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Sammanfattning 

Titel: Finanskrisens påverkan på bilbranschen under hög- och lågkonjunktur - en studie av 

hur bilbolagen påverkats av den globala finanskrisen. 

Handledare: Åke Bertilsson. 

Författare: Patrik Krzywiec, Ebrahim Gaznaghi 

Kurs/ämne: FEK C, Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp. 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de största bilföretagen har påverkats av 

finanskrisen. Vi vill ta reda på vilka faktorer som har varit av avgörande betydelse och på vilka 

sätt man har hanterat finanskrisen. Vi vill bland annat titta närmare på hur intäkter och 

vinster har ändrats, och vilka följderna har blivit både inom företaget och på marknaden i 

stort. Det är även intressant att se hur lönsamhet och soliditet har berörts. Vi har valt att göra 

en ”före-efter” jämförelse, och då har vi valt åren 2007 och 2009 eftersom det var hög- 

respektive lågkonjunktur under dessa år. 

Avgränsningar:  Vi har valt att koncentrera oss på ett bilföretag på den asiatiska marknaden, 

närmare bestämt Toyota. Sett till antalet tillverkade bilar är Toyota världens största 

bilföretag, och därför kändes det naturligt att valet föll på dem. 

Metod 

Kvantitativ och kvalitativ metod:  Vi kommer mest använda oss av en kvalitativ metod i våra 

undersökningar. Detta för att vi vill beskriva, förstå och analysera vårt utvalda uppsatsämne. 

Den information vi samlar från våra undersökningar kommer vi att analysera med hjälp av 

vår teoretiska referensram. 

Det kommer även finnas inslag av kvantitativa undersökningar i vår metod, då vi kommer att 

använda oss av information från årsredovisningar m.m.  

Tillvägagångssätt:  Vi har valt att först skaffa oss förståelse och information om 

uppsatsämnet från äldre uppsatser, artiklar från tidsskrifter, m.m. Vi har även läst på om vår 

teoretiska referensram för att bättre kunna tillämpa teorierna på informationen vi samlar in. 

Detta har gett oss god kunskap om ämnet och även tips på personer vi kan kontakta för 

intervju i ämnet, vilket vi kommer ha stor nytta av. 

Datainsamling:  Vi ska till stor del att använda oss av sekundärdata i form av artiklar från 

tidsskrifter, litteratur, information från årsredovisningar, m.m. 



Abstract 

Title: The automotive industry during financial crisis – a case study of how Toyota has been 

affected by the global financial crisis.  

Advisor: Åke Bertilsson. 

Course:  FEK C, Degree project undergraduate level, 15 university credit points. 

Authors:  Patrik Krzywiec, Ebrahim Gaznaghi 

Purpose:  The purpose of this thesis is to examine how the major car companies have been 

affected by the global financial crisis. We would also want to look at how revenues and profits 

have been affected, and what the consequences have been both within the company and the 

market in general. It’s also interesting to see how profitability and financial stability has been 

affected. We had chosen to do a “before-after” comparison, and we chose to compare the years 

2007 and 2009. 

Boundaries:  We have chosen to concentrate on a corporation in the Asian market, more 

specifically Toyota. In terms of manufactured cars Toyota is the world’s largest automotive 

company, and therefore it seemed natural that the choice fell on them. 

Method 

Quantitative and qualitative method:  We will mostly make use of qualitative approach in 

our investigations. This is because we want to describe, understand and analyze our chosen 

essay topic. The information we collect from our investigations, we will analyze with the help 

of our theoretical framework.  There will also be an element of quantitative studies in our 

approach, when we will make use of information from annual reports, etc. 

Approach:  We have chosen to first get our understanding and information on our essay topic 

by reading about the subject from earlier essays, articles from magazines, etc. We will also 

read about our theoretical framework to better apply the theory on information we collect. 

This will give us a good knowledge of the subject. 

Data collection:  We will in large part make use of secondary data in the form of articles from 

magazines, literature, information from annual reports, etc. 
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1. Inledning 

  

1.1. Bakgrund 

En finanskris är något som få människor inte känner sig drabbade utav. Som dem flesta minns 

så var det väldigt mycket uppmärksamhet kring vad som skulle komma att hända vid slutet på 

1990-talet. Datorkrascher, systemkollaps, osv, kopplas ihop med den s.k. IT-bubblan. Vad 

startade då hela denna finanskris och vad var orsaken/orsakerna bakom den? 

Det hela började med amerikanarna och deras bolånekris. I början på 2000-talet (åren 2001 -

2003) var det ett extremt lågt ränteläge som drev de amerikanska bankerna att låna ut mer 

pengar i form av bostadslån. Man hoppades att en kontinuerlig värdeökning av bostäder 

skulle fungera som säkerhet för dessa lån. Detta började med succé och de amerikanska husen 

ökade alltmer i värde. Man började även bevilja lån från låginkomsttagare vilket ledde till att 

subrimelån kom till. Beräkningarna som bankerna gjorde verkade i grund och botten byggas 

på tron om någon slags evig ökning av huspris. 

Några år senare började dock värdet på husen att falla, samtidigt som räntan för dem som 

hade fått subrimelån började öka. Detta ledde till att många var tvungna att överlämna sina 

hus/bostäder till bankerna, men eftersom lånens storlek översteg värdet på husen hjälpte 

detta fortfarande inte. Bankerna förlorade pengar. 

Amorteringar och räntor blev för höga för väldigt många låntagare och eftersom bostäderna 

var den enda säkerheten som bankerna hade så satt man där med stora bestånd av lågt 

värderade bostäder. 

Folk blev ovilliga att låna ut pengar till bankerna eftersom man inte var säker på att bankerna 

skulle vara kapabla att betala tillbaka. Finanskrisen var ett faktum.1 

                                                        

1 http://www.e24.se/business/bank-och-finans/hang-med-i-finanskrisens-alla-svangar_777413.e24 
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1.2. Problemdiskussion 

I och med att efterfrågan på bilar har minskat så tillverkas det färre bilar. Att detta skulle 

påverka själva bilhandeln är ganska självklart, och en enkel ekvation är att med minskad 

försäljning får man mindre intäkter. Dessutom är bilbranschen en av världens största 

branscher, så om det finns en kris i branschen är det stora summor pengar det rör sig om. 

Om man tar General Motors som exempel så har dem sagt upp kontrakt med 2 000 

bilhandlare.2 När sådana åtgärder behövs så förstår man att det får allvarliga konsekvenser 

för bilindustrin, och det är en av anledningarna till att det fått så mycket uppmärksamhet i 

media. Resultatet är förluster i miljardbelopp, många uppsägningar, fabriker som blir tvungna 

att stänga ner, etc.3 

Japan, där exportindustrin har varit en viktig källa för att främja hemmaekonomin, har 

drabbats hårdast. Det som får ta största smällen är nämligen bilindustrin. Världens största 

biltillverkare, Toyota, finns i Japan och man räknade med att man kommer halvera sin 

produktion under de tre första månaderna år 2009. 

 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de största bilföretagen har påverkats av 

finanskrisen. Vi vill ta reda på vilka faktorer som har varit av avgörande betydelse och på vilka 

sätt man har hanterat finanskrisen. Vi vill bland annat titta närmare på hur intäkter och 

vinster har ändrats, och vilka följderna har blivit både inom företaget och på marknaden i 

stort. Det är även intressant att se hur lönsamhet och soliditet har berörts. Vi har valt att göra 

en ”före-efter” jämförelse, och då har vi valt åren 2007 och 2009 eftersom det var hög- 

respektive lågkonjunktur under dessa år. 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att koncentrera oss på ett bilföretag på den asiatiska marknaden, närmare bestämt 

Toyota. Sett till antalet tillverkade bilar är Toyota världens största bilföretag, och därför 

kändes det naturligt att valet föll på dem. 

Men vi kommer även undersöka andra företag på marknaden, och jämföra dessa med Toyota. 

                                                        

2 http://www.dn.se/ekonomi/bilkrisen-sprids-till-bilhandeln-1.865530 

3 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3304&artikel=2656150 
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2.  Metod 

 

2.1. Kvantitativ och kvalitativ metod 

Vi kommer mest använda oss av en kvalitativ metod i våra undersökningar. Detta för att vi vill 

beskriva, förstå och analysera vårt utvalda uppsatsämne. Den information vi samlar från våra 

undersökningar kommer vi att analysera med hjälp av vår teoretiska referensram. 

Det kommer även finnas inslag av kvantitativa undersökningar i vår metod, då vi kommer att 

använda oss av information från årsredovisningar m.m. 

 

2.2. Tillvägagångssätt 

Vi har valt att först skaffa oss förståelse och information om uppsatsämnet från äldre 

uppsatser, artiklar från tidsskrifter, m.m. Vi har även läst på om vår teoretiska referensram 

för att bättre kunna tillämpa teorierna på informationen vi samlar in. Detta har gett oss god 

kunskap om ämnet och även tips på personer vi kan kontakta för intervju i ämnet, vilket vi 

kommer ha stor nytta av. 

 

2.3. Datainsamling 

Vi kommer till stor del att använda oss av sekundärdata i form av artiklar från tidsskrifter, 

litteratur, information från årsredovisningar, m.m. Detta kommer vi till stor del att hitta på 

internet, där det finns ett helt hav av tidsskrifter, artiklar och årsredovisningar. 

När det gäller teoriavsnittet så kommer vi att använda oss av sekundärdata som vi framförallt 

hämtar från litteratur och gamla uppsatser. 
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2.4. Reliabilitet 

Sekundärdatan som vi ska använda oss utav ifrågasätter vi hela tiden och ser till att den är 

trovärdig. Vi ska i så stor utsträckning som möjligt använda oss av ursprungskällor för att 

undvika källor med låg trovärdighet. 

 

2.5. Validitet 

Med validitet menas att mäta hur pass relevant den data man samlar in är för den uppsats 

man ska skriva. 

Vi har läst på om uppsatsämnet och om bakgrunden kring uppsatsen, bland annat i 

tidsskrifter och aktuella artiklar. Detta för att kunna skaffa oss kunskap och uppfattning om 

den information som är valid för uppsatsen. På så sätt minskar även risken för feltolkningar. 



 

5 

3. Teorier 

 

3.1. Soliditet 

Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är 

finansierade med eget kapital, det vill säga hur förmöget företaget är. De tillgångar som inte är 

finansierade med eget kapital finansieras med lån. 

Begreppet soliditet definieras som företagets långsiktiga betalningsförmåga eller förmåga att 

motstå förluster, och mäts vanligen genom att dividera det egna kapitalet med det totala 

kapitalet.4 

En soliditet på 100% innebär att företag endast finansieras av eget kapital. En soliditet på 0% 

innebär att företaget inte har något eget kapital alls kvar, utan endast har lånat kapital. 

Soliditet är ett viktigt mått för att uppskatta hur sunt ett företag är. En bra soliditet innebär att 

risken i företaget är mindre. 

Soliditet är inte minst ett intressant mått i samband med att företag förhandlar med banker 

om upptagande av nya lån. En tumregel är att soliditeten inte får understiga 25 procent för att 

nya långfristiga lån skall godkännas. Det är dock en generell regel som varierar mellan olika 

branscher och enskilda fall. 

Ett vanligt soliditetsmål för företag brukar vara omkring 30–40 procent. 

Soliditeten kan öka på tre sätt: 

1. Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget. 

2. Genom amortering av skulder. 

3. Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission).5 

Soliditet i Sverige 

I Sverige beräknas obeskattade reserver skilt från eget kapital. Detta läggs därför till det egna 

kapitalet när soliditeten beräknas (justerade för den latenta skatt som kommer att betalas 

om/när reserverna tas ut som vinst). 

Beräkning av soliditet 

Eget kapital (+ 72% av obeskattade reserver) / Totalt kapital 

                                                        

4 Gröjer, J-E. Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur AB, 2002 

5 Gröjer, J-E. Grundläggande redovisningsteori, Studentlitteratur AB, 2002 
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3.2. Stordriftsfördelar

För att sammanfatta begreppet ”stordriftsfördelar” kan man säga att det innebär att ett 

företag minskar sina genomsnittliga kostnader eller ökar sina genomsnittliga intäkter genom 

att utöka sin verksamhet.6 

Det kan till exempel handla om nära samarbeten med leverantörer för att till exempel utföra 

stora inköp, vilket medför större möjligheter till lägre inköpspris. Detta i sin tur påverkar 

prissättningen, som i sin tur påverkar intäkterna. 

Ett exempel på stordriftsfördelar som istället påverkar kostnaderna är t.ex. massproduktion. 

Den genomsnittliga kostnaden minskar när antalet producerade enheter ökar. 

 

3.3. Starka/Svaga varumärken 

När man talar om ett varumärkes styrka så nämns ofta begreppet varumärkesvärde, som på 

engelska kallas för ”brand equity”. Kopplingen mellan ett varumärkes styrka och dess värde är 

så självklar att de två orden allmänt anses vara utbytbara. Varumärkesvärde har ingen 

generell definition utan kan syfta på kundernas uppfattning om varumärket eller dess 

finansiella värde.7 

                                                        

6 Banker R D, Chang H & Cunningham R. The public accounting industry production function. Journal of 

Accounting and Economics, vol 35, issue 2. 2003 

7 Kotler P & Gertner P. Country as brand, product and beyond: A place marketing and brand management 

perspective. Brand management, vol 9. 2002 
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4. Empiri 

 

4.1. Statistik (2009) 

 

Toyota 

 

Toyota är rankade som nummer 10 på ”Fortune 500” listan över dem största företagen i 

världen, men man toppar listan på största biltillverkare i världen. Man har ca 320 000 

anställda och ursprungslandet är Japan. VD:n heter Akio Toyoda. 

Efter att ha avslutat med rekordresultat två år i rad, fick Toyota se försäljningssiffrorna sjunka 

med 11% och fick redovisa sin första förlust sedan 1938. För att omstruktuera sig och 

återhämta sig går nu Toyota tillbaka till grunderna, och har bland annat gjort Akia Toyoda till 

VD, sonson till grundaren Kiichiro Toyoda.8 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 204 352,3 - 11,2 

Vinster - 4349,3 - 128,9 

Tillgångar 294 238,6 - 

Eget kapital 101 864,6 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  -2,1 

Tillgångar  -1,59 

                                                        

8 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6752.html 

9 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6752.html 
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Volkswagen  

 

Några platser efter Toyota på Fortune listan kommer Volkswagen, nämligen på plats 14. Men 

inom bilbranschen är Volkswagen rankade som nummer 2. Antalet anställda är fler än hos 

Toyota, nämligen runt 370 000 anställda, och ursprungslandet är Tyskland. VD:n heter Martin 

Winterkorn. 

De amerikanska bilföretagen presterade inte på topp, och det utnyttjade Europas största 

biltillverkare Volkswagen genom att öka sin tillväxt med 1%. Detta ger ungefär 6 300 000 

personbilar världen över. Vinster ökade med 23% till nästan 7 miljarder till stor del tack vare 

en framgångsrik försäljning av Audi bilar, som ägs av VW.10 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 166 579,1 11,8 

Vinster 6 956,9 23,4 

Tillgångar 233 407,4 - 

Eget Kapital 48 665,3 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  4,2 

Tillgångar  3,011 

                                                        

10 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6729.html 

11 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6729.html 
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Ford Motor 

 

Går man lite längre ner på listan, till plats 19 (tidigare 13), hittar man Ford som dock ligger på 

4e plats (efter General Motors) på listan över de största biltillverkarna. 

Det kan uppkomma missförstånd hos vissa personer som säger att Ford kommer från 

Tyskland. Detta stämmer dock inte. Ursprungligen kommer Ford från USA där amerikanen 

Henry Ford är grundaren till varumärket. Dock har Ford ett huvudkontor i Tyskland, närmare 

bestämt i Köln. Antalet anställda är c.a. 215 000 och VD:n går vid namn Alan R. Mulally.12  

Man ska till stor del tacka Alan R. Mulally för att Ford är så framgångsrika som de är. Vid år 

2006 blev Ford tvungna att inteckna nästan alla sina tillgångar, som motsvarade ca 23 

miljarder dollar. Detta för att kunna klara av en lågkonjunktur som Alan R. Mulally 

imponerande nog redan hade förutsett. Utan hans snabba agerande hade det kunnat sluta i 

katastrof för Ford. 

År 2008 var inte ett bra år för Ford. Visserligen var det året det absolut värsta i Fords 105-

åriga historia. Man förlorade 14, 6 miljarder dollar i försäljning och andra faktorer. Men tack 

vare Mulallys snabba agerande under 2006 kunde Ford klara sig igenom krisen.13 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 146 277 - 15,2 

Vinster - 14 672 - 

Tillgångar 218 328 - 

Eget kapital -17 311 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  -10,0 

Tillgångar  -6,714 

                                                        

12 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/160.html 

13 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/160.html 

14 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/160.html 
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Daimler 

 

Det andra stora tyska bilvarumärket som ligger i toppen med Volkswagen är Daimler, även 

känt som Mercedes Benz. De hamnar på plats 5 (tidigare 11) på listan över bilbranschen, och 

plats 23 på listan över alla världens företag. De har färre anställda jämfört med t.ex. 

Volkswagen, nämligen ca 270 000 och nuvarande VD:n heter Dieter Zetsche.15 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 140 327,9 -20,8 

Vinster 1 973,0 -63,8 

Tillgångar 183 784,4 - 

Eget kapital 43 390,2 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  1,4 

Tillgångar  1,116 

                                                        

15 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6720.html 

16 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6720.html 
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Honda Motor 

 

Ett annat stort bilvarumärke som konkurrerar med Toyota om att vara störst är Honda. Precis 

som Toyota så har Honda sitt ursprung i Asien. Det är en väldigt välkänd och multinationell 

motortillverkare och det är väldigt få personer som inte har hört talas om Honda. Tycker man 

om ”vanliga” asiatiska bilar är det med största sannolikhet antingen Toyota eller Honda man 

oftast väljer. Honda ligger på plats 6 inom bilbranschen och på plats 51 som största företaget 

på Fortune listan. Det är inte bara personbilar man tillverkar inom Honda, utan även 

mopeder, båtar, motorcyklar, lastbilar, trädgårdsmaskiner och mycket mera. Företagets aktie 

är noterad på Tokyobörsen och New York-börsen.  Man har ca 180 000 anställda med Japan 

som ursprungsland, och VD:n heter Takeo Fukui.17 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 99 652,4 -5,2 

Vinster 1 363,8 -74,0 

Tillgångar 119 660,6 - 

Eget kapital 40 571,8 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  1,4 

Tillgångar  1,118 

                                                        

17 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6739.html 

18 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6739.html 
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BMW 

 

Det ofta omtalade och populära märket BMW är en förkortning för Bayerische Motoren Werke 

AG. Det intressanta är dock att när man grundade BMW så hade det förkortningen Bayerischen 

Flugzeug-Werke, alltså BFW. 1922 bytte man dock till ”BMW”. När man hör namnet så är det 

inte så svårt att ista ut att det är ett tyskt bilmärke det handlar om. 

BMW tillverkar inte bara bilar, utan man specialiserar sig även på motorcyklar. Märket ligger 

på plats 10 inom bilbranschen och plats 78 gällande företag. Man har sitt huvudkontor i 

München och BMW äger även Rolls Royce och Mini. Man har ca 100 000 anställda och VD:n 

heter Norbert Reithofer.19 

 

 miljoner $ % förändring sen 2007 

Intäkter 77 863,7 1,5 

Vinster 474,2 -88,9 

Tillgångar 140 509,5 - 

Eget kapital 28 168,4 - 

   

Vinst i % av   

Intäkter  0,6 

Tillgångar  0,3 

20 

 

21 

                                                        

19 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6719.html 

20 http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2009/snapshots/6719.html 

21 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/3a/Toyota_sales.gif 
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4.2. Toyota – Historia och etableringen i Sverige och Europa 

 
60-talet 

Toyota har funnits med sedan 1937 då man började med biltillverkningen.22 Man började 

dock som en underavdelning till inte mindre än en väv- och spinnerfabrik i Japan. 

Bilarna var först tänkta att endast säljas på hemmamarknaden i Japan, men några år in på 60-

talet började man sälja bilar även till Europa. 

Det land som var först i Europa med att köpa in bilar från Toyota var faktiskt vårt grannland 

Danmark. Detta gjorde man år 1963, och samma år fick även Sverige upp ögonen för märket 

och köpte in 20 stycken Toyotabilar från Danmark. De var av årsmodell -64 och gick under 

namnet ”Toyota Crown”. 

 

Bilfakta inom Sverige 60-talet 

Bensinpris i snitt: 80 öre/litern 

Sålda bilar: 2 124 000 st 

Varav Toyota: 1 864  st 

Marknadsandel: 0,09 %23 

 

 

70-talet 

När Toyota först kom till Sverige på 60-talet så hade folk mycket fördomar mot dem. Man 

trodde att de bara var dåliga kopior av amerikanska och europeiska bilar, och folk hade 

uppfattningen att Toyotabilar bara var skräp. Men under 70-talet visade oberoende 

undersökningar att så inte var fallet. Toyotas bilar hade betydligt färre fel än andra bilar och 

hade bäst kvalitet av alla bilar på marknaden. 

 

Bilfakta 70-talet 

Bensinpris: 1:36 kr/litern 

Sålda bilar: 2 584 000 st. 

Varav Toyota: 53 794 st. 

Marknadsandel: 2,1 %24 

                                                        

22 http://jubileum.toyota.se/40.html 

23 http://jubileum.toyota.se/40.html 
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80-talet 

Toyota växte under 80-talet med hjälp av frimodiga lokala handlare, ofta familjeföretag. 

Toyota föreslog till sina nya återförsäljare att de inte skulle satsa på något större 

reservdelslager. Detta eftersom det inte lönade sig, reservdelarna skulle ju bara bli liggande 

eftersom Toyotan väldigt sällan gick sönder. Idag finns det 64 återförsäljare i Sverige, varav 

60 av dessa är familjeföretag.25 

 

Bilfakta 80-talet 

Bensinpris i snitt: 3:99 kr/litern. 

Sålda bilar: 2 547 000 st. 

Varav Toyota: 139 238 st. 

Marknadsandel: 5,5 %.26 

 

 

90-talet 

I början av 90-talet kom finans- och bankkraschen, och räntan åkte under kort tid upp till 

500%. 1992 var Toyotas årsförsäljning nere i drygt 8000 bilar, men åren därpå började sedan 

försäljningen att stadigt klättra upp igen. 27En faktor som bidrog mycket till den ökade 

försäljningen var Toyotas rallybilar som gjorde stor succé. Rallyverksamheten var ett sätt att 

göra märket känt och att visa att bilarna höll för tuffa tag. 

 

Bilfakta 90-talet. 

Bensinpris i snitt: 7:44 kr/litern. 

Sålda bilar: 1 974 000 st. 

Varav Toyota: 116 707 st. 

Marknadsandel: 5,9 %.28 

 

                                                                                                                                                                                        

24 http://jubileum.toyota.se/40.html 

25 http://jubileum.toyota.se/40.html 

26 http://jubileum.toyota.se/40.html 

27 http://jubileum.toyota.se/40.html 

28 http://jubileum.toyota.se/40.html 
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2000-talet 

Dem första åren på 2000-talet var en händelserik period för Toyota. Man använde sig av 

många olika idéer och mycket kreativitet för att hitta nya sätt att göra det extra bekvämt och 

tryggt för bilköparna. Man kom ut med en rad olika modeller som man hoppades skulle sälja 

bra och öka inkomsterna. Det var en speciell modell som stack ut lite mer än de andra 

nylanserade bilarna vad gäller försäljning, och det var Toyota Yaris. Det märkvärdiga med 

Yaris var dess försäljningskurva som inte var som alla andra. I normala fall brukar 

försäljningssiffrorna av en bil vara som störst den första perioden efter att den nya bilen har 

introducerats. Men inte för Yaris, försäljningen bara ökade och ökade istället tills kurvan sakta 

började plana.29 

Under 2000-talet var det ca 40 år sedan dem första Toyotabilarna rullade på svensk mark. 

Toyota har gått från en helt okänd och blyg liten smygare, till en av Sveriges absoluta 

favoritbilar. 

 

Bilfakta 2000-talet 

Bensinpris i snitt: 9:48 kr/litern. 

Sålda bilar: 1 053 000 st. (2000-2003) 

Varav Toyota: 65 567 st. 

Marknadsandel: 6,2 %. (7 % år 2003).30 

 

 

 

Diagrammet ovan visar antalet nyregistrerade personbilar per månad inom Sverige.31 
                                                        

29 http://jubileum.toyota.se/40.html 

30 http://jubileum.toyota.se/40.html 

31 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____34723.aspx 
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4.3. Senaste nytt om Toyota – tung uppförsbacke 

På senare tid har det avslöjats många fel på Toyotas nyproducerade bilar. Det är bl.a. gasar 

och bromsar som inte fungerar som de ska, mattor som kan glida och ställa till det med 

pedalerna, problem med servostyrningen, m.m. 

Bara i Europa ska 1,7 miljoner bilar kallas in för att rätta till felen, och i Nordamerika ska över 

6 miljoner bilar återkallas. 

Detta är självklart katastrofalt för Toyota. Det kostar givetvis en massa pengar, och deras goda 

rykte och välrenommerade namn har blivit befläckat.  

 

Hur ska då Toyota rädda sitt varumärke efter detta? 

 

Enligt Bengt Dalström, informationschef på Toyota i Sverige, har det inte kommit någon 

strategi från huvudkontoret i Toyota-shi, Toyota City, i Japan.  

 

- ”Inte mer än att vi ska ta problemen på allvar, behandla dem professionellt, och 

framför allt sätta kunderna först, säger han. De är våra bästa ambassadörer”.  

 

Det är en strategi som brukar vara bäst, att värna om de kunder man redan har. Det är 

betydligt billigare än att försöka omvända och värva de kunder man inte har.  

 

Frågan är om Toyota lyckas behålla sina nuvarande kunder? 

Ett ännu större frågetecken är om Toyota efter den senaste tidens problem kan övertyga nya 

kunder att köpa deras bilar? 

 

Toyota-chefen Akio Toyoda har klivit fram och offentligt bett om ursäkt för alla fel som 

avslöjats på företagets modeller. Han har bett om ursäkt hemma i Japan, varit i utskottsförhör 

i kongressen i USA, Toyotas största marknad med miljontals sålda bilar varje år, och i Kina, 

den mest snabbväxande bilmarknaden som är mycket viktig för Toyota.32 

                                                        

32 http://www.sydsvenskan.se/bil/lasseholmstromkronika/article635503/Toyotas-tunga-uppforsbacke.html 
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5. Resultat & Analys 

 

5.1. Beräkningar år 2009 

 

Asiens största och Europas största i jämförelse – Toyota och Volkswagen 

Vid en analys av intäkterna så ser man i tabellen att Toyota har c.a. 204,3 miljarder $ i intäkter 

jämfört med Volkswagens c.a. 166,6 miljarder $. Detta blir en skillnad på 37,7 miljarder $ till 

Toyotas fördel. 

Det skulle kunna låta som ett positivt år för Toyota vid en första anblick, men när man jämför 

resultatet som dessa två bilföretag har redovisat 2009 ser man att så inte är fallet. 

Volkswagen har en vinst på c.a. 6,9 miljarder $ samtidigt som Toyotas siffror hamnar på en 

förlust med c.a. -4,3 miljarder $. Detta är en minskning på hela -128,9% för Toyota och en 

ökning på 23,4% för Volkswagen, jämfört med år 2007. 

Dessutom hade Toyota en minskning på -11,2% i intäkter jämfört med 2007 och Volkswagen 

en ökning på 11,8%. 

 

Två asiatiska bilföretag i jämförelse - Toyota och Honda 

Det är en mycket stor skillnad på intäkterna mellan Honda och Toyota. Honda hade intäkter 

på c.a. 99,6 miljarder $, vilket är 104,7 miljarder $ mindre än Toyotas. Toyota har med andra 

ord mer än dubbelt så mycket i intäkter som Honda. 

Hondas vinst hamnade på c.a. 1,4 miljarder $ vilket ger en förändring på -74,0% sedan 2007. 

Den procentuella förändringen på intäkter sedan 2007 för Honda är -5,2%, jämfört med 

Toyotas -11,2%. 

 

Störst och minst i jämförelse - Toyota och BMW 

Här jämför vi det företaget i undersökningen som har högst intäkter, Toyota, med det 

företaget som har minst intäkter, BMW. 

BMW redovisade intäkter till c.a. 77,9 miljarder $ år 2009, vilket var en procentuell förändring 

på 1,5% från 2007. Jämfört med Toyota blev skillnaden på intäkter 126,5 miljarder $. 

Vinsten för BMW år 2009 blev c.a. 0,5 miljarder $ vilket är en minskning med 88,9% jämfört 

med år 2007. Det är kanske inte så mycket i vinst, men det är betydligt bättre än Toyotas 

förlust på 4,3 miljarder $. 
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5.2. Analys av statistik 

 

Intäkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet ovan visar de totala intäkterna i miljarder $ som Toyota och övriga 5 företag har 

redovisat för 2009 och 2007. Detta är ett diagram som vi fått fram efter att ha analyserat de 

olika tabellerna från ”Fortune 500”. 

Enligt tabellerna ser vi att Toyota år 2009 haft en minskning på c.a. 22 miljarder $ i intäkter 

jämfört med 2007. 

Man ser klart och tydligt att Toyota har högst intäkter av alla företag i undersökningen. 

Därefter är det Volkswagen om man tittar på 2009 års siffror. Men om man tittar på 2007 års 

siffror var det Ford och Daimler som var närmast bakom Toyota. 

Finanskrisen har alltså inverkat väldigt olika på bilföretagen. Vissa företag har minskat de 

totala intäkterna, som bl.a. Toyota, medan andra har ökat sina intäkter trots finanskrisen. 

Bland bilföretagen som är med i den här undersökningen är Volkswagen och BMW de enda 

som har ökat sina intäkter. 
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Vid analys av den procentuella förändringen av intäkterna ser vi att Ford, Daimler och Honda 

hamnade på minussidan tillsammans med Toyota. Det är alltså dem företagen som har 

minskat sina totala intäkter jämfört med är 2007. 

Jämför man Toyota med det andra asiatiska märket Honda framgår att Hondas intäkter inte 

har minskat lika mycket procentuellt, närmare bestämt 6 procentenheter mindre. Toyota har 

sämre siffror än Honda när det gäller den procentuella förändringen av intäkter, men Toyotas 

totala intäkter är fortfarande mycket högre än Hondas. 

Toyotas redovisade procentuella förändring av intäkterna på -11,20% är svagt när man 

jämför med Volkswagens siffror. Volkswagen har bäst siffror av alla företag i undersökningen 

+11,80% i procentuell förändring av intäkter. Detta ger en skillnad på hela 23 procentenheter 

jämfört med Toyota. 

Finanskrisen har, när man tittar på den procentuella förändringen för intäkter, slagit hårt på 

Toyota men samtidigt inte lika hårt som på Ford och Daimler.
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Vinster 
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Vidare har vi ett diagram som visar den totala vinsten/förlusten för år 2009. 

Direkt kan man konstatera att Ford har den största förlusten på -14,67 miljarder $ och 

Volkswagen den största vinsten på 6,95 miljarder $. 

Toyota är det enda bilföretag tillsammans med Ford som redovisade en förlust år 2009, dock 

var Toyotas förlust betydligt mindre än Fords. 

När man jämför de två asiatiska företagen Toyota och Honda så är det Honda som har de 

bästa siffrorna. Man gjorde en vinst på 1,36 miljarder $ medan Toyota hade en förlust på drygt 

4 miljarder $. 

Det företag som hade överlägset störst vinst under 2009 var Volkswagen, med en vinst på 

6,95 miljarder $. Även Daimler och BMW gick med vinst utöver Honda och Volkswagen. 
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I detta diagram ser vi den procentuella förändringen av vinst mellan år 2007 och 2009, d.v.s. 

ökning eller minskning av vinsten sedan 2007. 

Toyotas förändring är hela -129%. Det är en anmärkningsvärt stor negativ förändring, och det 

går inte att tolka på annat sätt än att Toyota har påverkats starkt av finanskrisen och att 

minskningen av vinsten är en direkt effekt av detta. 

Det enda företaget som ökat sin vinst sedan 2007 är Volkswagen. De har ökat sin vinst med 

23,40%. Resten av företagen i undersökningen har minskat sin vinst sedan 2007, det saknas 

dock uppgifter om Ford. 
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5.3. Tillämpning av teorierna 

 

Stordriftsfördelar 

Eftersom Toyota är ett av världens största företag så har de många inslag av 

stordriftsfördelar. Ett företag i deras storlek gör ofta stora inköp och producerar i stora 

volymer. Därmed kan man spara stora summor pengar på att minimera sina kostnader med 

hjälp av stordriftsfördelar. 

 

Varumärket 

Toyota har ett starkt varumärke, som de flesta sammankopplar med hög kvalitet. Det har varit 

Toyotas framgångsrecept i många år, och många andra företag har tittat på Toyotas 

verksamhet för att försöka använda sig av deras framgångsrecept. 

Men på senare tid har ju Toyota haft en del problem med sina bilar, och det har försvagat 

deras varumärke. Många ifrågasätter nu kvaliteten hos Toyotas bilar, och det krävs en hel del 

hårt jobb från Toyotas sida för att återupprätta deras goda rykte. 

Toyotas strategi för att göra detta är att värna om de kunder man redan har, genom att 

erbjuda kunderna hjälp med problemen på ett professionellt sätt och alltid sätta kunderna 

först. Det är betydligt billigare än att försöka omvända och värva de kunder man inte har. 
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6. Slutsatser & Avslutande diskussion 

Bilmarknaden i stort, och Toyota i synnerhet, har definitivt påverkats mycket av finanskrisen. 

De flesta företagen som är med i undersökningen, med något enstaka undantag, har haft en 

minskning i både intäkter och vinster sedan år 2007. Det har med andra ord varit hårda tider 

för företagen på bilmarknaden sedan 2007. 

 

Det företaget i undersökningen som har klarat sig bäst igenom finanskrisen är Volkswagen. 

Detta beror delvis på ett lyckat uppköp av Audi, vilket har lyft Volkswagen under finanskrisen. 

Man har överlägset högst vinst under år 2009 av alla företagen som är med i undersökningen, 

och man är det enda företaget som har ökat sin vinst från 2007. 

 

Toyota är världens största bilföretag sett till antalet tillverkade bilar. Det finns självfallet 

många fördelar med att vara störst i världen, inte minst när det gäller stordriftsfördelar, 

allmänhetens kännedom om varumärket, o.s.v. 

Men det finns även nackdelar med att vara störst, och en sådan nackdel är att man påverkas 

mycket av konjunktursvängningar. Detta är tydligt när man tittar på hur Toyota har påverkats 

av finanskrisen: 

- De har minskat sina intäkter med 11,2%. 

- De har minskat sina vinster med 129%. 

- De gick med förlust med 4,3 miljarder $ år 2009. 

Det är inga smickrande siffror, och hur stort ett företag än är så har det negativa 

konsekvenser. 

Det faktum att Toyota har haft problem med sina bilar på senare tid gör inte situationen 

bättre. Deras rykte och varumärke har blivit kraftigt försvagat, och man kan räkna med höga 

kostnader till följd av alla bilar man måste återkalla och uppdatera. 

Men vi tror att Toyota kommer klara sig igenom den här krisen, och vara starkare än 

någonsin. Inte bara för att man är världens största bilföretag, utan tack vare inställningen man 

har till det inträffade. Man har gått ut offentligt och beklagat det inträffade, och man 

garanterar alla kunder gratis service och uppdateringar. Med andra ord gör man allt i sin 

makt för att ställa saker och ting till rätta och försöka behålla sina kunder och sitt goda rykte. 

Ett citat av Bengt Dalström, informationschef på Toyota i Sverige, sammanfattar det hela bra: 

 

”Vi ska ta problemen på allvar, behandla dem professionellt, och framför allt sätta kunderna 

först, säger han. De är våra bästa ambassadörer.” 
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7. Egna reflektioner 

Genom hela undersökningen har författarna använt sig av olika källor som författarna tycker 

har varit väldigt värdefulla för att genomföra uppsatsen. Författarna har försökt få tag på olika 

insatta personer inom bilbranschen, och speciellt med kännedom om Toyota, för att kunna få 

till stånd en eller flera intervjuer. Men ingen av de kontaktade personerna har velat ställa upp 

på detta. 

En övergripande blick på olika bilföretag har varit väldigt nyttig och givande för att enklare 

kunna se hur Toyota förhållit sig till finanskrisen jämfört med övriga bilföretag. 

Under tiden undersökningen och uppsatsen gjordes och blev klar, har författarnas intresse 

ökat för Toyota och bilbranschen generellt. Man har samlat på sig kunskaper som för 

författarna varit väldigt givande och som kommer användas vid senare tillfällen. 

Till en början var det problematiskt att hitta en struktur för undersökningen och för 

uppsatsen, men så småningom började pusselbitarna sakteligen falla på plats.
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