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1 INLEDNING 

Uppsatsens inledande kapitel ämnar ge läsaren en bakgrund till det aktuella problemområdet. En 
diskussion kring problemet följs av syfte, mer precisa frågeställningar och avgränsningar. Kapitlet 
avslutas med en disposition av uppsatsens upplägg. 
 

1.1 BAKGRUND 
Lyxvarumarknaden omsätter idag omkring 2700 miljarder SEK om året i världen och 
försäljningen förväntas vara den dubbla år 2010 (Meyers, 2004). Detta kan jämföras 
med Sveriges bruttonationalprodukt som ligger på drygt 2400 miljarder SEK1 (scb.se, 
041130). Siffrorna talar för sig, intresset för lyx är enormt.  
 
Varumärken inom lyxsegmentet berättar om en individs livsstil och personlighet. 
Bäraren av en kavaj från Armani uppfattas troligtvis som mer framgångsrik än bäraren 
av en kavaj från Dressman. Exemplet visar att varumärken är fyllda av symbolik och 
värderingar som tilltalar konsumenter på olika sätt. Hankinson & Cowking (1996) 
menar att nyckeln till att skapa ett framgångsrikt varumärke är att erbjuda kunden den 
rätta blandningen av funktionalitet och symbolik, det vill säga att kunna tillfredställa 
både fysiska och psykiska behov. Ren funktionalitet räcker inte utan det krävs något 
extra för att kunden ska bli attraherad av produkten ifråga. Kläder, exempelvis, ska 
inte bara värma och skyla, de ska även vara förenliga med konsumentens personlighet 
och smak. Följaktligen vittnar märkena vi klär oss i liksom restaurangerna vi äter på 
om den person vi är. Kunder konsumerar alltså produkter som associeras med en viss 
livsstil och som i sin tur ofta förknippas med ett ideal om hur vi skulle vilja vara och se 
ut (Aaker, 2002).  
 
Intresset för lyx är idag större än tidigare. Detta beror på att märkesvaror har blivit ett 
sätt att köpa sig en identitet. (Andersson, 2004) Lyxprodukter blir ett medel för att 
uppnå ett mänskligt ideal, en livsstil som inte är tillgänglig för alla. Lyx och flärd 
framställs som kännetecken för lycka och framgång och därmed blir de åtråvärda för 
gemene man. 
 
Flera produktkategorier har ett utbud som karakteriseras av lyx för de konsumenter 
som kräver något extra.  I Hifi-, konfektions-, och resebranschen kan kunden välja 
mellan budget och första klass. Detsamma gäller inom bilindustrin. Det går att köpa 

                                                 
1 BNP i löpande priser 
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 en bra bil till ett rimligt pris, men för det lilla extra krävs mer resurser. Somliga är 
beredda att göra en sådan investering eftersom den förväntas ge ägaren tillfredsställelse 
och behållning. Faktum är att lyxbilar idag är mer populära än någonsin (Benedict, 
2004). Bilföretaget Bentley har exempelvis aldrig sålt bättre än idag (Andersson, 2004).  
 
Den totala försäljningen av lyxprodukter i världen är alltså stigande (Zoia, 2003). Att 
konsumtionen mer och mer sker inom lyxsegmentet förändrar inte bara fördelningen 
av spenderade resurser, utan också lyxprodukters plats och betydelse i samhället. Den 
ökande lyxkonsumtionen är en samhällstrend vars kartläggning skulle gynna flera 
intressenter. Dels finns det ett allmänintresse att uppmärksamma varför en stor del av 
konsumenterna är beredda att lägga de extra resurser som krävs på dessa produkter. 
Dels är kartläggningen något som bör intressera företag inom lyxbranschen eftersom 
en förändring i form av ökad efterfrågan förändrar affärssituationen, vilket i sin tur 
bäddar för både hot och möjligheter. Vidare kan en sådan beskrivning öka 
möjligheterna att lära känna den egna industrin och de förändringar som sker inom 
den.  
 
Innan vi går vidare till problemdiskussionen finner vi det lämpligt att utreda 
lyxbegreppet som uppsatsen till stor del kretsar kring. Det är uppenbart att det som är 
lyx för en person inte är detsamma för en annan. En oljeshejk kanske omges av lyx i 
överflöd varje dag och ser det som något naturligt, medan lyx för människorna i en 
liten by i Afrika kan vara att få rent vatten ur brunnen. På så sätt är lyx både kultur- 
och situationsbundet. I det här arbetet utgår vi dock från vad vi benämner den 
västerländska synen på lyx. Exempel på lyxvarumärken utifrån denna syn är Armani 
inom konfektionsbranschen, Bang & Olufsen inom Hifi och Bentley inom 
bilindustrin. Det är varumärken som erbjuder sina kunder något extra och som skiljer 
dem från övriga traditionella varumärken inom samma industri. Detta mervärde 
kompenseras med ett högre pris. Anledningen till att vi utgår ifrån det västerländska 
sättet att se på lyx är att Europa och Nordamerika till stor del har definierat vad som 
är och inte är lyx. Detta illustreras exempelvis genom att nyrika i länder som är under 
utveckling accepterar den västerländska lyxsynen som standard (Nueno & Quelch, 
1998). Att det har blivit så här kan delvis förklaras av att lyxvarumärken till stor del har 
sitt ursprung i väst. Denna fokusering stöds av Kapferer (1997) då han nämner 
Frankrike, Italien, Tyskland, Storbritannien och USA som länder som har skapat 
framgångsrika lyxvarumärken. Dessutom står enbart Frankrike för 50 procent av 
världens totala lyxmarknad (Dubois & Paternault, 1995). Hädanefter kommer vi att 
syfta på denna västerländska syn då vi använder oss av ordet lyx. 
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 1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Anneli Ståhlberg, antropolog vid Lunds Universitet, menar att ”lyx är ett ideal som ligger i 
tiden” (Andersson, 040904). Hon påpekar att märkesvaror blir allt viktigare för 
konsumenterna och att intresset för lyx ökar. Företagen följer med i utvecklingen och 
erbjuder kunderna varor och tjänster som konsumenterna anser inneha ett betydande 
mervärde. Media sätter oss dagligen i kontakt med lyxen genom en uppsjö av 
glamorösa tv-serier, glansiga tidningar och reklam. Det gör lyxen till någonting 
påtagligt och konkret, även för de som inte har de nödvändiga resurserna för att 
konsumera produkterna. Lyxen kan därför te sig nära för många, men i praktiken är 
den avlägsen.  
 
En lyxvara har egenskaper som medför en önskan om att äga. Dess attraktionskraft 
kan illustreras genom den konsumtion av märkeskopior som sker på 
turistdestinationer runt om i världen. En kinaresenär kan nöjd komma hem med en 
kopia av en Gucciväska köpt för en bråkdel av originalets pris och greklandsturisten 
återvänder hem med ett par oäkta Chanelsolglasögon för 7 euro. Men vad är det som 
gör en lyxvara lockande? Kan det bero på att lyxvarumärket i sig innehåller en specifik 
innebörd för att generera en så stark attraktion? Vilket mervärde har en lyxprodukt till 
skillnad från en produkt som innehar, i grunden, samma funktionella egenskaper?  
 
Attraktionen av lyxvaror sträcker sig över nationsgränser. Ofta symboliserar 
varumärkena samma sak och känns igen av konsumenter världen över. Det verkar 
nästan som om lyxen har en universell betydelse, att varor som betraktas som lyx på 
en plats också har samma innebörd på motsatt sida av jordklotet trots betydande 
kulturella, religiösa och sedliga skillnader. Lystna blickar kastas troligen efter en klarröd 
Ferrari vare sig den susar fram på gatorna i Stockholm, Singapore eller Seattle. Trots 
att det existerar stora kulturella skillnader i olika delar i världen verkar det alltså som 
att det finns en gemensam uppfattning om vad lyx är. Hur kommer det sig?  
 
Som nämns i bakgrunden, ökar omsättningen av lyxvarumärken snabbt. Företagen 
inom industrin expanderar och många börjar söka efter nya kunder. Somliga företag 
vill nå en bredare publik och därmed väljer de att göra sina varor mer tillgängliga för 
den stora massan. Detta medför i sin tur att lyxvaror går att köpa på vanliga varuhus. 
Det sker en demokratisering av lyxen. (Gianinno, 2004) Författaren menar att det är 
tillgängligheten, inte exklusiviteten, som för lyxmarknaden framåt idag. Vissa författare 
höjer dock ett varningens finger till lyxföretagen. Nueno & Quelch (1998) tycker att 
företagsledarna måste vara medvetna om att varumärket är deras största tillgång. 
Viktigt att belysa i detta sammanhang är frågan om lyxvarumärkets exklusivitet. Görs 
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 varumärket och varorna för tillgängliga, i form av pris och närhet, kommer de inte 
längre att inneha det primära lyxattributet, exklusiviteten (Dubois & Paternault, 1995). 
Om alla har tillgång till lyx, är det då fortfarande lyx? Många författare, till exempel 
Dubois & Paternault (1995) och Nueno & Quelch (1998) likställer problemet med en 
paradox. Antingen kan företaget expandera och nå en bredare kundkrets, eller behålla 
sin exklusivitet och begränsade klientel och därmed stanna kvar i lyxsegmentet. Frågan 
är hur demokratiseringstrenden ter sig i verkligheten och hur företagen hanterar den? 
Innebär demokratiseringen en möjlighet eller ett hot för lyxvarumärket?  
 
Det verkar som om att det inte finns så mycket skrivet om lyxvarumärket och dess 
utmaningar, vilket gör företeelsen intressant att undersöka. Den här undersökningen 
genomförs i bilindustrin där lyxvarumärkena länge har haft en betydelsefull roll.   
 

1.3 SYFTE 
Med utgångspunkt i antagandet att lyx uppfattas på likartat sätt världen över, är syftet 
med uppsatsen att ur producentens perspektiv utreda om lyxvarumärken har några 
karakteristiska särdrag samt undersöka om tillgängligheten kan antas ha några effekter 
på lyxvarumärken. 
 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 
För att kunna uppfylla uppsatsens syfte har vi utvecklat följande, mer precisa, frågor: 
 

• Vad karakteriserar ett lyxvarumärke?  
• Hur påverkar ökad tillgänglighet lyxvarumärkets image?  
 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen kommer att angripa syfte och frågeställningar ur ett producentperspektiv. 
Samtidigt behandlas dock konsumentens perspektiv till viss del eftersom vi anser att 
det är svårt att täcka in vårt undersökningsområde på ett tillfredställande sätt om vi 
utesluter konsumenten. Vidare undersöker vi endast den svenska lyxbilsindustrin och 
de bilmärken vi fokuserar på är Porsche, Bentley, Lamborghini och Lexus.  
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 1.6 DISPOSITION 
Figuren nedan syftar till att åskådliggöra uppsatsens disposition och på så sätt ge 
läsaren en översikt över uppsatsens upplägg. 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 Uppsatsens disposition 
Källa: Egen konstruktion

ReferensramInledning Metod Empiri Analys Slutsats
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2 METOD 

I metodkapitlet redogör vi för de val vi gjort i samband med uppsatsens genomförande. För det första 
presenterar vi våra grundläggande vetenskapliga ståndpunkter. För det andra förklarar vi de rent 
praktiska val vi gjort. För det tredje granskar vi kritiskt de metoder vi har använt. Metodavsnittet 
ämnar främst ge läsaren en förutsättning att kunna bedöma tillförligheten i vår uppsats. 
  

2.1 VETENSKAPLIG UTGÅNGSPUNKT 
I det här stycket går vi igenom vår vetenskapliga utgångspunkt. Syftet med detta är att 
ge läsaren en inblick i hur vi ser på vetenskap. På så sätt kan läsaren bilda sig en 
uppfattning om de antaganden och uppfattningar som ligger till grund för uppsatsen.     

2.1.1 Kunskap och vetenskap 
Vid metodkapitlets början finner vi det på sin plats att diskutera några grundläggande 
punkter om kunskap och vetenskap, hur vi ser på dessa och hur de har påverkat oss i 
vårt uppsatsarbete.  
 
Kunskap har vi alla i varierande grad och inom olika områden. Det som är intressant i 
detta sammanhang är dock den vetenskapliga kunskapen. Holme & Solvang (2001) 
skriver att det som skiljer vetenskaplig kunskap från övrig kunskap är det strukturerade 
och formaliserade sättet som till exempel teorier utvecklas på. För att uppnå en så hög 
grad av vetenskaplighet som möjligt har vi i detta avseende strävat efter att arbeta på 
ett systematiskt och strukturerat sätt då vi behandlar tidigare teori och insamlad empiri 
samt i genomförandet av analysen. Därmed säkerställer vi en relativt hög grad av 
kontroll över kunskapsprocessen. Fördelen med struktur i arbetsprocessen och i 
uppsatsen är att vi lättare får en överblick av det studerade och att andra lätt kan se 
hur vi har nått våra resultat.  
 
“Vetenskap kommer från fakta” (Chalmers, 1999:1, fri översättning). Med detta citat 
pekar författaren på den speciella status vetenskaplig kunskap har, bland annat 
eftersom den står på en stabil bas av solida fakta. Våra resultat vilar till stor del på den 
information vi har fått genom empiriinsamlingen och denna ska i hög grad spegla 
verkligheten även om de kan tolkas olika. Tolkningen utvecklas vidare i stycket 2.1.2  
Objektiv och subjektiv tolkning. 
  
Därutöver påpekar Hartman (2004) att den vetenskapliga kunskapen är betydelsefull 
och anledningen till det är dess användbarhet. Författaren påpekar nämligen att 
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 vetenskap är något som delas av samhället. Vår förhoppning är att i de fall någon har 
behov av och söker kunskap om lyxvarumärken, eller något annat relaterat till detta, 
kommer vår uppsats till hjälp i deras kunskapsbyggande. För att detta ska vara möjligt 
använder vi oss sammanfattningsvis av struktur, systematik och fakta.  

2.1.2 Objektiv och subjektiv tolkning 
Hur saker och ting tolkas påverkas av observatörens bakgrund och förväntningar. 
Detta innebär att det som är fakta för en person inte behöver vara det för en annan. 
(Chalmers, 1999) Det föregående pekar på några av de problem som finns med 
vetenskaplig kunskap och detta kommer vi att diskutera närmare i detta stycke.  
 
Johannessen & Tufte (2003) skriver att det för forskaren är svårt att vara helt objektiv 
eller värdefri eftersom samhällsvetenskapliga frågor ofta är knutna till värderingar av 
ekonomiskt, religiöst, politiskt, moraliskt eller kulturellt slag. Naturligtvis gäller detta 
även oss. Vi är väl medvetna om att vår tidigare kunskap och våra värderingar 
påverkar hur vi ser på den sociala verkligheten och det vi studerar. Ett exempel på det, 
som nämns i inledningen, är att lyx inte har samma innebörd för alla. Både att vara 
mätt och att bära märkeskläder kan vara lyx för olika människor i skilda sammanhang. 
Vi har här ett västerländskt perspektiv på lyx vilket exempelvis påverkar vårt val av 
studieobjekt. I och med våra tidigare erfarenheter och värderingar är det svårt för oss 
att närma oss det vi studerar objektivt. Vi försöker dock att isolera våra värderingar så 
gott det är möjligt för att inte låta dessa gå ut över forskningsprocessen och resultaten.  
 
Samtidigt tror vi att våra referensramar och värderingar ger oss vissa fördelar vid 
studierna av lyxvarumärken. En fördel ser vi bland annat i kommunikationen med våra 
respondenter. Genom en grundläggande förståelse för ämnet kan vi lättare 
kommunicera och förstå varandra.  En annan fördel är att vi med en baskunskap 
lättare och snabbare kan nå en högre och mer avancerad kunskap. För att illustrera 
detta kan vi tänka oss en person som kommer från en helt annan kultur än vår och 
som dessutom inte är bekant med lyxprodukter. Denne skulle ha större svårigheter än 
vi att utveckla mer avancerad kunskap inom ämnet, eftersom dennes 
kunskapsbildande börjar på en förhållandevis grundläggande nivå.  
 
Vi skriver ovan att människors tidigare erfarenheter kan påverka hur fakta tolkas. 
Samtidigt anser vi dock, i likhet med Johannessen & Tufte (2003), att kunskap inte 
alltid är rent subjektiv och helt oberoende av förhållanden utanför den enskilde 
individen. Det finns alltså kunskap som vi kan erhålla objektivt. I uppsatsen tolkar vi 
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 exempelvis försäljningssiffror objektivt, men om vi sedan uppfattar dem som bra eller 
dåliga är subjektivt.  

2.1.3 Vi och verkligheten 
I detta stycke vill vi förklara för läsaren hur vi ser på den verklighet vi studerar och 
vilken roll vi har i denna. Verkligheten är, enligt Holme & Solvang (2001), komplex 
och mångfasetterad. Detta konstaterande håller vi med om och vi hävdar dessutom att 
det är svårt, om inte omöjligt, att få en fullständig förståelse för hur allt hänger ihop. 
Med hjälp av den här uppsatsen kommer vi dock en bit på väg i förståelsen för 
lyxvarumärken och dess kontext.  
 
Dessutom anser vi att verkligheten skapas i en interaktion mellan samhället och dess 
medborgare, vilket innebär att det som är sanning idag inte behöver vara det imorgon. 
Detta synsätt är i linje med det socialkonstruktivistiska perspektivet vilket, enligt 
Arbnor och Bjerke (1994), innebär att verkligheten ses som en konstruktion av 
människor i samhället. Relaterat till vår uppsats innebär perspektivet att vi, genom att 
studera lyxvarumarknaden, är med och påverkar den. För att illustrera detta kan vi 
tänka oss de effekter uppsatsens resultat kan ha på marknadens aktörer. Genom till 
exempel ny kunskap och nya insikter kan uppsatsen påverka dessa aktörers framtida 
agerande och följaktligen även verkligheten. Samtidigt kan vi tänka oss att 
lyxvaruindustrin kan påverkas av andra faktorer, av force majeure-typ, som inte har 
med människors agerande att göra.    

2.1.4 Tolkning och förståelse 
Som resonemangen ovan antyder, är vår egen förförståelse och vår tolkning av det vi 
studerar viktig för uppsatsens utformning. Genom intervjuer och teori vill vi, så gott 
det är möjligt, skapa en helhetsförståelse av lyxindustrin. I denna process är vi som 
forskare viktiga och vår förförståelse är av betydelse för hur vi uppfattar det vi 
studerar. Samtidigt förändras och utvecklas denna förståelse i takt med att vi tar in och 
bearbetar information. Det som ovan beskrivits liknar den hermeneutiska spiralen i 
vilken forskaren utgår från en förförståelse av det som ska undersökas (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Redan då vi valde uppsatsämne hade vi en förförståelse för 
lyxvarumärken och hade kommit i kontakt med dem på olika sätt. När ämnet väl var 
valt började vi läsa mer ingående om lyxvarumärken och på så sätt skapade vi en ny 
förståelse med hjälp av det nya materialet. Detta kan liknas med hur ny förförståelse 
skapas för det som undersöks via en dialog med ny information och tolkning utav 
denna (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Den hermeneutiska spiralen är på så sätt 
en uppåtsträvande process där vår förståelse för de studerade lyxvarumärkena 
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 utvecklas och ökar allteftersom vi läser om ämnet, fördjupar oss i teorier och gör 
intervjuer med inblandade i lyxvaruindustrin.  
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.1 Den hermeneutiska spiralen  
Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001:222 (egen bearbetning) 
 
Vi vill dock tillägga att Eriksson & Wiedersheim-Pauls (2001) förklaring av den 
hermeneutiska spiralen förefaller något förenklad vid en jämförelse med andra 
författares beskrivning av densamma. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ger dock 
en relevant bild över hur denna process ser ut i vår uppsats.   

2.1.5 Metodologisk ansats 
För att formulera våra frågeställningar började vi att läsa om lyxvarumärken, vilket 
skedde i form av empiriskt orienterade tidningsartiklar, akademiska artiklar och 
litteratur. Internetkällor var också till stor hjälp i denna fas genom företags hemsidor 
etcetera. På så sätt ökade våra kunskaper om lyxvarumärken och vi blev mer på det 
klara om vad vi ville undersöka ytterligare.  
 
Därefter tog vi steget ut i den verklighet som lyxvarumärken existerar i för att samla in 
empiriskt material, vilket ytterligare ökade våra kunskaper. Vi anser att vi påbörjade 
undersökningen med relativt öppna sinnen eftersom ingen av oss hade några större 
förkunskaper om lyxbilsindustrin. Det var ingen bestämd hypotes eller teori som vi 

Förförståelse

Tolkning

Ny förståelse

Ny förståelse

Tolkning

Dialog

Dialog
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 ville testa, utan istället är det empirisk information från olika personer i bilindustrin 
som ligger till grund för våra slutsatser. Vår ansats är därmed i linje med den induktiva, 
som enligt Johannessen & Tufte (2003) innebär att forskaren formulerar mer generella 
utsagor, i form av teorier och modeller, utifrån insamlad data inom ett visst område. 
Samtidigt vill vi återigen påpeka att vi inte går ut i verkligheten fullständigt 
förutsättningslöst, vi bortser därmed inte ifrån den roll teorier och våra förkunskaper 
har spelat för slutsatserna.  

2.1.6 Typ av undersökning 
Uppsats innefattar två typer av studier, en deskriptiv och en explorativ som båda är 
relevanta för vår studie. Dessa studier har olika funktioner i uppsatsen och 
kompletterar varandra bra.  
 
Vårt syfte pekar på att vi genomför en deskriptiv studie, vilket innebär att forskaren 
dokumenterar och beskriver ett område av intresse (Marshall & Rossman, 1999). Det 
område som är av intresse för oss är lyxvarumärken. Med hjälp av teori om vanliga 
varumärken och lyxvarumärken, samt empirisk information om lyxvarumärken tar vi 
reda på vilka som är deras karakteristiska egenskaper. Detsamma gäller för 
förhållandet mellan tillgänglighet och lyxvarumärket. Den deskriptiva delen av studien 
består därmed i att kartlägga lyxvarumärkets egenskaper och beskriva tillgänglighetens 
effekter på det. Vi vill dock precisera att det främst handlar om en beskrivning av 
fenomenet under den specifika tid som vi gjorde undersökningen och att den även är 
begränsad geografiskt. 
 
Vi har funnit att området tidigare har fått relativt begränsad uppmärksamhet, även om 
fler verkar få upp ögonen för det idag. Enligt Marshall & Rossman (1999) innebär en 
explorativ studie att man undersöker ett fenomen som inte är vida diskuterat. Detta 
går i linje med vår studie genom att vi undersöker ett relativt outforskat område. 
Vidare menar författarna att det beskrivande och det explorativa ofta kombineras i 
kvalitativa studier. Vi ser den beskrivande delen som en viktig, om inte en 
förutsättning, för att kunna utföra mer explorativa studier. För oss är det till och med 
svårt att tänka sig en explorativ studie utan ett beskrivande inslag, det som kommer 
fram i den explorativa studien bör ju beskrivas på ett eller annat sätt. 
    

2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
I detta stycke redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt. Läsaren får en inblick i 
studiens utformning, urval av primär- och sekundärkällor samt intervjuförfarande. En 
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 grundlig redogörelse för detta ger läsaren en möjlighet att bedöma uppsatsens 
trovärdighet.  

2.2.1 Kvalitativ studie 
Det stod tidigt klart för oss att vi skulle genomföra en kvalitativ studie i stället för en 
kvantitativ sådan. Den kvalitativa studien ger oss nämligen möjlighet att gå ner på 
djupet i ett problem och på så sätt lättare uppfatta nyanserna i det (Jacobsen, 2002). I 
den här uppsatsen vill vi nå en djupare förståelse för vad lyx egentligen är, samt att 
utreda företags ståndpunkt gällande lyxvarors ökade tillgänglighet. Med detta i åtanke 
anser vi inte att en kvantitativ studie är lika lämplig. Vi vill undersöka åsikter och 
samband, orsaker och konsekvenser som våra respondenter anser vara viktiga.  
 
En kvalitativ ansats karakteriseras av närhet till det som studeras (Johannessen & 
Tufte, 2003). Holme & Solvang (2001) menar att denna närhet utgör själva 
grundprincipen för denna typ av studie. För oss uttryckte sig denna närhet i bland 
annat ett antal kvalitativa intervjuer där vi träffade respondenten på dennes arbetsplats. 
Vi kunde då studera kroppsspråk, lokaler och så vidare. Vidare fick vi en 
grundläggande genomgång i bilarnas egenskaper och i vissa fall en chans att sitta i 
dem, uppleva känslan och doften av dem.  
 
En kvalitativ studie ger dessutom undersökaren en mer fyllig bild av det undersökta 
temat (Johannessen & Tufte, 2003). I vår uppsats har vi strävat efter att skapa en 
helhetsbild av lyxbilsindustrin. Jacobsen (2002) menar dock att en undersökare aldrig 
kan uppfatta allt som händer och pågår. Detta är vi väl medvetna om, men denna typ 
av studie ger dock de bästa möjligheterna för att vi ska komma så nära en 
helhetsförståelse för lyxvarumärkesbranschen som möjligt. 

2.2.2 Fallstudie 
Johannessen & Tufte (2003) menar att en fallstudie har två kännetecken. Det bör dels 
finnas en avgränsning som tydligt visar vad som innefattas i studien och vad som står 
utanför den, dels en ingående beskrivning av det studerade ämnet. Fallstudien beskrivs 
som ”att samla mycket information (data) om ett avgränsat fenomen (fallet)” (Johannessen & 
Tufte, 2003:56). För oss blir fallstudien ett naturligt sätt att gå tillväga för att uppfylla 
uppsatsens syfte, genom att riklig kvalitativ information om ett fåtal objekt samlas in 
under en begränsad tid. Sedan organiseras all data och allt insamlat material och 
mönster kan då växa fram (Svenning, 1997). I vår uppsats följer vi just detta förlopp. 
Vi samlar in olika data från lyxbilsindustrin för att sedan organisera dessa data. 
Slutligen kan vi urskilja sammanhang, mönster och dra slutsatser. 
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 2.2.3 Urval 
För att samla in den primärdata vi behövde, använde vi oss av intervjuer och det vi 
uppfattade omkring dessa. Primärdata är den information som kommer direkt från 
den primära källan, ”datainsamlingen är skräddarsydd för en specifik frågeställning” (Jacobsen, 
2002:152). Nedan beskrivs förfarandet som ledde till tre intervjuer med fyra olika 
lyxbilsföretag. Anledningen till att antalet intervjuer inte motsvarar antalet studerade 
företag är att Sverigechefen för Bentley och Lamborghini är densamme. 
 
I uppsatsens första skede var vi intresserade av ett flertal industrier. Samtliga hade ett 
tydligt lyxsegment. Det föll sig sedan så att vi fick god kontakt med en person inom 
lyxbilsbranschen och vi insåg att denna bransch hade stora förutsättningar att tillföra 
intressant empiri till vår uppsats. Vi valde därmed att koncentrera oss på denna 
bransch.  
 
Nästa begränsning bestod i att ta reda på vilka övriga lyxbilsföretag vi skulle kontakta. 
För att komma till klarhet med detta diskuterade vi fram olika bilvarumärken som vi 
på en gång associerade med lyx. I det här skedet upptäckte vi att antalet 
lyxbilstillverkare på den svenska marknaden är relativt begränsat. Vi valde att studera 
fyra bilvarumärken som vi anser är ett adekvat antal intervjuer för att få en rik och 
intressant empiri att tolka och analysera. Vi anser att antalet intervjuer är tillräckligt 
med tanke på intervjuernas informationsrikedom och djup.  
 
Inför våra intervjuer gjorde vi sedan ett strategiskt urval, det vill säga att vi medvetet 
valde ut personer som vi trodde skulle ha något att tillföra uppsatsen (Christensen et 
al. 2001). Vi kom fram till att det mest intressanta för oss vore att intervjua personer 
med stor kompetens om företagets varumärke. De skulle dessutom, med stor 
sannolikhet, besitta en gedigen kunskap om lyxbilsmarknaden som helhet och därmed 
ge oss en god inblick i branschen.  
 
Nästa moment var att kontakta dessa personer och därifrån skedde ett 
bekvämlighetsurval. Det innebär att vi endast valde de respondenter som efter det att 
de blivit tillfrågade, kunde medverka i undersökningen (Christensen et al., 2001). Två 
av de tillfrågade hade inte möjlighet att medverka. Vi bokade således in tre intervjuer 
med personer inom följande företag: Bentley, Lamborghini, Lexus och Porsche. På 
Bentley och Lamborghini intervjuade vi, som ovan nämnts, den gemensamme 
Sverigechefen. På Porsche kom vi att tala med företagets marknadschef och på Lexus 
med regionchefen för södra Sverige.  
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 2.2.4 Intervjuer 
Kvalitativa studier grundas till stor del på intervjuer (Marshall & Rossman, 1999). 
Naturligtvis kan även andra metoder användas för att samla in information till en 
sådan, men författarna menar att det absolut mest använda sättet är att genomföra 
djupgående intervjuer. Även vi valde att skaffa vår primärdata på detta sätt.  
 
Kahn & Cannell (1957) beskriver intervjun som ”ett samtal med ett syfte” (ur Marshall & 
Rossman, 1999:108). Genom intervjun kan intervjuaren få svar på respondentens 
uppfattningar och inställningar (Jacobsen, 2002). Detta ser vi som en stor fördel i vårt 
uppsatsskrivande. Vi ville få reda på producentperspektivets syn på lyxvarumärket, 
dessa inställningar och åsikter. Dessa anser vi lättast fångas genom ett samtal. En 
intervju som dessutom sker ansikte mot ansikte får respondenten att öppna sig 
(Jacobsen, 2002). Genom att träffa respondenten i verkligheten kunde vi få en 
personlig och mer avslappnad kontakt, vilket vi tror är viktigt för empirimaterialets 
rikedom. Vidare kunde vi på så sätt uppmärksamma kroppsspråk och arbetsmiljö. 
Även detta bidrar till datakvaliteten eftersom vi får en mer sammansatt bild av 
lyxvarumärkena och därmed kommer närmare helheten.  
 
När vi anlände till mötesplatsen förtydligade vi vad syftet med arbetet var samt 
berättade hur informationen skulle användas. Vi frågade om det gick bra att vi 
använde respondentens namn i hänvisningar och citat. Samtliga respondenter gick 
med på detta. Innan vi påbörjade intervjun klargjorde vi även att det var en av oss som 
skulle hålla i intervjun och ställa frågor. Den andra skulle i sin tur ta anteckningar och 
sticka in med kompletterande frågor om det skulle behövas. Vi använde oss av 
bandspelare under samtliga intervjuer efter att ha kontrollerat med respondenten att 
det var accepterat. Efter intervjuns slut transkriberade vi intervjun från ljud till skrift 
för att på så sätt lättare kunna överblicka och hitta relevant information. 
 
Grundmallen vi använde oss av vid intervjuerna var densamma och vi hade ett antal 
områden vi ville täcka under intervjuns gång. Denna finns som bilaga i slutet av 
uppsatsen. Mallen grundades i våra frågeställningar samt det som vi läst om ämnet 
tidigare. Med det i bakgrunden formade vi våra frågor. Vi var noggranna med att 
frågorna skulle täcka alla aspekter i vårt syfte. Trots detta kontaktade vi våra 
respondenter, eller andra anställda på deras företag, även efter intervjun för att få en 
viss kompletterande information. Samtliga intervjuer leddes av samma person men 
frågorna kom i olika ordning eftersom respondenten ibland berörde frågor som skulle 
komma senare i intervjun. Vi kan därmed säga att våra intervjuer präglades av en låg 
grad av standardisering. Enligt Trost (1997) innebär detta att den intervjuade tillåts 
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 styra ordningsföljden på frågorna och att följdfrågor grundas på de givna svaren. 
Även det sistnämnda var fallet under våra intervjuer.   
 
Samtidigt präglas våra intervjuer av en viss strukturering. Jacobsen (2002) skriver att 
öppna intervjuer ofta är strukturerade till viss del, genom exempelvis att intervjuaren i 
förväg bestämmer vilka ämnen som ska tas upp i intervjun. Våra intervjuer var 
inriktade på hur respondentens företag ställer sig till lyx och hur lyxbilsindustrin 
fungerar. Därmed behandlade intervjuerna i stort sett samma förbestämda ämne. Om 
respondenten gjorde avstick från ämnet hände det att intervjuaren styrde tillbaka 
respondenten mot det som utgjorde kärnan i intervjun. Detta påverkade naturligtvis 
respondenten, men samtidigt tror vi inte att det försämrade kvaliteten på svaren, utan 
vi fick istället mer utrymme för relevant information.  
 
Vid intervjuerna fick vi även tillfälle att observera vissa aspekter på de mötesplatser vi 
besökt. Vi visades runt i Bentleys, Lamborghinis och Lexus lokaler och fick därmed 
också se bilarna på nära håll. Våra intryck och åsikter från detta har även de varit 
givande. Vidare pratade vi med ansvarig för Marknadsföring och PR på Bentley och 
Lamborghini, som trots att vi inte genomförde en regelrätt intervju med, gav oss 
intressant och riklig information avseende bilarnas egenskaper, kunder och historik.  

2.2.5 Sekundärdata 
En viss användning av sekundärdata har också förekommit. Sekundärdata betecknar 
information som forskaren inte själv samlat in och som har ett annat ändamål än det 
som den ursprunglige forskaren ville belysa. (Jacobsen, 2002) Vår sekundärdata består 
av ett antal tidningsartiklar samt informationsmaterial från de företag vi har besökt. 
Under uppsatsens inledande fas förlitade vi oss till stor del på insamlad sekundärdata. 
Vidare har den hjälpt oss att placera ämnet i sin kontext.  
 

2.3 METODKRITIK 
I detta stycke går vi igenom uppsatsens relevans och tillförlitlighet och vi diskuterar 
huruvida de val vi har gjort påverkar uppsatsens resultat. Vidare förklarar vi även hur 
vi ser att dessa resultat kan överföras på andra situationer.  

2.3.1 Giltighet 
Begreppet giltighet betecknar huruvida de nådda resultaten är förenliga med det som 
forskaren från början avsedde att undersöka (Jacobsen, 2002). Vi anser att vi har 
studerat det vi från början avsedde att studera. Vi gick ut med inställningen att finna 
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 svar på vad ett lyxvarumärke är samt undersöka hur företag som tillverkar lyxvaror 
hanterar den ökande tillgängligheten av lyx. För att få information om dessa frågor 
skapade vi, som ovan beskrivits, en frågemall som vi sedan utgick ifrån under våra 
intervjuer. I och med användningen av frågemallen blev det lättare för oss att 
undersöka det vi från början avsedde att undersöka. Frågorna var menade att guida in 
respondenten på de områden som var av intresse för oss. Genom att i uppsatsens alla 
faser ha en hög grad av medvetenhet om syfte och frågeställningar, har vi ökat 
samstämmigheten mellan dessa och de resultat vi slutligen kom fram till.  

2.3.2 Tillförlitlighet 
I kritiken måste vi även fråga oss om de tolkningar och resultat vi nått faktiskt 
återspeglar verkligheten. Fel kan ha uppkommit i datainsamlandet, men även i 
tolkningen och analysen av resultaten. För att påvisa uppsatsens tillförlitlighet kommer 
vi nu att i tur och ordning gå igenom de aspekter som skulle kunna medföra 
felaktigheter till uppsatsens resultat samt vad vi har gjort för att undvika det.  
 
Primärdata  
Vi valde, som ovan nämnts, att samla in våra primärdata huvudsakligen med hjälp av 
intervjuer. Vid genomförandet av en intervju kan intervjuareffekter uppstå, vilket 
innebär att intervjuarens närvaro i sig, skapar ett speciellt resultat (Jacobsen, 2002). 
Det kan till exempel bero på att respondenten vill få saker att framstå på ett visst sätt 
eller inte känner sig trygg med att tala sanningsenligt med intervjuarna. Samtliga av 
våra respondenter är representanter för sina respektive företag. Viss vinkling av 
uppgifterna kan därmed ha förekommit. Vi tror emellertid att kritisk granskning av 
intervjuerna minskar risken för att subjektiva uttalanden ska påverka resultaten 
märkbart. Vidare var frågorna inte kontroversiella och vi ser ingen ytterligare 
anledning till att respondenterna inte skulle svara sanningsenligt.  
 
Det faktum att vi använde bandspelare kan även ha påverkat intervjuernas utfall. Att 
spela in intervjuer skulle kunna uppfattas som hämmande av somliga respondenter 
och påverka datainsamlingens tillförlitlighet. Vi anser dock att fördelarna uppvägde 
dessa effekter eftersom vi då ordagrant kunde återge intervjun på papper och senare 
kunde gå tillbaka till dessa och kontrollera informationen. Dessutom tror vi inte att 
respondenterna uppfattade bandspelaren som någonting obehagligt, då alla utan 
tvekan godtog att intervjun inspelades. Vi tror sammantaget inte att några allvarliga 
intervjuareffekter uppstod under våra tre genomförda intervjuer.  
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 Under en intervju kan även kontexteffekter uppstå, vilket innebär att respondenten 
inte känner sig trygg i den miljö intervjun tar plats (Jacobsen, 2002). Vi tror inte att 
kontexteffekter uppstod eftersom respondenterna själva föreslog mötesplatsen, vilket 
vi anser talar för att de kände sig bekväma på denna plats. Vidare kan respondenten 
ibland känna att två intervjuare gör att denne känner sig i underläge (Trost, 2001). Vi 
tyckte inte att det verkade som att respondenterna hämmades nämnvärt på grund av 
att vi var två och följaktligen påverkades inte heller kvaliteten på svaren. I denna 
aspekt tror vi att det var en fördel att endast en av oss ledde intervjun. På så sätt kunde 
respondenten koncentrera sig på en intervjuare.   
 
Det faktum att Bentley och Lamborghini täcktes under en och samma intervju kan ha 
påverkat den information vi fick genom att inte vara tillräckligt nyanserad eftersom 
den kom från en och samma person. Vi bedömer dock att detta problem överskuggas 
av fördelen med att tala med en person som har en gedigen kunskap om dessa 
bilmärken.  Dessutom har vi varit i kontakt med försäljningschefen och ansvarig för 
marknadsföring och PR för Bentley och Lamborghini, vilket har gett en mer 
nyanserad information. 
 
Vi kan även fråga oss om det urval vi gjorde var tillförlitligt. Om vi hade valt andra 
respondenter inom samma bransch, lyxbilsbranschen, hade vi kanske inte kommit 
fram till samma resultat. Vi anar dock att om vi hade kontaktat andra personer, hade 
våra resultat i grund och botten blivit desamma. Detta grundar vi på vårt intryck av att 
aktörerna i lyxbilsbranschen verkar ha flera gemensamma uppfattningar angående 
industrin, som till exempel konkurrenssituationen. Naturligtvis hade sakinformationen 
skilt sig, eftersom det finns skillnader bilar emellan, men på det hela taget anser vi 
dock att urvalet speglar verkligheten på ett bra sätt. 
 
Sekundärdata 
Vid användningen av sekundärdata är det svårt att veta hur tillförlitlig informationen 
egentligen är, eftersom det är komplicerat att veta hur och av vem data har samlats in. 
För att säkerställa tillförlitligheten är det viktigt att gå till upphovskällan till 
sekundärdatan. (Jacobsen, 2002) I vår undersökning har vi använt sekundärdata från 
väl ansedda databaser och tidningar. Databaserna är knutna till universitetsbiblioteket 
vilket vi tycker styrker tillförlitligheten. Vi har även funnit likartad information i flera 
olika källor vilket även det pekar på en hög tillförlitlighet. Dessutom har vi samlat in 
en del information från olika hemsidor på internet. Vid användningen av internetkällor 
kan det vara svårt att säkerställa tillförlitligheten, eftersom det inte alltid framgår vem 
det är som är upphovsman. Informationen kan dessutom förändras över tiden. De 
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 flesta av våra internetkällor är kopplade till företagen vi undersöker och torde därför 
ha en hög grad av sanningsenlighet. Samtidigt kan informationen vara vinklad till de 
respektive företagens fördel. Vi anser dock att vi oftast lätt kunde avgöra huruvida 
informationen är av ren marknadsföringsart eller inte. Informationen från övriga 
hemsidor är av okontroversiell och enkel art och vi bedömer att det inte finns någon 
uppenbar anledning att denna skulle vara otillförlitlig. Vidare har vi daterat då besöket 
hos dessa sidor skedde, vilket dock inte garanterar att hemsidan inte har förändrats 
sedan vårt besök. 

2.3.3 Överförbarhet 
Enligt Malterud & Thagaard (1998), i Johannessen & Tufte, (2002), innebär 
överförbarhet att resultat och teorier som utvecklas i ett forskningsprojekt även kan 
vara användbara utanför detta projekt. Vi anser att våra resultat kan ha andra 
användningsområden än just lyxbilsindustrin. Det kan exempelvis vara fruktbart att 
använda resultaten av detta projekt på andra branscher som är kopplade till lyx. Detta 
på grund av att lyxvarumärken verkar ha flera gemensamma drag. Eftersom vi 
undersöker bilindustrin, som består av sällanköpsvaror, anser vi dessutom att 
resultaten framförallt går att föra över på andra sällanköpsvaror inom lyxsegmentet. Vi 
tror dock att en viss anpassning av våra resultat kan vara nödvändig. 
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3 REFERENSRAM 

I det här kapitlet presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår analys. Först ger vi en 
introduktion av varumärken rent generellt för att sedan introducera vårt studieområde: 
lyxvarumärket. Sedan redogörs för det värdeförslag som varumärket erbjuder konsumenten och 
slutligen tar vi upp några aspekter, kopplade till varumärkets tillgänglighet, som påverkar 
lyxvarumärkets image.  
 

3.1 VARUMÄRKEN - EN INTRODUKTION 
Ofta är starka varumärken ett företags främsta tillgång och därmed något som 
kontinuerligt måste utvecklas och vårdas. Enligt Melin (1999) uppmärksammar och 
investerar företagen i varumärkets värdeskapande potential i högre grad nu än tidigare. 
Varumärkesskapandet har under åren utvecklats och innefattar inte längre enbart en 
logga vars syfte är att garantera en viss kvalitet. Den nya marknadsföringsprocessen 
syftar snarare till att sälja en livsstil eller en personlighet och inte enbart en ren 
produkt. (Economist, 010908)  
 
Målsättningen för tillverkaren är naturligtvis att se till att konsumenten köper just 
deras produkt eller tjänst för att sedan få konsumenten att köpa varumärket fler gånger 
och bli det lojal. Enligt Melin (1999) är varumärket ett informationskoncentrat för 
kunden och det hjälper konsumenten att ”orientera sig i (...) ‘the brandscape’” (Melin, 
1999:40). Författaren förklarar även att varumärket tar sig rollen som garant för en 
jämn och konsistent kvalitet i produkten. ”Ett varumärke är ett förråd av förtroende” 
(Economist, 010908). Genom detta förtroende vet kunden på förhand att produkten 
kommer att uppfylla hans eller hennes förväntningar.  

3.1.1 Identitet och image 
För att förmedla ett budskap genom ett varumärke måste företaget veta vad de vill 
förmedla och hur de vill kommunicera det. Detta kan de göra genom sin 
varumärkesidentitet. (Kapferer, 1997) Identiteten måste vara tillräckligt rik och 
definierad för att kunna differentiera sig från andra varumärken (Aaker, 2002). Melin 
(1999) skriver att ett företags unika identitet består av ett stort antal faktorer såsom 
namn, historisk bakgrund, geografiskt ursprung och reklamens utformning. Identiteten 
består vidare av det kärnmeddelande varumärket förmedlar. Detta kärnmeddelande 
och den bild som företaget projicerar utåt, genom visuella igenkänningssymboler som 
till exempel varumärkets logga, måste vara förenliga med varandra. (Kapferer, 1997) 
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 Varumärkets image, å sin sida, är kundens uppfattning av de ovan nämnda 
faktorerna. Företaget måste sträva efter att förmedla ett helhetsintryck så att kunden 
får en tydlig och samstämmig bild av varumärket. ”Målsättningen (...) är att konsumentens 
samlade intryck av märkesprodukten ska resultera i en image som är stark, positiv och 
konkurrenskraftig.” (Melin, 1999:56) Kapferer (1997) förtydligar att imagen är ett 
resultat av mottagarens avkodning av identitetsbudskapet. Detta tydliggörs i figuren 
nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.1 Identitet och image 
Källa: Kapferer, 1997:95 (fri översättning)  
 
Avkodningen görs i samband med konsumentens tolkning av de översända signalerna. 
De överförda signalerna innefattar dock inte bara företagets identitet utan även 
externa faktorer, andra påverkningskällor i figuren. Imitation uppkommer exempelvis 
då ett företag härmar konkurrenter för att på så sätt vinna mark. Opportunism sker då 
företaget vill behaga alla och väljer att följa med i olika trender. Varumärket kan då 
tappa sin egen grundläggande identitet. Slutligen kan även idealism förekomma, vilket 
innebär att företaget försöker vara något som det inte är. Dessa tre faktorer får som 
följder att företagets identitet inte är tillräckligt tydlig. För just den här undersökningen 
är inte dessa påverkningskällor särskilt aktuella och därför kommer vi inte att beröra 
dessa i någon större utsträckning.  
 
Kunden, i sin tur, måste kunna uppfatta företagets identitet genom så kallat brus i 
omgivningen och konkurrenter, vilket ytterligare pekar på vikten av en klar identitet. 
(Kapferer, 1997) Bruset innefattar faktorer som kan störa varumärkesidentitetens 
överföring till mottagaren och därmed skapa en varumärkesimage som skiljer sig 
markant från varumärkesidentiteten. Bruset kan med andra ord förvränga den 
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 ursprungliga varumärkesidentiteten. Vi anser emellertid att bruset även kan göra sig 
gällande på flera olika sätt och tidpunkter i överföringsprocessen. Vidare är vi 
medvetna om att modellen är statisk till sin natur och därför inte återspeglar 
verkligheten på ett exakt sätt. 
 

3.2 LYXVARUMÄRKET 
Ordet lyx kommer från latinets lux som betyder ljus (Kapferer, 1997). Författaren 
förklarar vidare att lyxprodukter ger extra tillfredställelse och engagerar alla sinnen 
samtidigt. Dessutom skriver författaren att för att kunna uppleva lyxen fullt ut krävs 
dels pengar, dels en benägenhet att uppskatta produktens artistiska, kreativa och 
sensuella dimension, det vill säga något bortom det rent praktiska. 

3.2.1 Lyxvarumärkespyramiden 
Lyxvarumärken kan delas in i kategorier som rangordnas i olika nivåer utifrån deras 
status. Denna hierarkiska fördelning kan tydliggöras i Kapferers (1997) 
lyxvarumärkespyramid som åskådliggör de olika positionerna och relationerna mellan 
lyxvarumärkena. I vårt arbete är lyxvarumärkespyramiden av vikt för att vi lättare ska 
kunna relatera till de varumärken vi studerar.  
 
Kapferer (1997) förklarar pyramiden på följande sätt. Den översta nivån, ”la griffe”2, 
karakteriseras av unika produkter, signerade av skaparen. Det är det yttersta sättet att 
försäkra sig mot kopior. Idealet bakom ”la griffe” är att skapa något som aldrig kan 
återskapas. Den andra nivån inkluderar lyxproducenter som exempelvis Cartier, Rolls 
Royce och Hermès. Lyxvarumärkena i den andra nivån karakteriseras av fint hantverk, 
verkstadstillverkning och begränsade serier. Ett ”la griffe”-varumärke kan bli ett 
lyxvarumärke, men det omvända är inte möjligt. På den tredje nivån återfinns 
varumärken som har en medelstor produktion samt är välkända för att ha en hög 
kvalitet och ett högt pris, som till exempel kosmetika, väskor och parfymer. Samtidigt 
skiljer de sig inte märkbart från andra varumärken inom samma produktkategori. 
Slutligen innefattar den nedersta nivån varumärken som Levi’s jeans och Adidas skor. 
Dessa produkter har massproducerade serier för att sänka kostnaderna. 
 
 
 
 
                                                 
2 ”La griffe” är franska för klo. Vi har valt att inte översätta ordet eftersom det är ett relativt etablerat 
begrepp. 
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Figur 3.2 Lyx- och varumärkespyramiden 
Källa: Kapferer, 1997:81 (fri översättning) 
 
Det är viktigt att hålla reda på de olika begreppen i modellen eftersom förvirring kan 
uppkomma då den andra nivån benämns lyxvarumärket av Kapferer (1997), trots att 
lyxvarumärkena överlag är representerade i samtliga av de tre översta nivåerna. 
Författaren sammankopplar nivåerna genom att skriva att lyxvarumärkeshanteringens 
kärna ligger i interaktionerna dem emellan. Ett lyxföretag kan ha produkter i alla tre 
kategorier. (Kapferer, 1997) Lyxvarumärkespyramiden kommer till användning på två 
sätt i vår uppsats. För det första används den för att åskådliggöra hur de olika 
bilvarumärkena förhåller sig till varandra, men då har inte aura- och pengarpilarna 
någon inverkan över varumärkesgränserna. Dessa pilar inverkar endast inom ett och 
samma varumärke. För det andra visar den hur bilmodellerna inom ett varumärke 
förhåller sig till varandra och då kommer aura- och pengarpilarna till användning.  
 
”La griffe” bygger upp en aura som produkter i de lägre nivåerna av samma varumärke 
kan dra fördel av, vilket även visas av aurapilen i figur 3.2. Samtidigt är det i de lägre 
nivåerna som vinsterna skapas och på så sätt möjliggörs finansiering av ”la griffe”, 
vilket tydliggörs genom pengarpilen i figuren. Genom denna finansiering skapas en ny 
eller utvecklad aura kring ”la griffe”, som stärker människors dröm om att äga 
varumärket. Om ”la griffe” någonsin skulle försvinna förlorar varumärket status och 
försäljningen blir lidande. ”La griffe” kan till exempel vara en signerad haute 
coutureklänning av Yves Saint Laurent som säljs i hans boutique i Paris. Det övre 
prisklassvarumärket utgörs i sin tur av Yves Saint Laurentkosmetika som vanliga 
konsumenter kan köpa. (Kapferer, 1997) Här vill vi även förtydliga att när vi i den 
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 löpande texten använder oss av termen lyxvarumärke syftar till de tre översta 
nivåerna tillsammans. 

3.2.2 Lyxvarumärkets egenskaper 
Genom att kombinera åsikter från flera författare har vi sammanfört och omarbetat ett 
antal punkter som karakteriserar ett traditionellt lyxvarumärke. På så sätt skapas en så 
täckande grundbild som möjligt av lyxvarumärkets särdrag.  
 
Ursprung  
Tillverkningen av lyxvarumärkets produkter har ofta anor som går långt tillbaka i 
tiden, exempelvis smyckestillverkaren ”Tiffany’s” vars hantverk redan fanns för 160 år 
sedan (Nueno & Quelch, 1998). Varumärkets historik är, enligt Kapferer (1997), viktig 
för dess identitet och image. Han påpekar dock att det är viktigt att inte lägga alltför 
mycket fokus på det förflutna utan att utveckla identiteten och produkterna samtidigt 
som de historiska anorna poängteras. 
 
Ursprungslandet är speciellt viktigt då det har gott rykte gällande en viss produkt 
(Nueno & Quelch, 1998). Kapferer i sin tur menar att företaget kan utnyttja globalt 
spridda myter som är kopplade till det kulturella ursprunget i sin marknadsföring av 
varumärket. Frankrike står till exempel för 50 procent av lyxvaruförsäljningen i världen 
(Dubois & Paternault, 1995). Vi tror att grunden till detta kan ligga i vissa värden som 
är kopplade till ursprungslandet Frankrike och som förmedlas genom vissa 
varumärken. Dessa värden uppfattas i sin tur som attraktiva av konsumenter. 
 
Grundarens, eller kreatörens personlighet och värderingar ska i sin tur genomsyra 
varumärket (Nueno & Quelch, 1998). Kapferer (1997) uppmärksammar till exempel 
att många lyxvarumärken är namngivna efter grundaren och denne har en stor 
betydelse i varumärkets utveckling.  
 
Pris  
”Pris är (...) en viktig signal för exklusivitet” (The Economist i Bagwell & Bernheim, 
1996:352, fri översättning) Vidare hävdar Nueno & Quelch (1998) att exklusiviteten 
bör säkerställas genom en varumärkesstrategi som begränsar distributionen och sätter 
höga priser. Dubois & Duquesne (1993) diskuterar även de en lyxprodukts pris och 
för in en annan aspekt i prisresonemanget. De menar att lyx är dyrt, både i relativa och 
absoluta termer. De poängterar även att lyxvaror uppfattas som dyra med tanke på att 
de inte medför någon extra funktionell egenskap som gör dem värda sitt pris. 
”Lyxvarumärkens funktionella användbarhet i förhållande till priset är lågt, medan den immateriella 
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 och situationsbundna användbarheten i förhållande till priset är högt.” (Nueno & Quelch, 
1998:62, fri översättning). Med detta menar författarna att priset är högt samtidigt som 
den relativa funktionaliteten är låg. På samma gång är lyxvarumärkets abstrakta värde 
högre än det är för övriga produkter inom samma produktkategorier. 
 
Kvalitet  
Lyxvarumärket bör kunna leverera jämn och konsekvent hög kvalitet på samtliga 
produkter inom sortimentet, från den dyraste till den billigaste (Nueno & Quelch, 
1998). Bagwell & Bernheim (1996) påpekar dock att lyxvarumärken inte nödvändigtvis 
är överlägsna andra produkter inom samma kategori. De behöver inte tillföra någon 
extra funktion utan kan helt enkelt vara varor av liknande kvalitet, sålda till ett högre 
pris.  
 
Kapferer (1997) påpekar att vanliga varumärken ständigt höjer sin kvalitetsstandard så 
att baskvaliteten inom en produktkategori hela tiden blir högre och högre. Författaren 
skriver vidare att kvalitetsstandarden ökar hela tiden, även för de lägsta möjliga 
prisklasserna, till följd av massproduktionen. Han påpekar också att lyxföretagen inte 
kan ignorera denna kvalitetshöjning och att företagen bör akta sig för att förlita sig för 
mycket på lyxvarumärkets symboliska värde.  
 
Unikhet  
Ett företag kan, som ovan nämns, använda sig av en begränsad distribution för att 
säkerställa varumärkets exklusivitet. Detta kan exempelvis göras genom en begränsad 
produktionstid för varje produktserie. Det som sker då en produktserie endast 
produceras under en kort tid är att produkterna blir desto mer efterfrågade. (Nueno & 
Quelch, 1998) Dessa produkter uppvisar alltså en hög grad av unikhet genom sin 
sällsynthet.  
 
Hantverk 
Enligt Nueno & Quelch (1998) har hantverket ofta en stor betydelse för ett 
lyxvarumärke och har ofta, som ovan nämns, gamla anor. Hantverket är speciellt 
viktigt för ett ”la griffe”-varumärke och dess mål är att skapa en oöverträffad, slående 
produkt av perfektion (Kapferer, 1997).  För att påvisa en produkts äkthet kan till 
exempel imperfektioner i hantverket vara till hjälp (Nueno & Quelch, 1998).  
 
Design  
Lyxvarumärket ska ha en stil som är lätt igenkännlig (Nueno & Quelch, 1998). 
Konsumenten ska alltså inte behöva titta på etiketten eller märket för att veta vilket 
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 varumärke produkten är av, utan associationerna till varumärket bör ske automatiskt. 
Kapferer (1997) menar att lyx måste vara synligt, både av konsumenten själv, men 
även av andra. Det är alltså viktigt att lyxvarumärket står ut från mängden. 
  
Trender 
Nueno & Quelch (1998) skriver att det dessutom är viktigt att de som ligger bakom 
lyxvarumärket har en förmåga att förutspå trender. Det är i synnerhet viktigt då det 
handlar om modeintensiva produktkategorier. Vi anser dock att vikten av att kunna 
förutspå trender är stor oavsett bransch, men utvecklingen kan te sig olika snabbt.  
 
Ett globalt rykte 
Ett lyxvarumärkes överlägsenhet ska vara känt över hela världen. Faktum är att ett 
lyxvarumärke har bättre utsikter att bli globala varumärken än övriga varumärken och 
det är flera orsaker som ligger till grund för detta. En anledning är att det är relativt lätt 
att marknadsföra lyxprodukter eftersom målgruppen är smal. Vidare är marginalerna 
relativt höga för lyxvaror och därför är det möjligt att lägga en större andel av 
försäljningen på marknadsföring. (Quelch, 1999) Globala lyxvarumärken är dessutom 
ett universellt accepterat och tillförlitligt tecken på god smak. Slutligen har 
lyxvarumärken blivit mer eftertraktade globalt allteftersom distributionen av rikedom 
har brett ut sig geografiskt. (Nueno & Quelch, 1998)  
 

3.3 VARUMÄRKETS VÄRDEFÖRSLAG 
Kopplat till varumärkets identitet och image skriver Aaker (2002) att ett varumärkes 
identitet måste ge konsumenten ett värde. Tillverkaren försöker följaktligen förmedla 
vissa värden genom sitt varumärke, det vill säga genom identiteten. Konsumenten i sin 
tur uppfattar dessa värden, i och med imagen, antingen på det sätt som företaget 
ämnat eller på ett annat sätt.  
 
Dessa värden, kan enligt Aaker (2002) vara av funktionell, emotionell och 
självuttryckande karaktär. De bildar tillsammans ett värdeförslag som erbjuds 
konsumenten. För att vara effektivt ska förslaget vara utformat så att det skapas en 
relation mellan kund och varumärke. (Aaker, 2002) Vi anser att Aakers (2002) 
värdeförslag fyller en viktig funktion i vår referensram och analys. Vi har dock 
kompletterat modellen med ytterligare teori för att få en mer komplett bild av 
värdeförslaget.  
 



Referensram 
 

25

 Figur 3.3 illustrerar varumärkets värdeförslag och dess beståndsdelar. Värdeförslaget 
är en kombination av de tre delarna, i olika proportioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.3 Varumärkets värdeförslag 
Källa: Egen konstruktion, med Aaker (2002) som underlag 
 
Vi anser att de funktionella, emotionella och självuttryckande värdena är intressanta att 
undersöka när det gäller lyxvarumärken. Detta eftersom lyxvarumärken verkar leverera 
en komplex och mångfasetterad palett av värden. Vidare skriver Dubois & Paternault 
(1995) att lyxvaror i större omfattning än andra produkter köps på symboliska 
grunder. Vi uppfattar de symboliska värdena som mer komplexa och svåråtkomliga än 
andra mer fysiska värden, vilket ytterligare komplicerar lyxvarumärkets 
värdeerbjudande.  

3.3.1 Funktionellt värde 
Genom en produkts funktionella värde får konsumenten praktiska fördelar. Det är den 
mest synliga och vanliga värderingsgrunden och den är direkt kopplad till de praktiska 
funktioner produkten eller tjänsten utför. Även service är ett funktionellt värde. Andra 
exempel på funktionella värden är en 7-eleven butik som associeras med tillgänglighet 
och en Volvo som är kopplad till säkerhet. (Aaker, 2002) Vidare påpekar Aaker (2002) 
att den stora utmaningen för företag är att välja funktioner eller egenskaper som 
konsumenten är bekant med och som stärker positionen gentemot konkurrenterna. 
Författaren pekar dock på vissa begränsningar de funktionella egenskaperna har. 
Exempelvis kan andra företag kopiera dem relativt lätt och de utgör sällan en bra 
grund för differentiering. För att komma förbi dessa begränsningar skriver författaren 
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 att det kan vara fördelaktigt att inkludera emotionella och självuttryckande värden i 
produktens totala värde.  
 
Enligt Kapferer (1997) är lyx konst applicerat på funktionella produkter. För 
lyxprodukter är alltså det funktionella värdet och de praktiska fördelarna av produkten 
inbäddade i ett hölje av artisteri. Dubois & Duquesne (1993) utvecklar detta och 
menar att vissa personer köper en lyxprodukt just på grund av det värde som denna 
kan erbjuda i form av funktionalitet.  
 
Vi tror att flertalet varumärken i grund och botten har ett funktionellt värde. Något 
som inte har ett funktionellt värde skulle kunna vara L’art pour l’art, det vill säga konst 
som endast finns till för konstens skull. Samtidigt är det dock möjligt att hävda att 
även denna konstkategori har ett funktionellt värde i och med en dekorativ funktion. 
Vid lyxvarumärken har det funktionella värdet vissa karaktärsdrag som både kan 
sammanfalla och skilja sig åt från vanliga varumärken.  Exempel på när dessa 
sammanfaller är att både en tröja från Hennes & Mauritz och en tröja från Gucci kan 
associeras till den värmande funktionen. Samma varumärken skiljer sig dock åt på det 
funktionella planet genom att Gucci vanligtvis associeras till exempelvis en högre 
kvalitet och bättre passform än Hennes & Mauritz.   

3.3.2 Emotionellt värde 
De starkaste varumärkena innefattar ofta även ett känslomässigt värde (Aaker, 2002) 
och emotionella argument används ofta vid kommunikationen av ett varumärkes 
identitet (Melin, 1999). Vidare bidrar det känslomässiga värdet till att konsumenten 
upplever en positiv känsla vid köpet eller användningen av produkten eller tjänsten. 
Upplevelsen av att äga och använda ett varumärke blir genom detta värde rikare och 
djupare. De flesta funktionella fördelar har också en känsla eller känslor nära 
sammanlänkade till sig och detta utnyttjas av de starkaste varumärkena. (Aaker, 2002) 
Konsumenten känner sig till exempel säker i en Volvo som förmedlar det funktionella 
värdet säkerhet.   
 
Konsumenters reaktioner gällande lyxprodukter beskrivs ofta som impulsiva, 
emotionella eller extravaganta (Dubois & Paternault, 1995). Lyxprodukter verkar alltså 
ha en viss makt att utlösa starka känsloyttringar hos konsumenter. Kapferer (1997) 
skriver, som tidigare nämnts, att lyxprodukter engagerar och smickrar alla sinnen 
samtidigt. Enligt Stephen Fox, psykolog och psykoanalytiker, är lyx nödvändigt för 
människors välbefinnande (i Gianinno, 2004). Han hävdar att lyx tillgodoser 
psykologiska behov så att människan känner balans och samvaro samtidigt som 
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 spänningar och långtråkighet mildras och känslan av att känna sig lyckad, bäst och i 
kontroll ökar. 
 
Vi är av uppfattningen att de emotionella värdena inte är särskilt behandlade i 
lyxlitteraturen. Genom Stephen Fox förstår vi dock att lyx uppfyller vissa emotionella 
behov (i Gianinno, 2004). Det är svårt att se någon skillnad mellan de emotionella 
värdena som vanliga varumärken respektive lyxvarumärken förmedlar. Det verkar 
dock som att lyxvarumärken lägger ytterligare vikt vid förmedlandet av emotionella 
associationer, eftersom konsumenter ofta reagerar känslomässigt på dem. 

3.3.3 Självuttryckande värden 
Aaker (2002) skriver att konsumenten, genom varumärket och de symboler som är 
kopplat till det, kan uttrycka den egna självbilden eller självuppfattningen. En person 
kan exempelvis definiera sig själv som sofistikerad genom en Chanelparfym och 
äventyrlig genom att vandra i ett par Timberlandkängor.  
 
Aaker (2002) skriver att då ett varumärke tillför ett självuttryckande värde är det 
sannolikt att kopplingen mellan varumärket och konsumenten är högre. Genom 
varumärkets symboliska innebörd kan det fungera som imageskapare för konsumenten 
(Melin, 1999). Önskan om att uppnå en viss image kan leda till köp av personer som 
anser att ett specifikt varumärke förstärker deras personlighet. (Aaker, 2002) 
Varumärket kan på så sätt vara en förlängning eller en stor del av jaget. Det kan också 
vara ett medel för att stärka den egna självbilden och därmed vara ett verktyg för 
självförverkligande. (Melin, 1999) Det handlar följaktligen om en matchning mellan 
konsumenten och varumärket. (Aaker, 2002) Modellen nedan förtydligar hur denna 
relation fungerar.  
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Det ideala jaget 
Källa: Schöneberg, 1996:72 (fri översättning) 
 
Ett varumärke kan alltså ha en social betydelse. I vissa produktkategorier är detta av 
vikt, då användningen av dessa produkter sker i en social kontext där människor är 
relativt engagerade och intresserade av andras ägodelar. Det gäller i synnerhet synliga 
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 produkter, till exempel utvärderas och tolkas människor genom bilen de kör och 
kläderna de bär. (Aaker, 2002) Varumärket kan alltså vara till hjälp för att förmedla 
den bild av sig själv som konsumenten vill kommunicera utåt. Det innebär att 
varumärket kan fungera som ett verktyg för att uppnå social acceptans. (Melin, 1999) 
Dessutom skriver Bagwell & Bernheim (1996) att det för många konsumenter av 
lyxprodukter endast handlar om en slags demonstration. 
 
Vebleneffekten och skrytkonsumtion 
Den självuttryckande funktionen kan alltså komma till uttryck genom att en individ 
demonstrerar sin rikedom. Detta beteende är sammanlänkat med så kallad 
skrytkonsumtion3 som beskrivs närmare i resonemanget nedan.  
 
Thorstein Veblens teori från 1899 behandlar denna skrytkonsumtion. Han utvecklade 
en teori om två grupper som ägnar sig åt denna konsumtion. De två grupperna har 
olika motiv till konsumtionen, men det gemensamma är att de vill annonsera sin 
rikedom. Den första gruppen består av individer i högre samhällsklasser som 
konsumerar lyxprodukter för att differentiera sig från de lägre klasserna. Den andra 
gruppen består av individer i lägre samhällsklasser som ägnar sig åt skrytkonsumtion 
för att ge sken av att tillhöra en högre klass än de egentligen gör. Det sistnämnda 
motivet leder till att medlemmar i högre klasser frivilligt tar på sig extra kostnader för 
att särskilja sig från de lägre klasserna. Samtidigt måste dessa kostnader vara så pass 
höga att imitation undviks. (Bagwell & Bernheim, 1996)  
 
Bagwell & Bernheim, (1996) förklarar att då konsumenter är villiga att betala ett högre 
pris för en produkt med likartade funktionella värden som övriga produkter inom en 
viss produktkategori, existerar en så kallad Vebleneffekt. Till grund för detta beteende 
ligger att individer söker status vilket uppvisas genom materiella tecken på rikedom. 
Författarna hävdar vidare att det dock inte finns någon riktig orsak till att rikedom bäst 
signaleras genom att betala överdrivna priser för lyxvarumärken. En variant är till 
exempel att betala ett lägre pris för lyxvarumärken, men då istället köpa en större 
kvantitet. (Bagwell & Bernheim, 1996) 
 
Vi anser att det är viktigt att påpeka att teorin om Vebleneffekten skapades i en tid då 
klassuppdelningen såg annorlunda ut än den gör idag. Vidare är det även troligt att den 
är mer eller mindre tillämpbar i olika länder eftersom klasser är mer eller mindre 
tydliga geografiskt. Veblens två konsumentgrupper har dock en funktion i vår uppsats 

                                                 
3 Från engelskans ”conspicuous comsumption” 
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 genom att belysa vilka självuttryckande värden konsumtionen av lyxprodukter kan ha 
för en individ. Vidare hänvisar ofta de författare som vi studerar till Veblens teorier 
och de verkar utgöra en viktig del i teoribildningen kring lyxvaror. 
 
I en jämförelse mellan teoribildningarna om vanliga varumärken och lyxvarumärken 
blir det tydligt att båda kategorierna har ett självuttryckande värde. Vare sig en person 
bär smycken från Åhléns eller från Tiffany’s säger det något om personen ifråga. 
Enligt teorin verkar dock den självuttryckande betydelsen vara av större vikt när det 
gäller lyxvarumärken. Detta kan exempelvis bero på att det högre priset till stor del 
motiveras av det självuttryckande mervärdet. Det självuttryckande värdet är alltså av 
stor betydelse för lyxvarumärket. Vi ser dock att det kan vara fallet för andra typer av 
varumärken också. Det kan exempelvis vara fallet med varumärken som tar en tydlig 
etisk ståndpunkt. 

3.3.4 Emotionellt och självuttryckande värde 
Ibland kan det vara svårt att skilja det känslomässiga och det självuttryckande värdet 
åt. För att göra det tydligare förklarar Aaker (2002) att de självuttryckande värdena 
jämfört med de emotionella fokuserar på jaget snarare än känslor och på den offentliga 
sfären snarare än den privata. Vidare skriver han att de självuttryckande värdena gäller 
för själva användandet av produkten snarare än konsekvenserna av användningen. 
Han skriver även att de självuttryckande värdena är permanenta, något som är länkat 
till en individs personlighet, till skillnad från de emotionella värdena som karakteriseras 
av flyktighet. 
 
Genom Hankinson & Cowking (1996) har vi fått ytterligare klarhet kring begreppen. 
De beskriver hur ett framgångsrikt varumärke tillfredställer konsumenters olika behov. 
Varumärket uppfyller konsumentens fysiska behov genom de funktionella attributen 
och de psykologiska behoven tillfredställs genom varumärkets symboliska värden.  
 
Den symboliska betydelsen är viktig vid köp av exklusiva märkesprodukter. Det är 
exempelvis tydligt i marknadsföringen av lyxvarumärken där symboliken ofta har en 
betydande roll. (Melin, 1999) Bockock i Tan Tsu Wee (1999) påpekar att all 
konsumtion alltid är konsumtion av symboler. Den symboliska betydelsen kanske till 
och med är av större vikt för lyxvarumärken än de flesta andra varor (Melin, 1999).  
 
Vi anser att Hankinson & Cowkings (1996) teori som delar upp de fysiska och 
psykologiska behoven som tillgodoses av funktionella och symboliska värden, ger en 
något förenklad, men samtidigt användbar bild av relationen mellan varumärke och 



Referensram 
 

30

 konsument. De psykologiska behoven anser vi kan delas upp i Aakers (2002) 
emotionella och självuttryckande värden som båda tillfredställer de psykologiska 
behoven. 

3.3.5 Priset och varumärkets värdeförslag 
Aaker (2002) konstaterar att priset är relaterat till det värde ett varumärke har och att 
det är en komplex konstruktion. Då ett varumärke anses ha ett för högt pris minskar 
dess värdeförslag. Samtidigt kan ett högt pris vara en signal för en högre kvalitet. 
Genom att vara en del av identiteten talar priset om hur varumärket förhåller sig till 
sina konkurrenter. (Aaker, 2002) 
 
Det viktiga är huruvida varumärkets värdeförslag drivs av produktfördelar eller pris. 
Det kan vara fördelaktigt för företaget att koppla varumärket till något annat än just 
priset. (Aaker, 2002) En speciell image skulle till exempel berättiga ett högre pris.  
 

3.4 LYXVARUMÄRKETS UTMANING 
Problemdiskussionen i inledningen belyser tillgänglighetens effekter på lyxvarumärket. 
Ökad tillgänglighet av ett lyxvarumärke har konsekvenser på dess image och i det här 
stycket ges en närmare inblick i området.  

3.4.1 Lyxens exklusivitet 
Enligt Dubois & Paternault (1995) uppfattar konsumenter lyxvaror som sällsynta 
varor, det vill säga något som inte alla kan konsumera. Med andra ord, lyx är exklusivt. 
Författarna menar att det finns ett starkt samband mellan att känna till ett varumärke 
och viljan att äga en produkt ur det varumärkessortimentet. Kundens medvetenhet om 
lyxvarumärket blir viktig i och med att den skapar en dröm om att äga en produkt från 
varumärket. Drömmen leder sedan i vissa fall till köp. Kapferer (1997) menar att 
skillnaden mellan antalet konsumenter som känner till lyxvarumärket och antalet 
kunder som faktiskt köper produkter ur dess sortiment är viktig. För att lyxvarumärket 
och dess status ska legitimeras bör medvetenheten alltid vara större än de därefter 
följande köpen, det vill säga att skillnaden måste bestå. 
 
Relaterat till gapet mellan medvetenhet och försäljning nämner Kapferer (1997) fyra 
olika grupper av individer som alla har någon slags relation till lyxvarumärket. De är 1) 
de som har köpt men som fortfarande drömmer om märket 2) de som har köpt och 
som nu är nöjda 3) de som drömmer men inte köper och slutligen 4) de som inte bryr 
sig om varumärket. Det är viktigt att nå en balans mellan de fyra grupperna för att 
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 medvetenheten och antalet köp ska vara på rätt nivå. Konsumenterna i grupp tre, 
drömmarna, måste följaktligen vara fler än de som äger en produkt av varumärket, 
grupp ett och två för att lyxvarumärkets ska behålla sin exklusivitet.  
 
Lyxens exklusivitet är även relaterad till stycke 3.2.2 Lyxvarumärkets egenskaper som 
behandlar hur företagen kan säkerställa lyxvarumärkets exklusivitet genom ett högt 
pris och en begränsad produktion.   

3.4.2 Lyxens demokratisering 
Kapferer (1997) skriver att lyx traditionellt sett var till för de härskande klasserna. 
Men, Smith (2003) påpekar att det idag sker en demokratisering av lyxen. Fler 
konsumenter har råd att köpa varor som är förknippade med lyx. De har råd att betala 
extra för att få en lyxprodukt (Nueno & Quelch, 1998). Demokratiseringen är, enligt 
Fiske & Silverstein (2002), det faktum att produkter med hög kvalitet görs tillgängliga i 
många former, i många prisnivåer. Gianinno (2004) ser också denna trend och menar 
att det är tillgängligheten och inte exklusiviteten, som tidigare, som är katalysatorn på 
lyxmarknaden idag. Författaren ger ett exempel som går att jämföra med att det skulle 
gå att köpa en Chanel-väska på Åhléns. Skälet till denna utveckling är ökad köpkraft 
hos konsumenterna och en industrialiseringsprocess som gör det möjligt att 
massproducera varor som tidigare var exklusiva. Sammanfattningsvis ökar både 
köpkraften och tillgängligheten parallellt. (Dubois & Duquesne, 1993) Vidare skriver 
Fiske & Silverstein (2002) att det som dessutom för lyxens demokratisering framåt är 
resor, som bidragit till mer sofistikerade och globala smaker (Fiske & Silverstein, 
2002).  
 
”Man ser shopping som rekreation” menar Anneli Ståhlberg, antropolog vid Lunds 
Universitet (Andersson, 040904). Att handla uppfattas inte längre som en 
nödvändighet utan snarare som ett nöje, något kunden gör på sin fritid. Därmed har 
även sättet konsumenten relaterar till produkter som inte är lyx förändrats. Ståhlberg 
anser att lyxkonsumtionstrenden är på uppgående vilket stämmer överens med 
följande citat från Meyers (2004:2): ”Luxury has evolved into a $400 billion market that’s 
expected to reach $1 trillion by the end of the decade, according to Boston Consulting Group”4.   
 
Somliga författare menar att en ny grupp lyxkonsumenter vuxit fram, en grupp som 
anser att kvalitet är viktigt. Det handlar om medelklassen som, enligt Michael 
Silverstein, vice VD på Boston Consulting Group, aldrig tidigare haft så hög 
                                                 
4 Citatet är inte översatt på grund av att en svensk översättning, enligt oss, blir otydlig.  
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 disponibel inkomst som nu. (Betts et al., 2004) I Sverige är denna utveckling också 
tydlig då den disponibla inkomsten ökat med 12,6 procent mellan 1991 och 2002 
(scb.se, 050105). Smith (2004) menar att dessa konsumenter inte längre nöjer sig med 
det näst bästa. Företag som tidigare varit inställda på att producera endast lyxvaror, ser 
nu potentialen i denna nya grupp och mobiliserar för att kunna svara på den ökande 
efterfråga som de genererar. Lyxprodukter säljs till mer fördelaktiga priser och på mer 
tillgängliga platser för att även den här nya marknaden ska kunna ta del av lyxen. I 
USA, till exempel, finns 48 miljoner sådana medelklasshushåll och marknaden är 
enorm.(Betts et al., 2004) 
 
Demokratiseringen av lyx beror inte bara på hushållens ökade disponibla inkomst och 
teknologiska framsteg inom tillverkningen. Den beror även på att hushållen generellt 
har mindre fritid. Det handlar om att unna sig själv någonting, få en emotionell tröst i 
sitt hektiska liv. (Fiske & Silverstein, 2002) ”Det handlar mindre om skrytkonsumtion och mer 
om självrespekt och emotionella behov” (Fiske & Silverstein, 2002:3, fri översättning) 
Eftersom lyxprodukter kan tillfredställa kundens både funktionella och emotionella 
behov är kunderna även mer villiga att betala ett högre pris (Fiske & Silverstein, 2002). 
 
Med tanke på informationen ovan är det inte underligt att det talas om lyxens 
demokratisering. Enligt Nueno & Quelch (1998) konfronteras företag, i synnerhet 
börsnoterade, med en naturlig frestelse att vilja utöka varumärkets spridning. På så sätt 
kan de expandera, öka försäljningen och göra större vinster.  

3.4.3 Exklusivitet och demokratisering 
Ovan definieras lyxvaror bland annat som sällsynta och exklusiva varor. Vi 
uppmärksammar även att vissa lyxföretag nu tenderar till att vilja nå en bredare publik 
med sina varor och öka dess tillgänglighet. I och med detta skapas en paradox som ett 
flertal författare påvisar. Paradoxen handlar å ena sidan om företagens vilja att 
expandera och kunna öka sin försäljning och å andra sidan om att bibehålla 
lyxvarumärkets exklusivitet.  
 
Genom exempelvis en prissänkning når företagen kortsiktigt en större kundkrets och 
försäljningen stiger (Bagwell & Bernheim, 1996). Vad sker då på lång sikt? ”Våra 
kunder vill inte betala mindre. Om vi halverade våra priser på alla våra produkter, skulle vi 
fördubbla vår försäljning under sex månader, men sedan skulle vi inte sälja någonting” (en 
marknadschef i Bagwell & Bernheim, 1996:349, fri översättning). Denne 
marknadschef är övertygad om att en prissänkning inte är en bra strategi att tillgå och 
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 författarna fortsätter med att ett lyxvarumärkes glamorösa image kan skadas om det 
säljs för billigt.  
 
Nueno & Quelch (1998) undrar vid vilken punkt ett lyxvarumärke blir så tillgängligt att 
det förlorar sitt lyxepitet. Meyers (2004) anser att alltför frekvent användning av 
lyxvarumärket späder ut det. Om lyxvarumärket blir tillgängligt för alla, behöver inte 
konsumenten längre drömma om det. Drömmen uppfylls, vilket i sin tur leder till att 
den upphör att existera. (Dubois & Paternault, 1995) Som ovan nämns är lyxen till 
stor del beroende av att den faktiskt är begränsad. ”Då det gäller lyx är den stora 
utmaningen att utveckla varumärket utan att riskera dess attraktion, till stor del baserad på dess 
begränsade spridning.” (Dubois & Paternault, 1995:73, fri översättning).  
 
Gianinno (2004) menar dessutom att det enda sättet lyxvarumärket kan överleva under 
nämnda förutsättningar är att det luxuösa ytterligare betonas. ”(...) for pure luxury brands 
that want to stay that way, they will have to ”up” the offer to deliver even more exclusive, idiosyncratic 
and even eccentric qualities (...). If they fail, then democratization may very well be their death 
sentence”5 (Gianinno, 2004:2). Dubois & Paternault (1995) skriver att de mest 
framgångsrika företagen lyckas vända paradoxen till sin fördel. Detta gör de genom att 
positionera sig på skärningspunkten mellan två segment. Anledningen till detta är att få 
båda segmenten att uppfatta lyxvarumärket som någonting attraktivt och föremål för 
eventuellt köp. För det ena segmentet står varumärket för äkthet och absolut kvalitet. 
För det andra segmentet symboliserar lyxvarumärket förebilder och en attraktiv social 
status. ”Their brands draws this fascination for one group from the legitamcy given it by the other”6 
(Dubois & Paternault, 1995:75) Relaterat till Veblens teorier, i Bagwell & Bernheim 
(1996), anser vi att hans två grupper båda hamnar i grupp två. Vare sig en konsument 
tillhör en högre eller lägre samhällsklass symboliserar lyxvarumärket en förebild och en 
attraktiv social status.   
 
I samband med lyxens demokratisering uppkommer termen ny lyx. Fiske & Silverstein 
(2002) lyfter fram att finns en skillnad mellan ”gammal lyx” och ”ny lyx”. Vidare 
varnar författarna de företag som befinner sig i det gamla lyxsegmentet för att ignorera 
den nya lyxens framfart. Den gamla lyxen karakteriseras av att den är dyr och exklusiv. 
Det är lyx som endast ett litet segment, de verkligt förmögna, har råd med. Den nya 
lyxen är den sortens lyx som de nya lyxkunderna, det vill säga de som har pengar, men 
också tidsbrist, konsumerar. Köparna till den nya lyxen är inte varumärkesslavar utan 
                                                 
5 Citatet är inte översatt på grund av att en svensk översättning, enligt oss, blir otydlig.  
6  Ibid  
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 de är lojala när det passar dem. Det som kännetecknar den nya lyxen är också en 
verkligt god kvalitet. Inom bilindustrin är Porsche och Lexus märken som hamnar 
inom nylyxsegmentet. (Fiske & Silverstein, 2002)  
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3.5 REFERENSRAM OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

För att underlätta för läsaren att se sambanden mellan teori och uppsatsens 
frågeställningar presenterar vi följande figur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.5 Referensram och frågeställningar 
Källa: Egen konstruktion 
 
Frågeställning ett besvaras med hjälp av lyxvarumärkespyramiden och lyxvarumärkets 
egenskaper och frågeställning två besvaras med teori om lyxens exklusivitet och 
demokratisering. Teorierna under de två frågeställningarna är dock inte helt åtskilda, 
utan de är till viss del sammanbundna. Anledningen till att varumärkets värdeförslag 
och image och identitet ligger mellan de två frågorna är att dessa teorier används för 
att besvara båda två.  
 
 

1  Vad karakteriserar ett 
lyxvarumärke?

• Lyxvarumärkes-
pyramiden

• Lyxvarumärkets
egenskaper

2  Hur påverkar ökad tillgänglighet 
lyxvarumärkets image?

• Lyxens exklusivitet
• Lyxens demokratisering
• Exklusivitet och demokratisering

Varumärkets
värdeförslag

Image och 
Identitet
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4 EMPIRI 

I empirikapitlet presenteras varje bilmärke för sig. Rubriksättningen utgår från den insamlade empiri 
som vi finner intressant för vårt problemområde. 
  

4.1 BENTLEY 
Informationen från Bentley kommer från vår intervju med Sven-Åke Enochsson, chef 
på Bentley Stockholm, den 24 november 2004, om inget annat anges.  
 
Bentley Stockholm tillhör svenska Volkswagen som i sin tur tillhör Volkswagen AG i 
Tyskland. Enligt Enochsson kan inte en liten bilfabrik överleva ensam idag, utan det är 
en nödvändighet att tillhöra ett större bilföretag.  
 
Den 25 september 2003 invigdes Bentley Stockholm och idag, drygt ett år senare, har 
de sålt omkring 22 bilar. Denna siffra kan jämföras med det faktum att det innan 
invigningen inte hade sålts en enda Bentley på nästan tio år i Sverige. Bentley Arnage 
är den modell som genererar märkets höga exklusivitet och den kostar omkring 2,5 
miljoner SEK i grundpris. Med extrautrustning kan Arnagen komma upp i ett pris på 5 
miljoner SEK. Bentley Continental är en sportigare variant och ligger på cirka 1,7 
miljoner SEK i grundpris.  
 
Bentley finns representerade i alla världsdelar och det finns omkring 185 återförsäljare. 
Bentleys största marknad är USA som står för ungefär 35-40 procent av försäljningen. 
Andra stora marknader är Tyskland, Storbritannien, Japan och Kina (Wallner, 040904). 
Vidare utpekas Ryssland som en starkt växande marknad.  
 
För att sammanfatta vad varumärket Bentley står för använder företaget fem 
grundpelare som på engelska är ”racing, driving, craftmanship, power and design”. Dessa 
berörs mer eller mindre direkt i texten nedan.  

4.1.1 Historia 
Enochsson framhåller att historien och ursprunget är viktigt för ett varumärke och för 
Bentley började det 1919 då Walter Owen Bentley (1888-1971, virtualology.com, 
050107) grundade märket i England. Några andra som har spelat en stor roll i Bentleys 
historia är the Bentley Boys. De låg bakom stora racingframgångar på 20- och 30-talen 
och det var tack vare dem som varumärket rotades. Bentley Boys är viktiga än idag 
och utgör en betydande del av företagsidentiteten.  
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Efter Bentley Boysepoken mötte Bentley flera motgångar och bytte ägare ett flertal 
gånger. Företaget har till exempel tillhört Rolls Royce. Det var i samband med detta 
och andra världskriget som de flyttade från London, där företaget grundades 
(darkforce.com, 050107), till Crewe i England, där fabriken finns än idag.  
 

”Det är där hjärtat i Bentley finns.” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
1998 köpte Volkswagen Bentley och därmed placerades Bentley i den så kallade 
klassiska bilgruppen tillsammans med Volkswagen, Skoda och Bugatti. Bentley var då i 
dåligt ekonomiskt skick, men varumärket var fortfarande starkt och i och med 
uppköpet började de utveckla nya modeller. Vidare förbättrades även kvaliteten, som 
tidigare var svagare, efter uppköpet. 

4.1.2 Hantverk och tradition 
”För att den här bilen [Arnage] den är så genuin, (...) en bil med ett riktigt Bentleyhjärta” 

Sven-Åke Enochsson (041124) 
 
Enochsson förklarar att detta Bentleyhjärta grundar sig i att bilarna skiljer sig från 
andra bilar. En Continental GT tar 196 timmar (Wallner, 040904) och en Bentley 
Arnage tar över 400 timmar att bygga. Dessa siffror kan jämföras med andra bilar i 
miljonklassen som tar cirka 50 timmar att tillverka. Bentleyfabriken i Crewe har 700 
anställda och endast två robotar. Wallner (040904) skriver att mycket av arbetet som 
läggs ner på en Bentley är rent hantverk. Kunden kan exempelvis välja på sex olika 
sorters trä till inredningen och detta trä slipas, lackas fem gånger och poleras innan det 
monteras in i bilen. Ratten tar omkring 3,5 timmar att sy och kunderna kan välja på 27 
interiörmöjligheter. Till skinnklädseln går det åt tio kor till en Continental GT och 
sjutton till en Arnage. (Wallner, 040904) Hudarna till skinnklädseln kommer från 
Skandinavien och Österrike, eftersom djuren där inte är lika utsatta för insektsbett 
som i andra länder. Vidare är det även möjligt att få flera andra tillbehör som till 
exempel tv-skärmar och barskåp. 
  
I och med att Bentley nu tillhör Volkswagen har kvaliteten förbättrats. Tyskarna är, 
enligt Enochsson, erkända för sin kvalitet och sitt organisatoriska tänkande. Samtidigt 
är det brittiska arvet ständigt närvarande.  
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 ”Så det är en oerhört fin kombination. Det är en klassisk brittisk design och teknik kontrollerad 
av tysk kvalitet.” 

Sven-Åke Enochsson (041124) 
 
I anknytning till Bentleys design kan vi nämna att de inte är främmande för att ta 
tillvara på kundernas idéer då det gäller designen. En kund som bad, exempelvis, om 
att få ett speciellt egendesignat tanklock till sin Bentley. Denna design lade sedan 
företaget till sortimentet och använde till andra bilar. 

4.1.3 Sport och racing 
”Det är ett av de motorhistoriskt starkaste märkena i bilvärlden.” 

Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
Bentley har lyckats med något som ingen annan har gjort och det är att vinna 24-
timmars racingloppet Le Mans sex gånger. Fem av dessa segrar tog de mellan 1920 
och 1930. Efter ett uppehåll från racingen tog de upp den igen då Volkswagen tog 
över. Det resulterade i en ny bil, EXP Speed 8, som vann Le Mans 2003. På så sätt 
knyts historien ihop, säger Enochsson. Dessutom skriver Wallner (040908) att den nya 
Continental GT behöver en racerbana för att den verkligen ska komma till sin rätt. 
Detta visar ännu en gång hur nära sammankopplat Bentley är till sport och racing. 
 
Enochsson framhåller att bilsport och racing är en viktig del i bilvärlden och att det är 
gynnsamt för ett bilmärke att vara representerad där. Han tar som exempel Audi som 
sedan de började med racing 1982, har haft en positiv varumärkesutveckling.  

4.1.4 Kunden 
”Arnage är Haute couture medan Continental GT är prêt-à-porter.” 

Benita von Malzhan,  
Livsstilsexpert och PR-chef för Bentley,  

(Wallner, 040904) 

 
Den typiske Arnagekunden är en man, 96 procent av köparna är män, och har i 
genomsnitt en förmögenhet på 150 miljoner SEK. Köparen är ofta strax över 50 år 
och har haft Bentley tidigare. För Continental GT är 85 procent av kunderna män och 
har en förmögenhet på omkring 22-37 miljoner SEK. De är i 40-årsåldern och byter 
ofta upp sig från något annat mindre exklusivt märke. (Wallner, 040904) Enochsson 
påpekar att vissa av deras kunder är bilsamlare och kan ha sex-sju bilar, medan andra 
använder sin bil och kör varje dag. Lanseringen av Continental GT har föryngrat 
kundkretsen till viss del och den är oftare än Arnagen en bil som används varje dag. 
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Vad är det då som ligger bakom beslutet att köpa en Bentley?  
 

”Köpet är helt emotionellt” 
Goeff Dowding 

vd Bentley Europa,  
(Wallner, 040904) 

 
Samtidigt som Dowding uttalar detta finns det dock vissa rationella inslag som ligger 
till grund för bilköpet. Vid en jämförelse mellan Arnage och Continental GT är 
andelen rationella argument större för den senare, bland annat eftersom det är en bil 
som oftare används i vardagen. 
 
Liksom Enochsson, talar Dowding om att det ofta är bilkännare med flera bilar i 
garaget som köper en Bentley. För Bentley är det viktigt att stärka kundlojaliteten och 
att ägarna känner en samhörighet med sin Bentley. I detta syfte är Bentleyfabriken 
viktig eftersom ägarna ofta har känslomässiga band till den. (Wallner, 040904) De 
genuina bilkännarna påverkas av att bilarna fortfarande tillverkas i den ursprungliga 
fabriken som än idag andas historia.  
 
Enochsson anser att det är viktigt att en Bentleyägare kan njuta av att äga en bil som 
inte finns överallt. Vidare påpekar han att en Bentley är en bil som människor tycker 
mer om ju mer de blir bekant med den.  
 

”När man har upplevt bilen både utan och innan, då får man helt andra värderingar. Och det 
märker man på folk som kommer in här (...)” 

Sven-Åke Enochsson (041124) 
 
Då Bentleykunden behöver serva sin bil genomförs detta genom att kontakta Bentley 
Stockholm. De kontaktar i sin tur en särskild Bentleyverkstad. Denna service brukar 
förekomma en gång per år, enligt Gustav Magnusson, försäljningschef på Bentley 
Stockholm (050107).  

4.1.5 Marknadsföring 
Eftersom Bentley inte var så välkänt i Sverige vid starten av Bentley Stockholm 2003, 
bestämde sig Bentley Stockholm för att skaffa lokaler i Stockholms innerstad, för att 
på så sätt göra sig påminda i folks medvetande. Enochsson anser att deras läge på 
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 Strandvägen i Stockholm är bra för imagen och har positiva effekter på både 
varumärkets status och den allmänna medvetenheten om det.  
 
I lokalerna har de byggt in det engelska konceptet så långt det är möjligt, men 
eftersom det är en kulturhistorisk byggnad har Bentley fått finna sig i vissa 
restriktioner. Resultatet blev dock bättre än om de hade följt Bentleys gemensamma 
koncept fullt ut och lokalerna har, enligt Enochsson, lovordats av de på 
Bentleyfabriken. 
 
Vid tal om marknadsföringen återkommer Enochsson till fabriken i Crewe. Han anser 
att byggnader är en stor del av varumärkesbyggandet, för de människor som åker förbi 
fabriken fungerar den som levande reklam varje dag. Vidare är säljarna viktiga, till 
exempel genom att de överhuvudtaget uttalar namnet rätt. 
  

”Det är det [byggnader och säljare] som är varumärkesbyggandet, inte annonsplatser i alla fall.” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
Annonserna står endast för en bråkdel av varumärkesbyggandet och Bentley är inte ett 
märke som de annonserar för. Istället jobbar Bentley gärna med pressen i form av 
artiklar.  
 
Enochsson fortsätter med att berätta att en artikel är värd sju till tio gånger mer än en 
egen annons. Vidare är direktreklam samt events tillsammans med en lämplig partner 
viktiga marknadsföringskanaler. De har exempelvis haft ett event tillsammans med 
Christie’s Auktionsfirma. Det händer dock att de annonserar i exempelvis Dagens 
Industri för att påminna om märket, men då handlar det om något litet på några rader. 
Enochsson anser att varumärket Bentley är så starkt att de endast behöver göra sig 
påminda på ett snyggt och diskret sätt. En annan punkt i marknadsföringen är 
Bentleymagasinet som skickas ut till ägarna. Dessutom har även Bentleykläder och 
accessoarer utöver bilarna. Bentley får även uppmärksamhet i och med olika kända 
personer som har en Bentley, till exempel Storbritanniens drottning Elisabeth II, 
fotbollsproffset David Beckham och hans fru Victoria Beckham och Italiens 
premiärminister Silvio Berlusconi. 

4.1.6 Vidhållande av exklusivitet 
”Det är ju så, att ska man ha ett sånt här upper-luxury segmentmärke (...) som det är högsta 

premiumklass på, då får man inte synas i varje gathörn heller. För då är det ingen klass på dem..” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 
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Bentley har en begränsad produktion som uppgår till cirka 5000 Continental GT och 
800 Arnage för år 2004 (Wallner, 040904). Bentley Stockholm får en bestämd kvot av 
produktionen som uppgick till sexton bilar år 2004. I och med detta hålls försäljningen 
nere.  Vidare har Bentley som målsättning att leveranstiden ska ligga på minst sex 
månader. Detta är positivt för ägarna eftersom andrahandsvärdet, enligt Enochsson, 
på så sätt tryggas.  
 
Enochsson påpekar att det existerar en relativt kraftig överproduktion av bilar rent 
generellt idag. Detta gäller kanske inte de absoluta lyx- och specialbilarna, men det 
börjar drabba bilarna i premiumklassen. Det finns alltså vissa bilmärken i de övre 
segmenten som lockas av att producera stora antal. Men, till slut drabbas de av ett 
överskott och de måste börja ge rabatter.  
 

”Det är bättre att behålla nivåerna på serierna och hålla en fast prisnivå” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
Om detta råd följs gynnar det även bilägarna eftersom andrahandsvärdet annars faller 
snabbt.  

4.1.7 Demokratisering 
Bentley och andra lyxbilar planerar sin produktion efter den förväntade 
förmögenheten i världen. Ernst & Young har gjort en undersökning där det 
konstateras att förmögenheten i världen är kraftigt ökande. Enochsson påpekar att det 
finns gott om pengar i världen, men att frågan är om de läggs på bilar, båtar eller andra 
lyxvaror.  
 
Enligt Enochsson håller synen på lyx på att förändras i Sverige, i mångt och mycket till 
följd av EU-inträdet. Det är inte längre fult att äga någonting lyxigt och idag är det 
sällsynt att fina bilar utsätts för vandalism, exempelvis genom att någon repar lacken. 
 

”Man snarare beundrar fina bilar i Sverige och det är väldigt glädjande” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 

4.2 PORSCHE 
Informationen om Porsche kommer från vår intervju men Hans Ranestål, 
marknadschef på Porsche Sverige AB, den 16 november 2004, om inget annat anges.  
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Porsche finns i omkring 50 länder och den största marknaden är USA som omsätter 
omkring halva produktionen. Därefter kommer hemmamarknaden Tyskland. Porsche 
Sverige tillhör Volkswagen Sverige, men Porschefabriken i Tyskland är ett fristående 
bolag. Försäljningsprognosen för 2004 i Sverige är 370 bilar, vilket kan jämföras med 
siffran för 1993 då försäljningen endast uppgick till 30 bilar. Idag tillverkar och säljer 
Porsche cirka 40 000 sportbilar samt cirka 40 000 stadsjeepar om året.  
 
Porsche 911 finns i många olika modeller, till exempel Porsche 911 Carrera S som har 
ett pris som ligger på 860 000 SEK.  Porsche 911 Turbo, i sin tur, har ett pris på 
nästan 1,3 miljoner SEK. Porsche Boxster kostar runt 500 000 SEK och Porsche 
Cayennes olika modeller har priser som ligger mellan 500 000 och 1,1 miljoner SEK. 
Dessa priser är grundpriser och i normala fall lägger köparna till utrustning för 
omkring mellan 50 000 och 500 000 SEK. Ranestål påpekar att det är Cayenne som 
ligger bakom den stora försäljningsökningen de senaste åren, då den står för cirka 50 
procent av försäljningen. Sven-Åke Enochsson, Sverigechef på Bentley och 
Lamborghini och tidigare anställd på Porsche, tror, i sin tur, att det är tack vare just 
Cayenne som Porsche kan vara en fristående biltillverkare idag.  

4.2.1 Historia 
Porsches historia börjar i Tyskland år 1948 då Ferdinand Porsche (1875-1951) 
grundade företaget. Ferdinand Porsche hade ett långt verksamt liv och konstruerade 
sin första bil redan år 1900 och den blev en världssensation. Därefter gjorde han den 
ena revolutionerande konstruktionen efter den andra, men det var, i och med 
Porschestarten, 1948 som han...  
 

”...skapade sin önskebil, den han hade drömt om så länge, sin egen sportbil”  
Hans Ranestål (041116) 

 
Denna sportbil var Porsche 356, vilken företaget slutade tillverka 1965. Två år tidigare, 
1963, började Porsche tillverka Porsche 911 som har starka kopplingar till sin 
föregångare, Porsche 356. Allteftersom Ferdinand Porsche blev äldre, fick hans son, 
Ferry Porsche, en allt viktigare roll i företaget. Ferdinand Porsche fick bara uppleva tre 
år av Porscheföretagets historia fram till sin död 1951. Trots att han endast var med en 
kort tid är Ferdinand Porsche idag en stor ikon och de flesta som kör eller äger en 
Porsche kan relativt mycket om hans liv.     
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 4.2.2 Hantverk och tradition 
En av Porsches fabriker ligger i Stuttgart i Tyskland och den har en särskilt viktig 
betydelse för företaget. Det är den fabriken som utgör hjärtat i Porscheverksamheten 
eftersom den är den ursprungliga fabriken där de än idag gör 911orna.  
 
Alla bilar är i hög grad individuella och unika på något sätt. Det beror på att alla bilar 
specialbeställs åt varje kund från fabriken. Varje bil är på så sätt ämnad för en viss 
kund.  Då kunderna beställer en Porsche har de flera valmöjligheter. Vid köp av en 
911a till exempel, kan kunden välja mellan två- och fyrhjulsdrivet, mellan cabriolet och 
targa, färg, klädsel och så vidare.  
 

”Vi säljer inte två Porschar som är likadana i Sverige” 
Hans Ranestål (041116) 

 
Det finns dessutom en bil som är kronan på verket, Porsche Carrera GT. Den har, 
enligt Ranestål, speciella egenskaper och tillverkas endast i 1500 exemplar. Bilen är i 
stort sett ett rent hantverk och produceras endast under fyra år. Sedan görs den aldrig 
mer. Priset på en sådan bil ligger på 4,5 miljoner SEK.  
 
Ett utav ledorden för Porsche är tradition. Traditionen gör sig bland annat påmind 
genom sporten och en tradition av fyrhjulsdrift. Dessutom har det under hela 
Porsches historia endast existerat ett fåtal grundmodeller som för traditionen vidare. I 
nedanstående text utvecklar vi dessa tre aspekter av Porsches tradition. 
 
Den första modellen var, som ovan nämnts, Porsche 356 som har starka kopplingar 
till efterföljaren Porsche 911. Trots att 911an har varit dödförklarad flera gånger 
tillverkas och för den Porschetraditionen vidare än idag. Tidigare har 911an kritiserats 
bland annat för sina svåra köregenskaper och sin design. Då den nya modellen av 
911an kom ut hösten 1997 mottogs den dock väl av både press och kunder. Porsche 
har försökt att ta bort modellen, men det är inte möjligt, förklarar Ranestål, eftersom 
kunderna vill ha den och uppskattar traditionen med modellen.  
 
En annan konstruktion som för Porschetraditionen vidare är Porsche Spyder 1953 
(porsche.se, 041206) som blev uppmärksammad för sina goda köregenskaper. Den här 
modellen återuppstod 1996 genom att Porsche konstruerade Porsche Boxster, vilken 
är en modernare variant av Spydern. Spydern är även välkänd i och med att det var en 
sådan bil skådespelaren James Dean körde då han omkom i en bilolycka 1955. Porsche 
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 Boxster håller enligt motorpressen, även den på att bli en tradition för företaget, 
precis som 911an.  
 
Sporten har en stor betydelse i Porsches tradition och har i och med Cayenne fått en 
ny betydelse. Cayenne är en stadsjeep som till synes inte har någonting med sport att 
göra. Ranestål förklarar dock att Cayenne är en sportbil bland stadsjeepar och på sätt 
gör sig sporttraditionen påmind även i denna nya modell. Han förklarar vidare att 
Cayennen utmärker sig på banan på ett helt annat sätt än de flesta andra SUV-bilar7. 
Vidare är i stort sett alla SUV-bilar fyrhjulsdrivna vilket Porsche alltså har en etablerad 
tradition av att tillverka. Redan Ferdinand Porsche konstruerade flera fyrhjulsdrivna 
bilar och Porsche som företag började tillverka sådana i samband med ökenrallyt 
Paris-Dakar 1983.  

4.2.3 Sport och racing 
”Det som går som en röd tråd genom Porsche det är ju sportigheten” 

Hans Ranestål (041116) 
 
Med över 22 000 officiella segrar i tävlingssammanhang finns det, enligt Ranestål, 
ingen som kan mäta sig med Porsche. Porsche är de facto en bil som är utvecklad för 
att trivas på tävlingsbanorna, men som samtidigt är möjlig att åka med på vanliga 
vägar.  
 

”Det roliga är att de här bilarna kan man åka med från sitt hem till tävlingsbanan, tävla en hel 
dag, sätta sig i bilen och köra hem igen.” 

Hans Ranestål (041116) 
 
Naturligtvis är vissa Porschemodeller mer anpassade för racing än för vägarna och 
vice versa, men den starka kopplingen till motorsport finns alltid där. Porsche 
Cayenne till exempel är en bil som används mer till vardags. Här kommer dock 
sporten in på ett annat sätt genom att den är lämplig att använda som dragbil. På så 
sätt kan bilen komma till användning vid exempelvis hästsport och segelflygning. 
 
Porsches start i Paris-Dakar 1983 möttes till en början med skepticism eftersom 
företaget endast ansågs ha banbilar. Porsche ställde upp med två bilar samt att de hade 
en likadan som servicebil. Dessa bilar kom etta och tvåa i tävlingen och servicebilen 

                                                 
7 SUV står för Sports Utility Vehichle 
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 kom trea. I och med detta demonstrerade Porsche sin breda kompetens inom 
motorsport.  
 
Racingen och sporten är alltså viktiga på både en historisk nivå, vilket illustreras ovan i 
4.2.2 Hantverk och traditionsstycket och i kontemporära sammanhang. I somras 
startade de till exempel, efter flera års uppehåll, en Porsche-Cup i Sverige där Porsche 
står för arrangemanget.  

4.2.4 Kunden 
Den typiske Porschekunden har en bra ekonomi, vilket är en grundförutsättning för 
att köpa en Porsche. 
 

”Man får gärna ha en miljon över som man inte vet vad man ska göra med.” 
Hans Ranestål (041116) 

 
Ett annat särdrag är att de har ett stort bilintresse och är intresserade av Porsche. De 
lär sig inte bara om sin egen bil och dess utrustning, utan även om Porsches historia, 
olika modeller och motorer, tävlingsframgångar och så vidare. Vidare påpekar Ranestål 
att Porschekunderna är individualister och inga dussinmänniskor. Då de har bestämt 
sig för att köpa en Porsche köper de inte en lagervara utan de tittar i kataloger för att 
kombinera en mängd olika saker och plocka ihop sin egen bil. Valmöjligheterna är 
oändliga. 
 

”Läderinklädda knappar och knoppar (...) olika färger i lädret (...) kolfiber, aluminium, krom, 
olika motorstyrkor, olika storlekar på hjul och fälgar. (...) Det finns allt.” 

Hans Ranestål (041116) 
 
Dessutom är Porschekunderna ofta aktiva människor med en positiv inställning till 
livet, som Porsche uttrycker det. Kunderna ägnar sig ofta åt sporter som golf, skidor, 
tennis samt hästpolo som dock inte är så stort i Sverige. För att tillgodose kundernas 
behov gör Porsche därför exempelvis skidhållare.    
 
Ranestål talar om de riktigt entusiastiska Porscheägarna som har en bil som de putsar 
på, de läser och lär sig om och så vidare. För många kunder är Porsche en livsstil. 
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 ”(...) sen vill de gärna trampa iväg till kiosken och köpa en glass och då ska det vara på en 
Porschebike och de ska ha en Porschegolfbag om de ska ut och spela och de ska ha 

Porschetennisracket om de ska spela tennis och skiddress och så vidare” 
Hans Ranestål (041116) 

 
Porsche har följaktligen flera andra varor som går utanför de produkter som är direkt 
relaterade bilarna. Dessa varor är till för att stärka identiteten och Porscheägarna vill 
gärna känna att de hör ihop med varumärket. Därför bär de sin Porschekeps och jacka 
med stolthet. I Sverige finns det även en Porscheklubb med 4000 medlemmar, en 
siffra som kan jämföras med de 11 000 Porschar som finns i Sverige idag.  
 
Kunderna i andra delar av världen särskiljer sig ibland från de svenska kunderna. Till 
exempel i Asien visas framgång och rikedom ofta genom att ha en chaufför.  
 

”I en Porsche så funkar det inte något vidare. Att man ska orma sig in i högersätet och låta en 
chaufför köra (...)” 

Hans Ranestål (041116) 
 
Trots denna kulturella skillnad växer Porsche snabbt i de här regionerna. De har 
dessutom kommit igång med tävlingsverksamheten där, vilket Ranestål anser vara 
viktigt för imagen. Vidare har han märkt att kollegorna i Asien för ut sina produkter på 
ungefär samma sätt och att de asiatiska kunderna har ungefär samma beslutskriterier 
som i väst.  
 
Porsche säljs överallt där det finns pengar, men det finns dock länder där det är mer 
komplicerat. I vissa länder där klyftorna mellan rika och fattiga är så stora att det finns 
en betydande risk med att äga en sådan bil är det inte så intressant att ha en Porsche. 
Det finns ingen mening för en kund att köpa en Porsche som sedan måste stå i 
garaget, säger Ranestål. En annan förutsättning är att kunden ska kunna finna 
servicemöjligheter i sitt land. 
 
Porsche har ett antal servicetjänster att erbjuda sina kunder och det finns nio 
auktoriserade Porscheverkstäder i Sverige. Dessutom är det möjligt att leasa en 
Porsche och finansiera bilköpet med hjälp av lån från dem. (porsche.se, 041216)   

4.2.5 Marknadsföring 
Sporten är en viktig del i Porschetraditionen och ur marknadsföringssynpunkt är det 
viktigt, om inte nödvändigt, att Porsche syns på tävlingsbanorna. En annan viktig 
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 markandsföringskanal är de körevents där Porsche bjuder in potentiella kunder till att 
köra Porsche. Dessa events är populära men Porsche är noga med vilka som bjuds in. 
Inför ett event är det i stort sett bara Vägverkets register de går efter, för att ta reda på 
vad de eventuella kunderna kör för bil idag. Ranestål säger att det är omöjligt att 
använda sig av annonser, tv- och radioreklam, eftersom det inte går att förmedla vad 
en Porsche är utan att köra den. I och med det blir köreventen viktiga. Även de övriga 
Porscheprodukterna som berörs i stycke 4.2.4 Kunden, används som en 
marknadsföringskanal.  
 
Ranestål poängterar vikten av pressen i marknadsföringen och Porsche figurerar ofta 
på omslaget på tidningar såsom Teknikens värld, Automobil och Motorsport. Ett 
exempel på positiv press är då Kenny Bräck valde att göra sin comeback som 
racerförare i en Porsche.  
 

”Annonser i all ära, men det går inte att mäta sig med vad pressen skriver” 
Hans Ranestål (041116) 

 
Annonser förekommer dock i viss mån. De lokala Porschehandlarna har exempelvis 
annonserat om Cayenne V6. De annonserar dock aldrig pris, istället är det 
produktfördelarna som ligger i fokus och på så sätt väcks ett intresse och kunderna 
kan därefter ta kontakt med Porschehandlarna.  
 
När det gäller marknadsföringen är Porsche styrt från Tyskland. Det beror på att de 
nya modellerna kommer ifrån Tyskland och det är där de vet vad som ligger bakom 
dem och varför de har kommit till. Det viktiga är att andemeningen i budskapet är 
detsamma i alla verksamhetsländer. Tradition, sportighet och kvalitet ska prägla 
marknadsföringen, men sedan är de lokala återförsäljarna fria att utrycka budskapet på 
olika sätt.  

4.2.6 Vidhållande av exklusivitet 
”För att faller man för frestelser som de flesta andra märken, att bygga allt på volymer, stora antal. 
Då är man snart där. Då har man vattnat ur varumärket och då börjar man plötsligt få för mycket 
bilar i förhållande till vad man kan sälja. Och då måste man ta fram de röda prislapparna och rea 

bort bilarna.” 
Hans Ranestål (041116) 

 
En sådan expansionsutveckling skulle vara negativ för lyxvarumärket och därför säljer 
inte Porsche så många bilar som de skulle kunna göra. Samtidigt finns en aspekt som 
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 arbetar emot denna strategi och det är att Europa idag, i och med EU, är så öppet. 
Detta innebär att om Porsche Sverige inte kan leverera en viss bil, kan kunden åka ner 
till exempelvis Tyskland eller Österrike för att köpa den.   
 
Hans Ranestål säger dock att Porsche kan vara lite modigare när det gäller Cayenne. På 
det området planerar företaget att växa, men att detta ska ske långsamt, eftersom det är 
farligt att växa för fort. Det beror dels på, som ovan nämnts, att varumärket riskerar 
att vattnas ur, dels på att det är negativt om eftermarknaden inte kan hantera en alltför 
snabbt växande nybilsförsäljning.  
 
Ranestål återkommer till den sociala acceptansen och säger att det är svårare att sälja 
Porsche i norra Sverige än längre söderut eftersom de, i de områdena, ser på lyx och 
fina bilar med mer skeptiska ögon. 

4.2.7 Demokratisering 
I och med lanseringen av Porsche Cayenne år 2002 når Porsche idag en bredare publik 
än tidigare. De som köper Cayenne köper den för att använda den i vardagen. 
Framförallt används den i yrkesmässiga sammanhang, av till exempel veterinärer eller 
arkitekter, men också av familjer. Bilen ligger i ett segment som är kraftigt växande 
världen över och det är den som till stor del ligger bakom Porsches tillväxt de senaste 
åren. Cayenne står idag för omkring hälften av försäljningen och denna förväntas öka. 
Med tanke på att Cayennen ofta används som tjänstebil innebär det vissa 
begränsningar i försäljningen. Ranestål förklarar att detta beror på att det sociala 
klimatet i Sverige hindrar förekomsten av dyrare tjänstebilar än omkring 600 000 SEK.    
 

4.3 LAMBORGHINI 
För att få information om Lamborghini besökte vi deras showroom på Strandvägen i 
Stockholm den 24 november 2004. Där talade vi med Sven-Åke Enochsson, chef för 
Lamborghini i Sverige. Om inget annat nämns kommer informationen om 
Lamborghini från honom. 
 
Lamborghini har en brokig historia i vilken en lång rad ägare har varit inblandade. I 
nuläget ägs Lamborghini av Audi AG som i sin tur återfinns i Volkswagengruppen. 
Lamborghini har tre grenar i sin organisation. Det är bilfabriken, båtmotoravdelningen 
samt Lamborghini Antimarca. Denna sista del är en ny avdelning vars uppgift är 
utveckla och genomföra Lamborghinis varumärkesstrategier. (lambostuff.com, 
041206) 
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Ett antal Lamborghinimodeller har lanserats av företaget, bland andra Lamborghini 
Countach, Miura och Diablo. Idag tillverkas två olika modeller: Lamborghini 
Murciélago och Lamborghini Gallardo. För en Murciélago ligger utgångspriset på 2 
268 000 SEK. En Gallardo kostar 1 430 000 SEK. Under de 40 åren som varumärket 
och företaget har existerat har knappa 10 000 bilar sålts. USA står för runt 40 procent 
av försäljningen, men också i England och Tyskland finns ett stort 
Lamborghiniintresse. År 2004 såldes cirka 400 Lamborghini Murciélago samt cirka 800 
Lamborghini Gallardo i världen, enligt Päivi Retola, ansvarig för PR och 
marknadsföring på Lamborghini och Bentley Stockholm (041124). Lamborghini 
Stockholm har från och med starten för drygt ett år sedan sålt elva, tolv bilar. 

4.3.1 Historia 
Automobili Lamborghini S.p.A grundades 1963 i Sant’ Agata, Italien. Staden är 
belägen i Bolognaområdet som bland annat är känt för sin biltillverkning då både 
Ferrari- och Maseratifabrikerna finns här. Ferruccio Lamborghini (1916-1993, 
lambocars.com, 050107), företagets grundare, var oerhört bil- och motorintresserad 
och han tjänade en förmögenhet på att bygga traktorer efter andra världskrigets slut. 
Traktorerna blev snart kända som Italiens bästa och Ferruccio Lamborghini 
organiserade traktortävlingar för att på så sätt kunna visa sina egna maskiners 
överlägsenhet (lambostuff.com, 041206).  
 
Ferruccio Lamborghini hade, som ovan nämns, ett stort bilinstresse och ägde att antal 
olika bilar, bland andra en Mercedes, en Jaguar samt en Ferrari. Inom företaget går 
ännu historien om hur Ferruccio Lamborghinis Ferrari krånglade och hur han åkte 
iväg till Ferraris ägare, Enzo Ferrari, för att klaga. Enzo Ferrari ville dock inte träffa 
honom och förnärmad lämnade Ferruccio Lamborghini Ferraris fabrik och bestämde 
sig för att tillverka egna bilar. I och med det grundades Automobilia Lamborghini 
S.p.A. och det är en historia som lever vidare inom företaget än idag.  
 
Så småningom fick Ferruccio Lamborghini ont om pengar och sålde 51 procent av sitt 
bolag till en schweizisk investerare. Därefter var ett antal företag och investerare 
inblandade, bland andra Chrysler. Vid oljekrisen 1973 tappade Ferruccio Lamborghini 
intresset för fabriken och sålde sin del och hade därefter inte längre något med 
företaget att göra. Namnet och varumärket lever dock kvar. (lambostuff.com, 041206) 
Ägarna har sedan dess avlöst varandra men 1998 tog Audi över och har tagit 
varumärket på större allvar än tidigare ägare, som mest såg sportbilar som en 
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 sidoaktivitet till den övriga affärsverksamheten. Investeringarna i fabriken har blivit 
kraftfullare och Audi har gjort nyanställningar samt lyckats öka försäljningen.  

4.3.2 Hantverk och tradition 
Lamborghinis tillverkning präglas, liksom Bentleys, av en hög grad av omsorg och 
hantverk. Lädret sys för hand, motorn är handbyggd och stor möda läggs ned på de 
olika faserna i tillverkningen, enligt Magnusson. Vidare är Murciélagon mer präglad av 
hantverket än Gallardon.  Kunden måste vänta i cirka fyra månader på att få sin 
Lamborghini levererad.  
 
Lamborghini har en fördel, gentemot till exempel Ferrari som är deras närmaste 
konkurrent. Det är att Lamborghini präglas av en tysk kvalitet som ligger bakom den 
italienska designen. I och med att Audi äger fabriken genomförs tyska 
kvalitetskontroller. 
 
”Tidigare har det varit lite si och så med kvaliteten men så kom de tyska ägarna och styrde upp det 

hela. ” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
Rent tekniskt har Lamborghini en del intressanta attribut och företaget har, enligt 
Enochsson, i och med Audis uppköp även fått ta del av den teknik det tyska 
moderföretaget erbjuder. Bilarna är fyrhjulsdrivna vilket exempelvis underlättar vid 
vinterväglag. De har mellan 500 och 600 hästkrafter och en Murciélago har en 
topphastighet på 320 km/h. Densamma ligger för Gallardon på 309 km/h. 
(lambocars.com, 041206) Att köra så fort är inte tillåtet på vanliga svenska vägar, men 
Enochsson säger att det viktigaste är känslan av motorstyrkan och kraften, inte att 
uppnå maximal hastighet.  
 
Lamborghini har en tradition av utmärkande design som skiljer sig från andra 
sportbilar. Ett av Lamborghinis ledord är just ”Striking Design”. Lamborghini står i och 
med sin design för ett par milstolpar i bilhistorien. Ett av de mer uppmärksammade 
designuttrycken är bildörrarna som öppnas uppåt. Enochsson säger att Lamborghinin 
är alla bildesigners dröm. Den står för det italienska och den italienska designen.  
 

”Designen på den här Gallardon, folk står bara och ... dreglar” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 
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 4.3.3 Sport och racing 
Lamborghinis värdeord som på engelska lyder, ”top speed, acceleration, powerful engine and 
driving fun” kan till stor del associeras med racing. Under 1980-talet var Lamborghini 
motorleverantör till flera välkända Formula 1-stall. Under senaste året har de dessutom 
återupptagit banracing med en specialversion av Murciélago, Murciélago GT-R. 
Lamborghinifabriken tävlar inte officiellt självt, utan racerstallen drivs av 
privatpersoner som dock får serviceback-up från fabriken. Lamborghini är även 
världsmästare inom offshore-race8 med de marinmotorer som de tillverkar.  

4.3.4 Kunden 
För att köpa en Lamborghini krävs naturligtvis resurser. Lamborghinikunden består i 
stort sett enbart av män med god ekonomi, enligt Retola. Ofta är de unga och har 
ännu inte skaffat sig en familj eller så är de över 45 med utflugna barn. Vidare är 
Lamborghinin inte deras första bil, de har ofta haft en eller flera Porsche, Ferrari eller 
liknande sportbil. Något de alla har gemensamt är att de är mycket bilintresserade. De 
är sanna entusiaster som inte är speciellt intresserade av den extrautrustning som går 
att få.  
 

”Det är en djupare, högre grad… bilintresse på ett annat sätt. [De] uppskattar genuin bilkörning 
(...) det är mera det än att åka och visa upp sig (...) De älskar bilar faktiskt.” 

Sven-Åke Enochsson (041124) 
 

En Lamborghinikund söker den ultimata körupplevelsen. När de kommer in säger de 
att de vill använda bilen, de vill köra den, säger Retola. 
 
Då kunden är i behov av service på sin bil kan de köra den till verkstaden som 
Lamborghini delar med Bentley, enligt Magnusson. 

4.3.5 Marknadsföring 
Varumärket i form av den gula tjuren på svart bakgrund representerar det maskulina, 
aggressiva och extrema. Lamborghini innefattar även värden som högljuddhet, 
egensinnighet, och exklusivitet. Vidare har varumärket laddats med värdeord som för 
tankarna till en manlig diva som är ovillig att kompromissa. Varumärket är idag en 
ikon i bilvärlden och otaliga affischer klär pojk- och flickrum runt om i världen.  
 

”Med all respekt för Ferrari men som märkesikon är Lamborghini ett strå vassare.” 

                                                 
8 Off-shore racing innebär racing med motorbåtar. 
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 Sven-Åke Enochsson (041124) 
 
Som nämns ovan har Lamborghini en avdelning, Lamborghini Antimarca, som 
hanterar varumärkets identitet och image (lambostuff.com, 041206). De säljer även 
presentartiklar och den verksamheten spelar en relativt stor roll i Lamborghinis 
varumärkesuppbyggande. Lamborghini marknadsför sig också tillsammans med andra 
varumärken. Under hösten har de ett samarbete med klädföretaget J. Lindeberg vars 
vinterkollektion bygger på Lamborghinis utmärkande design. De samarbetar även med 
Hifi-bolaget Bang & Olufsen. 
 
När Lamborghini marknadsför sig i Sverige gör de det genom direktreklam och 
events. Exempel på ett sådant event är då företaget en gång om året åker ut med 
ägarna till en racingbana för att köra. Allt marknadsföringsmaterial är, enligt 
Enochsson, mycket emotionellt till utformandet. I Lamborghinis broschyrer får 
kunden i stort sett leta efter bilarna och för produktfakta och priser får kunden istället 
vända sig till en säljare. Gallardons broschyr är kolsvart med glansiga sidor med bilder 
som visar var i hjärnan människan uppfattar rädsla, aggressivitet, smärta samt andra 
känslor. De bilder på bilar som förekommer visar Lamborghinin i olika situationer, 
som till exempel då en Lamborghini saktar in inför en hastighetsbegränsning och 
under bilden finns en bildtext innefattande ordet smärta. Det emotionella är något 
som genomsyrar allt som Lamborghini gör och det italienska är ofta närvarande. Även 
i lokalen på Strandvägen är konceptet tydligt.  
 

”Svindyra fåtöljer i italiensk stil (...) mattan, skåpen. Det är en standard över hela världen.” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

4.3.6 Vidhållande av exklusivitet 
Som redan nämnts har knappt 10 000 Lamborghinibilar sålts på över fyrtio år. Detta 
vittnar om Lamborghinis mycket begränsade försäljning och i hemlandet Italien finns 
endast ett par hundra Lamborghinibilar.  
 
Försäljningsmålet för Lamborghini Stockholm ligger på runt femton bilar om året. Det 
får räcka, enligt Enochsson.  
 

”Man ska inte sälja mer än 40 procent av sin potential” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 
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 Ferrari är en viktig konkurrent och där ser Enochsson möjligheter. Lamborghini 
Stockholm är dock inte ute efter att konkurrera ut Ferrari. Enligt Enochsson nöjer sig 
Lamborghini med en liten ökning av försäljningen. 
 
”Vi ska inte ta oss an Ferrari. Vi ska bara ta en lagom del av deras marknad, det räcker bra för 

Lamborghini.” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

4.3.7 Demokratisering 
En Lamborghini är en bil som kanske inte passar för alla omständigheter. Den nyaste 
modellen, Murciélago, är emellertid utformad för att kunna köras varje dag. I och med 
utvecklingen av de nyare modellerna möjliggörs en vardagsanvändning av bilarna som 
tidigare inte var aktuell. Det finns dock vissa begränsningar eftersom bilen ligger nära 
marken och därmed inte kan köras på alla underlag. Vidare påpekar Retola att sådana 
här bilar kräver stor försiktighet.  
 

4.4 LEXUS 
För att få information om Lexus talade vi med Dick Zachrisson, regionchef för södra 
Sverige (041123). Om inget annat är markerat kommer informationen om Lexus från 
honom.  
 
Lexus har under de tre senaste åren sålt omkring 500 bilar i Sverige. Deras första och 
dyraste modell är LS430. Bilen är Lexus topprodukt och dess pris är 770 000 SEK. En 
annan modell är Lexus stadsjeep, RX3. Den har som utgångspris 467 000 SEK. Det 
finns även en cabriolet, SC430, för 740 000 SEK och en instegsmodell, IS200, som 
ligger på 260 000 SEK. Samtliga priser är cirkapriser. (lexus.se, 041216) 
 
Sommaren 2005 kommer en ny modell att lanseras, RX4H. Det är en hybridvariant av 
Lexus RX3 och nästa steg i utvecklingen av Lexus teknik. Den har två elmotorer och 
en bensinmotor vilket gör bilen både snabbare och miljövänligare. Hybridbilarna 
utgör, enligt Zachrisson, också en trend för framtiden.  

4.4.1 Historia 
Lexus är ett ungt lyxbilsvarumärke (Bold, 2004). Dess historia börjar 1983 då Eiji 
Toyota (1913-, japan-101.com, 050107) dåvarande VD för Toyota Motor Corporation 
(TMC) ville utveckla sin verksamhet.  
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 ”(...) man skulle göra något helt nytt,(...) man skulle söka nya utmaningar (...) och kom på då att 
man ville göra världens bästa lyxbil.” 

Dick Zachrisson (041123) 
 
 Toyota hade då uppnått en världsmarknadsandel på åtta procent och Eiji Toyota 
sammankallade sina tekniker i syfte att sätta igång utvecklandet av vad som skulle 
komma att bli den första Lexusbilen. Denna lanserades 1989 i USA. Anledningen till 
lanseringen skedde i USA var att Toyota haft stora framgångar där och att de därmed 
trodde sig ha ett försprång i förhållande till de europeiska biltillverkarna i samma 
segment. Den första Lexusbilen var fylld av nya tekniska innovationer och patent vid 
sin lansering. Också det är en anledning till den succé som bilen blev i USA. Tekniken 
i bilens utformande grundas i den japanska tillverkningstraditionen där arbetet bland 
annat präglas av Kaizen9.  
 
Samtliga stora beslut angående Lexus fattas av Toyota Motor Corporation (TMC) i 
Japan. Det är till exempel de som budgeterar för marknadsföringen. Återförsäljarna 
har dock relativt stor frihet att anpassa den till den lokala marknaden. Det är även i 
Japan och under TMC som de nya Lexusmodellerna utvecklas. Det är dock viktigt att 
på ett tidigt stadium poängtera att Toyota och Lexus är väl avgränsade när det 
kommer till själva produkterna och dess marknadsföring. Detta kommer att utvecklas 
mer i detalj nedan.  
 
Lanseringen i Europa skedde 1990 och då delades alla anläggningar med Toyota. 1998 
öppnade Lexus istället ett showroom i Stockholms innerstad. Om en kund sedan ville 
provköra någon bil fick denne åka till en återförsäljare utanför staden. Showroomet 
var litet men exklusivt och mer service erbjöds kunderna. Därefter öppnades även ett 
showroom i Malmö och sen i Göteborg. Idag finns det 14 återförsäljare runt om i 
Sverige. I Stockholm har nu showroomet stängt och nu finns istället två återförsäljare i 
det området. 

4.4.2 Hantverk och tradition 
Lexus utvecklades i syfte att bli världens bästa lyxbil. Vägen till den första sålda 
Lexusbilen gick genom 2300 medarbetare och 450 prototyper. Den slutliga produkten, 
LS430, stod färdig 1998 och hade ett utvecklat tekniskt hantverk. 
 

                                                 
9 Kaizen är en japansk filosofi som innebär att en organisation och individerna i den arbetar mot kontinuerlig förbättring 
i alla aspekter av organisationens arbete (leanadvisors.com, 050105). 
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 ”Det var en bil som skulle slå omvärlden med häpnad och absolut slå undan benen på alla 
konkurrenter i det här lyxbilssegmentet.” 

Dick Zachrisson (041123) 
 

När det gäller Lexus står det japanska för traditionerna. Inom TMC finns Toyota-way 
filosofin som för fram olika värderingar i form av Kaizen och Just In Time10. Vidare är 
respekt för människor och deras tid samt laganda viktiga värden inom Toyota och 
därmed också inom Lexus. Dessa japanska värderingar genomsyrar, enligt Zachrisson, 
hela organisationen. 
 
För att kunna förklara Lexus traditioner får man gå tillbaka till början av företaget 
Toyotas historia. Grundaren, Kiichiro Toyoda (1894-1952, virtualology.com, 050107), 
byggde och sålde sin första bil, Toyota AA. Bilen höll en låg standard och förorsakade 
problem för köparna. Toyoda begav sig då ut för att be om ursäkt till varje person 
som köpt bilen. Det är en historia som har en stor plats i Toyotas företagskultur. Den 
har även betydelse inom Lexusvarumärket. Zachrisson berättar att en liten detalj var 
fel i LS430n då den lanserades i USA. Omedelbart åkte Lexustekniker ut och rättade 
till felet på plats hos kunden eller bytte bilen mot en annan samt bad om ursäkt. 
Tillvägagångssättet illustrerar Lexus tradition av välvilja och önskan om att nå maximal 
kundtillfredsställelse, säger Zachrisson. 
 
Lexus har två grundprinciper. Den första är att ta reda på vad som är viktigast för 
konsumenten för att på så sätt kunna skapa en bil som är anpassad till denne. Den 
andra principen är att hela tiden förbättra sig. Lexus vill kunna uppfylla de krav och 
önskemål som kunden har på dem och hela tiden överträffa sin egen höga standard. I 
samstämmighet med dessa två grundprinciper tillverkar Lexus bilar som är i enlighet 
med kundens egna önskemål. (lexus.se, 041206) 
 

”Bilar som är så samstämda med dig att de blir ett uttryck för din egen personlighet” 
lexus.se (041206) 

 
Zachrisson menar att kvaliteten ligger i det japanska ursprunget. I alla tider har 
japanska bilar varit tillförlitliga och Zachrisson påpekar att japaner inte lanserar 
någonting som är tvivelaktigt, en ny Lexusmodell ska inte behöva återkallas. 

                                                 
10 Just In Time är ett är planeringssystem för tillverkningsprocesser som optimerar tillgängligheten av material till hur 
mycket som behövs vid ett specifikt tillfälle. (isixsigma.com, 041216) 
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 Modellerna hetsas inte fram i syfte att vara först på marknaden med ny teknik eller 
nya innovationer. För Lexus handlar det om att skapa en perfekt lyxbil.  
 
 
”Första intrycket är ju det som varar (...). Det är ju jätteviktigt att när man sätter sig i en bil av den 
här kalibern, ska man känna att det andas... att man betalt för någonting som är ännu bättre och 

som överträffat förväntningarna” 
Dick Zachrisson (041123) 

4.4.3 Kunden 
För att kunna köpa en Lexus måste kunden naturligtvis ha de ekonomiska 
möjligheterna och den vanligaste kunden är en småföretagare. 
 
”De som kör våra bilar har ofta hunnit så pass långt att det är ett sätt för dem att visa upp att de är 

väldigt välmående rent ekonomiskt” 
Dick Zachrisson (041123) 

 
Kunden har dessutom behov av en personlig service som kan bespara dem tid. 
 
”Våra kunder har kommit så pass långt i sin karriär och har sådana positioner att de tycker att det 

är väldigt värdefullt med tid, så att allt vi kan göra för att bespara dem tid och onödiga tramserier 
som det kan vara när man har bil (...)” 

Dick Zachrisson (041123) 
 

Lexus kunder innefattar även de som tröttnat på att äga en bil som står i nästan varje 
gathörn. Zachrisson illustrerar med följande exempel. Mercedes är en bil som ofta 
körs av taxichaufförer. Om en kund har köpt en Mercedes för dyra pengar kanske 
denne inte uppskattar att se en likadan bil i arbete, i färd med att släppa av kunder. 
Därmed kan en Lexus bli ett sätt att skilja sig från mängden.  
 
I och med att Lexus är ett ungt varumärke är det inte lika etablerat som många andra 
bilvarumärken. Detta medför att de som väljer att titta på en Lexus lotsas genom hela 
processen. En person som redan bestämt sig för att köpa en mer välkänd bil gör det 
lättast genom att gå in och beställa den modell, de färger och den utrustning som 
önskas. I Lexus fall krävs mer kommunikation och kontakt mellan kund och säljare. 
Beslutsprocessen kan ta upp till tre månader vilket medför att säljarna oftast lär känna 
sina kunder på en djupare nivå än de som säljer en bil av ett mer väletablerat 
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 varumärke. Enligt Zachrisson leder denna beslutsprocess till hög grad till att kunder 
köper Lexus fler gånger.  
 
I Europa är konsumenterna relativt konservativa när det gäller bilköp. Detta beror till 
stor del på att de väl inarbetade märkena finns här. Dessutom är dessa varumärken i 
hög grad beskyddande vad gäller deras hemmamarknad. Kirk Edmonson, chef för 
Lexus i Europa, säger i Expressen (Berggren, 030602), att det har hänt att när en kund 
köper en Lexus blir denne uppringd och ges ett bra pris för att byta bilen mot till 
exempel en Mercedes. Han tror att det beror på att dessa märken är rädda för att 
Lexus ska få fotfäste på den europeiska marknaden.  
 
Som tidigare nämnts fick den första Lexusbilen ett stort gensvar hos konsumenterna. 
En anledning till detta kan vara att bilen lanserades tillsammans med ett omfattande 
servicekoncept. Servicekonceptet fungerar än idag på följande sätt: om det 
förekommer något problem med en Lexus åker tekniker ut till kunden, lämnar en bil 
på garageinfarten och åker iväg med kundens bil för att på så sätt åtgärda problemet. 
Återförsäljarna är full-serviceanläggningar och kan hjälpa kunden med det mesta.  
 
”Man kunde i stort sett ringa dit om man ville boka en semesterresa till Paris, det var inga problem” 

Dick Zachrisson (041123) 
 
När Lexus lanserades i Europa gjorde de avkall på servicekonceptet som omgärdade 
varumärket. Endast för den dyraste bilen, LS430, erbjöds Lexusservicen. Detta innebar 
att intåget i Europa blev lite halvhjärtat och resultaten därefter. Idag, vid köp av en 
Lexus i Europa, får kunden emellertid ta del av ett stort utbud av diverse relaterade 
tjänster. Lexus Care är en av dessa tjänster. Denna innefattar service av bilen var 1500 
och 3000 mil. Det är Lexus som håller reda på när det är dags för service och ringer då 
upp ägaren och kommer överens om en tid som passar. Vidare står Lexus för annan 
service såsom byte av sommar- och vinterdäck.  
 
Zachrisson förklarar att Lexus strävar efter att ge kunden ett oöverträffat bilägande. 
Detta gör de delvis genom servicekonceptet. Han berättar vidare att de hade en kund i 
Sundsvall som upplevde vindbrus i sin RX300. Då flög Zachrisson och deras bäste 
Lexustekniker omedelbart dit och åtgärdade problemet. Det är för att visa att de 
verkligen tar saker och ting på allvar. Zachrisson menar vidare att om fler problem 
skulle förekomma med bilarna skulle det vara omöjligt att göra så här. Men så länge 
Lexus uppehåller sin höga kvalitet går servicekonceptet att genomföra.   
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 ”Hade vi haft fler problem hade vi aldrig kunnat ta ett problem och lägga all kraft där, men spridit 
ut kraften till alla problem” 

Dick Zachrisson (041123) 
 

4.4.4 Marknadsföring 
”Vi väljer exklusivare vägar när vi ska marknadsföra oss, inte lokaltidningen i Täby” 

Dick Zachrisson (041123) 
 
Lexus annonserar i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Dagens Industri för att 
på så sätt nå en bred publik. Annonser förekommer även i livsstilsmagasin då de vill nå 
en specifik kundkrets. Under sommaren 2004 genomförde Lexus en annonskampanj 
på internet. Detta var ett avsteg från hur marknadsföringen brukar se ut, men de fick 
ett positivt gensvar och nådde en försäljningspeak under denna period.  
 
Lexus marknadsför sig inte i samband med ordet lyx. De föredrar snarare att använda 
ett språk som visar på deras höga ambitioner. Anledningen till det är att lyx ofta 
uppfattas som någonting fult. Lexus föredrar att tala om ett premiumsegment. 
Företaget genomförde dock en direktreklamkampanj i Storbritannien förra året. Då 
var deras slogan ”We created the LS430 and changed the meaning of luxury” (Bold, 2003). 
Varumärket har en tydlig lyxstatus i både USA och Storbritannien.  Zachrisson säger 
också att målet med lanseringen där var att komma in i det absolut övre 
lyxbilssegmentet. Enligt Bold (2004) måste Lexus bestämma sig om de tillhör lyx- eller 
Premiumklassen. Författaren anser att det inte går att lura kunden till att tro att 
varumärket tillhör båda grupperna.  
 
Zachrisson berättar att varumärket är mycket uppmärksammat och att det finns ett 
stort intresse för Lexus just nu. Vidare får Lexus uppmärksamhet genom kända 
personligheter som väljer att köra deras bilar. Han nämner Björn Ulvaéus och 
Prinsessan Madeleine som Lexuskunder och relaterar även tillbaka till USA där den 
nya sångerskan Ashlee Simpson kör Lexus i sin reality-show.  
 
I USA var anläggningarna som sålde Lexus handplockade och där fanns ingen 
Toyotainblandning. I Europa såldes dock Toyota och Lexus på samma anläggningar. 
En Toyota Corolla och en LS430 kunder vara placerade bredvid varandra. Lexus kom 
då inte till sin fulla rätt och det var svårt för kunderna att förstå att Lexus var en bil 
som konkurrerade med de större tyska märkena. I nuläget har Lexus ett antal 
återförsäljare, en del exklusivt inriktade på Lexus och en del som är blandanläggningar, 
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 Toyota/Lexus. På dessa blandanläggningar är Toyota och Lexus väl åtskilda med 
olika interiörstilar och koncept. Zachrisson klargör att det måste finnas en tydlig gräns 
mellan de två varumärkena. 
 
Enligt Dorothée Ostle (2003) byts 25 procent av Lexus återförsäljare ut i Europa på 
grund av bristande erfarenhet av lyx- eller premiumsegmentet.  
 
 
 

”Vi behöver återförsäljare som förstår hela idén med ett premiumvarumärke så att de kan förse 
kunderna med en upplevelse av ett premiumvarumärke. Det är stor skillnad från att sälja 

Toyotafordon.” 
Filippo Bellanti  

(Lexus marknadschef i Tyskland, ur Ostle, 2003, fri översättning) 
 
I framtiden kommer Lexus att kräva en högre standard av återförsäljarna, 
interiörsprogammmet kommer exempelvis att göras striktare. Detta i syfte att se till att 
vem som helst inte börjar sälja Lexus, varumärkets standard måste uppehållas.  
 

”(…) så att man inte börjar sälja Lexus på IKEA helt plötsligt.” 
Dick Zachrisson (041123) 

 
I Asien marknadsförs och säljs Lexusbilarna under namnet Toyota. Nästa år kommer 
dock stora marknadsföringssatsningar att ske och Lexus kommer att heta Lexus över 
hela världen. Varumärket ska återlanseras globalt i syfte att ge nytt liv till varumärket.  

4.4.5 Vidhållandet av exklusivitet 
Lexus vill hålla sig kvar i premiumsegmentet och detta åstadkommer de genom att ha 
en viss prissättning på bilarna. Vidare har de en tydlig begränsning i och med sitt 
servicekoncept. Lexus vill inte sälja fler bilar än de kan serva.  Grundfilosofin som hela 
Lexus bygger på är att leverera en perfekt produkt. De vill inte hamna bland de företag 
som säljer 20 000 bilar som de sen inte kan serva på det sätt som deras koncept går ut 
på.  
 

”Vi hade en gång en slogan (...) som säger att vi säljer inte fler bilar än vi kan vårda (...)” 
Dick Zachrisson (041123) 
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 En avvägning måste göras mellan försäljning och nöjda kunder. Zachrisson påpekar 
att samtidigt som de strävar efter att sälja fler bilar är det även viktigt att utveckla 
andra relaterade tjänster. På så sätt kan de fortsätta att överträffa kundernas 
förväntningar. 

4.4.6 Demokratisering 
Till en början sålde Lexus Sverige enbart den största och dyraste modellen, LS430. 
1999 lanserades en till Lexus i Sverige, denna gång med lite sportigare framtoning och 
ett lägre pris, Lexus IS200. Med analoga mätinstrument och ett ”kronografstuk” (Dick 
Zachrisson, 041123) riktade den in sig på en yngre publik. Till en början fanns det 
tveksamheter inför lanseringen av en bil som var så pass mycket billigare än den första 
och största bilen. Det var ju, enligt Zachrisson, trots allt en instegsmodell och det 
fanns en fara i att vattna ur varumärket ifall alltför många valde att köpa bilen. De är 
dock inte oroliga för att detta ska inträffa. Zachrisson jämför denna instegsmodell med 
Mercedes dito. Lexusmodellens cirkapris är 260 000 kronor och Mercedesmodellen 
har ett pris på cirka 150 000 kronor. Lexus instegsmodell har ett relativt högt pris i 
jämförelse med sina konkurrenter.   
 
I och med den nya instegsmodellen har klientelen blivit mer diversifierad än vad den 
var tidigare. Till en början hade de bara LS430, som riktade sig till en lite äldre kund 
med mycket pengar. I nuläget kan det vara någon som precis fått körkort som 
kommer in för att köpa en Lexus. 
 
Dessutom har det blivit betydligt vanligare att köpa en bil på avbetalning eller att 
finansiera bilköpet genom lån. Har kunden en bra inkomst, men inte så mycket kapital 
går det att lägga in en del av beloppet och sedan låna resten. Det gjordes givetvis även 
tidigare, men det har blivit lättare att få lån för sådana ändamål nu. Nu går det därmed 
att köpa en betydligt dyrare bil trots att kunden inte har kontanterna. 
 

”Det har nog gjort att köparna av lyxbilar, av Lexusbilar, generellt har blivit bredare” 
Dick Zachrisson (041123) 

 
Lexus erbjuder även kunden en slags privatleasing vars slogan lyder ”Prenumerera på en 
Lexus”, enligt Zachrisson. På så sätt differentierar de sig från andra leasingbilar och det 
har fungerat bra. 
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4.5 EMPIRI OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Figur 4.1 förtydligar hur empirimaterialet är kopplat till våra frågeställningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 Empiri och frågeställningar 
Källa: Egen konstruktion 
 
Det är viktigt att påpeka att denna uppdelning inte är absolut. Det kan förekomma att 
information som används för att besvara fråga ett även kan användas för att besvara 
fråga två.   

 
1  Vad karakteriserar ett 
lyxvarumärke?

• Historia
• Hantverk och tradition
• Service
• Sport och racing
• Kunden 
• Marknadsföring

2  Hur påverkar ökad tillgänglighet 
lyxvarumärkets image?

• Vidhållande av exklusivitet
• Demokratisering
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5 ANALYS 

Analysens första del följer stycke 3.2.2 Lyxvarumärkets egenskaper som i referensramen. Andra 
frågan följer stycke 3.4 Lyxvarumärkets utmaning i samma kapitel. De värden varumärket erbjuder 
i form av värdeförslaget gör sig påminda vid flera tillfällen under dessa rubriker. 
  

5.1 LYXVARUMÄRKETS EGENSKAPER 
För att besvara den första frågeställningen utgår vi från teori om 
lyxvarumärkespyramiden och om lyxvarumärkets egenskaper. Vår empiri pekar på att 
det finns ytterligare en egenskap som inte behandlas tillräckligt i den teori som tas upp 
i referensramen. Vi har därför valt att lägga till rubrik 5.1.10 Marknadsföring och 
5.1.11 Lyxvarumärkets egenskaper - ny och gammal lyx.  

5.1.1 Lyxvarumärkespyramiden 
Kapferer (1997) skriver att lyxvarumärkena finns i lyxvarumärkespyramidens tre 
översta nivåer. De företag vi studerar har alla ett begränsat utbud av bilmodeller som 
samtidigt intar olika positioner i lyxvarumärkespyramiden, vilket illustreras i figuren 
nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
Figur 5.1 Lyx- och varumärkespyramiden  
Källa: Egen konstruktion  
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11 Lexus RX3
12 Lexus IS200
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 Vid placeringen av de olika bilmodellerna har vi utgått från vår sammantagna bild av 
deras exklusivitetsnivå. Pris, uppskattning av produktionsstorlek samt hantverket har 
dock spelat en särskilt stor roll. Pris behandlas inte av Kapferer (1997) i 
lyxvarumärkespyramiden, men vi anser att det är en tydlig indikator på exklusivitet och 
är därför användbart här. Vi vill även påpeka att placeringarna i pyramiden är 
ungefärliga och ämnar endast ge en approximativ överblick över hur de förhåller sig 
till varandra. Det huvudsakliga syftet är att åskådliggöra aura- och 
finansieringskretsloppet.  
 
Inom varje kategori har modellerna en inbördes rangordning, huvudsakligen baserad 
på pris. Ifall vi inkluderar samtliga faktorer som inverkar på placeringen kan denna 
rangordning se annorlunda ut, men uppdelningen i de tre huvudsakliga kategorierna 
påverkas dock inte. Vidare har vi uteslutit övriga produkter som tillhör varumärkena, 
såsom kläder. Anledningen är att de inte tillhör själva kärnverksamheten, som vi 
främst har undersökt. Dessutom tar vi inte äldre modeller och veteranbilar i 
beaktande.  
 
Vi anser inte att någon av bilmodellerna vi har studerat kan karakteriseras som rena ”la 
griffe”-produkter enligt Kapferers (1997) definition. Tre modeller, Bentley Arnage, 
Porsche Carrera GT och Lamborghini Murciélago, placerar sig dock mellan de två 
översta nivåerna. Dessa modeller tillverkas i små serier, med en stor andel hantverk 
och de bidrar till varumärkets aura och exklusivitet. Samtidigt uppvisar de inte en 
tillräcklig hög grad av unikhet och produceras i för stora serier för att karakteriseras 
som en rena ”la griffe”-produkter.  
 
Bentley Continental GT och Lamborghini Gallardo är placerade i lyxvarumärkesnivån. 
De har en begränsad produktion, men som dock är större än den är för modellerna på 
den övre nivån. Dessutom har dessa modeller inte ett lika påtagligt hantverk. Dessa 
modeller ligger på en högre prisnivå än de i den övre prisklassnivån. På denna nivå 
ökar produktionen vilket också innebär att mindre omsorg, eller en mindre mängd, 
hantverk läggs på varje bil.  
 
Porsche har den största spridningen på sina modeller och därmed blir Kapferers 
(1997) aura- och finansieringskretslopp tydligt, det vill säga ”la griffe” bygger upp en 
aura som produkter i de lägre nivåerna av samma varumärke kan dra fördel av. Dessa 
finansierar i sin tur ”la griffe”. Porsche Cayenne genererar en stor del av intäkterna 
med omkring hälften av försäljningen. Denna modell drar i sin tur nytta av de andra 
Porschemodellernas aura, med Porsche Carrera GT i spetsen.  
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Bentley och Lamborghini har två modeller var, som ligger relativt nära varandra och 
högt upp i varumärkespyramiden. De fyra modellerna har alla en stark aura. Trots att 
de kan rangordnas inbördes får aurans nedåtgående spridning en begränsad betydelse, 
eftersom auran från modellerna i pyramidens topp inte behöver färdas så långt. Vidare 
finns det en begränsad möjlighet för modellerna på de lägre nivåerna att finansiera de 
som ligger högre upp i pyramiden. Det blir dessutom tydligt att en aura inte behöver 
spridas från en ren ”la griffe”. Det är istället möjligt att auran sprids från lägre nivåer. 
 
Relaterat till detta påpekar Enochsson (041124) att en liten bilfabrik inte kan överleva 
idag om de inte är uppbackade av ett större företag och både Bentley och 
Lamborghini tillhör Volkswagengruppen. Detta tyder på att då lyxvarumärket har ett 
välfungerande aura- och finansieringskretslopp, såsom Porsche, har de större 
möjligheter att klara sig som fristående bolag.  

5.1.2 Ursprung 
Nueno & Quelch (1998) skriver att tillverkningen av lyxvarumärkets produkter ofta 
har anor som går långt tillbaka i tiden. Dessutom är varumärkets historik, enligt 
Kapferer (1997), viktig för dess identitet och image. Samtliga respondenter är väl 
medvetna om varumärkets historia och att de tar upp den ofta och gärna tyder på att 
de anser att den spelar en stor roll både för varumärkets identitet och image. Kapferer 
(1997) skriver att företagen inte bör lägga alltför mycket fokus på det förflutna utan att 
utveckla identiteten och produkterna samtidigt som de historiska anorna poängteras.  
 
Vi har funnit att Bentley, Porsche och Lamborghini utnyttjar sitt ursprung och 
använder det till sin fördel idag. Detta gör det exempelvis genom sitt sport- och 
racingarv. Porsche har varit konsekvent i sitt framträdande i sportsammanhang, medan 
Bentley och Lamborghini har haft längre uppehåll från racingen. De har dock 
återupptagit racingen på senare tid. Sammantaget verkar de uppfatta denna del av 
ursprunget som viktig i dagsläget.  
 
Nueno & Quelch (1998) skriver att ursprungslandet är speciellt viktigt då det har gott 
rykte gällande en viss produkt. Vi har funnit att egenskaperna är överordnade 
produkterna då det gäller ursprungslandets rykte. Även om Tyskland kan ha ett gott 
rykte gällande bilar generellt är det den goda tyska kvaliteten som framhålls, liksom 
den italienska designen.  
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 Tre av de bilmärken som ingår i vår undersökning, undantaget är Lexus, är 
namngivna efter grundaren, vilket går i linje med Kapferers (1997) yttrande om att 
många lyxvarumärken är namngivna efter upphovsmannen. Nueno & Quelch (1998) 
skriver att grundarens personlighet och värderingar ska genomsyra varumärket. Att 
Ferdinand Porsche är så betydelsefull, trots att han endast upplevde tre år av Porsches 
historia, accentuerar vikten av grundaren. Samtliga av våra respondenter är dessutom 
väl bekanta med grundarens förehavanden och idéer, vilket tyder på att grundaren till 
stor del präglar varumärkets identitet. På samma gång påverkar grundaren 
varumärkesimagen eftersom dennes värderingar är betydelsefulla för konsumenterna.  
 
Lexus skiljer sig åt från de övriga då varumärket för det första inte är namngivet efter 
grundaren. För det andra har inte intervjun med Zachrisson (041123) gett någon 
information som indikerar att Lexuskunderna har ett intresse för grundaren. Det 
faktum att Lexus inte har en lika utvecklad historia som de övriga varumärkena som vi 
har studerat stämmer inte överens med Nueno & Quelchs (1998) och Kapferers 
(1997) teorier om grundarens och ursprungets stora roll för lyxvarumärket. Samtidigt 
kan vi inte låta bli att fundera på hur Lexus identitet och image skulle påverkas om 
dess ursprung mer liknade de övriga bilmärkenas. Grundarens värderingar ska 
genomsyra varumärket och på så sätt blir det lättare för konsumenten att definiera 
varumärket. I de fall grundarens värderingar är tydligt sammankopplade med lyx blir 
det lättare för kunden att kategorisera varumärket som ett lyxvarumärke. 
 
Konsumenterna verkar uppskatta att det finns en historia, vilket styrks av till exempel 
Porschekunden som ofta är väl påläst om Porsches historia och Bentleys kunder som 
lägger stor vikt vid den gamla fabriken. Viljan att känna tidens vingslag tyder på att 
lyxvarumärket har ett emotionellt värde som skapas genom historien och som många 
lyxvarukunder lockas av. 
 
Ursprunget och historien kan också tillföra kunden ett självuttryckande värde. 
Konsumenten kan förstärka sin egen identitet genom att lära sig om lyxvarumärket. 
Kunden kommer närmare det ideala jaget eftersom kunskapen om varumärkets 
historia och dess grundare medför en närmare kontakt med varumärket. Detta ideala 
jag kan uttryckas i sociala sammanhang. Det sker via kunskapen om ett bilmärkes 
ursprung som kan demonstrera tillhörigheten till varumärket.  

5.1.3 Pris 
Nueno & Quelch (1998) hävdar att lyxvarumärkets exklusivitet bör säkerställas genom 
en varumärkesstrategi som begränsar distributionen och sätter höga priser. Våra 
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 intervjuer tyder på att priset är viktigt för lyxvarumärkena då samtliga företag 
framhåller att deras kunder har en god ekonomi. Bagwell & Bernheim (1996) menar i 
sin tur att priset är en tydlig signal för exklusivitet. Om ett företag vill positionera sig 
inom lyxsegmentet bör de därför också förknippas med ett pris som är exklusivt.  
 
Då en individ med grundläggande kunskap om bilmarknaden i Sverige, för första 
gången tar del av priset på till exempel en Lamborghini Murciélago, vilket ligger runt 
2,3 miljoner SEK, förstår denne att bilen är mer exklusiv än andra bilar. Bilens 
grundpris kan därmed fungera som ett sätt att förmedla varumärkets identitet. I och 
med att bilen kostar så pass mycket uppfattas den också av konsumenterna som en 
exklusiv produkt, bilens lyximage tryggas på så sätt av prissättningen.  
 
I samband med priset frågar vi oss om lyx är dyrt. Dubois & Duquesne (1993) menar 
att lyx är dyrt, både i relativa och absoluta termer och att lyxprodukter uppfattas som 
dyra med tanke på att de inte medför någon extra funktionell egenskap som gör dem 
värda sitt pris. Börjar vi med att diskutera huruvida lyxprodukter är dyra i absoluta 
termer, kan vi konstatera att så är fallet med de lyxbilar som ingår i uppsatsen, de har 
ett högt pris. Då det handlar om huruvida lyx är dyrt i relativa termer blir det mer 
komplicerat. Nueno & Quelch (1998) skriver att en lyxprodukts pris är högt trots att 
funktionaliteten är låg. Författarna menar vidare att lyxvarumärkets abstrakta värde 
samtidigt är högre än det är för andra produkter inom samma produktkategorier.  
 
Vi undrar om lyx överhuvudtaget kan vara billigt. Är lyx verkligen lyx om priset inte är 
högt? I lyxbegreppet ingår oåtkomligheten, exklusionen av majoriteten, och priset är 
ett effektivt sätt att upprätthålla denna oåtkomlighet. Vi är emellertid av åsikten att det 
finns lyx som är billigt i absoluta termer, men som dock är dyrt i relativa termer. Ett 
exklusivt kaffe är till exempel en produkt som inte kostar mycket i förhållande till en 
normal medelklassmånadslön. Priset är å andra sidan högt vid en jämförelse med 
vanligt kaffe. Här vill vi också tillägga att det finns en smärtgräns för hur högt priset på 
en lyxprodukt kan vara. Det finns en punkt då lyxvaran till och med är för dyr för de 
konsumenter som tillhör de rikaste. Lyxprodukten, i vårt fall lyxbilen, är då dyr i 
relation till den behållning konsumenten kan få av varan.  
 
I vår empiri har vi funnit stöd för att priset på lyxbilarna till stor del utgörs av ett 
abstrakt värde, det vill säga att de självuttryckande och de emotionella värdena i hög 
grad bidrar till prisnivån. Det självuttryckande värdet uttrycks dels genom det faktum 
att bilen för kunden närmare sitt ideala jag, dels genom den sociala funktion lyxbilen 
fyller genom beundran och tillhörigheten till en viss grupp. För dessa bilmärken har 
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 även känslan av att köra och vara i kontakt med bilarna en stor betydelse, vilket står 
för det emotionella värdet. För att ta del av dessa värden väljer kunden ett högre pris. 
Vi är böjda att hålla med Aaker (2002) om att priset är en komplex konstruktion och vi 
anser att det är svårt att precisera den roll de tre värdena spelar för priset. 
 
Vidare tyder vårt empiriska material på att kunder är mer benägna att betala för de 
emotionella värdena än de som är bundna till en social situation. Detta antagande 
baserar vi på att våra respondenter framförallt berättar om de känslor som är kopplade 
till de respektive bilarna och mindre om vikten av att visa upp sig.  Vidare påpekar 
Retola (041124) att Lamborghiniägarna inte är ute efter att visa upp sig, vilket tyder på 
att det sociala självuttryckande värdet inte har en så stor plats i värdeförslaget. 
 
”Det är en djupare, högre grad… bilinstresse på ett annat sätt. [De] uppskattar genuin bilkörning 

(...) det är mera det än att åka och visa upp sig (...) De älskar bilar faktiskt.” 
Sven-Åke Enochsson (041124)  

5.1.4 Kvalitet 
Idag är Bentley, Porsche och Lamborghini präglade av det tyska kvalitetstänkandet. 
Lexus i sin tur uppehåller en bra kvalitet vilket grundar sig i den japanska kulturen, 
enligt Zachrisson (041123), där de inte lanserar något som är tvivelaktigt. Denna 
information stämmer överens med Nueno & Quelchs (1998) kvalitetsresonemang som 
innebär att lyxvarumärket måste leverera en hög kvalitet jämfört med andra 
varumärken inom samma produktkategori. 
 
För Bentley och Lamborghini var det dock, enligt Enochsson (041124), lite si och så 
med kvaliteten innan företagen blev uppköpta av Volkswagen. Trots den sämre 
kvaliteten var de redan vid den tidpunkten uppfattade som lyxbilar, vilket tyder på att 
kvaliteten inte alltid har en stor betydelse för lyxvarumärket. Detta styrks av Bagwell & 
Bernheim (1996) som skriver att lyxprodukter inte alltid behöver ha en överlägsen 
kvalitet. Det traditionella lyxvarumärkets status behöver alltså inte handla så mycket 
om kvalitetsöverlägsenhet, som Nueno & Quelch (1998) skriver.  
 
Vi har emellertid fått intrycket att våra fallföretag ser det som en självklarhet att 
kvaliteten är hög, då de för de mesta endast nämner kvaliteten i förbigående och då 
oftast i samband med bilens köregenskaper och inredning. Att kvaliteten inte 
omnämns som en speciell egenskap för lyxvarumärket, med undantag för Lexus, kan å 
ena sidan bero på att våra respondenter ser det som en självklarhet att bilarna i den här 
klassen inte går sönder så lätt. Å andra sidan kan det bero på att dessa bilar går sönder 
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 mer än de borde. Vi tror dock inte att det sistnämnda är fallet eftersom ett sådant 
rykte sprider sig, vilket skulle påverka varumärkets image fatalt. Dessutom var både 
Lamborghini och Bentley, under tiden före Volkswagen köpte upp dem, i dåligt 
ekonomiskt skick vilket delvis kan bero på den, tidigare, sämre kvaliteten. 
Sammantaget kan vi konstatera att vikten av kvaliteten på lyxbilar är stor och att 
kvaliteten i allra högsta grad har en inverkan på lyxvarumärkets image. Oavsett nivå på 
kvaliteten måste den vara tillräcklig för att priset ska berättigas. Vidare är vi av 
intrycket att kvaliteten bör stämma överens med varumärkets övriga egenskaper. En 
snygg design bör, till exempel, matchas med en hög kvalitet, annars blir imagen 
tvetydig. Vad som är tillräckligt för kunden är sedan subjektivt.  
 
I och med att kvaliteten inte omnämns speciellt ofta i våra intervjuer kan det finnas en 
risk att våra undersökta företag förlitar sig för mycket på lyxvarumärkenas symboliska 
värde, vilket Kapferer (1997) varnar för. Samtliga respondenter uppehåller sig vid 
varumärkets symboliska värden och lägger stor vikt vid dessas betydelse för 
varumärket. Kapferer (1997) påpekar att baskvaliteten i en produktkategori hela tiden 
blir högre och högre och slutligen kommer den ikapp lyxvarumärkenas högre kvalitet. 
Eftersom respondenterna talar så pass mycket om de symboliska värdena finns det en 
risk att de inte uppmärksammar en sådan utveckling. Respondenterna verkar dock 
medvetna om både varumärkets symbolik och bilens kvalitet. Vi anser emellertid att 
företagen bör se till att de båda aspekterna matchar varandra, att det finns en god 
balans, för att konsumenterna ska få en klar bild av varumärkesimagen.  
 
Att bilen upprätthåller en hög kvalitet är kopplat till det funktionella värdet, att bilen 
inte går sönder. Men, kvaliteten bidrar även med andra värden till kunden. Med en god 
kvalitet kan föraren känna sig säker på att bilen inte havererar på en mörk, ödslig 
skogsväg. Vidare bidrar även bilens säkerhetsegenskaper, såsom krockskydd, till 
känslan av säkerhet och trygghet, det vill säga det emotionella värdet. Ett annat 
emotionellt värde som är kopplat till kvaliteten är känslan av välbehag som infinner sig 
då en individ sitter i något som är välgjort. 
 
Kvalitet och funktionalitet 
Bagwell & Bernheim (1996) påpekar att lyxvarumärken inte nödvändigtvis tillför 
någon extra funktion jämfört med andra varor inom samma produktkategori. Empirin 
ger oss indikationer på att detta både stämmer och inte stämmer. Vi utvecklar tre 
grenar som beskriver det funktionella värdets innebörd för lyxbilar. För det första har 
en lyxbil samma funktionella grundvärden som en vanlig bil, de fungerar som 
transportmedel. För det andra har de bilar vi har undersökt vissa särskiljande och 
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 bättre funktionella värden än andra bilar. Det kan handla om exempelvis större 
motorstyrka och bättre vägegenskaper. För det tredje har vi funnit att en lyxbil till och 
med kan ha en sämre funktionalitet än andra bilar. En Lamborghini, till exempel, 
ligger så nära marken att underredet i större utsträckning kan skrapa i stora väggupp än 
övriga bilar. Det är en bil som kräver stor försiktighet i och med att den inte går att 
använda i vardagen på samma sätt som andra bilar. Därmed är det funktionella värdet 
som transportmedel lägre än för övriga bilar. 
 
Kvalitet och service 
Som ovan nämnts upprätthåller Lexus en bra kvalitet. Det är tack vare denna goda 
kvalitet som de kan leva upp till sitt servicekoncept. Vi tror att mycket av Lexus 
lyxstatus grundar sig i servicekonceptet, vilket också stöds av att lanseringen i Europa 
gick sämre än i USA då de utelämnade en del av servicekonceptet i Europa. 
Naturligtvis kan detta även bero på andra faktorer, men med tanke på servicens 
betydelse för Lexus är det troligt att minskningen av servicekonceptet är en viktig 
bidragande orsak.   
 
Vikten av tid och respekt för kunden är något som Lexus för fram. Kunden kan, i och 
med sin tidsbrist, uppfatta ett funktionellt värde i att få hjälp av en person som förstår 
kundens situation och som ger en service på ett sätt där kundens tid anses vara 
värdefull. Servicens tillgänglighet har samtidigt ett självuttryckande värde. Genom god 
service får kunden en försäkran om att denne är viktig och det ideala jaget bekräftas 
eller utvecklas. Att kunden känner sig viktig är naturligtvis även kopplat till det 
emotionella värdet, känslan av att vara viktig. Service verkar vara ytterligare en viktig 
aspekt för lyxvarumärket, som inte tidigare behandlats i den lyxvarumärkesteori vi har 
tagit del av. 

5.1.5 Unikhet 
Ett lyxvarumärke är enligt Dubois & Paternault (1995) exklusivt, det är något som inte 
alla kan konsumera. Att lyxen endast är få förunnat bidrar till att skapa den aura som 
omgärdar lyxvarumärkena. Då en kund köper en Bentley, en Porsche, en Lamborghini 
eller en Lexus gör denne det delvis, som ovan nämnts, för att få vara unik, uppleva 
känslan av att bilen som köpts inte går att finna i varje gathörn. Det faktum att kunden 
vill känna unikhet kommer från en önskan hos individen att skilja sig från mängden.  
 
Vi anser att lyxbilarnas högre priser delvis legitimeras av att kunderna kan känna sig 
unika, de har en bil som endast ett fåtal andra har. På så sätt kommer både det 
emotionella och det sociala självuttryckande värdena in. Det rör sig för det första om 
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 en känsla av att vara unik. För det andra kan ägaren visa upp för andra att denne inte 
är en dussinmänniska, som Ranestål (041116) uttrycker det, utan att han eller hon är 
en individualist som går sin egen väg. Till det självuttryckande värdet ingår även att 
kunden har en bild av sig själv som individualist och därför köper en bil som hjälper 
till att förmedla detta, bilen har en image som stämmer överens med kundens bild av 
sig själv. 
 
Samtliga av våra undersökta företag ger kunderna möjligheten att i stor utsträckning 
komponera sin egen bil. Genom att kunden själv är aktiv i konstruktionen av den 
slutgiltiga produkten har denne kontroll över dess utseende och egenskaper. Detta har 
vissa effekter på varumärket. För det första får produkten en hög grad av unikhet och 
för det andra blir den anpassad till kunden. Den första effekten, det vill säga att 
produkten får en hög grad av unikhet, bidrar till att värdeförslagets olika delar 
påverkas på olika sätt, beroende på de val kunden gör. Ponera att en kund väljer att 
lägga till en större motorstyrka. Detta val ökar det funktionella värdet genom att 
motorn blir starkare. En starkare motor bidrar även till det emotionella värdet via 
känslan av att kunna köra fort. Vidare kan det ge ett självuttryckande värde då föraren 
visar att denne kan köra förbi de flesta på motorvägen. Andra val påverkar naturligtvis 
värdeförslagets sammansättning på andra sätt.  
 
Den andra effekten innebär att kunden kan skräddarsy bilen, eller skapa en unik bil, 
utifrån sin egen självbild. Aaker (2002) skriver att köpet och användningen av en 
produkt av ett visst märke är ett medel för att uttrycka en viss personlighet eller livsstil. 
Vid köp av en lyxbil innebär det att själva valet av varumärke är ett medel för att 
uttrycka vem personen är. Men, då det också finns stora valmöjligheter att komponera 
den egna bilen förfinar det självuttrycket. Det är möjligt för kunden att mer exakt tala 
om vem denne är eller att komma ytterligare närmare det ideala jaget genom den unika 
bilen.  
 
Bilens unikhet står följaktligen för både emotionella och självuttryckande värden. De 
funktionella värdena anser vi inte uppfattas som speciellt stora i fråga om unikheten. 
Det kan bero på att funktionella egenskaper lätt kopieras av konkurrenter, enligt Aaker 
(2002), vilket leder till att unikheten blir svår att upprätthålla.  
 
Det är även möjligt att varumärkets identitet påverkas av konsumenternas stora 
valmöjligheter. Anta att en Porschekund vill ha en rosa Porsche. Fabriken kan skapa 
en sådan, även om det egentligen inte stämmer överens med varumärkets identitet. 
Med tanke på att vissa varumärken erbjuder sina kunder stor valmöjlighet i bilens 
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 utförande, det vill säga att skapa en unik bil, kan det finnas en risk att bilarna inte 
längre stämmer överens med varumärkesidentiten. Bilarna går helt enkelt för långt 
ifrån denna. Vi är dock av intrycket att de flesta val görs inom en närliggande ram för 
varumärkesidentiteten. Anledningen är att de som köper en Porsche finner varumärket 
attraktivt som det är.  

5.1.6 Hantverk 
Till en början är det intressant att diskutera vad hantverket egentligen innebär för de 
lyxvarumärken vi studerar. Det kan handla om manuellt arbete eller om att stor 
omsorg läggs ner på arbetet, vilket bland annat förknippas med god kvalitet. För 
somliga av företagen i vår undersökning är varje del av tillverkningen granskad och 
genomtänkt och det är i synnerhet mödan som läggs ned på produkterna som vi anser 
karakterisera hantverket som slutprodukten uppvisar.  
 
Enligt Nueno & Quelch (1998) har arvet av ett hantverk ofta en stor betydelse för ett 
lyxvarumärke. Hantverket är speciellt utmärkande och viktigt för Bentley Arnage, 
Porsche Carrera GT och Lamborghini Murciélago. Vid intervjun med respondenten 
för Bentley fick vi en god inblick i det hantverk som omgärdar en Bentley och speciellt 
en Bentley Arnage. Bakom detta hantverk ligger stor omsorg och grundlighet. 
Enochsson (041124) talar om upplevelsen av bilen på både in- och utsidan och om 
hur en person uppskattar bilen mer allteftersom denne blir mer bekant med den. 
Upplevelsen tror vi är kopplat till bland annat hantverket. Då kunden sätter sig i en bil 
av den här kalibern känner denne att det ligger ett genuint hantverk bakom och på så 
sätt bidrar det till stor del till det emotionella värdet. Aaker (2002) menar att 
upplevelsen berikas och fördjupas då individen känner en emotionell koppling till den 
konsumerade produkten. Känslan som en lyxbil kan förmedla i och med sitt hantverk 
och sin kvalitet bidrar till förarens positiva uppfattning om bilen. Föraren får njuta av 
bilen, känna lyxen omkring sig och få en körupplevelse som uppfattas som positiv. 
Det faktum att en lyxbil är handgjord, i de fall de är handgjorda, bidrar till att vidhålla 
lyxvarumärkets tydliga exklusivitet. 
 
Vårt intryck är vidare att det självuttryckande värdet i sociala sammanhang har en 
mindre roll i värdeförslaget då det gäller hantverket. Det skulle kunna ta sig i uttryck 
genom andras vetskap om hantverket, vilket i sin tur medför en exklusivitetsstämpel. 
Det funktionella värdet har endast en marginell roll i värdeförslaget, men kan göra sig 
påmint i kopplingen mellan hantverk och kvalitet.  
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 Nueno & Quelch (1998) skriver att imperfektioner i hantverket kan vara till hjälp för 
att påvisa en produkts äkthet. I vår empiri har vi inte funnit något stöd för detta, 
snarare tvärtom. Att Bentley använder sig av läder som inte är så skadat av insektsbett 
och att Lexus kallade tillbaka samtliga bilar efter den första lanseringen i USA för att 
rätta till ett marginellt fel stödjer denna tes. De vill snarare minimera defekter. Det 
beror på att det för lyxbilsvarumärken inte är acceptabelt att lansera någonting annat 
än en vara av perfektion och bilmarknaden inte skulle acceptera några större 
imperfektioner i bilarnas tekniska kvaliteter, det vill säga att funktionen måste vara 
intakt.  
 
Med tanke på det tekniska hantverket säger Magnusson (050107) att det ligger ett 
gediget hantverk bakom en Lamborghini Murciélago. Bilarnas tekniska detaljer är 
kopplade till bilarnas köregenskaper. Enochsson (041124) berättar att trots att det inte 
går att köra så fort på de svenska vägarna uppskattar Lamborghiniförarna känslan av 
att bilen klarar av de hastigheterna. Återigen finner vi stöd för det emotionella värdets 
stora betydelse för lyxbilsvarumärket. I Lamborghinis fall ökar även det funktionella 
värdet då bilen har denna motorstyrka. En annan tänkvärd aspekt när det gäller 
Lamborghinis kunder är att de, enligt Retola (041124), inte är så intresserade av extra 
tillbehör, utan att det är bilkörningen som står i fokus, vilket tyder på att bilens 
funktionella värde är av stor vikt för dem.  

5.1.7 Design 
Lyxvarumärket ska, enligt Nueno & Quelch (1998), ha en stil som är lätt igenkännlig. 
Dessutom menar Kapferer (1997) att lyx måste vara synligt, både av konsumenten 
själv, men även av andra. Av de bilmärken som ingår i den här undersökningen har 
framförallt Bentley, Porsche och Lamborghini en design som är väl förknippad med 
varumärket. Av dessa bilmärken är det troligtvis Lamborghini som är mest känd för 
sin design som enligt Enochsson (041124) är i världsklass. Även Bentley och Porsche 
känns av många igen på blotta formen.  
 
De lyxbilar vi har studerat verkar ha en design som över tiden är hållbar. Det är 
exempelvis tydligt hos Porsche och det faktum att de under sin historia endast 
utvecklat ett fåtal grundmodeller. Två av dessa grundmodeller, 911an och Boxstern, 
har även tydliga designmässiga kopplingar till sina två föregångare, Porsche 356 
respektive Porsche Spyder. Detta torde etablera varumärkets design i människors 
medvetande och bli ett kännetecken för varumärket. Lamborghini tillverkar 
fortfarande sportbilar med en stark italiensk designprägel och Bentleys design är 
fortfarande kopplad till det brittiska.  
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Vi anser att Bentley och Lamborghini drar fördel av att de har en design som kan 
kopplas till deras geografiska ursprung. För lyxvarumärket verkar det som att tradition 
och ursprung är nära sammanlänkat till designen. Designen är det som konsumenterna 
ser och vi anser att den till stor del utgör länken mellan varumärkets identitet och 
image. Designen bör alltså spegla varumärkets identitet och den kan dra fördel av det 
som ligger bakom varumärket, såsom ursprung och tradition. 
 
Vi tycker att det är intressant att Bentley har tagit in en kunds önskemål om design. Då 
kunden är delaktig i designarbetet kan denne påverka varumärkets image så att 
varumärket speglar individens självbild på ett mer finstilt sätt. Dessutom har Bentley 
använt denna kunds design till andra bilar. En sådan ny design kan gå helt i linje med 
varumärkesidentiteten, men den kan också göra ett avstick från denna och på så sätt 
förändra identiteten en aning. Kunden har följaktligen en möjlighet att påverka 
varumärkesidentiteten genom ett stort engagemang i varumärket.  

5.1.8 Trender 
Nueno & Quelch (1998) skriver att det är viktigt att de som ligger bakom 
lyxvarumärket har en förmåga att förutspå trender. Vi har intrycket av att 
lyxbilsindustrin följer trender, precis som många andra branscher, men att dessa 
trender inte är lika omväxlande som exempelvis i modeindustrin. Ranestål (041124) 
säger att Porsche har utvecklat Cayenne och att SUV-segmentet som bilen tillhör är 
starkt växande idag. Vidare berättar Zachrisson (041123) att Lexus kommer att lansera 
en hybridmodell sommaren 2005 och följer med detta en mer miljömedveten linje. 
Detta är exempel som demonstrerar en trendkänslighet. Samtidigt har vi dock svårt att 
se att denna skiljer sig nämnvärt från övriga varumärken i bilindustrin.  
 
Fiske & Silverstein (2002) skriver att människor har mindre tid idag, men samtidigt att 
de har mer pengar. De bör därför vara mer benägna att betala för service. Detta verkar 
Lexus ha tagit fasta på då de har utvecklat ett sofistikerat servicekoncept, vilket även 
det tyder på trendkänslighet. Det verkar som om att bilföretagen har en 
trendkänslighet som går djupare i samhället. De uppmärksammar mer övergripande 
samhällsutvecklingar, såsom miljömedvetenhet, inkomstökningar och tidsbrist. 
 
Dick Zachrisson (041116) påpekar att Lexus inte hetsar fram sina bilmodeller, det är 
för dem inte viktigt att vara först på marknaden. De övriga studerade bilmärkena har 
ett begränsat antal modeller som är aktuella under en längre period. Det tror vi är 
relaterat till att lyxvarumärken ofta har en mer klassisk stämpel, modellerna de 
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 utvecklar är långlivade och tidlösa. De har ett fåtal bilmodeller som de utvecklar i 
enlighet med tidens gång 

5.1.9 Ett globalt rykte 
I inledningen antar vi att globala värderingar ligger till grund för lyxens spridning och 
det utvecklar vi ytterligare under denna rubrik. Quelch (1999) skriver att 
lyxvarumärken har bättre utsikter att bli globala varumärken än övriga varumärken och 
att lyxvarumärket ska vara känt över hela världen. Nueno & Quelch (1998) påpekar 
dessutom att lyxvarumärken har blivit mer eftertraktade globalt allteftersom 
spridningen av rikedom breder ut sig geografiskt. Detta faktum berör även Enochsson 
(041124) och det är det som lyxbilsföretagen planerar sin produktion efter.  
 
Bilarna vi studerar är därmed universellt lyxiga. Somliga respondenter meddelar oss att 
bilarna finns över hela världen och de att går att sälja överallt där det finns pengar. 
Nueno & Quelch (1998) skriver att globala lyxvarumärken är ett universellt accepterat 
och tillförlitligt tecken på god smak. Vi har intrycket av att lyxbilarna möter samma 
beundran världen över. Samtidigt finns dock vissa skillnader. Ranestål (041124) talar 
exempelvis om att i vissa länder demonstreras rikedom genom att ha chaufför.  

5.1.10 Marknadsföring 
Teorin om lyxvarumärkets egenskaper innefattar varumärkets ursprung, kvalitet, pris, 
unikhet, hantverk, design och trender. Det är de punkter som i teorin framstått som de 
grundläggande för att ett varumärke ska kunna kalla sig ett lyxvarumärke. Vi har dock 
funnit att lyxvarumärkets marknadsföring också är av betydelse och vill med detta 
stycke bygga vidare på teorin om lyxvarumärkets egenskaper.  
 
Vi har uppmärksammat att sätten som de olika lyxvarumärkena marknadsförs på 
skiljer sig från varandra. Samtliga respondenter ser vikten i att inte marknadsföra sig 
som andra bilföretag gör. Graden till vilken de gör det varierar dock. Det är främst 
marknadsföringen som för budskapet ut till mottagarna, som också innefattar de som 
inte har råd att köpa en lyxbil.  
 
Bentley och Lamborghini marknadsför sig inte genom mediala kanaler, såsom 
dagspress och TV. En annons då och då i en noga utvald tidning täcker deras behov 
av att påminna om märkets existens. Events är vanligt förekommande och vi tror att 
denna mer riktade marknadsföring är kopplad till lyxvarumärkenas status och unikhet. 
Events och dylikt leder inte till någon större direkt ökning av den generella 
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 medvetenheten om bilmärket. Medvetenheten skulle dock kunna öka mer genom 
eventuell mediebevakning.  
 
En personligt riktad inbjudan kan få den potentiella kunden att känna sig unik och 
speciell och därmed tillföra ett viktigt emotionellt värde till värdeförslaget. Även ett 
visst socialt självuttryckande värde inkluderas genom att andra individer kan se hur 
den inbjudne får gå på exklusiva evenemang i samband med till exempel en lansering 
av en ny bilmodell.  
 
Ytterligare en dimension av lyxvarumärkenas marknadsföringsstrategi ligger i att 
företaget inte gör reklam för sig självt i så stor utsträckning. De vill att andra, såsom 
bilexperter och journalister, uppmärksammar bilens egenskaper. Olika former av PR 
är, enligt samtliga respondenter, den bästa sortens marknadsföring. Placering av 
lokaler, tidningsartiklar, sponsring, säljare och events bidrar till att skapa en 
medvetenhet om varumärket. Lyxföretagen vill att allmänheten känner till märket, men 
de vill samtidigt inte skada dess image genom att marknadsföra sig för folkligt. Det 
leder i slutänden till att de tappar kunderna som vill särskilja sig. 
 
Även informationsmaterialet spelar en roll i varumärkenas marknadsföring. 
Lamborghini Gallardo presenteras i en broschyr som starkt spelar på bilens 
symboliska värden. Funktionaliteten har till stor del skalats bort, förutom en ruta i 
broschyrens slut där viss information om bilarna finns. Bentleys kundtidning är 
likaledes präglad av symbolik i form av den engelska landsbygden, slott och herresäten. 
Tanken med broschyrerna är att väcka individens intresse, genom det emotionella och 
symboliska budskapet. Detta går i linje med Melins (1999) yttrande att den symboliska 
betydelsen är viktig vid köp av exklusiva märkesprodukter, vilket är tydligt i 
marknadsföringen av lyxvarumärken.   
 
Även Porsche och Lexus uppskattar PR i form av tidningsartiklar och att kända 
personligheter nyttjar deras bilar. Det finns dock en marknadsföringsmässig skillnad 
mellan dessa två varumärken och Bentley och Lamborghini. Både Porsches och Lexus 
återförsäljare annonserar nämligen i dagspressen. Ranestål (041116) menar att det 
egentligen inte går att annonsera för Porsche eftersom föraren själv måste uppleva 
bilen. Porsche bjuder därför in potentiella kunder för att provköra bilarna. Lexus, å sin 
sida, går ytterligare ett steg för att nå en större och bredare publik, genom att 
annonsera på internet.  
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 Vi har uppmärksammat förekomsten av samarbeten i marknadsföringssyfte mellan 
lyxbilsföretag och andra lyxföretag, såsom Lamborghinis samarbete med Bang & 
Olufsen och J. Lindeberg. Samarbeten av detta slag skapar en aura kring företaget. Det 
är naturligtvis viktigt att företagen de samarbetar med befinner sig på samma nivå 
lyxmässigt, även om de sluter sig till i olika produktkategorier. Om en 
samarbetspartner inte befinner sig på samma nivå kan det skada varumärkets image 
och lyxstatus.  
 
Marknadsföringen bidrar till stor del till hur varumärkets identitet uppfattas av 
kunderna och andra. Eftersom lyxvarumärken marknadsförs genom exklusiva kanaler, 
uppfattas de som exklusiva varumärken.  

5.1.11 Lyxvarumärkets egenskaper – ny och gammal lyx 
I texten ovan utvecklas lyxvarumärkets generella egenskaper. De studerade företagen har mycket 
gemensamt i sin varumärkesstrategi, men vissa skillnader finns. Dessa skillnader tydliggörs med 
termerna gammal och ny lyx enligt Fiske & Silverstein (2002). Den gamla lyxen innefattar 
Bentley och Lamborgini, företag med gamla anor som har en hög exklusivitetsnivå på sina bilar. 
Exklusiviteten upprätthålls med en mycket begränsad produktion, en hög prissättning samt en 
riktad marknadsföring. Dessa bilar präglas av ett utmärkande hantverk och en hög grad av 
unikhet. Den nya lyxen omfattar i sin tur Lexus, men även Porsche. Dessa två företag når en 
bredare publik med sin marknadsföring, har ett lägre pris samt har större produktion än bilarna i 
den gamla lyxen. Skillnaderna mellan dessa två kategorier inom lyxen utvecklas mer i kommande 
stycken gällande tillgänglighetens effekter på lyxvarumärkets image.  
 

5.2 TILLGÄNGLIGHETENS PÅVERKAN PÅ LYXVARUMÄRKETS 
IMAGE 

Under den här rubriken diskuteras det som till stor del präglar lyxvarumärkets image, 
exklusiviteten, samt den trend som benämns lyxens demokratisering. Därefter utreder 
vi hur demokratiseringen påverkar exklusiviteten.  

5.2.1 Exklusivitet 
Med tanke på placeringen av bilvarumärkena i lyxvarumärkespyramiden i början av 
analyskapitlet framträder det som Fiske & Silverstein (2002) berör, att gammal lyx är 
mer exklusivt än ny lyx. Vid en första anblick på figur 5.1 Lyxvarumärkespyramiden, 
kan vi konstatera att Bentley och Lamborghini, de varumärken som tillhör den gamla 
lyxen, utgör toppskiktet av pyramiden. Porsche och Lexus, som tillhör den nya lyxen, 
befinner sig i den nedre delen av lyxvarumärkespyramiden. Porsche har dock en 
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 modell som klassas som gammal lyx, Porsche Carrera GT, men den sammantagna 
bilden av Porsches varumärke faller inom ramen för den nya lyxen. 
 
Det är intressant att belysa hur ett ”la griffe”-varumärke, med en liten fysisk spridning, 
kan ha en så stor betydelse för aurans, drömmens och medvetenhetens spridning. 
Detta beror delvis på den mediala uppmärksamhet de får. Denna uppmärksamhet 
bygger upp ”la griffes” aura, som sedan sprids till de lägre nivåerna. Samtidigt sker 
mediebevakningen också på de lägre nivåerna i hierarkin och exklusivitetsauran kan 
skapas och spridas även därifrån. 
 
Dubois & Paternault (1995) skriver att konsumenter uppfattar lyxvaror som sällsynta 
och exklusiva varor, det vill säga något som inte alla kan konsumera. De behandlar 
även drömmen om lyxvarumärket. Kapferer (1997) påpekar att lyxvarumärkets status 
legitimeras genom att medvetenheten om varumärket alltid är större än de som faktiskt 
äger dess produkter. För att detta gap ska bestå har vi funnit att marknadsföringen av 
lyxvarumärkena har en betydande roll. Genom marknadsföringsmetoder, såsom 
medieuppmärksammade events och kända personer, skapas en medvetenhet och en 
aura kring lyxvarumärket, vilket leder till att drömmen förstärks. Några måste därför 
identifiera varumärket som attraktivt och exklusivt och sprida budskapet vidare. Dessa 
människor eller grupper legitimerar lyxvarumärkets status och ger drömmarna näring.  
 
Respondenterna nämner ofta kända personer som äger bilar från de respektive 
märkena, vilket tyder på den stora betydelse dessa personer har för varumärkena. Det 
är bland annat genom de medialt uppmärksammade personerna som vanliga 
konsumenter får kännedom om varumärket och dess status. Om lyxvarumärket inte 
får draghjälp på detta sätt, minskar kännedomen om det och en av drömmens viktiga 
generatorer försvinner.  
 
Som generator till drömmen har också motorexperter en stor betydelse. Då en 
lyxbilsmodell uppmärksammas positivt i exempelvis Dagens Nyheter eller 
Motorjournalen nås en bred publik. De som tar del av artikeln eller programmet nås av 
motorjournalistens budskap om bilmodellens egenskaper och kanske förträfflighet. 
Experten inom området legitimerar på så sätt lyxvarumärket vilket i sin tur när 
drömmen.  
 
Nueno & Quelch (1998) skriver att för att säkerställa varumärkets exklusivitet kan 
lyxföretaget använda sig av en hög prissättning och en begränsad distribution. Priserna 
är, som ovan nämnts, kanske den viktigaste signalen för exklusivitet och de bilar vi har 



Analys 
 

78

 undersökt kostar alla, i absoluta termer, en stor summa pengar. Vidare ligger de gamla 
lyxvarumärkena Bentley och Lamborghini på en högre prisnivå än nylyxvarumärkena 
Lexus och Porsche. Prissättningen fungerar som en effektiv exkluderingsmekanism 
där den stora massan utestängs vilket manifesterar exklusiviteten. Ett högt grundpris 
är därmed ett effektivt medel för att bibehålla lyxvarumärkets exklusivitet.  
 
Av de bilvarumärken vi har undersökt är det Bentley och Lamborghini som är mest 
restriktiva i sin distribution och leveranstiderna är långa.  
 

”Man ska inte sälja mer än 40 procent av sin potential” 
Sven-Åke Enochsson (041124) 

 
Citatet antyder att även om det finns konsumenter som har råd och viljan att köpa en 
Lamborghini eller en Bentley är det inte säkert att han eller hon kan köpa en. Genom 
att begränsa distributionen på detta sätt exkluderas vissa konsumenter som egentligen 
är potentiella kunder, vilket ytterligare leder till att exklusiviteten upprätthålls. Att 
kunderna också får acceptera långa leveranstider genererar också en hög exklusivitet 
eftersom bilarna är mindre tillgängliga.  
 
Enochsson (041124) påpekar att lokaler är en viktig del i varumärkesbyggandet. Att 
exponera bilarna på platser där många människor passerar bidrar till en ökad 
medvetenhet om varumärket, samt till att drömmen förstärks. Många av människorna 
som passerar tittar in i en värld som de vet att de inte har tillträde till, som de är 
exkluderade ifrån. Det är vanligt att bjuda in utvalda individer till events av olika slag, 
vilket även det innebär en utestängning av den stora massan. Genom inbjudningar blir 
det tydligt vilka som tillhör den exklusivt utvalda skaran.  

5.2.2 Demokratiseringen 
Lyx var till en början endast tillgänglig för de förmögna eller de härskande i samhället, 
enligt Kapferer (1997). På senare tid har emellertid ett antal författare, till exempel 
Smith (2003) och Giannino (2004), uppmärksammat en demokratisering av lyxen. I 
detta stycke diskuteras denna demokratisering.  
 
En orsak till demokratiseringen är att den disponibla inkomsten i världen ökar, vilket 
bland annat nämns av Fiske & Silverstein (2002) och Nueno & Quelch (1998). Detta 
stöds även av Sven-Åke Enochsson (041124) som menar att inkomsterna ökar och att 
lyxbilsföretag planerar produktionen i enlighet med inkomstutvecklingen. Med tanke 



Analys 
 

79

 på att hushållens inkomst ökar runt om i världen, kan lyxbilstillverkarna planera för 
en högre försäljning.  
 
Fiske & Silverstein (2002) nämner även teknologin som ett skäl till demokratiseringens 
utveckling. Med en mer avancerad teknologi följer oftast en effektivare 
produktionsapparat, vilket i sin tur leder till lägre kostnader i tillverkningen. Det blir 
därmed möjligt att massproducera varor i högre grad än tidigare, även de som är 
förknippade med lyx. Vårt intryck är att Bentley och Lamborghini är företag som inte 
har anammat den nyaste teknologin i så stor utsträckning i tillverkningsprocessen. 
Bentley har till exempel endast två robotar på 700 anställda. Bentley, Lamborghini och 
Porsche Carrera GT präglas dessutom av en anrik tillverkning som grundas på 
hantverk och precision.  
 
Gianinno (2004) uppmärksammar demokratiseringstrenden och menar att det är 
tillgängligheten och inte exklusiviteten, som tidigare, som är katalysatorn på 
lyxvarumarknaden idag. Bentley och Lamborghini begränsar sin produktion strikt, 
vilket tyder på att det fortfarande är exklusiviteten som utgör deras drivkraft. I och 
med Porsche Cayenne, som idag utgör en stor del av Porsches försäljning, har 
varumärket blivit mer tillgängligt för konsumenterna och därmed breddas Porsches 
målgrupp. Cayenne är därmed ett steg i demokratiseringsprocessen, vilket 
sammanfaller med Fiske & Silverstein (2002) som tar upp trenden att flera företag 
inom lyxsegmentet nu breddar sitt sortment för att nå nya kundgrupper. Porsche 
Cayennes genomsnittliga grundpris är dessutom lägre än till exempel Porsche 911ans. 
Även Lexus har lanserat en modell med ett lägre grundpris än de övriga Lexus 
modellerna, Lexus IS200. Instegsmodellens tillkomst har ökat Lexus grad av 
tillgänglighet. De lägre priserna är, enligt oss, ytterligare ett steg i demokratiseringen. 
Porsche och Lexus placeras bland de bilmärken som representerar den nya lyxen, 
vilket är intressant med tanke på att Porsche varit en aktör i industrin under en längre 
tid. 
 
Varumärkena kan göras mer tillgängliga genom de marknadsföringskanaler företagen 
väljer att använda. Vi har funnit att Lexus har valt en mer tillgänglig 
marknadsföringskanal då de under sommaren 2004 genomförde en annonskampanj på 
internet. Vidare finner Lexus att annonser i dagspressen är lämpliga för bilarna. Det är, 
som ovan nämnts, till stor del genom marknadsföringen som ett varumärkes identitet 
uttrycks. I och med att Lexus väljer mediala kanaler som når den breda massan, väljer 
de också att framträda som tillgängliga. Även Porsche genomför annonskampanjer. Då 
de lokala återförsäljarna annonserar för till exempel Porsche Cayenne används 



Analys 
 

80

 tillgängliga kanaler, såsom dagspressen. När dessa annonser publiceras handlar det 
huvudsakligen om de funktionella värden bilen innehar. Inga priser skrivs ut, endast 
bilens produktegenskaper. Att priset inte presenteras förmedlar varumärkets 
exklusivitet, men samtidigt signalerar användandet av en bred marknadsföringskanal 
att varumärket är tillgängligt för många. Därmed utgörs Porsches 
marknadsföringsstrategi dels av en mer exklusiv del, dels av en mer demokratiserad 
del.  
 
En ny trend som vuxit fram är de finansieringstjänster som tillverkarna erbjuder sina 
kunder. Leasing och lån har länge varit möjligheter vid köp av bil, men det har inte 
varit så lätt som det är nu att få ett billån, enligt Zachrisson (041123). 
Leasingtjänsterna är väl utvecklade inom både Porsche och Lexus. Det faktum att de 
erbjuder sina kunder dessa tjänster bidrar till att fler kan ta del av deras bilar. Det blir 
lättare att finansiera köpet av en sådan bil och tillgängligheten ökar, priset får inte 
längre en exkluderande effekt i lika stor utsträckning.  
 
Enligt Fiske & Silverstein (2002) handlar demokratiseringen av lyxen till stor del om 
tidsbrist. Kunden arbetar mycket, har en relativt hög lön och anser sig vara värd en lite 
roligare eller häftigare bil. Det är därmed framförallt de emotionella värdena som 
hamnar i fokus och individen väljer att köpa lyx för att unna sig något extra. De köper 
en lyxbil för att uppleva körglädje och känna den extra omsorgen i hantverket. Fiske & 
Silverstein (2002) skriver att lyxprodukter kan tillfredställa kundernas både funktionella 
och emotionella behov och därmed är de också villiga att betala ett högre pris.  
 
Lexus har inte något sport- och racingarv, vilket annars är grundläggande för ett 
bilvarumärke. Det skulle vi kunna tänka oss vara en svaghet för Lexus men det verkar 
inte som att detta påverkar dem negativt. Avsaknaden av sport- och racingarv samt 
den korta historia som Lexus har skulle enligt Nueno & Quelch (1998) resonemang 
förringa Lexus som lyxvarumärke. Här blir det tydligt att Nueno & Quelch (1998) 
behandlar den traditionella, eller gamla lyxen. Eftersom Lexus saknar ett gammalt 
ursprung och ett sport- och racingarv, måste de tillföra kunden någonting annat. Det 
som Lexus erbjuder är ett avancerat servicepaket. Genom servicen befriar de kunden 
från eventuella tidskrävande engagemang kopplade till bilen, såsom däckbyten. 
Kundernas begränsade tid, som Fiske & Silverstein (2002) belyser ovan, kan också 
betyda att de väljer att lägga sin tid på annat än bilar. De har inte en livsstil som kretsar 
kring bilar vilket leder till att de inte lägger så stor vikt vid och inte får så stor 
behållning av ursprunget och dylikt. Istället vill de ha en bil som är lyxig, som dock 
inte behöver andas historia. Det emotionella värdet ligger i något annat, att unna sig 
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 något lyxigt som är tillgängligt. Porsches kunder uppvisar dock en högre grad av 
engagemang, vilket tar sig uttryck ibland annat i Porschelivsstilen.  De historiska 
anorna samt en gedigen sport- och racinghistoria finns där och är viktiga för kunderna. 
Trots detta har Fiske & Silverstein (2002), liksom vi, placerat varumärket i den nya 
lyxen. I likhet med andra nylyxvarumärken, breddar de sin kundkrets genom nya 
bilmodeller och finansieringstjänster som underlättar för kunden och gynnar 
försäljningen. 

5.2.3 Exklusivitet och demokratisering 
I diskussionen kring tillgänglighetens effekter på lyxvarumärkets image är det 
nödvändigt att beakta två typer av lyx, gammal och ny, som Fiske & Silverstein (2002) 
diskuterar. Tillgänglighetsökningen påverkar de två grenarna på olika sätt och detta 
behandlas i nedanstående stycken.  
 
Gianinno (2004) skriver att det enda sättet lyxvarumärken kan överleva, under en tid 
som präglas av lyxens demokratisering, är att det luxuösa ytterligare betonas. Med 
utgångspunkt i Fiske & Silversteins (2002) resonemang kan vi konstatera att Gianinno 
(2004) menar de varumärken som tillhör den gamla lyxen. Varumärken som tillhör den 
gamla lyxen, Bentley och Lamborghini i vårt fall, bibehåller en strategi som är förenlig 
med den höga grad av exklusivitet som de idag präglas av. Samtidigt söker de nya 
kunder med sina nyaste modeller, Bentley Continental GT och Lamborghini Gallardo. 
De vänder sig med dessa bilar till en yngre kundkrets, men de fortsätter att behålla en 
hög prisnivå och en begränsad produktion. Genom att de vänder sig till nya 
kundgrupper påverkas varumärkesimagen. Bentleys image får till exempel en mer 
ungdomlig prägel då yngre kunder tilltalas av Continental GT. I och med att varken 
Bentley eller Lamborghini har hakat på demokratiseringståget påverkas inte heller 
deras varumärkesimage av denna aspekt. Att Bentley Continental GT och 
Lamborghini Gallardo ligger lägre i pris och har en större produktion än Bentley 
Arnage och Lamborghini Murciélago skulle kunna ses som ett steg mot 
demokratisering, men samtidigt har de en så hög exklusivitetsnivå att de fortfarande 
tillhör den gamla lyxen. 
 
Dubois & Paternault (1995:73) skriver: 
 
”Då det gäller lyx är den stora utmaningen att utveckla varumärket utan att riskera dess attraktion, 

till stor del baserad på dess begränsade spridning.” 
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 Genom att utveckla nya modeller som vänder sig till nya kundgrupper och som 
samtidigt inte ger alltför mycket avkall på exklusiviteten, verkar Bentley och 
Lamborghini ha funnit ett sätt att komma över denna utmaning. 
 
Enochsson (041124) påpekar att lyxvarumärken måste vara sällsynta, annars är det 
ingen klass på dem. Även Ranestål (041116) på Porsche belyser att varumärket riskerar 
att vattnas ur om det syns alltför frekvent. Meyers (2004) och Dubois & Paternault 
(1995) diskuterar denna negativa effekt av ökad tillgänglighet. Det finns en påtaglig 
fara med att lyxvarumärkets tillgänglighet ökar eftersom en av dess viktigaste 
egenskaper går förlorad, sällsyntheten. Då varumärket blir tillgängligt uppfylls 
drömmen om det. Drömmarna är inte längre exkluderade och drömmen, den som till 
stor del ger näring och livskraft till lyxvarumärket, försvinner. Exklusiviteten skadas 
och den exklusiva image som lyxvarumärket karakteriseras av går förlorad. 
 
Porsche och Lexus har, enligt oss, anslutit sig till demokratiseringen och tillhör den 
nya lyxen. De söker ett bredare spektra av kunder än Bentley och Lamborghini, vilket 
bland annat speglas i deras marknadsföring och deras mindre återhållna produktion. 
En av Porsches modeller, Porsche Carrera GT, kan klassas som gammal lyx, men 
Porschevarumärket som helhet faller, enligt oss, till störst del inom den nya lyxen. 
Samtidigt indikerar denna spridning att Porsche har en fot i den gamla lyxen och en 
fot i den nya. För Porsche är det Cayenne som främst leder företaget mot 
demokratiseringen, genom den stora produktionen och det lägre priset. Att Porsche 
fick ett uppsving i och med lanseringen av Cayenne tyder på att det kan vara 
framgångsrikt för lyxvarumärken att haka på demokratiseringstrenden.  
 
Det som bland annat begränsar försäljningen för Lexus är att de måste upprätthålla 
den servicenivå som de lovar sina kunder. Då Lexus valde att lansera instegsmodellen, 
IS200, tog de ett tydligt steg i demokratiseringsriktningen. Företaget var under en kort 
period tveksamt till lanseringen och vi fick intrycket av att denna tveksamhet till stor 
del berodde på IS200ans lägre prisnivå och exklusivitet samt på en oro att detta skulle 
påverka Lexusvarumärket i sin helhet. Zachrisson (041123) menar emellertid att 
lanseringen inte haft några negativa effekter på varumärket. Orsaken till att Lexus 
varumärkesimage inte har påverkats av IS200ans lansering kan bero på att de mer 
exklusiva modellerna har en så stark aura att de skyddar Lexus som helhet. Det finns 
även anledning att tro att den mediala uppmärksamhet som Lexus får, förmedlar en 
bild som är i linje med de mer exklusiva modellerna. Den mediala bilden förmedlar en 
attraktiv livsstil genom intressanta och offentliga personligheter.  
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 Enligt Dubois & Paternault (1995) är det möjligt att vända demokratiserings- och 
exklusivitetsparadoxen till sin fördel, vilket både Porsche och Lexus verkar ha gjort. 
För att göra detta bör lyxföretaget positionera sig på skärningspunkten mellan två 
segment, på så sätt blir båda dessa grupper potentiella kunder. För det ena segmentet 
står varumärket för äkthet och absolut kvalitet. För det andra segmentet symboliserar 
lyxvarumärket förebilder och en attraktiv social status. Det sistnämnda segmentet kan 
likställas med Veblens, i Bagwell & Bernheim (1996), två konsumentgrupper som 
ägnar sig åt så kallad skrytkonsumtion. Vi har funnit tecken på att skrytkonsumtion 
existerar inom bilindustrin, men inte så mycket som väntat med tanke på att bilar, 
enligt Aaker (2002) är så kallade höginvolverade produkter. Visst förekommer 
skrytkonsumtion vid köp av lyxbil men det är inte något som de bilvarumärken vi 
undersöker framhåller som viktigt för kunderna. Zachrisson (041116) påpekar dock att 
en Lexus är ett sätt för en kund att visa att denne är ekonomiskt välmående. Fiske & 
Silverstein (2002) skriver vidare att självrespekt och emotionella behov är viktigare än 
skrytkonsumtion som orsak till lyxkonsumtionen. Veblens teori, i Bagwell & Bernheim 
(1996), angående lyx- och skrytkonsumtion täcker därmed inte in alla aspekter som har 
med konsumtionen av lyxprodukter att göra. Det finns fler anledningar än de som han 
tar upp, och de har att göra med symboliska och funktionella värden.  
 
Lyxvarumärkena, nya som gamla, möter en utmaning i sin varumärkesstrategi, som 
består i att balansera varumärket mellan två segment, köparna och drömmarna. Den 
första gruppen särskiljer sig från allmänheten med sin lyxkonsumtion och den andra 
gruppen drömmer om att tillhöra den exklusiva skaran. Släpper lyxvarumärket in 
alltför många blir lyxvarumärkets exklusiva status lidande. Samtidigt måste en 
tillräckligt stor och exklusiv grupp äga och legitimera lyxvarumärket för att dess aura 
ska spridas och drömmarna få näring. 
 
Ny lyx karakteriseras ofta av att varumärket befinner sig, med några eller samtliga 
produkter ur sortimentet, i ett gränsland. De har en slags exklusivitet som skiljer sig 
från den gamla lyxens exklusivitet. Det är en slags exklusivitet för folket. Michael 
Silverstein, vice VD på Boston Consulting Group, påpekar att nylyxkonsumenterna är 
en grupp som anser att kvalitet är viktigt (Betts et al., 2004). Denna kvalitet är, även 
den, en kvalitet för medelklassen och skiljer sig från den gamla lyxens kvalitet. 
Kvaliteten måste vara tillräcklig för båda dessa lyxgrupper, men tillräckligheten tar sig 
uttryck på olika sätt.  
 
Lyxföretag agerar på olika sätt i denna tid av lyxens demokratisering. De kan, liksom 
Bentley och Lamborghini, föra en varumärkesstrategi som bevarar den exklusivitet 
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 som karakteriserar den gamla lyxen. Företagen kan också, som Lexus, föra en 
varumärkesstrategi i linje med demokratiseringen. Porsche för likaledes en strategi som 
drar nytta av demokratiseringen, men de var dock från början ett traditionellt 
lyxvarumärke. Varumärket utnyttjar auran från sitt ursprung i den gamla lyxen, 
samtidigt som de tar med den till den demokratiserade verksamheten, med Cayenne i 
spetsen. Parallellt befäster de sin position i den gamla lyxen genom Porsche Carrera 
GT och dess aura. De arbetar därmed på två fronter, vilket vi anser vara viktigt för att 
imagen inte ska skadas av tillgänglighetens ökning.  
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6 SLUTSATS 

I det avslutande kapitlet presenteras de resultat undersökningen utmynnar i. Vi vill även påminna 
om uppsatsens syfte, vilket i korthet är, att ur producentens perspektiv utreda om lyxvarumärken har 
några karakteristiska särdrag samt att undersöka om tillgängligheten kan antas ha några effekter på 
lyxvarumärken.  
 
Lyxvarumärket har karakteristiska särdrag avseende ursprung, pris, kvalitet, unikhet, 
hantverk, design, trender, globalt rykte och marknadsföring. Det är dessa egenskaper 
som tillsammans skapar lyxvarumärket och ingen av egenskaperna kan ensamt skapa 
det. Ett högt pris kan exempelvis inte ensamt skapa ett lyxvarumärke. Det måste 
finnas en samstämmighet mellan egenskaperna och de måste alla sträva mot ett 
gemensamt koncept. Lyxvarumärkets egenskaper har dock olika betydelse och somliga 
egenskaper är mer betydelsefulla än andra. Priset är överordnat de övriga 
lyxvarumärkesegenskaperna eftersom det är den främsta och mest tydliga 
exklusivitetsindikatorn. Priset fungerar som en viktig exkluderingsmekanism, genom 
att de som inte har råd utestängs. Lyxvarumärket bygger till stor del på att de som äger 
en produkt från ett lyxvarumärke ska vara relativt ensamma om att äga det, de ska 
kunna känna sig unika. En begränsad produktion fungerar på samma sätt. Trots att en 
individ har de finansiella medlen, är det inte säkert att en viss lyxprodukt finns 
tillgänglig för denne, till följd av den begränsade produktionen. Priset och den 
begränsade produktionen leder till att exklusionen, exklusiviteten och unikheten 
upprätthålls. Vidare kan inte lyxvarumärket bekräfta sig självt. Dess status måste 
godkännas och spridas av människor med en särskild ställning, såsom kända personer 
eller experter av olika slag. I legitimeringen och spridningen av lyxvarumärket spelar 
marknadsföringen en viktig roll. 
 
Sammansättningen av lyxvarumärkets egenskaper skiljer sig mellan ett gammalt och ett 
nytt lyxvarumärke. Skillnaden gör sig framförallt påmind genom att priset, unikheten 
och hantverket ligger på en lägre nivå för den nya lyxen än den gamla lyxen. Den nya 
lyxen är en slags lyx för folket. Vidare sker marknadsföringen via mindre exklusiva 
kanaler än för den gamla lyxen. Teoribildningen om lyxvarumärken fokuserar 
framförallt på den gamla lyxen, medan den är mindre utförlig om nylyxvarumärken.   
 
De funktionella värdena kommer i uttryck genom exempelvis bilens köregenskaper. 
Dessa är kopplade till de emotionella och självuttryckande värdena, vilket i sin tur 
motiverar det höga priset. De emotionella och själuttryckande värdena medför att det 
relativa priset på lyxvarumärket inte uppfattas som dyrt av kunderna, lyxprodukterna 
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 anses vara värda sitt pris. Då lyxvarumärkets kunder får en stark emotionell eller 
självuttryckande behållning av varumärket uppvisar de ett större engagemang i det.   
 
Det finns tecken på att de nya lyxvarumärkeskunderna inte har ett lika stort 
engagemang i varumärket som de gamla lyxvarumärkeskunderna. De förstnämnda 
intresserar sig inte i lika hög grad för det som ligger bakom lyxvarumärket, såsom 
ursprung och historia, utan är mer intresserade av lyxvarans mer ytliga lyxighet och 
kvalitet. De attraheras också av nylyxvarans egenskaper som gör kundens liv mer 
bekvämt, såsom god service. Nylyxkonsumenterna har således blivit en egen grupp 
som söker kvalitet, unnar sig det lilla extra i en stressig vardag och är villiga att betala 
för detta. Både den nya och den gamla lyxen erbjuder individer ett rikare liv genom att 
inneha en underhållande och avkopplande funktion i en stressig vardag.  
 
Då produktionen av ett lyxvarumärke ökar finns det risk att varumärket vattnas ur och 
exklusiviteten skadas. Tillgänglighetens effekter på lyxvarumärkets image är beroende 
av vilken form av lyx varumärket sluter sig till. Det varumärke som har högst 
exklusivitetsnivå, den gamla lyxen, är de som har mest att förlora på ökad 
tillgänglighet. Dessa måste föra en strategi som innefattar en strikt begränsad 
produktion och sätter höga priser för att bevara sin position inom den gamla lyxen.  
 
De varumärken som ingår i den nya lyxen klarar en större produktion eftersom de har 
en lägre exklusivitetsnivå än de gamla lyxvarumärkena. Samtidigt måste även de bevaka 
sin exklusivitetsimage, vilket är oförenligt med att tillåta varumärket att synas för 
frekvent. Exkluderingsmekanismer i form av pris har därför en viktig funktion även 
för den nya lyxen. Produktionsbegränsningen verkar dock inte vara lika viktig i 
exkluderingen för denna sorts lyx. 
 
Ett gammalt lyxvarumärke kan välja att stå utanför lyxens demokratisering, som 
Bentley och Lamborghini, eller ansluta sig till den, som Porsche. Cayenne leder 
Porsche in i demokratiseringen och befäster företagets position som ett 
nylyxvarumärke. Samtidigt har företaget en fot kvar i den gamla lyxen genom Porsche 
Carrera GT. Denna högexklusiva modell sprider sin aura till de övriga modellerna. Det 
gör det möjligt att producera fler bilar utan att varumärkets exklusivitetsimage skadas, 
på ett sätt som skulle vara fallet om Porsche Carrera GT inte existerade. 
Produktionsgränsen flyttas uppåt, men risken för att vattna ur varumärket finns 
fortfarande kvar om produktionen stiger alltför mycket. Det som då kan ske är att 
även den mest exklusiva modellens image skadas. Porsche har sitt ursprung i den 
gamla lyxen och finns i och med Porsche Carrera GT till viss del kvar där. Därför 
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 skiljer de sig åt från det unga nya lyxvarumärket, Lexus. För att skilja dessa två nya 
lyxvarumärken åt kan det därför vara fördelaktigt att använda begreppet nygammal lyx 
om Porsche. Nygammal lyx är ett varumärke från den gamla lyxen, med starka anor 
och traditioner, som demokratiserats. Vissa aspekter i verksamheten ansluter sig 
emellertid fortfarande till den gamla lyxen. Ett gammalt lyxvarumärke kan följaktligen 
bli ett nylyxvarumärke, men är det omvända förhållandet möjligt? Med tid och pengar 
kan det kanske vara genomförbart, men vi lämnar den frågan till andra att undersöka.  
 
Demokratiseringen är en relativt ny företeelse, medan den gamla lyxen har anor långt 
tillbaka i tiden. I framtiden kommer troligen dessa två former av lyxvarumärken att 
existera tillsammans på lyxvarumarknaden. De fyller två olika slags efterfrågan, men 
båda fyller behovet av exklusivitet. Den stora utmaningen för både gammal och ny lyx 
är att hitta en jämvikt mellan exklusiviteten och tillgängligheten, drömmen måste bestå 
för att trygga lyxvarumärkenas fortsatta existens.  
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 BILAGA 1 
 

Intervjuguide: Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus 
 

Generell information 
1. Vilken är din befattning? 
2. Hur länge har du arbetat inom företaget? 
3. Hur ser försäljningsutvecklingen ut i Sverige? Vad beror det på? 
4. Hur ser försäljningsutvecklingen ut internationellt? Vad beror det på? 
5. Vilka är era största konkurrenter? 

 
Varumärket Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus 

6. Vad står varumärket Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus för? 
7. Beskriv den typiska kunden? (ålder, kön, inkomst, social status etc.) 
8. Varför väljer era kunder att köpa just en Lexus? 
9. Är det samma typ av kunder som köper lyxbilar idag som tidigare? 
10. Köper de en bil eller en livsstil? Eller. Hur ser balansen ut mellan funktionen av 

bilen och det symboliska värdet? 
 
Marknadsföring 

11. Hur marknadsför ni era bilar? 
 
Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus som lyx 

12. Har synen på lyx förändrats de senaste åren? I så fall, på vilket sätt? 
13. Hur ser ni till att säkerställa Bentleys/Porsches/Lamborghinis/Lexus fortsatta 

lyxstatus? 
14. En ökad försäljning av Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus skulle det kunna 

vara något annat än positivt? I så fall, på vilket sätt? 
15. Begränsar ni försäljningen för att säkerställa 

Bentleys/Porsches/Lamborghinis/Lexus exklusivitet? Om nej, vore det ett 
alternativt? Om ja, hur och varför? 

 
Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus internationellt 

16. I hur många länder finns Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus (återförsäljare)? 
17. Vad betyder ursprungslandet för Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus? 
18. Står Bentley/Porsche/Lamborghini/Lexus för samma sak överallt i världen? På 

vilket sätt? Varför/varför inte? 
19. Kan ni sälja bilar över hela världen? Vad har dessa kulturer gemensamt? 
20. Finns det något land ni inte kan sälja bilar i? Vad beror det på? 
21. Hur tror du att synen på vad som är lyx är i dessa länder? 
22. Hur ser er framtida varumärkesstrategi ut? 



 

 BILAGA 2 
 

Följdfrågor per telefon 
 
Bentley  
1. Hur ser servicen ut på era Bentleybilar? 
 
Lamborghini 
1. Hur ser servicen ut på Lamborghinibilar? 
2. Hur tar hantverket sig i uttryck på era bilar? 
 


