och Volvo S60.34 

 

                                                 
30 http://www.volvocars.se/Volvoownership/Heritage.htm 
31 http://www.volvocars.se/Volvoownership/renafakta/environmental_care.htm 
32 http://www.volvocars.se 
33 http://www.media.volvocars.com/page_server.asp?url={7DAC7DF9-0493-4714-9411-17C25E779901} 
34 http://www.motornyheter.com/Nyheter.asp?id=269 
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4.1.4 Volvo P i framtiden 

Volvo P satsar alltmer på design och lyx. Detta kan man se hos nya Volvo S80, Volvos stora 

prestigesedan. Nya Volvo S80 är en lyxig bil som är inspirerad av ny skandinavisk design. 

Den har en hög utrustningsnivå och generösa utrymmen, detta kombinerat med flera bra 

funktioner bidrar till en hög komfort och känsla av lyx. Volvo Ps designmål med nya Volvo 

S80 är att den ska uttrycka elegans, livfullhet och smidig rörelse. De har försökt att 

åstadkomma detta med en rundare form och mer svepande linjer. Bilens framtoning ger den 

tyngd, detta gör att bilen upplevs som trygg och säker att åka i.35  

 

Kritikerna menar att med nya Volvo S80 tar sig Volvo P in i finrummet (med bland annat 

Mercedes, BMW och Audi). Dock tror man att både Mercedes och BMW har andra, mer 

speciella köpare. Mercedesköparna är mer traditionella, medan den som verkligen vill ha en 

BMW sällan vill ha något annat. Däremot anser de att Audi inte har en lika tydlig definierad 

målgrupp och därför är just de den främsta konkurrenten.36 Prismässigt ligger Volvo S80 

(V8), Audi A6 (4.2 Quattro) och BMW 540i i samma prisklass. Andra kritiker menar att 

Volvo P, genom att inte inkludera deras senaste säkerhetslösningar som standard i deras nya 

bilar, frångår vad Volvo P alltid stått för, nämligen att säkerheten alltid kommer i första 

hand.37  

 

Andra bilmodeller som Volvo P lanserar i år är nya Volvo C70, Volvo C30 samt Volvo XC90 

med V8 motor. Volvo C70 är både cabriolet och coupe. Volvo C30 är Volvo Ps minsta coupe 

genom tiderna. Volvo C30 kommer att finnas med allt från snåla dieselmotorer till en 

turbomotor med fem cylindrar.38 Volvo XC90 finns redan men kommer nu även att finnas 

med V8 motor. Nästa år (2007) kommer Volvo P ut med en ny modell av Volvo V70 som är 

en blandning av den befintliga V70 karossen och inredningen från Volvo V50 och Volvo 

S40.39 

 

                                                 
35 http://www.media.volvocars.com/page_server.asp?url={65B101D1-2A4A-497E-AD63-DF87813B1D7F} 
36 http://di.se/Index/Nyheter/2006/04/13/183697.htm?src=xlink 
37 http://di.se/Index/Nyheter/2006/04/13/183697.htm?src=xlink 
38 http://www.aftonbladet.se/vss/bil/story/0,2789,753460,00.html 
39 Intervju med Bo Lundgren, Bra Bil i Kungsängen 
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4.2 Volvo P i Sverige 

4.2.1 Volvo Ps omfattning i Sverige 

Volvo P i Sverige utvecklar och tillverkar Volvobilar. Volvo P Sverige AB är ett dotterbolag 

till Volvo P AB som sköter service och återförsäljning av Volvobilar. I Sverige fanns det 987 

215 registrerade Volvobilar i drift år 2005.40 Volvo Ps huvudkontor ligger i Göteborg och 

Volvoanläggningar finns i Skövde, Torslanda, Floby, Uddevalla och Olofström. Volvobilarna 

för Sverigemarknaden tillverkas fortfarande främst i Torslandafabriken och sätts ihop i 

Göteborg med egentillverkade komponenter. Verkställande direktör, sedan 1 oktober år 2005, 

är Fredrik Arp.41 Fredrik Arp efterträdde Hans-Olov Olsson som blev ny styrelseordförande.42 

I Sverige hade Volvo P år 2005 en marknadsandel på 20 procent av den totala bilmarknaden. 

Det är en ökning med två procent jämfört med år 2004. 
 

Av företagets 27 000 anställda världen över arbetar 70 procent i Sverige. Fabriken i Torslanda 

har en tillverkningskapacitet på 250 000 – 300 000 bilar.43 I Sverige tillverkas 40 procent av 

alla Volvobilar. Cirka 25 procent av bilens materialvärde tillverkas i Sverige, bland annat i 

Skövde (motorer), Floby (vevstakar och bromsskivor) och Olofström (karosskomponenter). 

Resterande 75 procent köps från omkring 400 leverantörer i ett tjugotal, främst europeiska, 

länder.44 

 

4.2.2 Volvo Ps ekonomiska utveckling 

Under perioden 1993-2003 har Volvokoncernens export från Sverige ökat från 36,13 

miljarder till 49,3 miljarder SEK. Huvudkontoret som ligger i Göteborg är fortfarande Volvo 

Ps huvudpunkt när det gäller utvecklingen av nya modeller. I Sverige sysselsatte Volvo P 19 

681 människor år 2005. Under de två första åren efter företagsköpet investerade Ford 19 

miljarder SEK i produktutveckling av nya Volvomodeller i Sverige, vilket har gett såväl nya 

arbetstillfällen som ökade vinster och skatteintäkter.45 Vidare planerar Ford att investera 

                                                 
40 Intervju med Annika Johansson, Statistiska Centralbyrån 
41 http://www.volvocars.se/Volvoownership/default.htm 
42 http://www.handelskammaren.net/item.aspx?id=2830 
43 http://www.his.se/upload/CG%20Skovde%20050526.pdf 
44 http://www.volvocars.com/NR/rdonlyres/D8934585-EF55-40B7-AD67-008964C1ED18/0/cc_sv_intro.pdf 
45http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleId%3d2002%5c08%5c
10%5c55904%26src%3ddi 



 25

ytterligare tio miljarder SEK i Sverige fram till år 2008. Anledningen till att de investerar i 

Sverige är:46 

• Dra nytta av den svenska konkurrenskraften i ett europeiskt perspektiv 

• Produktutveckling och processutveckling kopplade till produktion 

• Tillgången till välutbildade tekniker – både från gymnasium och högskola 

• Den industrinära forskningen 

• Den goda infrastrukturen 
 

4.2.3 Volvo Ps miljömål 

Volvo P har som mål att vara ledande när det gäller miljöhänsyn bland världens bilmärken i 

premiumsegmentet. För att uppnå målet utvecklas lågemissionsmotorer, bi-fuel-motorer, 

flexifuel-motorer och konventionella motorer med effektivare bränsleförbrukning, till bland 

annat Volvo S40 och Volvo V50. Dessa har upp till 80 procent lägre utsläpp av koldioxid vid 

körning. Under år 2005 stod miljöbilarna för 10,2 procent av den totala nybilsregistreringen i 

Sverige. Detta är en ökning med nästan sju procent jämfört med år 2004 och ökade Volvo Ps 

miljöbilsförsäljning i Sverige med 65 procent under år 2005. Volvo P undersöker även 

möjligheten att kunna erbjuda personbilar med elhybridteknik. Förutom detta ska de material 

som används i tillverkningsprocessen vara återvinningsbara i största möjliga utsträckning.  

 

Volvobilarna är miljödeklarerade sedan år 1998. Volvo P utvecklade även nya system inom 

området säkerhet under år 2005. De introducerade ett kombinerat alko- och säkerhetsbälteslås 

med hastighetsnyckel kallat Multi-Lock. Detta innebär att man kan programmera bilnyckeln 

så att endast vissa maxfarter är tillåtna för vissa användare av bilen.47  

 

Ägare till bilar som är miljöklassade från år 2005 behöver inte betala trängselavgift i Sverige. 

Dessa bilar går på bensin eller diesel i kombination med annat bränsle, till exempel etanol 

eller gasol. Andra bilar som man inte behöver betala trängselskatt med är taxibilar, 

utryckningsfordon, bilar som är registrerade på handikappade personer samt 

utlandsregistrerade bilar.48 

 

                                                 
46 http://www.his.se/upload/CG%20Skovde%20050526.pdf 
47 http://www.motornyheter.com/Nyheter.asp?id=269 
48 Intervju med Olof Nyström, Vägverket 
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4.3 Redovisning av undersökningen 

4.3.1 Intervjuer 

Nedan har vi sammanställt våra intervjuer i en tabell. Detta för att tydligt kunna se och 

jämföra vad intervjupersonerna sagt inom olika ämnen. Vi har endast tagit med de viktigaste 

aspekterna för att uppnå syftet med vår uppsats. En fullständig redogörelse av intervjuerna 

finns i bilaga ett, två, tre och fyra. Personerna vi har intervjuat arbetar inom olika områden 

och har därav olika kunskaper. Då intervjupersonen inte har kommenterat ett visst ämne har vi 

endast satt ett streck på det stället. 
 Carolina Söderberg, 

Marknadsanalytiker och 
samordnare hos Volvo 
Personvagnar 

Magnus Lövgren, 
Försäljningschef för 
Volvobilar i Bilia Östra 

Bo Lundgren, 
Säljare av 
Volvobilar på Bra 
bil i kungsängen  

Charlotte Meynert, 
Ansvarig för Volvo 
Showroom i 
kungsträdgården 

Målgrupp •Kommer att nå nya 
målgrupper med Volvo 
C30 

•Tydlig förändring 
•Vill nå den moderna 
människan 
(nyutexaminerade, yngre, 
kvinnor) 

•Går mer mot 
yngre människor. 
Nyutexaminerade 
som inte fått barn 
ännu 

•Målgrupp hos 
Showroom: 
Allmänheten, 
återförsäljare och 
turister 

Varumärke •Kärnvärden: Säkerhet, 
miljö, kvalitet.  
•Vill även lägga till 
körglädje, komfort & 
design.  
•Har ett starkt 
varumärke som de 
arbetar mycket med 

•Arbetat mycket med 
varumärket, främst genom 
ny design. 
•Förmedling av ny och 
lyxigare känsla hos 
återförsäljare 
 

•Gått från 
familjebil till att bli 
lyxigare 
•Ny design & 
bättre komfort 

•Kärnvärden: 
Miljö, säkerhet, 
kvalitet 

Produkt •Ny design 
•Bättre komfort & 
körglädje 
•Kärnvärden: Säkerhet, 
miljö, kvalitet 

•XC90 & nya S80 finns 
med V8 motor. Det är 
första gången i Volvos 
historia en bil har V8 
motor 
•60 % av Volvoägarna är 
återköpare 

•Ny design & 
bättre komfort 

•Kärnvärden: 
Miljö, säkerhet, 
kvalitet 

Service •Bästa återförsäljarnätet 
i Sverige 

•Finansiering 
•Bilförsäkring 
•Volvokort med  
specialerbjudanden 
•Trygghetsförsäkring 

•Bra tillgänglighet 
med 
Volvoverkstäder 

•Visar upp sina 
nya modeller hos 
Showroom 

Konkurrens •Hård konkurrens. 
•Olika konkurrenter 
beroende på bilmodell; 
Till C-, S- & V- serien: 
Saab, BMW & Audi. 
Premiumsegmentet: 
Volkswagen & Toyota 

•S-serien: Audi, Saab, 
Volkswagen. 
•V-serien: Saab, men på 
senare tid även Toyota 
•XC90: Andra jeep-
modeller från andra 
biltillverkare 

•Direkta 
konkurrenter: Saab 
•S-serien: Saab 
•V-serien: Saab, 
Ford & 
Volkswagen 
•Nya S80: BMW, 
Audi & Mercedes 

____________ 

Framtiden •Positiv utveckling. 
•Kommande modeller: 
C30, nya C70 & nya 
S80 

•Kommande modeller: 
C30, nya C70, nya S80, 
XC90 med V8 motor 

•Kommande 
modeller: C70, 
C30, ny V70 år 
2007, mindre jeep-
modell: XC50 

____________ 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer 



 27

4.3.2 Redovisning av svar från enkätundersökningen 

I tabellen nedan följer en sammanfattning av resultaten från enkätundersökningen. Där 

redogör vi endast för de viktigaste och mest relevanta aspekterna för syftet med vår uppsats. 

Av de 200 tillfrågade personerna var 73 procent Volvoägare och 27 procent andra bilägare. I 

tabellen har vi även delat upp de två grupperna, Volvoägare och andra bilägare, mellan män 

och kvinnor. En fullständig och komplett sammanställning av enkätundersökningen finns med 

i bilaga sex. Svaren anges i procent för att lättare kunna överblicka skillnader mellan de olika 

grupperna. 
                                                                  Volvoägare                                                   Andra bilägare 
         Frågor                             Män                             Kvinnor                             Män Kvinnor                         
Varför valde du 
ett annat bilmärke 
än Volvo? 

    • 61 % Volvo inte 
speglar deras 
personlighet 
• 14 % andra bilar 
passade dem 
bättre 

• 50 % Volvo 
drar för mycket 
bensin 
• 28 % Volvo  
speglar inte deras 
 personlighet 

Varför köpte du 
en  
Volvo? 
 

• 43 % priset  
• 34 % säkerhet 
• 20 % rymlighet 
• 6 % design 
• 0 % garanti 

• 53 % säkerheten  
• 17 % priset 
• 16 % rymlighet 
• 8 % design 
• 0 % garanti 

  

Är du nöjd med 
din  
Volvo? 

• 75 % nöjda i någon 
form 
•12 % missnöjda i någon 
form 

• 43 % nöjda i någon 
form 
• 32 % missnöjda i 
någon form 

  

Vad skulle du mer 
önska av en 
Volvo? 

• 28 % sportigare 
• 24 % bränslesnålare 
• 22 % mindre bilmodell 
• 16 % lyxigare 

• 43 % mindre 
bilmodell 
• 43 % bränslesnålare 
• 4 % sportigare 
• 2 % lyxigare 

  

 Hur pass 
bra/dåligt 
upplever du 
tillgängligheten 
av Volvos 
verkstäder och 
återförsäljarnät? 

• 62 % tycker att 
tillgängligheten är bra i 
någon form 
• 18 % tycker att den är 
dåligt i någon form 

• 74 % tycker att 
tillgängligheten är bra 
i någon form 
• 7 % tycker att den är 
dåligt i någon form 

  

Kommer du att 
köpa Volvo igen? 

• 50 % kanske 
• 39 % ja 
• 11 % nej 

• 53 % kanske 
• 29 % ja 
• 18 % nej 

  

Vad tycker du att 
varumärket Volvo 
står för? 

• 68 % säkerhet 
• 19 % kvalitet 
• 5 % miljö 
• 3 % design  
• 2 % komfort  

• 76 % säkerhet 
• 18 % kvalitet 
• 6 % design  
• 0 % komfort 
• 0 % miljö 

• 81 % säkerhet 
• 11 % design 
• 8 % kvalitet 
• 0 % komfort 
• 0 % miljö 

• 89 % säkerhet 
• 6 % miljö  
• 5 % design 
• 0 % komfort 
• 0 % kvalitet 
 

Vilka andra 
bilmärken skulle 
du jämföra Volvo 
med? 

• 44 % Saab 
• 28 % Audi 
• 20 % BMW 

• 56 % Saab 
• 14 % Audi 
• 12 % BMW 

• 61 % Saab 
• 17 % Ford 
• 9 % Audi 
• 8 % BMW 

• 72 % Saab 
• 11 % Ford 
• 11 % BMW 
• 0 % Audi 

Tabell 2: Sammanställning av enkätundersökning 
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5 Analys 
Syftet med denna uppsats var att belysa Volvo Ps värdeskapande faktorer och ta reda på om 

dessa faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo P önskar. De Volvoanställda och 

återförsäljare vi har intervjuat har nämnt följande tre huvudvariabler: image, produkt och 

service. För att besvara syftet med uppsatsen kommer dessa tre huvudvariabler att ställas mot 

de tillfrågade kunderna i enkätundersökningen och därefter kopplas till valda teorier. 

 

5.1 Image 
Av enkätundersökningen framkommer det att bland Volvoägare är männen (75 procent) mer 

nöjda med sin Volvobil än kvinnorna (43 procent) (fråga 4). Männens och kvinnornas 

önskemål angående Volvobilar skiljer sig åt i en del aspekter. Kvinnorna skulle önska att 

Volvo P kom med en mindre bilmodell (43 procent) samt en bränlesnålare Volvobil (43 

procent). Däremot var svarsresultaten hos männen jämnare fördelade. Männen skulle önska 

både en sportigare Volvobil (28 procent), en bränslesnålare Volvobil (24 procent), en mindre 

bilmodell (22 procent) samt en lyxigare Volvobil (16 procent) (fråga 5). Både Volvoanställda 

och återförsäljare som vi intervjuat nämner att Volvo P, med sina kommande bilmodeller, 

riktar sig till nya målgrupper. Bland annat nyexaminerade, de som ej fått barn ännu och 

framför allt kvinnor. Dessa bilar är både mindre, bränslesnålare, sportigare och lyxigare. 

 

Över hälften av de tillfrågade svarade att de kanske kommer att köpa en Volvobil igen (50 

procent av männen och 53 procent av kvinnorna). De som svarade att de kommer att köpa en 

Volvobil igen var betydligt fler (39 procent av männen och 29 procent av kvinnorna) än de 

som svarade att de inte kommer att köpa en Volvobil igen (11 procent av männen och 18 

procent av kvinnorna) (fråga 8). 

 

Volvo P och dess återförsäljare säger att deras konkurrenter först och främst är Saab, BMW 

och Audi. Till premiumsegmentet är Toyota och Volkswagen konkurrenter. Även Ford är en 

konkurrent, för dem som vill ha en liknande bil men i en lägre prisklass. Om man tittar på vad 

kunderna anser om Volvo Ps konkurrenter finns här en skillnad mellan Volvoägare och andra 

bilägare (fråga 10). Volvoägarna ser Saab (44 procent av männen och 56 procent av 

kvinnorna), Audi (28 procent av männen och 14 procent av kvinnorna) och BMW (20 procent 

av männen och 12 procent av kvinnorna) som de främsta konkurrenterna. Detta samstämmer 
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väl med vad Volvo P anser om detta. Andra bilägare jämför däremot Volvo P med Saab (61 

procent av männen och 72 procent av kvinnorna) och Ford (17 procent av männen och 11 

procent av kvinnorna) samt till viss del även Audi (nio procent av männen medan ingen av 

kvinnorna ansåg det) och BMW (åtta procent av männen och 11 procent av kvinnorna).  

 

När vi talar om Volvo Ps kommande bilmodeller så tänker vi både på potentiella och 

befintliga kunder. Detta då Magnus Lövgren, försäljningschef på Bilia Östra, säger att 60 

procent av Volvo Ps kunder är återkommande kunder. Vilket innebär att Volvo Ps befintliga 

kunder idag till stor del kommer att bli potentiella köpare av deras nya bilmodeller i 

framtiden. 

 

5.1.1 Word of Mouth 

Huvudvariabeln image kopplar vi till teorin Word of Mouth. Word of Mouth påverkar den 

”bild” personer har i sitt undermedvetna om Volvo P. Om en potentiell kund får höra av 

vänner och bekanta att de är missnöjda med sin Volvobil påverkar detta den potentiella 

kundens image om Volvo P i negativ riktning. Om den potentiella kunden istället får höra 

positiva åsikter om Volvo P så påverkas dennes image om Volvo P i positiv riktning. Därför 

är det väldigt viktigt för Volvo P att få nöjda kunder så att de i sin tur kan sprida detta vidare 

till andra potentiella kunder. Detta då Word of Mouth har en mycket hög trovärdighet som 

marknadsföringselement. 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figur 4: Imageskapande. Egen modell. 
 

5.2 Produkt 
De egenskaper som en Volvobil besitter, enligt Carolina Söderberg, marknadsanalytiker och 

samordnare hos Volvo P, är de tre kärnvärdena, säkerhet, kvalitet och miljö. De försöker nu 

även addera egenskaper som komfort och design till produkten. Bo Lundgren berättar även att 

Erfarenhet

Föreställningar 

Känslomässiga 
värden 

IMAGE

Medvetenhet 
Positivt eller negativt 
Word of Mouth 

Positivt Word of 
Mouth 

Negativt Word 
of Mouth 
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Volvo P nu försöker att röra sig mer från att endast ha varit en familjebil till att bli allt 

lyxigare. Detta genom att addera komfort och design till de nya bilmodellerna. 

 

I enkätundersökningen frågade vi Volvoägare varför de köpte en Volvobil (fråga 3). Svaren 

skiljer sig en del åt mellan kvinnor och män. Den största delen av kvinnorna svarade att de till 

stor del köpte en Volvobil i och med säkerheten (53 procent). En mindre del av kvinnorna 

svarade även att de köpte en Volvobil för priset (17 procent) och för rymlighetens skull (16 

procent). Endast en minimal del av kvinnorna angav att de hade köpt en Volvobil för 

designens skull (åtta procent). Den största delen av männen, däremot, köpte en Volvobil då de 

tyckte att priset var bra (43 procent). Även säkerhet (34 procent) och rymlighet (20 procent) 

har en del av männen uppgett som skäl till att de köpt en Volvobil. Precis som kvinnorna har 

en minimal del av männen (sex procent) svarat att de köpt en Volvobil för designens skull. 

 

Majoriteten av Volvoägarna tyckte att varumärket Volvo främst står för säkerhet (68 procent 

av männen och 78 procent av kvinnorna). En mindre del av Volvoägarna tyckte att Volvo står 

för kvalitet (19 procent av männen och 18 procent av kvinnorna). Även bland andra bilägare 

svarade majoriteten att de tyckte att varumärket Volvo står för säkerhet (81 procent av 

männen och 89 procent av kvinnorna). Bland andra bilägare var kvalitet lägre prioriterad (åtta 

procent av männen och noll procent av kvinnorna). Dock ser vi att det är en minimal andel 

hos båda grupperna (Volvoägare samt andra bilägare) som tyckte att varumärket Volvo står 

för miljö (fråga 9). 

 

5.2.1 Affärsidé 

Huvudvariabeln produkt kopplar vi till teorin affärsidé. I Volvo Ps fall anser vi att affärsidén 

genomsyrar hela organisationen. Denna reflektion drar vi utifrån att både Volvoanställda och 

återförsäljare, som vi har intervjuat, är medvetna om vad Volvo P vill representera och stå för. 

Från att endast ha stått för säkerhet, kvalitet och miljö vill Volvo P idag även förknippas med 

komfort, körglädje och en känsla av lyx. I och med detta konkurrerar de nu även med lyxigare 

bilmodeller. 

 

Volvo P skulle kunna etablera sig som ett lyxigare bilmärke. Dock kommer det att ta lång tid 

då deras affärsidé från början inte var att stå för lyx, utan för säkerhet. Volvo P har lyckats 

förmedla sin överlägsna förmåga (säkerhet) och därmed skaffat sig ett system för dominans 
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inom detta område. Genom att de nu adderar nya ”lyxfaktorer”, som ny lyxigare design och 

V8 motor, vidgar de sin ursprungliga affärsidé. I och med detta kommer det att ta lång tid med 

marknadsföring och reklam för att kunderna ska associera Volvo P med lyx. I modellen nedan 

kan vi se hur Volvo P rör sig mot konkurrenter i premiumsegmentet och hur avståndet dem 

emellan krymper. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 5: Affärsidé. Egen modell. 
 

5.3 Service 
I våra intervjuer med Volvoanställda och återförsäljare har det framhållits att Volvo Ps 

återförsäljarnät och tillgänglighet är en viktig del som ingår i deras service. Carolina 

Söderberg, marknadsanalytiker och samordnare hos Volvo P, säger att Volvo P har det bästa 

återförsäljarnätet i Sverige. Genom ett stort återförsäljarnät kan kunderna lättare hitta till 

närmaste återförsäljare och bilverkstad. Detta är något som flertalet av både männen (62 

procent) och kvinnorna (74 procent) har uppfattat då de svarat att de tycker att 

tillgängligheten av Volvoverkstäder och Volvo Ps återförsäljarnät är bra (fråga 6). 

 
Finansiering, Volvokort som ger rabatter och försäkringar är varianter av service 

(tilläggsservice) som inte är direkt kopplade till Volvo P. Dessa delar av servicen kan 

kunderna införskaffa på annat håll än hos Volvo P, till exempel hos banker och 

försäkringsbolag. Detta har därmed inte ingått i enkätundersökningen, men är dock 

fortfarande värdeskapande faktorer som är tillgängliga för kunden. 

 

I enkätundersökningen har det framkommit att garanti inte är något som kunderna prioriterar 

vid köp av bil. Detta kan vi se då ingen tillfrågad i enkätundersökningen svarade att de köpte 

en Volvobil för garantins skull (fråga 3). 

 

Volvo P 

Säkerhet
Säkerhet, kvalitet, miljö 

Körglädje, komfort, 
nya lyxmodeller 

Lyx Andra bilmärken i 
premiumsegmentet 
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5.3.1 Mervärde och involvering 

Huvudvariabeln service kopplar vi till mervärdesteorin och involveringsteorin. Volvo P har 

genom olika varianter av service lyckats förmedla mervärde till sina kunder. Då de bland 

annat erbjuder bra tillgänglighet av sina verkstäder och återförsäljare samt finansieringshjälp 

vid bilköp. Genom att erbjuda dessa slag av service blir kunden involverad i Volvo P och en 

ömsesidig relation mellan kunden och Volvo P uppstår. Genom denna relation kan Volvo P ta 

reda på vad kunderna efterfrågar och önskar. I modellen nedan kan vi lättare överblicka hur 

servicen och teorierna är sammankopplade. 

 

 
 
Figur 6: Mervärden kring kärnprodukten. Egen modell. 

 

5.3.2 Brand Equity 

Teorin Brand Equity kopplar vi till alla tre huvudvariabler: image, produkt och service. Brand 

Equity handlar om att förmedla varumärket på rätt sätt. Förmedlingen sker genom den image 

Volvo P vill representera, de produkter de levererar och den service som de erbjuder samt det 

rykte som Volvo P har åstadkommit genom åren. Volvo P har på senare tid arbetat mycket 

med att stärka sitt varumärke. Genom deras nya bilmodeller (produkter) med ny design och 

komfort kan de leverera en lyxigare känsla (image) till befintliga och nya målgrupper. Till 

dessa nya bilmodeller erbjuds också olika varianter av service som i sin tur genererar 

mervärde till kunderna. Att Ford Motor Company betalade nästan det dubbla börsvärdet för 

Volvo P tyder också på att varumärket Volvo P är starkt. 
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6 Resultat 
I resultatkapitlet sammanfattar vi undersökningens resultat som har relevans för syftet. Syftet 

med uppsatsen var att belysa Volvo Ps värdeskapande faktorer och ta reda på om dessa 

faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo P önskar. Efter att ha ställt Volvo Ps 

värdeskapande faktorer mot kunderna kan vi konstatera att de inte uppfattas av kunderna på 

det sätt Volvo P önskar. Även här anger vi resultatet med en huvudvariabel åt gången. 

 

6.1 Image 
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Diagrammet visar hur pass stor andel av Volvoägarna    Diagrammet visar hur pass stor andel av Volvoägarna 
som är nöjda respektive missnöjda med sin Volvobil.     som tänker, inte tänker samt kanske tänker köpa en 
Figur 7: Diagram över nöjdhet           Volvobil igen. 
                       Figur 8: Diagram över återköp 
 
Volvo lägger ner mycket tid och engagemang på värdeskapande för sina kunder. Större delen 

av Volvoägarna är nöjda med sina bilar (figur 7). Majoriteten säger också att de kanske 

kommer att köpa en Volvobil igen. Därefter är de som säger att de kommer att köpa en 

Volvobil igen betydligt fler än de som säger att de inte kommer att göra det (figur 8). 

 

För tillfället arbetar Volvo mycket med sitt varumärke och försöker addera olika 

värdeskapande faktorer till sin image. Dessa är bland annat en känsla av lyx, komfort, 

körglädje och design. Detta har inte framkommit i vår enkätundersökning då dessa egenskaper 

först kommer ut med Volvos nya bilmodeller (lansering sommaren och hösten 2006): Volvo 

C30, nya Volvo S80 och Volvo XC90 med V8 motor. Volvoägare jämför också varumärket 

Volvo med Saab, BMW och Audi vilket samstämmer med vad Volvo P anser. 
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Diagrammet visar vad Volvoägare mer skulle önska av en Volvobil. 

Figur 9: Diagram över önskemål 
 

Männen önskar både en sportigare och lyxigare bilmodell i större utsträckning än kvinnorna. 

Majoriteten av kvinnorna önskade en mindre och bensinsnålare bilmodell (figur 9). Det mesta 

talar för att Volvo P kommer att uppfylla dessa önskemål då de nu lanserar de nya modellerna 

som täcker alla dessa önskemål. De påpekar själva att de riktar sig till nya målgrupper med 

sina nya bilmodeller. 

 

6.2 Produkt 
 

Vad Volvo P står för

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Säkerhet

Kvalitet

Miljö

Komfort

Design

(%)

Kvinnor
Män
Kvinnor (V)
Män (V)

                   
Diagrammet visar vad Volvoägare samt icke Volvoägare anser att Volvo P står för 

Figur 10: Diagram över vad Volvo P står för 
 
Volvo Ps kärnvärden är, enligt Carolina Söderberg, miljö, kvalitet och säkerhet. Även 

komfort och design är något som de nu försöker addera till varumärket. Enligt 

enkätundersökningen tycker majoriteten av kunderna att Volvo P framför allt står för 

säkerhet. Detta är också huvudanledningen till att de köpte en Volvobil. Resterande 

kärnvärden uppfattas endast av en minoritet av kunderna (figur 10). 
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När det gäller de nya egenskaperna, komfort och design, som Volvo P vill förmedla är det 

endast en väldigt liten del av kunderna som tycker att Volvo P besitter dessa egenskaper. Att 

detta inte framkommit mer i vår undersökning beror på att Volvobilarna, som precis har dessa 

egenskaper, först kommer ut till sommaren och hösten (år 2006). Mats Löfgren berättade att 

de nyligen byggde om Bilia Östra för att öka den känsla av lyx som Volvo P vill leverera till 

sina kunder. Även Bo Lundgren påpekade att Volvo P nu försöker röra sig allt mer från 

familjebil till lyxbil. Att Volvo P ökade sin miljöbilsförsäljning med 65 procent under år 2005 

tyder på att även denna värdeskapande faktor troligtvis kommer att uppfattas av kunderna.  

 

6.3 Service 
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Diagrammet visar hur stor andel av Volvoägarna som anser att Volvo Ps tillgänglighet av verkstäder och 
återförsäljarnät är bra. Det visar även hur stor andel som köpte en Volvobil för garantin skull. Anledningen till 
att det inte finns någon stapel med garanti i diagrammet är för att ingen, tillfrågad i enkätundersökningen, valde 
en Volvobil av denna anledning. 
Figur 11: Diagram över tillgänglighet och garanti 
 

Volvo P har ett stort och brett återförsäljarnät. De säger själva att de har det största 

återförsäljarnätet i Sverige. Detta samstämmer till stor del med kundernas åsikter. Annan 

service som Volvo P erbjuder är Volvokort, finansiering och bilförsäkring. Dessa slag av 

service är standard hos de flesta större bilmärken men kan även införskaffas på annat håll. 

Därmed är det inte en faktor som gäller endast Volvo P men likväl en värdeskapande faktor 

som de erbjuder. Av vår undersökning framkom det att inte en enda tillfrågad Volvoägare såg 

garanti som en faktor som påverkade köpet av en Volvobil. Detta kan bero på att det idag 

ingår olika slag av garantier när man köper en ny bil hos de flesta bilhandlare. 
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7 Slutsats och diskussion 
Slutsatsen och diskussionen skall besvara problemområdet och vår problemfråga. Grunden 

till vårt problemområde var att konkurrensen inom bilbranschen ständigt ökar och 

biltillverkarna hela tiden måste hålla sig uppdaterade om vad kunderna och marknaden 

efterfrågar. Detta ledde fram till vår problemformulering som var: Vilka värdeskapande 

faktorer använder sig Volvo P av för att kunden ska välja just dem bland alla konkurrenter? 

 

Utifrån vår undersökning med Volvoanställda, återförsäljare och kunder kom vi fram till 

följande tre huvudvariabler: 

• Image 

• Produkt 

• Service 

 
Då trycket från konkurrenterna är stort måste bilföretagen idag vidga sitt ursprungliga koncept 

för att nå ut till fler målgrupper. Detta genom att utveckla olika bilmodeller till olika 

målgrupper. Exempelvis har de flesta större biltillverkarna idag olika storlekar på karossen 

samt varierande motorkapacitet på sina bilar, detta gör att kunden kan välja den bil som passar 

just denne. Det är även viktigt som biltillverkare att följa med i de trender som råder på 

marknaden. Precis som trender inom modebranschen finns det trender inom bilbranschen. De 

senaste åren har trenden inom bilbranschen varit att lansera olika jeepmodeller. Dessa trender 

varierar i tid, allt från ett år till flera år. 

 

En annan aspekt som biltillverkare måste ha i åtanke är att följa med i den långsiktiga 

utvecklingen inom bilbranschen. I och med den miljömedvetenhet som finns idag ökar trycket 

på biltillverkarna då det gäller miljöanpassning. Alltfler billtillverkare har insett detta och 

producerar olika typer av miljöanpassade bilar. Här i Sverige behöver inte ägare till bilar som 

är miljöklassade från år 2005 betala trängselskatt. Företag som tar hänsyn till miljön vinner 

även respekt från samhället i form av goodwill, vilket kan påverka företagets image positivt. 

 

Inom bilbranschen, i likhet med andra branscher, är nöjda kunder en förutsättning för 

kundlojalitet och långsiktiga förhållanden. De mervärden som kunden inte är nöjd med 

tenderar denne att söka hos konkurrenter. Bilföretagen erbjuder idag även en rad 

värdeskapande faktorer såsom nybilsgaranti, försäkring, finansiering och så vidare. Flertalet 
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av dessa värdeskapande faktorer ingår idag som standard vid köp av en ny bil och finns hos de 

flesta bilföretagen. Därför är det extra viktigt för bilföretagen att vara tydliga om hur de väljer 

att positionera sig på marknaden. Genom att förmedla budskapet om vilken image de vill att 

varumärket ska stå för kan de nå det känslomässiga värdet som kunden efterfrågar och 

samtidigt differentiera sig gentemot konkurrenterna. 

 

Om de når det känslomässiga värdet hos kunden kan bilföretagen involvera sig i kundernas 

behov och efterfrågan. Detta skapar grundförutsättningen för att lyckas skapa kundnöjdhet 

och kundlojalitet. 

 

Allt detta sammantaget gör att bilföretag kan åstadkomma värdeskapande faktorer som gör att 

kunden väljer just dem bland alla konkurrenter. 

 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Denna undersökning är utförd innan Volvo P har hunnit lansera sina nya modeller: Nya Volvo 

S80, Volvo C30, nya Volvo C70 samt Volvo XC90 med V8 motor. Därmed anser vi att det 

finns intresse av att följa upp hur de värdeskapande faktorerna uppfattas när dessa bilar har 

varit ute på marknaden ett tag. Då skulle det även kunna undersökas hur pass mycket Volvo P 

har lyckats ta sig in i premiumsegmentet. För att ge undersökningen högre validitet kan 

samma undersökning utföras på flera orter i landet. Vidare kan man tillägga ålder i 

undersökningen och på så sätt jämföra de skillnader i åsikter som finns i respektive 

åldersgrupp. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Intervju med Carolina Söderberg, marknadsanalytiker och samordnare hos Volvo P 

Den 7 april 2006 genomförde Vi en telefonintervju med Carolina Söderberg på 

marknadsavdelningen på Volvo P. Vi redogjorde snabbt för syftet med vår uppsats. Vi bad 

henne först att berätta om hennes bakgrund på Volvo P. Carolina Söderberg berättar att hon 

har arbetat som marknadsanalytiker och samordnare hos Volvo P i cirka två och ett halvt år. 

Hon berättar att hon ingår i grupp på sex personer som främst sysslar med att analysera och 

utvärdera förändringar på den svenska marknaden. Hon samordnar de olika delarna av 

informationen och har nära relation med marknadschefen och marknadsföringsavdelningen. 

 

Vi frågade sedan hur Volvo P har påverkats av att Ford köpte upp dem och om hon märker av 

detta. Carolina Söderberg svarade att hon inte märker någon större skillnad i hennes 

vardagliga jobb. Hon tror att Ford vill behålla Volvo P som det är och låta dem arbeta på som 

de tidigare gjort. Speciellt då med tanke på att det går bra för Volvo P just nu. Att Ford har 

valt att ha en svensk VD som sitter på huvudkontoret tyder också på det, tycker hon. 

 

När vi frågar om hur konkurrensen är för Volvo Ps del svarar hon att konkurrensen är bred. 

Volvo P har olika konkurrenter beroende på segment och modell. Konkurrenter till Volvo 

S40, Volvo V40 och Volvo V50 säger Carolina Söderberg är Saab 9.3, Audi A4 och BMW 3-

serien. Till modellerna Volvo S60, Volvo S80 och Volvo V70 är istället konkurrenterna Saab 

9.5, Audi A6 och BMW 5-serien. Carolina Söderberg säger även att det är andra konkurrenter 

i premiumsegmentet, där är konkurrenterna Volkswagen och Toyota. 

 

När vi börjar tala om framtiden säger Carolina Söderberg att hon tycker att det ser positivt ut 

för Volvo Ps del. Hon berättar att Volvo P har det bästa återförsäljarnätet i Sverige. De har 

allmänt ett starkt nät och detta är väldigt positivt och viktigt. Hon säger även då att Volvo P, 

med sina nya modeller, har gått utanför de gamla ramarna då det gäller design. Nu till hösten 

kommer Volvo P med en ny modell; Volvo C30 som förhoppningsviss kommer nå nya 

målgrupper och öka deras marknadsandel som just nu ligger runt 20 procent i Sverige. 

Huvudkonkurrenter till Volvo C30 blir Audi A3 och BMW 1-serien. Volvo C30 blir även den 

bensinsnålaste bilen som Volvo P haft. Hon berättar att även modellen Volvo C70, som 

kommer nu i sommar, förväntas sälja bra. 
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Vi ställer även frågan om hon tycker att varumärket Volvo har utvecklats de senaste åren. 

Carolina Söderberg börjar med att säga att Volvo Ps kärnvärden är säkerhet, miljö och kvalitet 

och detta är vad de alltid stått för och vill stå för i framtiden. Hon berättar att varumärket idag 

är mycket stark och att Volvo P har lagt ner mycket tid på att stärka den. Utgångspunkten har 

varit att inte ändra imagen runt Volvo utan att tillägga andra värden som Volvo Pvärderar 

högt, till exempel design, komfort och körglädje. 

 

Avslutningsvis frågar vi Carolina Söderberg om hon vet vad Volvo P har på gång förutom den 

kommande Volvo S80 och Volvo C30. Hon säger att det kan hon inte svara på men att under 

hösten brukar Volvo P ha pressmeddelanden med vilka nyheter som kommer att komma 

 

Den 31 maj ringde vi återigen upp Carolina Söderberg för en tilläggsfråga. Vi frågade då 

henne hur många manliga respektive kvinnliga Volvoägare det finns i Sverige. Hon svarade 

att av alla registrerade Volvoägare som idag är i drift var 77 procent män och 23 procent 

kvinnor (2005). 
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Bilaga 2 
Intervju med Magnus Lövgren, försäljningschef för Volvo P på Bilia Östra. 

Den 4 april 2006 var vi på Bilia Östra och intervjuade Magnus Lövgren. Vi började med att 

berätta syftet med vår uppsats för honom och att anledningen till att vi vill intervjua honom är 

att vi vill få reda på vad han vet om kundernas uppfattning gällande Volvo Ps mjuka värden 

samt konkurrenter och om de efterfrågar något annat.  

 

Magnus Lövgren började med att berätta lite om sin bakgrund och att han har jobbat som 

försäljningschef för Volvo P på Bilia Östra i två år. Innan det var han arbetslös i två år och 

innan det arbetade han på Bilia i Södertälje i fem år som försäljningschef. Han berättade att de 

i fösta hand säljer begagnade modeller men även nya. Att 40 procent av de bilar de säljer är 

till företag och resten till privatpersoner. Av de 60 procent som är privatpersoner är 60 

procent av dem återkommande kunder, alltså byter sin äldre modell mot en nyare. Vid köp av 

en Volvobil får de kunder som önskar hjälp med finansiering, bilförsäkring, 

trygghetsförsäkring (Volvoverkstad), och Volvokort som ger speciella erbjudanden. Han 

berättar att vid stora köp, från till exempel taxiföretag, måste de kontakta regionchefen. 

 

Vidare berättar Magnus Lövgren att de han uppfattar som huvudkonkurrenter just nu, utifrån 

det han vet och hör från kunderna är, Audi, Saab och Volkswagen till Volvo S-serien. Till 

Volvo V-serien är det Saab i första hand men på senare tid även Toyota. Han nämner också 

att Volvo V70 är den modellen som har varit storsäljaren de senaste åren, trots att den inte har 

sålt lika mycket i år som förra året. När det gäller Volvo XC90 säger han att de flesta större 

bilmärken redan har eller håller på att skaffa sig en stadsjeep. 

 

Vi frågar Magnus Lövgren om han märkt någon ändring med Volvo P de senaste åren rörande 

målgrupp, image och vad de vill förmedla. Han säger då att om vi skulle titta på hur hemsidan 

såg ut för två år sedan skulle vi märka skillnaden. Nu är det mer ungt folk och speciellt 

kvinnor som finns med. Han menar att Volvo P satsar mycket på att nå den moderna 

människan (nyexaminerade, yngre, kvinnor). Att detta är bland annat syftet med den 

kommande modellen Volvo C30, eftersom den målgruppen har mer pengar att röra sig med än 

vad de hade tidigare. Vidare berättar han att han vet att Volvo P jobbar mycket med sitt 

varumärke just nu, framför allt med design. Detta främst genom den nya Volvo S80 och den 

senaste Volvo XC90 som har en V8 motor. Att en Volvobil har en V8 motor är första gången 
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under Volvo Ps historia. Även den nya modellen Volvo C70, som är både cabriolet och 

coupe, är mycket snyggt designad.  

 

Till sist berättar Magnus Lövgren att i och med att Volvo P satsar mycket på nya målgrupper 

och sitt varumärke har Volvo P ställt krav på anläggningarna som säljer Volvobilar. Detta 

gäller då Bilia butikerna som säljer Volvobilar. Kravet är att anläggningarna måste byggas om 

för att ge ett visst intryck och förmedla en viss känsla. Känslan som de vill förmedla är en ny 

och lyxigare känsla. Volvo P hjälper till att finansiera och designa butikerna och skickar 

kontrollanter som ser till att deras direktiv om hur butikerna ser ut efterföljs. Magnus Lövgren 

avslutar intervjun med att berätta att för deras del hamnade kostnaden för att bygga om och 

designa butiken på 30 miljoner kronor. 
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Bilaga 3 
Intervju med Bo Lundgren, säljare på Bra Bil i Kungsängen 

Den 11 april åkte vi till Kungsängen för att intervjua Bo Lundgren som är säljare på Bra Bil. 

Huvudsyftet med att intervjua honom var mycket för att han har direktkontakt med kunden. 

Vi ville veta vilka som är Volvo Ps främsta konkurrenter samt vad han anser att Volvo P har 

för position på marknaden. 

 

Vi började med att fråga Bo Lundgren om hans bakgrund. Han berättar att han har arbetat som 

bilförsäljare de senaste 20 åren varav fyra år på Bra Bil i Kungsängen. Vidare berättar han att 

bilförsäljarna på Bra Bil är uppdelade inom olika områden. Dessa områden är bland annat 

transportbilar, begagnade Volvobilar, nya Volvobilar, begagnade Renaultbilar och så vidare. 

Bo Lundgren berättar att han och en kollega är de enda som säljer lite av allt. De två säljer 

både nya och gamla Volvobilar, det har även hänt att de sålt transportbilar. Men hans 

huvudsakliga område är nya Volvobilar. 

 

Bo Lundgren säger att Volvo Ps främsta tanke är säkerhet, detta kommer alltid att leva kvar. 

Han berättar även om Volvo Ps tre kärnvärden; miljö, säkerhet och kvalitet. Utöver detta vill 

de även uppfattas som pålitliga och tillgängliga. Bo Lundgren tar som exempel upp att om 

man ska lämna in sin Volvobil på verkstad här i Stockholm så behöver man inte åka över 

halva stan för att hitta en Volvoverkstad, utan de finns på många olika platser. 

 

När vi börjar tala om konkurrenter berättar Bo Lundgren att Volvo P under de senaste åren 

har gått från att vara en ”familjebil” till att bli allt lyxigare. Volvo P tänker mycket mer nu på 

design och komfort än vad de tidigare gjort. Bo Lundgren säger att Volvo Ps direkta 

konkurrenter är Saab. Men i övrigt är det olika konkurrenter till olika modeller. Han berättar 

att konkurrenterna till Volvo V70 är Saab 9.5, Passat kombi och Ford Mondeo. Många som 

inte har råd med en Volvo V70 eller tycker att den är för dyr brukar ofta köpa en Ford 

Mondeo istället. Till Volvo S40 tar han upp konkurrenter som Saab 9.3. Vidare berättar Bo 

Lundgren att nya Volvo S80 kommer till hösten och att den då finns med V8 motor. Denna bil 

är en premiumbil och gör att Volvo P även kan konkurrera i premiumsegmentet. Konkurrenter 

till denna bil blir då Mercedes, Bmw och Audi. Detta är en bil som Volvo P är väldigt stolta 

över. 
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Vidare berättar Bo Lundgren att det är väldigt roligt att sälja Volvobilar idag då de hela tiden 

kommer med nya modeller. Han tar då upp nya Volvo C70 som kommer nu till sommaren. 

Volvo C30 är en mindre bilmodell, 23 centimeter kortare än Volvo S40, och kommer till 

hösten. Bo Lundgren säger att med modellen Volvo C30 så inriktar de sig mycket på yngre 

människor, kanske nyutexaminerade, som inte skaffat barn ännu. Han berättar vidare att det 

kommer en ny modell av Volvo V70 nästa år. Denna kommer att se mer ut som en Volvo 

V50. I och med detta håller de nu på att sälja ut de sista Volvo V70, av dagens modell, till 

kampanjpris. Dessa kallas nu för Volvo V70 Classic. Bo Lundgren berättar att de alltid döper 

de sista bilarna av en äldre modell till Classic och säljer ut de till bra priser. När vi frågar 

honom vad han tror kommer hända efter detta så säger han att han tror, efter vad han har hört 

från sina kolleger, att Volvo P kommer att komma med en modell som kommer att heta Volvo 

XC50. Denna kommer då att vara en blandning av Volvo XC90 och Volvo XC70. Han 

berättar att den blir som BMW:s lilla jeep, X3. 
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Bilaga 4 
Intervju med Charlotte Meynert, ansvarig för Volvo Showroom 

Vi var på Volvo Showroom den 4 april och intervjuade Charlotte Meynert som har varit 

ansvarig på Volvo Showroom de senaste tio åren. Vi redogjorde för vårt syfte med uppsatsen 

och att vi är tacksamma för den information hon kan ge oss. Därefter frågade vi Charlotte 

Meynert vad syftet med Volvo Showroom är. 

 

Hon förklarade att syftet är att få en ordentlig plats i huvudstaden för att informera 

allmänheten om Volvos personbilar. På Volvo Showroom sker ingen försäljning utan den 

finns till för att människor ska kunna komma dit och få en inblick i Volvo Ps olika 

bilmodeller. Hon berättar att grundidén till Volvo Showroom uppstod när man ville att folk 

som aldrig har haft en Volvobil eller var intresserade av en Volvobil kunde ha någonstans att 

gå. De har minst en bil av varje modell hos sig, ibland har de även utställningar med gamla 

veteranbilar. På nedre plan hänger det tavlor med Volvos historia, från den första Volvobilen 

till den senaste. 

 

Volvo Showroom ska vara först med nyheter, nya bilmodeller kommer alltid dit innan 

återförsäljarna får dem, ibland en hel månad i förväg. Charlotte Meynert berättar att Volvo 

Showroom är ett väldigt välbesökt ställe, för ett par år sedan låg de på tionde plats bland de 

mest besökta instituten i Stockholm. Deras målgrupp är väldigt bred. Det är återförsäljare som 

kommer dit och tittar med olika kunder, allmänheten samt på sommaren är det även mycket 

turister där. Ibland anordnar de olika events på Volvo Showroom då de bjuder in olika kunder. 

Volvo P har en marknadsandel i Sverige på 20 procent berättar Charlotte Meynert. Vidare 

berättar hon att Volvo Ps kärnvärden är säkerhet, kvalitet och miljö. Hon nämner också att det 

sitter Volvoanställda i hela byggnaden, bland annat regionchefer. 

 

Vi frågade Charlotte Meynert om vilka andra bilmärken hon tror att kunderna jämför Volvo 

med. Hon berättade att det inte var hennes bord, men hon hänvisade oss att ta kontakt med 

någon på Volvo Ps PR-avdelning för externa kontakter. Hon förklarade att dem brukar vara 

hjälpsamma mot studenter.  
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Bilaga 5 
Telefonintervju med Annika Johansson, Statistiska Centralbyrån (SCB) 

Den 31 maj 2006 ringde vi upp Annika Johansson på Statistiska Centralbyrån (SCB) för att ta 

reda på hur många Volvoägare det finns registrerade i Sverige och hur många av dessa som är 

kvinnor respektive män. Annika Johansson svarade att i Sverige finns det 987 215 (2005) 

registrerade Volvoägare och dessutom 201 582 (2005) Volvobilar som är avställda. Vidare 

berättade Annika Johansson att tyvärr har de inte statistik över hur många manliga respektive 

kvinnliga Volvoägare det finns. Däremot går detta att beställa denna information hos dem 

som ”uppdrag” och har då en leveranstid på två veckor och kostar flera tusen SEK. När vi 

svarade att vi varken har tid eller råd hänvisade hon oss till Volvo P och att de borde ha dessa 

siffror. 
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Bilaga 6 
Telefonintervju med Olof Nyström, Vägverket 

Vi ringde upp Olof Nyström på Vägverket den 31 maj 2006 för att ta reda på vilka bilar som 

inte behöver betala trängselskatt. Olof Nyström på Vägverket berättade att de enda bilar som 

inte behöver betala trängselskatt är taxi, utryckningsfordon, bilar som är registrerade på 

handikappade personer (max en bil per person) samt utlandsregistrerade bilar. Vidare 

berättade Olof Nyström att bilar som är miljöklassade från och med år 2005 inte heller 

behöver betala trängselskatt. Dessa bilar går på bensin eller diesel i kombination med annat 

bränsle till exempel etanol eller gasol. 
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Bilaga 7 
 
Enkätundersökning

1. Är du man eller kvinna? 
 Man 
 Kvinna 
 
2. Har du ägt eller äger du en Volvobil? (S-, V-, C- eller XC-serien) 
 Ja, gå vidare till fråga 3. 
 Nej, i sådant fall, varför valde du ett annat bilmärke än Volvo? Gå vidare till fråga 9. 
 Drar för mycket bensin 
 Ville ha något sportigare 
 Speglar inte min personlighet 
Fanns andra bilar som passade mig bättre 
 För dyr 
    
3. Varför köpte du en Volvobil? 
 Pris 
 Rymlighet 
 Miljö 
 Säkerhet 
 Garanti 
 Design 
 
4. Är du nöjd med din Volvobil? 
 Mycket nöjd 
 Nöjd 
 Varken nöjd/missnöjd 
 Missnöjd 
 Mycket missnöjd 
 
 
5. Vad skulle du mer önska av en Volvobil? 
 Ingenting, helt nöjd 
 Lyx 
 Komfort (t.ex. inredning) 
 Säkerhet 
 Mindre bilmodell 
 Sportigare 
 Bränslesnålare 
 
6. Hur pass bra/dåligt upplever du tillgängligheten av Volvos verkstäder och 
återförsäljarnät? 
 Mycket bra 
 Bra 
 Varken bra/dåligt 
 Dåligt  
 Mycket dåligt 
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7. Hur tycker du att Volvo har förändrats sedan de blev uppköpt av Ford? 
 Ingen ändring 
 Lyxigare 
 Förändrad/Bättre design 
 Säkrare 
 Dyrare 
 Sportigare 
 
8. Kommer du att köpa en Volvobil igen? 
 Ja 
 Nej 
 Kanske 
 
9. Vad tycker du att varumärket Volvo står för? 
 Lyx 
 Säkerhet 
 Miljö 
 Komfort 
 Design 
 Kvalitet 
 
10. Vilka andra bilmärken skulle du jämföra Volvo med? 
 Toyota 
 BMW 
 Audi 
 Saab 
 Mercedes 
 Volkswagen 
 Ford
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Bilaga 8 
Resultat av enkätundersökning 

Till alla personer som ingick i enkätundersökningen frågade vi först om de ägde eller har ägt 

en bil. Detta eftersom vi anser att det är den målgruppen (bilägare) som har kunskapen och 

erfarenheten som är relevant för att kunna svara på enkätfrågorna. 

 

Fråga 1. Är du man eller kvinna? 

Antal tillfrågade: Totalt 200 personer 

Antal män: 131 män (65,5 procent) 

Antal kvinnor: 69 kvinnor (34,5 procent) 

 

Fråga 2. Har du ägt eller äger en Volvobil? 

Ja: 146 personer (73 procent), varav 95 män och 51 kvinnor 

Nej: 54 personer (27 procent), varav 36 män och 18 kvinnor 

– Till de 54 personer som svarade att de inte har ägt eller äger en Volvobil fanns en 

följdfråga som löd ”Varför valde du ett annat bilmärke än Volvo”? Sedan fick de gå 

vidare till fråga 9. 

Varför valde du ett annat märke än Volvo?
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Resultat: Drar för mycket bensin: 14 procent män, 50 procent kvinnor 

                 Ville ha något sportigare: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

                 Speglar inte min personlighet: 61 procent män, 28 procent kvinnor 

                 Fanns andra bilar som passade mig bättre: 14 procent män, 11 procent kvinnor 

   För dyr: 11 procent män, 11 procent kvinnor 
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Fråga 3. Varför köpte du en Volvobil? 

Varför köpte du en Volvobil?

0

10

20

30

40

50

60

Pris Rymlighet Miljö Säkerhet Garanti Design

Man(%)
Kvinna(%)

 
Resultat: Pris: 43 procent män, 17 procent kvinnor 

 Rymlighet: 20 procent män, 16 procent kvinnor 

 Miljö: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Säkerhet: 34 procent män, 53 procent kvinnor 

 Garanti: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Design: 3 procent män, 14 procent kvinnor 

 

Fråga 4. Är du nöjd med din Volvobil? 

Är du nöjd med din Volvobil?
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Resultat: Mycket nöjd: 13 procent män, 10 procent kvinnor 

 Nöjd: 62 procent män, 33 procent kvinnor 

 Varken nöjd/missnöjd: 13 procent män, 25 procent kvinnor 

 Missnöjd: 9 procent män, 28 procent kvinnor 

 Mycket missnöjd: 3 procent män, 4 procent kvinnor 



 54

Fråga 5. Vad skulle du önska mer av en Volvobil? 

Vad skulle du mer önska av en Volvobil?
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Resultat: Ingenting, helt nöjd: 6 procent män, 8 procent kvinnor 

 Lyx: 16 procent män, 2 procent kvinnor 

 Komfort: 4 procent män, 0 procent kvinnor 

 Säkerhet: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Mindre bilmodell: 22 procent män, 43 procent kvinnor 

 Sportigare: 28 procent män, 4 procent kvinnor 

 Bränslesnålare: 24 procent män, 43 procent kvinnor 

 

Fråga 6. Hur pass bra/dåligt upplever du tillgängligheten av Volvos verkstad och 
återförsäljarnät? 

Hur pass bra upplever du tillgängligheten av Volvos verkstad och 
återförsäljare?
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Resultat: Mycket bra: 24 procent män, 7 procent kvinnor 

 Bra: 38 procent män, 67 procent kvinnor 

 Varken bra/dåligt: 20 procent män, 12 procent kvinnor 

 Dåligt: 18 procent män, 7 procent kvinnor 

 Mycket dåligt: 0 procent män, 0 procent kvinnor 
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Fråga 7. Hur tycker du att Volvo har förändrats sedan de blev uppköpt av Ford? 

Hur tycker du att Volvo har förändrats sedan de blev 
uppköpt av ford?
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Resultat: Ingen ändring: 68 procent män, 31 procent kvinnor 

 Lyxigare: 0 procent män, 2 procent kvinnor 

 Förändrad/Bättre design: 18 procent män, 14 procent kvinnor 

 Säkrare: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Dyrare: 14 procent män, 53 procent kvinnor 

 Sportigare: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 

Fråga 8. Kommer du att köpa Volvobil igen? 

Kommer du att köpa Volvobil igen?
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Resultat: Ja: 39 procent män, 29 procent kvinnor 

 Nej: 11 procent män, 18 procent kvinnor 

 Kanske: 50 procent män, 53 procent kvinnor 
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Fråga 9. Vad tycker du varumärket Volvo står för? 

Denna fråga har vi delat upp i två diagram. Den ena är för Volvo ägare (V) och den andra är 

för resterande bilägare. 

Vad tycker du att varumärket Volvo står för? (V)
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Resultat: Lyx: 3 procent män, 0 procent kvinnor 

 Säkerhet: 68 procent män, 76 procent kvinnor 

 Miljö: 5 procent män, 0 procent kvinnor 

 Komfort: 2 procent män, 0 procent kvinnor 

 Design: 3 procent män, 6 procent kvinnor 

 Kvalitet: 19 procent män, 18 procent kvinnor 

Vad tycker du att varumärket Volvo står för?
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Resultat: Lyx: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Säkerhet: 81 procent män, 89 procent kvinnor 

 Miljö: 0 procent män, 6 procent kvinnor 

 Komfort: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Design: 11 procent män, 5 procent kvinnor 

 Kvalitet: 8 procent män, 0 procent kvinnor 
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10. Vilka andra bilmärken skulle du jämföra Volvo med?  

Denna fråga har vi delat upp i två diagram. Den ena är för Volvo ägare (V) och den andra är 

för resterande bilägare. 

Vilka andra bilmärken skulle du jämföra volvo med? (V)
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Resultat: Toyota: 1 procent män, 2 procent kvinnor 

 BMW: 20 procent män, 12 procent kvinnor 

 Audi: 28 procent män, 14 procent kvinnor 

 Saab: 44 procent män, 56 procent kvinnor 

 Mercedes: 2 procent män, 0 procent kvinnor 

 Volkswagen: 2 procent män, 6 procent kvinnor 

 Ford: 3 procent män, 10 procent kvinnor 

Vilka andra bilmärken skulle du jämföra Volvo med?
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Resultat: Toyota: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 BMW: 8 procent män, 11 procent kvinnor 

 Audi: 9 procent män, 0 procent kvinnor 

 Saab: 61 procent män, 72 procent kvinnor 

 Mercedes: 0 procent män, 0 procent kvinnor 

 Volkswagen: 5 procent män, 6 procent kvinnor  

 Ford: 17 procent män, 11 procent kvinnor 


