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Titel  Insidan - en gemensam konstruktion, utsidan - en välarbetad fasad. En 

jämförelse av hur Volvo och  Land Rover framhäver det unika hos 
varumärkena i samband med reklamkampanjerna för XC60 och 
Freelander 2. 

 
Handledare  Fredrik Tell, professor vid Linköpings universitet. 
 
Bakgrund För att vara kostnadseffektiv och utveckla nya bilmodeller i snabb takt 

använder sig bilföretag av produktplattformar. En produktplattform är 
ingen fysisk produkt utan varieras med olika komponenter beroende 
på vilka delar på bilmodellerna som skall vara unika respektive vilka 
delar som skall vara gemensamma. Nackdelar med flera 
gemensamma komponenter är att slutprodukterna blir identiska i flera 
avseenden, vilket försvårar varumärkets arbete med att göra 
produkterna unika och skilja de från konkurrenternas. En konflikt 
uppstår således mellan produktplattformens strävan efter 
gemensamma komponenter och varumärkets arbete med att göra 
produkten unik.  

Syfte Syftet med uppsatsen är att utifrån de gjorda fallstudierna på 
bilmodellerna Volvo XC60 respektive Land Rover Freelander 2 som 
producerats på en gemensam produktplattform analysera och jämföra 
varumärkenas och bilmodellernas benägenhet att förmedla vad som är 
unikt i samband med en reklamkampanj.  

 
Genomförande Uppsatsen är genomförd med en kvalitativ ansats, där intervjuer har 

genomförts. Den empiriska studien är uppbyggd av två deskriptiva 
fallstudier och jämförelser har gjorts mellan fallen för att se skillnader. 

 
Resultat Uppsatsen har kommit fram till att varumärket är av stort värde för 

företag eftersom två identiska produkter producerade på en 
gemensam produktplattform kan säljas som två unika produkter. 
Varumärket möjliggör nyttjande av produktplattformar på grund av 
sin strävan efter att ta fram det unika med produkten. Vid nyttjande 
av produktplattformar är det viktigt att varumärket är konsekvent och 
kommunicerar det som är unikt med produkten snarare än det som 
produkten har gemensamt med andra produkter. Uppsatsen har visat 
på att attribut av stor betydelse för att kommunicera ett konsekvent 
budskap.  

 
Nyckelord Varumärke, produktplattform, Volvo, Land Rover och kommunikation.  
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Title  Identical on the inside, well considered differences on the outside: A 
comparison study about how Volvo and Land Rover bring out the 
uniqueness of their brands, in connection with marketing campaigns of 
the XC60 and Freelander 2.  

 
Supervisor  Fredrik Tell, Professor at Linköping University. 
 
Background In order to minimise costs and develop new car models in a timely 

manner, the car industry uses product platforms. A product platform is 
not a physical product, but a range of components that can be 
combined in various ways depending on specific individual product 
requirements.  The disadvantage with using several common 
components is that the final products can be identical in several 
aspects, which complicates the brand’s goal of making the product 
unique and distinct from competitors. Conflict arises between the 
product platform’s ambition to use common components and the 
brand’s ambition to make the product unique. 

 
Aim The aim of this master thesis, based on two case studies about the 

Volvo XC60 and Land Rover Freelander 2, is to analyze and compare 
the brands and the car models’ ability to mediate the uniqueness in a 
Swedish marketing campaign, despite the common components at the 
EUCD-plattform. 

 
Completion The master thesis has been carried out with a qualitative approach, 

whereby interviews have been performed. The empirical study is built 
on two descriptive case studies and a comparison has been made 
between the cases. 

Result The thesis has reached the conclusion that a brand is of great 
importance to a company since two identical products produced on a 
common platform can be sold as two unique products. The brand 
makes it possible to use a product platform due to the brand’s 
ambition to make a product unique. It is important when using a 
product platform for the brand to be consistent and communicate what 
is unique about the product rather than what the product has in 
common with other products. The master thesis has shown that attributes 
are important in order to communicate a consistent message. 

 
Keywords Brand, Product platform, Volvo, Land Rover and Communications.
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Med ett brinnande intresse för marknadsföring tog vi oss an att skriva vår 

magisteruppsats inom detta område. Eftersom varumärken är något som påverkar alla 

dagligen och kan bidra med ett högre värde för företags produkter blev denna aspekt 

intressant att fokusera på i uppsatsen. Efter en översiktlig undersökning och diskussioner 

med doktoranden Ramsin Yakob blev det även intressant att inkludera teorier om 

produktplattformar i uppsatsen för att se hur varumärket påverkas av de gemensamma 

komponenterna. För att få uppsatsen så konkret som möjligt valde vi göra två fallstudier 

inom bilbranschen och som studieobjekt valdes bilmodellerna Volvo XC60 och Land 

Rovers Freelander 2. Vi har haft en väldigt rolig resa tillsammans med vår uppsats och 

det kommer inte att vara utan saknad som vi nu lämnar Linköpings universitet bakom oss 

för att ge oss ut på nya spännande äventyr i näringslivet.  

Vi vill speciellt tacka vår engagerade handledare Fredrik Tell för de intressanta 

diskussioner som har hjälpt oss att nå vårt syfte med uppsatsen. Vi vill även tacka vår 

motiverande seminariegrupp bestående av Johan Fessè, Anders Jessen, Emma Nilsson 

och Sandra Thorman för givande inlägg under våra träffar. Ett tack riktas även till 

Anders Bothén på Forsmans & Bodenfors och Patrik Wennerlund på PWM AB för att de 

tog sig tid att träffa oss och förgylla uppsatsens empiri med sina åsikter i ämnet. Ett 

allmänt tack riktas även till alla er som på något sätt har varit delaktiga och stöttat oss 

under vårt arbete med uppsatsen. 

Trevlig läsning! 

Frida Sidnäs och Jennie Åkesson 
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ORDLISTA 
Ordlistan nedan ger förklaringarna utifrån ordens innebörd i uppsatsen.  

Bilmodeller  Det finns flera bilmodeller under samma varumärke. 
XC60 och Freelander 2 är två bilmodeller från 
varumärkena Volvo och Land Rover. 

Budgetvarumärke Produkter vars strategi är att säljas till lågt pris istället 
för att prioritera variabler som kvalitet och design. 

DRIVe VCC:s miljöprogram. 

EUCD-plattform European C/D-class platform. Andra namn för 
plattformen är C1-plus och Volvo P-24. 

Hk Hästkrafter, anger fordonets motorkraft. 

Komponenter Grundläggande delar och teknik i produktionen som en 
bil är uppbyggd av. 

Konglomerat Företagsgrupp med olikartade verksamheter. 

Konsumenten Potentiell köpare på den svenska marknaden.  

Lansering Introduktion av en ny produkt på marknaden. 

Micro sajt En del av en hemsida avsedd ett visst område. 

Premiumvarumärke Ett varumärke som kan ta ut ett högre pris pågrund av 
till exempel kvalitet, status eller design. 

Reklamkampanj Reklamkampanj är ett samlat begrepp för de 
marknadsföringsåtgärder som pågår under en 
begränsad tidsperiod. 

SUV Sport Utility Vehicle, biltyp med upphöjd förstärkt 
kaross samt fyrhjulsdrift. 

Varumärkeskapital Översättning av det engelska ordet brand equity. 
Varumärkeskapital är det värde som varumärket bidrar 
med till företaget.  

VCC Volvo Car Corporation.  

VEPA Väggtextil som används vid marknadsföring. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 BAKGRUND 
Årligen lanseras ett stort antal nya bilmodeller på den svenska marknaden. Men att en 

bilmodell är ny behöver inte innebära att den fysiska produkten i sig har genomgått en 

stor förändring. Ofta är det snarare så att de nya bilmodellerna endast innehåller en 

del mindre justeringar från tidigare årsmodeller. Det är vanligt att flera bilmodeller från 

olika varumärken samarbetar för att kostnadseffektivt utveckla de komponenter som 

krävs för att kalla bilmodellerna för nya. Detta innebär att de nylanserade 

bilmodellerna innehåller flera gemensamma komponenter.  

Att nya bilmodeller ständigt lanseras har medfört ett ökat utbud på marknaden och en 

ökad konkurrens mellan varumärkena.1 Bilföretagen har på grund av det ökade utbudet 

fått krav på sig att ta fram ett allt mer varierat produktutbud och varumärket har fått 

en mer betydande roll för att särskilja de olika varumärkenas bilmodeller åt. Samtidigt 

måste företagen vara konkurrenskraftiga på den rådande konkurrensintensiva 

marknaden och därför använder sig bilbranschen av så kallade produktplattformar.2 En 

produktplattform är ingen fysisk produkt utan den varieras med olika komponenter 

beroende på vilka delar på bilmodellerna som skall hållas unika respektive vilka delar 

som skall vara gemensamma.3 Produktplattformar är utvecklade för att producera ett 

flertal bilmodeller och kan innehålla bilmodeller med från olika varumärken.4 Fördelen 

med produktplattformar är att de gör det möjligt för bilbranschen att utveckla och 

producera bilmodeller på ett kostnadseffektivt sätt. Nackdelen är att de gemensamma 

komponenterna som delas mellan bilmodellerna påverkar hur unik en bilmodell kommer 

att bli i slutändan och i vilken mån variation mellan bilmodellerna kan skapas. När två 

bilmodeller produceras på en gemensam produktplattform är bilmodellerna i grunden 

uppbyggda av identiska komponenter och därmed går det tydligt att se vilken 

betydelse varumärket har för att en bilmodell skall uppfattas som unik i jämförelse med 

övriga bilmodeller producerade på en gemensam produktplattform.5  

 
1 McQuistion (2004)  ur Wong & Merrilees (2008) 
2 Orsato (2007) och Weele (2005) 
3 Simpson (2003) Sid.6 , Meyer & Lehnerd (1997) sid.xii, Muffatto ”A” (1999) och Lundbäck & Karlsson (2005) 
4 Muffatto ”A” (1999) och Karlsson & Sköld (2007) 
5 Muffatto  “A” (1999) 
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Syftet med ett varumärke är bland annat att göra produkterna inom varumärket unika 

så att konsumenterna kan särskilja produkterna från konkurrenternas. Företag inom 

bilbranschen anstränger sig hårt för att med hjälp av varumärket framhäva det unika 

med respektive bilmodell för att skapa konkurrensfördelar.6 För att nå ut med sitt 

budskap till konsumenterna använder sig företag av reklam i olika former. I Sverige 

satsas ungefär lika mycket pengar på reklam som på utbildning, vilket ger en känsla av 

vilka enorma summor företag idag lägger på reklam.7 Vid reklamkampanjer är det av 

avgörande betydelse för varumärket att det som kommuniceras går hand i hand med 

varumärkets övergripande värderingar. Eftersom varumärket strävar efter att skilja sig 

från mängden och skapa preferenser hos konsumenterna är det viktigt för företag att 

utforma en reklamkampanj som gör konsumenten mottaglig för varumärkets budskap.8  

1.2 PROBLEMFORMULERING 
De företag inom bilbranschen som nyttjar produktplattformar brottas med problemet att 

bestämma vilka och hur stor andel gemensamma respektive unika komponenter som skall 

ingå i de bilmodellerna som tillverkas på den gemensamma produktplattformen. En stor 

andel gemensamma komponenter medför kostnadsbesparingar samt att fler bilmodeller 

kan framställas under en kortare tidsperiod. Nackdelen med flera gemensamma 

komponenter är att slutprodukterna blir identiska i flera avseenden. Bilmodellerna från 

produktplattformarna säljs under olika varumärken som alla strävar efter att på ett unikt 

sätt särskilja sig från konkurrerande varumärken. Detta leder till att en konflikt uppstår 

mellan produktplattformarnas önskan om att skapa produkter med gemensamma 

komponenter och varumärkets önskan om att skapa unika värden. En reklamkampanj för 

en ny bilmodell är en kritisk faktor där bilmodellen skall spegla varumärket och inte 

sammanknippas med de andra bilmodellerna som produceras på produktplattformen. 

Uppsatsen tar upp två bilmodeller som ställts inför detta dilemma, XC60 och Freelander 

2. XC60 ingår i varumärket Volvo som ägs av Ford Motor Company och Freelander 2 

ingår i varumärket Land Rover numera ägt av Tata Group. Båda bilmodellerna tillverkas 

på den av Ford Motor Company ägda EUCD-plattformen. XC60 och Freelander 2 

innehåller flera identiska komponenter samtidigt som bilmodellernas varumärken strävar 

efter att vara så unika som möjligt, vilket medför en konflikt mellan motsatserna som 

uppsatsen fördjupar sig i.  

 
6 Weele (2005) 
7 Mårtenson (2009) 
8 Carlsson & Koppfeldt (2008) 
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 
Vad innehåller reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2 som kan bidra till att 

bilmodellerna kommunicerar varumärkets unika värden och att varumärket inte förlorar 

sina unika egenskaper på grund av produktplattformens gemensamma komponenter?  

1.4 SYFTE 
Syftet med uppsatsen är att utifrån de gjorda fallstudierna på bilmodellerna Volvo XC60 

respektive Land Rover Freelander 2 som producerats på en gemensam produktplattform 

analysera och jämföra varumärkenas och bilmodellernas benägenhet att förmedla vad som 

är unikt i samband med en reklamkampanj.  

1.5 DISPOSITION 

 

FIGUR 1: DISPOSITION 

Figur 1 visar uppsatsens disposition. Som ses i figur 1 har avsnitten litteraturöversikt, empiri 

och analys en vidare förklaring för att den grundläggande kopplingen mellan gemensam 

och unik skall tydliggöras för läsaren. Inledningen består av en bakgrund som mynnar ut i 

en problematisering. Problematiseringen diskuterar de två motsatserna produktplattform 

och varumärke i den bemärkelse att produktplattformar stävar efter att använda 

gemensamma komponenter till skillnad från varumärket som strävar efter att kommunicera 

unika värden. Problematisering mynnar ut i en frågeställning och uppsatsens syfte. I 

metodkapitlet beskrivs vilka ansatser och antaganden som uppsatsen är grundad på. 

Litteraturöversiktskapitlet är uppdelat i två huvudområden, produktplattformar och 

varumärken som till sist vävs samman i ett avsnitt om gemensamt v.s. unik. Empirikapitlet 

beskriver EUCD-plattformen samt de två fallen Volvo XC60 och Land Rover Freelander 
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2. Analyskapitlet är uppdelat i två delar, inom fallstudierna, som tar upp respektive fall 

kopplat till litteraturöversikten och analysens andra del, mellan fallstudierna, gör en 

jämförelse av de två fallen. Analysdelarna mynnar ut i en slutsats som svarar på 

uppsatsens frågeställning. 
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2. METOD 
 

Få studier har gjorts om vilka hot som skapas när två eller flera varumärken delar en 

gemensam produktplattform och det är sällan resonemang förs huruvida produkten kan 

skada varumärket.9 Det är därför intressant att titta närmare på den konflikt som 

uppstår mellan en produktplattform som strävar efter att använda gemensamma 

komponenter och ett varumärkes strävan efter att förmedla det unika. För att få en 

konkret bild av konflikten används en fallstudiebaserad forskningsmetod, vilket innebär 

att det görs en ingående och detaljerad analys av två fall.10 Uppsatsens första 

fallstudie är Volvo med den underliggande bilmodellen XC60 och det andra fallstudien 

är Land Rover med den underliggande bilmodellen Freelander 2.  

2.1 VETENSKAPSTEORETISKA PERSPEKTIV 
Positivism och Hermeneutik är två vetenskapsteorier.11 Teorierna framställs som 

varandras motsatser då positivism baseras på fakta, medan hermeneutik snarare är en 

tolkning av informationen för att förstå de bakomliggande motiven för en handling.12 

Uppsatsen utgår främst ifrån vetenskapsteorin hermeneutik eftersom det görs en tolkning 

av information.  

Det kan vara av intresse inom hermeneutiken att poängtera det unika i varje tolkning 

snarare än att nå fram till heltäckande lagar.13 Forskaren behöver inom hermeneutiken 

inte alltid förhålla sig helt objektiv till forskningsfältet, den förståelse som forskaren har 

med sig ses som en tillgång och forskaren får möjlighet att engagera sig i det fenomen 

som studeras.14 Uppsatsens två valda fallstudier används för att skapa förståelse för hur 

varumärken skall kommuniceras för att behålla unikheten i samband med 

reklamkampanjerna. Uppsatsen argumenterar för de tolkningarna som gjorts i 

fallstudierna, samtidigt som det finns en medvetenhet om att läsaren kan tolka empirin 

på ett annorlunda sätt än vad som gjorts i uppsatsen.  

 
9 Olson (2008) 
10 Bryman & Bell (2005)  
11 Bryman & Bell (2005) 
12 Svenning (2003) 
13 Bryman & Bell (2005) och Patel & Davidson (2003) 
14 Lundahl och Skärvad (1999) 



METOD 

 

 

18 

                                            

Uppsatsens strategi anses vara abduktiv eftersom först studeras övergripande teori inom 

valda områden, därefter utförs intervjuer och annan empirisk insamling av data. Efter 

fallstudiens genomförande korrigeras teorin för att anpassas till den empirin som 

kommer fram i samband med fallstudien. På så sätt är det enklare att urskilja avvikelser 

och nya fenomen.15 

2.2 KVALITATIV ANSATS 
En fallstudie kan ha både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. En kvalitativ ansats 

betyder att studien utgår från ord och kan innebära att forskaren försöker fånga och 

analysera den sociala verkligheten. En kvantitativ ansats använder data som går att 

kvantifiera och sammanfatta i statistisk form.16 Uppsatsen bedöms ha en kvalitativ ansats 

där kvalitativ data såsom intervjuer används för att skapa resultat och dra slutsatser. En 

kvalitativ ansats bygger ofta på jämförelser, jämförelser mellan data insamlat av 

forskaren och data insamlat av andra samt jämförelser mellan insamlad data och 

teorier.17 

En kvalitativ studie kan vara tentativ, vilket innebär att den är på försök och allt 

eftersom processen fortskrider kan förutsättningarna ändras och då måste även 

undersökningsdesignen ändras. 18 För uppsatsen har det inneburit att det arbetats med 

samtliga kapitel växelvis, vilket exempelvis medfört en del justeringar i 

problemformulering under arbetets gång.  

2.3 FALLSTUDIERNAS UNDERSÖKNINGSDESIGN 
Undersökningsdesign handlar om att bestämma ramar och grunder för insamling och 

analys av data. Problemställningen används som utgångspunkt för studien och grundar 

sig i uppsatsen på hur XC60 och Freelander 2 kommunicerar varumärkets unikhet så att 

produktplattformens gemensamma komponenter inte försvagar varumärket. Ett 

ideografiskt synsätt används i uppsatsen, vilket innebär att den komplexitet som finns i 

samband med reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2 berörs, det vill säga en 

aktuell företeelse i sin verkliga kontext studeras.19  

 
15 Lundahl & Skärvad (1999) 
16 Bryman & Bell (2005) 
17 Gustavsson (2003) 
18 Ibid 
19 Yin (2007) 
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Flerfallsstudier har visat sig vara starkare än enfallstudier. Vid användning av 

flerfallsstudier kan komparation mellan fallen genomföras för att urskilja generella 

mönster, vilket ger studien en ökad relevans.20 Uppsatsen är uppbyggd av två 

fallstudier för att uppnå sitt syftet. Syftet med uppsatsen är explorativt, eftersom 

området behöver observeras för att nå en systematisering. Fallstudierna är av 

beskrivande karaktär och benämns därför som deskriptiva.21 

Fallstudierna är utformade utifrån ett varumärkesinnehavarperspektiv och berör inte hur 

konsumenten ser på varumärket. Istället tas två fall fram som visar hur reklambyråerna 

har använt marknadskommunikation för att framhäva det unika med respektive 

varumärke i samband med reklamkampanjen. För en djupare insyn intervjuas ansvariga 

för reklamkampanjen på Volvos reklambyrå Forsmans & Bodenfors samt Land Rovers 

reklambyrå PWM AB. Även material som samlats in i tidigare studier, det vill säga 

sekundärdata studeras.22  

Fallstudierna har inte som syfte att utvärdera reklamkampanjernas resultat eftersom 

uppsatsen inte bygger på ett kundperspektiv. Konsumenternas åsikter har därför ingen 

betydelse eftersom de inte kan påverka hur reklambyråerna gick tillväga vid 

genomförandet av reklamkampanjerna. Därav tas inte teorier om varumärkeskapital och 

andra teorier upp som är utformade för att analysera effekten av en reklamkampanj. 

Däremot är det intressant för uppsatsen att jämföra hur två bilmodeller med 

gemensamma komponenter kommuniceras ut till marknaden. Ur denna aspekt kan ett 

varumärkes betydelse på produkten urskiljas och att det går även att urskilja de 

faktorer som särskiljer varumärkena åt. Uppsatsen utgår ifrån att konsumenter kan 

särskilja varumärket Volvo med Land Rover och det är därmed intressant att jämföra 

varumärkeskommunikationen.  

Att bilbranschen använder sig av produktplattformar är inget nytt. Dock går företagen 

inte ut med information om hur många och vilka gemensamma komponenter de olika 

bilmodellerna har som produceras på en produktplattform. Fallstudiernas avseende är 

inte att undersöka detta, utan grundar sig på antagandet att bilmodeller som 

produceras på en produktplattform i grunden bygger på flera identiska komponenter.  

 
20 Bryman & Bell (2005) och Yin (2007) 
21 Lundahl & Skärved (1999) 
22 Ibid 
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2.4 AVGRÄNSNING 
Uppsatsens litteraturöversikt avgränsas till de två teoriområdena produktplattformar och 

varumärke. Produktplattformar tar sin utgångspunkt i de gemensamma komponenterna 

vilka skapar kostnadsbesparingar och förkortar ledtider. Varumärket tar sin 

utgångspunkt i varumärkesinnehavarens perspektiv för att se hur unikhet skapas och 

kommuniceras. Uppsatsen fenomen förklaras utifrån de valda teoriavsnitten 

produktplattformar och varumärke, vilka är teorier som står nära uppsatsens 

problematisering och syfte. Empiriskt avgränsas uppsatsen till bilbranschens SUV segment 

och till varumärkena Volvo och Land Rover. Avgränsning har även gjorts till EUCD-

plattformen och till varumärkenas underliggande bilmodeller XC60 och Freelander 2.  

2.5 URVAL 
Urvalet görs med avvägning på vad som är önskvärt i relation till den praktiska 

genomförbarheten. Enligt litteraturen skall det i urvalet bestämmas vilka, vem och vad 

som skall intervjuas och observeras.23 Informationsinsamlingen är en kontinuerlig process, 

där urvalet görs efter av vad som är relevant och meningsfullt för studien.24 Eftersom en 

kvalitativ studie är resurskrävande är det ovanligt att det genomförs en 

totalundersökning och därför begränsas urvalet vid små populationer. Uppsatsen gör ett 

selektivt urval, det vill säga, urvalet är ingen direkt avbildning av populationen, utan 

väljs ut på teoretiska grunder.25 Uppsatsen undersöker motsatserna produktplattformar 

och varumärken. Utifrån dessa teorier begränsas uppsatsen till att omfatta bilbranschen 

och reklamkampanjer av två nya bilmodeller eftersom produktplattform och varumärken 

är påtagliga i denna kontext.   

I bilbranschen indelas bilmodeller efter karosstyperna sedan, kombi, flexibel, sportbil 

och SUV.26 Den snabbaste växande karosstypen på den svenska bilmarknaden är för 

närvarande små suvarna, så kallade crossovers. Konsumtionen av små suvar har under 

de senaste tio åren tredubblats samtidigt som storleken på suvarna går mot att bli allt 

mindre och miljövänligare. 27 Det är därför aktuellt att undersöka karosstypen små 

suvar.  

 
23 Lundahl & Skärved (1999) 
24 Bryman & Bell (2005) 
25 Svenning (2003) 
26 Konsumentverket (2008) 
27 Lilja (2007) och Svensson (2008) 
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Uppsatsen omfattar två fallstudier, fler än två fall hade troligtvis medfört en ökad 

bredd, men inte ett tillräckligt djup för uppsatsen. Det vill säga mindre tid hade kunnat 

läggas på respektive fall.28 Anledning till valet av två fall är delvis tidaspekten. 

Eftersom endast två suvar produceras på EUCD-plattformen, hade uppsatsen om den 

skulle innefatta fler fall även fått beröra fler produktplattformar. Vilket betydligt skulle 

ökat tidsåtgången.  Valet av EUCD-plattformen grundar sig på att det är flera 

varumärken från olika koncerner som brukar produktplattformen för tillverkning av 

suvar. Valet av varumärke och bilmodell är given eftersom det är Volvo och Land Rover 

som tillverkar suvarna XC60 och Freelander 2 på EUCD-plattformen. Eftersom människor 

har en tendens att glömma och rationalisera med tiden är det väsentligt att välja två 

bilmodeller som det nyligen genomförts en reklamkampanj för, vilket är ytterligare ett 

argument för val av bilmodeller.29  

Uppsatsen studerar reklamkampanjer eftersom de är en kritisk faktor för varumärkets 

kommunikation. Genom att studera en reklamkampanj tydliggörs hur företag i praktiken 

kommunicerar varumärkets unikhet. Därmed ges en förståelse för hur varumärket 

kommuniceras till marknaden och inte endast hur det är tänkt att varumärket skall 

kommuniceras. Intervjuer med ansvariga för reklamkampanjerna på reklambyråerna 

görs eftersom de är den sista länken i kommunikationen av varumärket ut till marknaden.  

Reklambyråerna har ett nära samarbete med företagen och har därför information om 

hur varumärkeskallkommuniceras.  

Problem uppsatsen stöter på med urvalet är att bilmodellerna volymmässigt skiljer sig åt 

på den svenska marknaden.  XC60 beräknas få en betydligt större försäljningsvolym än 

Freelander 2.  Volvo är dessutom ett marknadsledande varumärke i Sverige medan 

Land Rover är ett nischat varumärke med en snävare målgrupp. Detta innebär bland 

annat att budgeten för marknadsföringen skiljer sig åt för de båda varumärkena. En 

snäv budget behöver dock inte medföra att marknadskommunikationen är mindre 

genomtänkt. Däremot globalt sett har Volvo och Land Rover liknande försäljningsvolym 

vilket betyder att båda varumärkena har liknande resurser för att ta fram övergripande 

strategier för hur varumärket skall kommuniceras. 

2.6 PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRDATA 

 
28 Lundahl & Skärvad (1999) och Eriksson &Wiedersheim‐Paul (2006) 
29 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) 
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Primärdata är den information som skapas vid förstahandsrapporteringar och övrig 

data är sekundärdata.30 Uppsatsens primärdata innefattar de intervjuer, 

mailkonversationer samt analysen beträffande reklamkampanjsmaterialet för XC60 och 

Freelander 2. Sekundärdatan består av vetenskapliga artiklar, böcker, information från 

hemsidor, branschtidningar, expertutlåtanden och årsredovisningar. Det finns mer 

tillgänglig information om Volvo än vad det finns om Land Rover. Trots detta har 

uppsatsen eftersträvat att balansera företagsbeskrivningarna till att innefatta liknande 

information. 

2 . 6 . 1  I N T E R V J U E R  

Intervjuer har använts som metod för att generera data till fallstudierna. Vid val av 

intervjupersoner bör man tänka på att de skall täcka det informationsbehov som studien 

eftersträvar.31 I den här uppsatsen intervjuas ansvariga på bilföretagens reklambyråer 

för att få ut intressant information om reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2. 

Uppsatsens undersökning har ett explorativt och teoriutvecklade syfte och enligt 

litteraturen förespråkas användning av ostandardiserade frågor. Ostandardiserade 

frågor innebär att följden på intervjufrågorna är obestämd. Dock görs valet att 

använda semistandardiserade frågor vid intervjuerna. Semistandardiserade frågor 

innebär att frågeformuleringen och ordningsföljden av frågorna är bestämd vid 

intervjuns början, vilket i vårt fall ökar jämförbarheten mellan bilmodellernas 

reklamkampanjer. Följdfrågor förekom för att skapa flexibilitet i uppsatsen där 

respondenten fick möjlighet att utveckla sina svar och tillägga ytterligare information 

som kunde vara av intresse för uppsatsen.32 Semistandardiserade intervjuer har som 

nackdel att den information som framkommit i samband med intervjuerna till viss del 

skiljer sig åt. Men det är även att anse som en styrka att intervjuerna skiljer sig åt 

eftersom olika delar är intressanta i respektive fallstudie.  

För att förbereda respondenterna på det ämnesområde som skulle diskuteras under 

intervjuerna skickades en översiktlig disposition ut en dag innan intervjuerna skulle 

genomföras, se bilaga 1 och 2. För att respondenterna inte skulle få möjlighet att 

förbereda sina svar innan intervjuerna gjordes valet att inte skicka med samtliga frågor. 

Dock var det väsentligt att ge en övergripande bild hur intervjun skulle gå till att de 

respondenterna i förväg kunde ta fram material så som annonser och reklamfilmer. 
 

30 Patel & Davidson (2003)  
31 Lundahl & Skärvad (1999) 
32 Lundahl & Skärved (1999) 
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2 . 6 . 2  B E A R B E T N I N G  A V  I N T E R V J U E R  

Genomförda inspelade intervjuer transkriberas efter intervjun för att ta bort eventuella 

felkällor. Vid transkriberingen går först den inspelade intervjun igenom för att skapa ett 

helhetsintryck. Nästa steg är att uppmärksamma likheter och skillnader mellan de gjorda 

intervjuerna och vidare i nästa steg kategorisera likheter och skillnader. Det sista steget 

innebär en analys av kategorisystemet som använts samt försök att urskilja mönster. Det 

är viktigt att kategorierna inte överlappar varandra. Sista steget är att organisera 

kategorierna i relation till varandra. Slutprodukten av en intervju bearbetades till sist till 

en text där citat varvas med egna kommentarer och tolkningar.33  

2.7 ANALYS 
Analysen går ut på att sortera och hitta mönster i det framtagna materialet. Enligt 

Neuman finns det olika förhållningssätt vid utformning av en kvalitativ analys. 

Uppsatsens förhållningssätt går att kategorisera utifrån Neumans olikhetsmetod. 

Olikhetsmetoden innebär att forskaren letar efter olikheter i ett likartat material.34 

Uppsatsen gör två likartade fallstudier om XC60 och Freelander 2 för att sedan titta 

närmare på de olikheter som gör bilmodellerna unika. För att enklare se olikheterna är 

uppsatsens analys uppdelad i två delar, inom fallstudierna och mellan fallstudierna. I 

första analysdelen, inom fallstudierna, analyseras respektive fall för sig för att urskilja 

unika mönster. I andra analysdelen, mellan fallstudierna, görs en jämförelseanalys av 

fallstudierna, vilket medför att data ses ur en annan synvinkel och intressanta skillnader 

mellan fallen kan urskiljas. Användning av denna analysstruktur där data arbetas 

igenom på flera olika sätt ökar sannolikheten för att hitta intressanta mönster i 

materialet.35 

I analysdelen kan analystekniska och teoretiska missuppfattningar uppstå. De 

analystekniska missuppfattningarna uppkommer när material feltolkas och de teoretiska 

missuppfattningarna uppstår när en felaktig återkoppling sker till teorin.36 Uppsatsens 

analys har noga diskuterats fram utifrån uppsatsens empiri och teori. Dessutom medför 

analysens två dela en enklare sortering av den information som studien kommit fram till.  

 
33 Patel & Davidson (2003) 
34 Svenning (2003) 
35 Eisenhardt (1989) 
36 Neuman ur Svenning (2003)  
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2.8 KÄLLKRITIK  
Informationssamhället ställer höga krav på kritisk granskning av källor och källkritiken 

har blivit forskarens främsta vapen mot lögner, felaktigheter och påhitt. Källkritik är 

metodregler som används för att bedöma trovärdigheten hos källorna som är tänkta att 

användas i studien. Huvudregeln inom källkritiken säger att primärkällor är mer 

trovärdiga än sekundärkällor och att en sekundärkälla inte får användas för att styrka 

primärkällans uppgift.37  

För att urskilja sanningen är det bra att ta hänsyn till så mycket källmaterial som möjligt 

från många olika källor.38 Flera artiklar och böcker har lästs inom teoriområdena för 

produktplattformar och varumärken, detta visar sig bland annat i referenserna där det 

ibland hänvisas till flera olika författare som samtliga styrker det gjorda antagandet. 

Förutom de artiklar och böcker som det hänvisas till i uppsatsen har ett stort antal andra 

artiklar och böcker lästs och diskuterats under uppsatsens uppbyggnad, vilket bidrar till 

att uppsatsen kommit ett steg närmare sanningen.39 

2.9 METODKRITIK 
Det är inte troligt att anta att någon är helt oberoende, i de flesta fall förekommer ett 

ställningstagande. De intervjuade personerna i uppsatsen är inte oberoende utan 

framhäver det som är till fördel för respektive varumärket. Detta är dock inget problem 

i uppsatsen eftersom det är sådana värderingar som behövs för att få fram vad som är 

unikt med varumärket. Vissa antagande har sopats under mattan medan andra har 

framhävts.  

En fallstudie går inte att göra helt objektiv. Varje forskare har ett visst tankemönster, en 

viss förståelse och en mängd tyst kunskap som påverkar analysen och tolkningen av 

ämnesområdet. Det är därför svårt för en annan forskare att komma fram till exakt 

samma resultat och därmed kan man säga att det är svårt att få reliabilitet i en 

fallstudie.40 Begreppet validitet används för att beskriva hur forskaren använder sin 

förståelse och samlar in data, det handlar om att fånga verkligheten och mäta det som 

är avsett att mätas. Avgörande för en hög grad av validitet i en studie är att få 
 

37 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) 
38 Ibid 
39 Ibid 
40 Gustavsson (2003), Patel & Davidson (2003)och Svenning (2003) 
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samtliga delar av studien att höra ihop, det gäller således till exempel att intervjua rätt 

personer, ta fram relevanta teoriavsnitt och designa studien på ett passande sätt. Vid 

val av intervjupersoner är det betydande för uppsatsen att välja personer med den 

kunskap som eftersträvas. För att veta att dessa personer var rätt för uppsatsen 

kontaktades flera olika personer från marknadsavdelningen på Volvo respektive Land 

Rover, som senare hänvisade till reklambyråerna och valda intervjupersoner. Det bör 

nämnas att varje kvalitativ forskningsprocess är unik och det går inte att sätta upp regler 

för hur validiteten skall säkerställas.41  

Generaliserbarheten på en fallstudie har länge vart ifrågasatt. Dock kan en viss grad 

av teoretisk generaliserbarhet urskiljas även om det är detaljer i enskilda fall som 

studeras. Det kan vara i form av genererade begrepp som i sin tur kan appliceras på 

liknande fallstudier. Fallstudieforskare anser inte att syftet med deras verksamhet är att 

ta fram data som kan generaliseras till en hel population utan istället exemplifiera 

verkligheten.42  

 
41 Patel & Davidson (2003) 
42 Bryman & Bell (2005) 
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3. LITTERATURÖVERSIKT 

3.1 PRODUKTPLATTFORM 
En produktplattform är inte en fysisk produkt, en produktplattform utgör en grund som 

innehåller de mest grundläggande funktionerna som senare varieras med olika 

komponenter beroende på vilken bilmodell som skall tillverkas. Detta betyder bland annat 

att de grundläggande funktionerna inte behöver utvecklas för varje ny bilmodell som 

produceras. Genom att bilmodellerna utgår från samma grund blir vissa delar av 

bilmodellen identiska med andra bilmodeller. 43  

På 1960-talet drog företag nytta av skalfördelar genom att öka produktionsvolymen 

och minska enhetskostanden.44 Under 1980-talet, när produktutvecklingen drevs på 

genom ökad internationell konkurrens, ny teknologi, kortare produktcyklar samt 

konsumenternas ökade efterfrågan började bilbranschen använda sig av 

produktplattformar.45 Användning av produktplattformar medförde att bilföretagen 

övergick från att fokusera på en produkt till att utnyttja produktplattformens funktion och 

producera ett flertal bilmodeller. Resultatet blev en sänkning av bilföretagens höga 

utvecklings- och tillverkningskostnader,46 eftersom kapitalinvesteringskostnaden minskade 

med upp till 50 procent när underredet delades mellan olika bilmodeller samt att 

ledtiderna reducerades med upp till 30 procent.47 Även marknadsandelarna 

påverkades. Studien ” Thinking Beyond Lean” som gjordes 1998 visade att de bilföretag 

som använde sig av produktplattformar ökade sina marknadsandelar med 5,1 procent, 

medan de bilföretag som inte gjorde det förlorade i genomsnitt 2,2 procent av sina 

marknadsandelar.48Produktplattformarna ledde till en så pass hårdnande konkurrens på 

1990-talet att bilbranschens aktörer blev tvungna att använda sig av 

produktplattformar som strategi för att kunna överleva och utveckla produkter mer 

effektivt.49  

 
43 Simpson (2003) Sid. 6, Meyer & Lehnerd (1997) sid.xii, Muffatto ”A” (1999) och Lundbäck & Karlsson (2005) 
44 Lundbäck & Karlsson (2005) 
45 Halman, Hofer & Vurren (2003) och Hofer & Halman (2005) 
46 Meyer & Lehnerd (1997), Lundbäck & Karlsson (2005), Muffatto ”A” (1999), Muffatto ”B” (1999) och Hofer & Halman 
(2005) 
47  Cusumano & Nobeoka, (1998) ur Simpson (2003)  
48 Simpson (2003) 
49 Kumar, Chen & Simpson (2009), Clark & Fujimoto (1991), Muffatto ”A” (1999) och Sawhney (1998), Simpson (2003) 
och Karlsson & Sköld (2007) 
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Produktplattformar är tillämpliga på produkter vars uppbyggnad består av 

komponenter som måste samverka för att produkten skall fungera.50 De 

produktplattformskomponenter som används inom bilbranschen är främst en kombination 

av chassi, motor, drivaxel, och transformator.51 När företaget beslutar hur 

produktplattformen skall vara uppbyggd måste hänsyn tas till kostnadsaspekten. Om 

bilmodellen består av ett flertal gemensamma komponenter från produktplattformen kan 

kostnaderna minskas på bekostnad av variationen mellan bilmodellerna. Minskas de 

gemensamma komponenterna ges en större variation mellan bilmodellerna vilket 

resulterar i ökade kostnader.52 De delar av bilmodellen som inte är synliga för 

konsumenterna består ofta av gemensamma komponenter från produktplattformen 

medan de delar av bilmodell som är synliga är unika för den specifika bilmodellen.53 

Antalet gemensamma komponenter är ett optimeringsbeslut som bilföretaget måste ta 

ställning till och beroende på hur beslutet faller kommer detta påverka produkternas 

kostnad och variation.54  

Produktplattformens kärna måste definieras utifrån vad som är viktigast för företaget, 

företaget bör därför förstå vad som är kärnan ur konsumentens synvinkel. Ett exempel 

är Toyota där företagets kärna är motor och transformator, medan kärnan för 

konsumenten är utseende, varumärke, försäkring och service.55 Eftersom synsätten skiljer 

sig åt bör företaget reflektera över konsumentens behov vid utveckling av 

produktplattformen för att förhindra att produkterna inte förlorar den elegans i 

designen som konsumenten känner igen. Design är viktigt både i form och funktion och 

kan vara en avgörande faktor när konsumenten gör ett val mellan olika produkter.56 

En produktplattform måste regelbundet anpassas efter ny teknologi för att ge nya 

bilmodeller på produktplattformen ett högre värde och förnyelse.57 Det är enklare att 

utveckla en produkt från en existerande teknologi än vad det är att utveckla teknologin 

från grunden.58 Under en livscykel går produktplattformen igenom tester och 

 
50 Gawer & Cusumano (2002) 
51 Meyer & Lehnerd (1997) 
52 Jose & Tollenaere (2005) 
53 Lundbäck & Karlsson (2005), Meyer & Lehnerd (1997) 
54 Kumar, Chen & Simpson (2009) och Robertson & Ulrich (1998) 
55 Sawhney (1998) 
56 Lundbäck & Karlsson (2005), Mayer & Lehnerd (1997) och Warell (2008) 
57 Meyer & Lehnerd (1997) 
58 Lundbäck & Karlsson (2005) 



LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

28 

                                            

förbättringar vilket leder till att produktplattformen fungerar allt bättre.59 De nya 

produkterna som utvecklas från en äldre produktplattform kan bidra till att justeringar 

antingen görs på den befintliga produktplattformen eller att en helt ny produktplattform 

skapas.60 Tanken är att produktplattformar skall användas för att utveckla och tillverka 

produkter mer effektivt.61 Hur effektiv en produktplattform anses vara beror på hur 

snabbt och hur billigt nya produkter kan framställas på produktplattformen.62 

3 . 1 . 1  F Ö R D E L A R  M E D  E N  P R O D U K T P L A T T F O R M  

Fördelarna med en produktplattform är att företaget kan utnyttja de ekonomiska 

skalfördelarna genom en ökad produktionsvolym och en lägre enhetskostnad.63 Ledtider 

kan förkortas genom att teknologi, tillverkningsprocess, komponenter, distributionskanaler 

och återförsäljare återanvänds. Detta skapar utrymme för bilföretagen att korta ner 

leveranstider och samtidigt utveckla nya produkter från den befintliga 

produktplattformen. Reducering av kostnader är även det en fördel och en viktig faktor 

till att bilföretagen använder sig av produktplattformar. Genom att dela på arbets- 

utvecklings- och produktionskostnader, kan bilföretagen spara väsentliga belopp vilket 

medför att investeringskostnaden liksom risken minskar.64  

Ytterligare en fördel med produktplattformar är den flexibilitet som skapas för att 

utveckla både design och kvalité av de befintliga produkterna på produktplattformen.65 

Om en komponent förbättras på produktplattformen leder detta till att alla produkter 

som använder komponenten kan gynnas och förnyas.66 När ett budgetvarumärke 

produceras på samma produktplattform som ett premiumvarumärke kan detta bidra till 

att konsumenten anser att budgetvarumärket innehar lika bra komponenter som 

premiumvarumärket. Ett exempel på detta är bilmodellen VW Golf som höjde 

standarden inom sitt eget segment för att den tillverkades på samma produktplattform 

som ett premiumvarumärke.67 

 

 
59 Sawhney (1998) och Halman, Hofer & Vurren (2003) 
60 Tatikonda (1999) 
61 Karlsson & Sköld (2007) 
62 Simpson (2003) 
63 Wells (2001) 
64 Wells (2001), Muffatto ”A” (1999) och Robertson & Ulrich (1998) 
65 Wells (2001) 
66 Sawhney (1998) 
67 Kim & Chhajed (2000), Wells (2001) och Olson (2008)  
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3 . 1 . 2  N A C K D E L A R  M E D  P R O D U K T P L A T T F O R M A R  

En nackdel med produktplattformen är att de produkter som produceras på samma 

produktplattform kan förlora mycket av sin materiella unika karaktär. 

Produktplattformar medför att företag får färre möjligheter att differentiera sina 

produkter, vilket har visat sig vara av stor betydelse för framgången av en ny 

produkt.68 Ytterligare en nackdel är att ett premiumvarumärke kan ta skada om det 

tillverkas på samma produktplattforms som ett budgetvarumärke. Om konsumenten 

sammankopplar kvalitén mellan produkterna är det troligt att konsumenten välja att 

konsumera budgetvarumärket istället för premiumvarumärket.69 Därför är det viktigt att 

företaget göra en avvägning för vilka varumärken som skall produceras på 

produktplattformen, samt vilka gemensamma komponenter produkterna på 

produktplattformen skall innefatta.  

Används för många gemensamma komponenter från produktplattformen, förlorar 

produkterna sin unika karaktär vilket kan leda till att ett varumärke skadas.70 Exempel 

på detta är Volkswagen-koncernen där delar av företagets bilmodeller bestod av 50-

90 procent identiska komponenter. Faktum är att inget bilföretaget direkt förnekar att 

flera bilmodeller delar gemensamma komponenter, men företag går inte ut med 

information om vilka delar som är gemensamma på bilmodellerna.71 

3 . 1 . 3  P R O D U K T F A M I L J  

Varje bilmodell inom ett varumärke utgör en individuell produkt i produktfamiljen. I 

uppsatsen definition av produktfamilj ingår samtliga bilmodeller som nyttjar 

produktplattformen.72 Varje produkt i en produktfamilj är utvecklad för att tillfredställa 

ett specifikt konsumentgruppsbehov inom ett marknadssegment. Detta får dock inte 

göras till en allt för hög kostnad, utan det gäller att bilda effektiva produktfamiljer där 

man tar tillvara på de ekonomiska skalfördelarna och skapar en variation av produkter. 

Det vill säga att undersöka vilka gemensamma komponenter produkter på 

produktplattformen kan inneha och ändå uppnå en produktvariation.73 Produktfamiljer 

kan medföra att risker reduceras genom att komponenter återanvänds som har visat sig 

 
68 Olson (2008) 
69 Kim & Chhajed (2000) och Wells (2001) 
70 Kim & Chhajed (2000) 
71 Wells (2001) 
72 Robertson & Ulrich (1998) sid.20, Meyer & Lehnerd (1997) sid.35 och Du, Jiao & Tseng (2001) 
73 Du, Jiao & Tseng (2001) och Hofer & Halman (2005) 
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vara framgångsrika.74 Dock måste alltid balanseringen av de gemensamma och unika 

komponenterna beaktas då en produktfamilj utformas på produktplattformen för att inte 

produkterna i slutändan skall bli för lika.75Att ta fram produktfamiljer kräver mycket 

teknisk kunskap, men även djup förståelse för vad produktplattformen kommer ha för 

påverkan på tillverkningen och marknadsföringen.76  

  

 
74 Kumar, Chen & Simpson (2009) 
75 Halman, Hofer & Vuuren (2003) 
76 Kumar, Chen & Simpson (2009), Jose & Tollenaere (2005) 
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3.2 VARUMÄRKE 
Ett varumärke kan vara ett namn, en symbol, en design eller en kombination av dessa 

som identifierar tillverkaren eller säljaren av en produkt eller tjänst. Varumärket är en 

viktig del av produkten som kan bidra till ett ökat värde. Varumärket är dessutom en 

viktig komponent för företaget eftersom det kan skapa konkurrensfördelar och bidra till 

unika produkter.77 Ett varumärke är även en del av företagets värde och en viktig 

strategisk immateriell tillgång. Författarna Mosmans och van der Vorst går så långt som 

att säga att företagets strategier bör vara kopplade till en varumärksbaserad strategi. 

Vilket betyder att strategiska beslut skall bygga på varumärket som bör vara fokus för 

företaget.78 I litteraturen beskrivs varumärket som en av företagets viktigaste tillgångar 

eftersom varumärket kan skapa en ökad efterfrågan av en produkt. Varumärket är 

även av stor betydelse eftersom det bland annat speglar vilka fördelar produkten 

innehar.79 Vid köp av en ny bilmodell är beslutet inte alltid rationellt grundat utifrån vad 

som är mest ekonomiskt, utan varumärket har en emotionell påverkan. Varumärket 

vägleder konsumenten till att göra ett val utifrån de fördelar som varumärket relateras 

till.80  

Företag bör kunna kontrollera de budskap som varumärket kommunicerar.81 I 

bilbranschen räcker det inte längre att vara innovativ vid produktutvecklingen för att 

särskilja sitt varumärke, utan för att varumärketskallbli unikt måste även de unika 

värdena genomsyra varumärkeskommunikationen.82  

3 . 2 . 1  A T T R I B U T  

En produkts egenskaper utgör produktens attribut. Attributen kan delas upp i både 

produktrelaterade attribut och i icke produktrelaterade attribut. Produkter som 

associeras med funktionella fördelar så som innovation i produktdesign och tillverkning 

är produktrelaterade attribut. För den här gruppen av produkter kan det bli svårt att 

upprätthålla och stärka varumärkeskapital och det blir istället viktigt att följa med i den 

tekniska utvecklingen samt göra innovativa förbättringar av produkten för att vinna 

konkurrensfördelar. Det finns dock en övervägning som måste göras eftersom det inte är 

bra för varumärket om produkterna ändras för mycket. En tumregel är att konsumenten 
 

77 Beverland, Napoli & Yakimova (2007) 
78 Mosmans & Van der Vorst (1998)  ur Wong & Merrilees (2008) 
79 Olson (2008) och Schaefer & Rotte (2007) 
80 Schaefer & Rotte (2007) 
81 Merrilees & Fry (2002) 
82 Anisimova (2007) och Kapferer (2008) 
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skall känna att produkten har förbättrats, men att det fortfarande är samma produkt. 

Association till icke produktrelaterade attribut innebär att produkter är av obestämt 

slag, vilket gör det svårare för konkurrenter att kopiera. Det är även enklare för 

företag att ändra imagen på icke produktrelaterade attribut genom till exempel 

reklamkampanjer som kommunicerar en annan bild av användningsområdet för 

produkten. Exempel på icke produktrelaterat attribut är gemenskap, kärlek och 

äventyr.83 

Flera attribut tillsammans skapar ett varumärkes identitet. För att till exempel skapa en 

visuell identitet är attributen; förpackning, färgkombination och logotyp av betydelse. 

Förpackningen är produktens ansikte utåt och kommunicerar med konsumenten både före 

och efter köpet. Varumärkesinnehavaren bestämmer själv hur förpackningen skall 

utformas för att ge en så bra reklam som möjligt och därmed har 

varumärkesinnehavaren full kontroll över kommunikation via förpackningen. Vissa 

produkter förknippas med en viss färgkombination, som exempel kan nämnas Coca-

Colas röda och vita färger. En färgkombination kan registreras som ett varumärke om 

den betraktas som säregen. Det viktigaste attributet vid utformning av en visuell identitet 

anses vara attributet logotyp.84 En logotyp består ofta av varumärksnamnet skrivet med 

specifikt teckensnitt och en tillhörande bildsymbol.85  

3 . 2 . 2  V A R U M Ä R K E S I D E N T I T E T  O C H  K A P F E R E R S  

I D E N T I T E T S P R I S M A  

Varumärkesidentitet sammanfattas av de unika associationer som kopplas till varumärket 

genom de löften som ges till konsumenten. I begreppet inkluderas kärn- och den utökade 

identiteten. Kärnidentiteten behålls konstant även när varumärket etablerar sig på nya 

marknader och utformar nya produkter. Den utökade identiteten går in på personlighet, 

relation och starka symboliska associationer. För att skapa en effektiv 

varumärkesidentitet bör varumärket skilja sig från konkurrenterna och stå för vad 

varumärket kan och kommer göra över tiden. Företag bör veta vad varumärket står för 

och på ett effektivt sätt ge uttryck för identiteten genom att kommunicera varumärkets 

 
83 Keller (1999) och Mårtenson (2009) 
84 Melin (1999) 
85 Carlsson & Koppfeldt (2008) 
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karaktärer ut till konsumenten.86 En varumärkesidentitet bör reflekteras i företagets 

strategi samt investeras i för att kunna leva upp till konsumentens förväntningar87 

En modell avsedd att beskriva och fastställa varumärkesidentiteten är Kapferers 

identitetsprisma, se figur 2 nedan. Identitetsprisman utgår från ett psykodynamiskt 

perspektiv,88 vilket betyder att en yttre påverkan formar individens känslomässiga och 

omedvetna beteenden.89 Modellen bygger på de sex begreppen attribut (Physical 

facet), personlighet (Personality), relation (Relationship), kultur (Culture), spegling 

(Reflectied consumer) och självbild (Consumer mentalisation). Samtliga begrepp är 

beroende av varandra och formar tillsammans en klar bild av varumärkesidentiteten. Ur 

ett företagsperspektiv är detta väsentligt för att de anställda skall förstå vad som är 

unikt med varumärket, vilket i sin tur leder till att organisationen kan vara konsekvent i 

sin kommunikation med marknaden. Nedan görs en beskrivning av de sex begreppen.90  

 

FIGUR 2: FÖRENKLAD EGEN KONSTRUKTION AV KAPFERERS IDENTITETSPRISMA 

Modellen utgår från produktens attribut och personlighet eftersom Kapferer anser att 

det är naturligt att utgå från de faktorer som varumärkesinnehavaren kan påverka. 

Attributen, varumärkets specifika egenskaper och kvalité, utgör här produktens 

materiella värde. För att få insikt i produktens attribut kan företag ställa sig frågorna, 

vad konkret är vår produkt? Vad gör den? Och hur ser den ut? Även icke 

produktrelaterade attribut måste ha något produktrelaterat attribut för att öka 

varumärkets värde. Genom att varumärket kommunicerar med konsumenten skapas så 

småningom varumärket en personlighet. Varje personlighet är unik och det är upp till 

företaget att bestämma hur de vill kommunicera för att skapa den önskade 
 

86 Ghodeswar (2008) 
87 Ibid 
88 Kapferer (2008) 
89Arbetskraftkonflikt (2002) 
90 Kapferer (2008) och Melin (1999) 
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personligheten för varumärket. Personlighet spelar en avgörande roll vid kommunikation 

av ett varumärke. Ett sätt att ge ett varumärke en personlighet sägs vara att koppla 

samman varumärket med en känd person.91  

Kapferer anser att det är viktigt att skapa starka bindningar mellan varumärket och 

konsumenten, därför finns även begreppen kultur och relation med i prisman. Varje 

varumärke bör ha en stark kultur som förmedlas via ett varumärkes samtliga produkter. 

Med kultur menas här en samling värderingar grundat på varumärket. Kulturen skall 

återspegla de grundläggande tankarna med varumärket, men även vara länken mellan 

varumärket och företaget. Många varumärken drivs av kulturen. Kultur hjälper företagen 

att göra sitt varumärke unikt och att skilja varumärket från andra varumärken som har 

liknande produkter. Det land där varumärket härstammar ifrån kan bidra med en kultur 

till varumärket, eftersom det specifika landets kultur avspeglas i varumärket. 

Varumärkets kultur har stor betydelse i arbetet med att differentiera varumärken. 

Logotyper och visuella symboler användas för att förstärka ett varumärkes kultur. Ett sätt 

för företag att signalera att de vill byta stil på varumärket kan därför vara att ändra 

logotypen och de symboler som förknippas med varumärket. Dock måste konsumenterna 

fortfarande känna igen logotypen och kunna förknippa den med varumärket. Syftet 

med begreppet relation är att varumärket och konsumenten skall utveckla en stark 

relation. En relation mellan en konsument och ett varumärke skapas bland annat i 

samband med att en tjänst eller nyttjande av en produkt, men kan även skaps genom att 

företaget kommunicerar ut företagets budskap via exempelvis slogans. En slogan kan 

provocera fram känslor hos konsumenterna som gör att de får en relation till 

varumärket.92 

Begreppen spegling och självbild finns med i identitetsprisman eftersom identiteten bör 

spegla hur konsumenten vill uppfattas, samtidigt som identiteten måste gå hand i hand 

med konsumentens självbild. Exempelvis inom bilindustrin innebär spegling att folk 

relaterar varumärket utifrån de personer som nyttjar varumärkets produkter. Genom att 

konsumenten köper ett visst varumärke vill konsumenten förmedla till omvärlden vem hon 

är och på så vis måste varumärket kunna reflektera det som efterfrågas. Medan 

varumärket målgrupp beskriver varumärkets potentiella köpare, reflekterar speglingen 

hur konsumenten vill bli uppfattad. Det blir därför viktigt för företaget att styra 

 
91 Kapferer (2008) och Melin (1999) 
92 Ibid 
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varumärkets reflektioner. Många företag gör misstaget att framhäva målgruppen som 

den är i reklamen istället för att framhäva hur de vill vara. Det är lika angeläget för 

konsumenten att tillfredställa sitt inre behov och genom reflektion tala om för omvärlden 

vem man är med hjälp av ett varumärke. Konsumenten bygger på så sätt upp en 

självbild, till exempel via ett köp av en Porsche vill kanske konsumenten bevisa för sig 

själva att de faktiskt har råd att äga bilen.93  

3 . 2 . 3  S E G M E N T E R I N G  

Ett företag kan inte tillfredställa den totala marknaden, därför bör marknaden delas 

upp i olika segment. Genom att varumärket anpassas till olika segment, blir det möjligt 

att nå ut till större delar av marknaden. Processen som delar in konsumenter i homogena 

grupper utifrån gemensamma attribut kallas för segmentering. Det vanligaste 

förkommande sättet att segmentera en marknad på är att det görs demografisk- 

beteende- och attitydsegmentering som ofta är sammanlänkad med företagets 

prisstrategi. Segmenteringen bidrar med att skapa ett marknadssegment som förväntas 

att reagera på ett likartat sätt gällande marknadsföringen.94 Ett eller ett par av 

segmenten väljs som målgrupper för företaget, där en närmare relation kan utvecklas. 

Målgruppen för ett varumärke brukar vanligtvis inte innehålla alla möjliga segment som 

potentiellt sätt skulle kunna täcka hela marknaden. Om ett företag väljer att betjäna 

segment som är olika i förhållande till varandra, finns det ofta ett värde av att hålla isär 

segmenten, konsumenten vill bli behandlad som att de utgör ett eget segment.95 

Företag som verkar på en dynamisk marknad och drivs av nya innovationer och av hög 

konkurrens, kan komma att påverkas av de fluktuationer som finns i konsumenternas 

attityder och efterfråga. Segment väljs ut för att nå ut till de framtida potentiella 

konsumenterna, men det är inte ovanligt att förändringar i segmenten inte iakttas vilket 

kan resultera i att företaget går miste om viktiga trender, hot och möjligheter. Segment 

kan förändras på många olika sätt, grupper kan uppstå, försvinna, gå samman, 

förminskas, växas och flytta på sig. Det är väsentligt för företagens framgång att lägga 

märke till dessa förändringar och anpassa sig därefter.96 

 
93 Kapferer (2008) och Melin (1999) 
94 Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005), Peltier & Schribrowsky (1997) och Böttcher, Spott, Nauck & Kruse 
(2009) 
95 Uggla (2006), Grönroos (2008), Wang (2009) och Keller (1999) 
96 Böttcher, Spott, Nauck & Kruse (2009) 
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Ett sätt att attrahera nya marknader samtidigt som man fortfarande tillfredsställer det 

befintliga sortimentet, är att skapa separata reklamkampanjer och 

kommunikationsprogram för de olika segmenten.97 I segmenteringen görs ett noggrant 

urval av konsumenter för att öka värdet för konsumenterna samt företagets lönsamhet. 

Länken mellan segmenteringen och reklamkampanjen är relativt svag när segment har 

utformas utan någon korrelation till reklamkampanjen. Företaget bör ta hänsyn till de 

begränsningar och beroende variabler som finns i samband med en reklamkampanj vid 

utformandet av segmetet för att nå ut till rätt konsumenter.98 

Många företag använder sig av generell marknadsföring som riktar sig mot ett brett 

segment istället för att lägga kraft på de små subsegmenten och rikta 

marknadsföringen. Med användning av ett generellt budskap kan företag nå ut till alla 

inom sin målgrupp.99 Anledningen till köp av en vara skiljer sig från individ till individ. 

Därför finns det ofta flera köpmotiv för en produkt eller tjänst. Genom att förstå de 

faktorer som motiverar till ett visst beteende och genom att utvärdera de kriterier som 

påverkar ett val kommer förmågan att segmentera att förbättras.100 

3 . 2 . 4  P O S I T I O N E R I N G  

Alla val är jämförbara, därför behöver företag använda sig av positionering för att 

förmedla vad som är specifikt med just deras varumärke. Syftet med en 

positioneringsstrategi är att särskilja sig på ett eller annat sätt. Genom en konsistent och 

aktiv marknadskommunikation kan ett varumärke positioneras och få en ökad 

konkurrenskraft.101 För att företaget skall kunna flyttas från en punkt i konsumentens 

medvetanden till en annan behöver företaget använda sig av positionering. 

Utgångsläget för företagets kommunikation startas i positioneringen på så sätt att om 

man inte vet vart man är eller vart man vill komma, vet man inte heller åt vilket håll man 

skall gå.102 Likaså som segmenteringen bör en ompositionering göras för att 

produkterna skall passa bättre in i den föränderliga omgivningen. 

Marknadskommunikationen måste därför följa positioneringen.103 

 
 

97 Keller (1999) 
98 Chan (2008) 
99 Peltier & Schribrowsky (1997) 
100 Ibid 
101 Kapferer (2008) och Ghodeswar (2008) 
102 Weatherill (1997) 
103 Anderson & Rubin (1986)  
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3 . 2 . 5  A S S O C I A T I O N E R  

Varumärkesassociationer är de tankar och känslor som influerade av varumärket uppstår 

i omgivningens medvetanden. Kändisar, platser, karaktärer och ord är vanliga 

associationer som kan kopplas till ett varumärke. Till exempel om en konsument ser en 

kändis i en reklamfilm och senare ser samma kändis i ett annat sammanhang är det 

troligt att konsumenten associerar kändisen till varumärket.104 Målet med all 

marknadsföring borde enligt Keller vara att skapa starka, gynnsamma och unika 

varumärkesassociationer. Författaren menar att det är viktigt att tänka långsiktigt för att 

på ett effektivt sätt kommunicera ut konsekventa budskap till konsumenterna, därför bör 

varje varumärke ha någon slags strategisk plan. Att marknadsföringen skall vara 

konsekvent betyder inte att marknadsföringsprogrammet inte kan ändras, olika kreativa 

strategier och slogans kan användas under olika tidsperioder. Men alla kreativa 

strategier och slogans skall ha det gemensamma målet att skapa konsekvent kunskap om 

varumärket hos konsumenterna. Strategin för varumärket ändras däremot sällan och 

hålls relativt konstant över tiden105  

Det kan ibland hända att ett varumärke associeras till en specifik plats eller till ett 

specifikt användningsområde. Marknadsföringen kan här hjälpa konsumenten att hitta 

nya användningsområden för varumärke. Vid utformningen av ett 

marknadsföringsprogram som har syftet att vidga konsumentens vyer angående 

användningsområdet, tar Keller upp två viktiga faktorer: 

• Kommunicera till konsumenten när det är lämpligt att använda varumärket och vilka 

fördelar det innebär att använda varumärket mer frekvent i resterande situationer 

eller i nya situationer. 

• Påminn konsumenterna att använda varumärket vid situationer som liknar de 

situationer där varumärket redan används. 106 

För att stärka ett varumärke kan en utformning av ett nytt marknadsföringsprogram 

användas som verktyg för att förbättra styrkan, preferensen och unikheten med 

varumärkesassociationerna. Det är dessa komponenter som bygger upp varumärkets 

image. Det kan vara så att tidigare positiva varumärkesassociationer har försvagats av 

någon anledning och negativa varumärkesassociationer kan behövas neutraliseras. 

 
104 Parente (2006) 
105 Keller (1999) 
106 Ibid 
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Dessutom kan det finnas ett behov av att lägga till fler positiva 

varumärkesassociationer.107 

En ny bilmodell är en utökning av företagets sortiment och dess associationer flyter ofta 

samman med de associationer som konsumenter har för bilmodellens varumärke. Detta 

medför att det blir svårt för företag att kommunicera ut den nya bilmodellens budskap, 

om den skiljer sig från det budskap som varumärket är förknippad med. Detta 

resonemang ligger i linje med litteraturen om ett utökat produktsortiment som säger att 

konsumenten automatiskt sätter företagets kvalitetsnivå på den nya bilmodellen, trots att 

kvalitén på den nya bilmodellen har förbättrats.108 

3 . 2 . 6  V A R U M Ä R K E T S  U N I K H E T  

Möjligheterna för företag att erbjuda marknaden något unikt och på så sätt locka till sig 

kunder blir all färre eftersom teknologin går mot att bli allt mer avancerad, samtidigt 

som produkterna bli allt mer jämlika. Omständigheterna bidrar till en ökad konkurrens 

och en lösning för företaget blir att använda sig av en värdeskapande strategi.109 En 

värdeskapande strategi ökar möjligheten för företaget att nå synergieffekter genom att 

företagets identitet även sätter sin prägel på produkterna och servicen, vilket bidrar till 

att produkternas unikhet ökar.110 Ett misstag som gjorts i återkommande fall är att 

företag har arbetat hårt med att göra sitt varumärke unikt, men effekten har blivit att 

varumärkets attribut har associerats till konkurrenters varumärken. För att undvika detta 

bör företaget göra en långsiktig strategisk plan och vara aktiva med att se över 

varumärkets situation under hela dess livscykel.111  

En av de grundläggande aspekterna vid arbete med ett företags varumärke är att göra 

det unikt. För att företagets produkter inte skall ses som en i mängden, görs 

ansträngningar för att skapa någon form av utmärkelse som gör varumärket unikt.112 

Unika egenskaper hos varumärket skapar konkurrensfördelar för företaget. Det finns en 

anledning att välja ett varumärke framför ett annat om det skiljer sig från andra 

varumärken. Man bör skilja på det som gör varumärket unikt och det som gör produkten 

unik. Ett exempel på unika varumärken är Coca-Cola och Pepsi som båda säljer samma 

 
107 Keller (1999) 
108 Sullivan (1998) och Martinez, Montaner & Pina (2008) 
109 Normann & Ramirez (1993) 
110 Anisimova (2007) 
111 Aaker (2003) 
112 McQuistion (2004)  ur Wong & Merrilees (2008) 
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produkt, men låter varumärket skilja dem åt. 113 Det har argumenterats för att 

varumärken med unika fördelar är mer gångbart än att fokusera på produktens attribut 

så som kvalitet.114  

Ett varumärke är mer än ett namn på en produkt. Det unika med varumärket skall 

representera olika aspekter av varumärket som är tillräckligt relevanta och 

betydelsefulla för ett stort inflytande på målgruppen. Detta är viktigt för att 

konsumenten skall välja att konsumera ett specifikt varumärke. För att upprätthålla ett 

unikt varumärke på lång sikt bör det finnas en tydlig varumärkesvision som kan 

användas vid utformning av varumärkesbaserade strategier.115 Unikhet med varumärket 

kan till exempel uppnås genom positionering av ett varumärke, vilket kan skapa en 

image som gör att konsumenterna ser vilka unika värden som varumärket erbjuder. 116  

Många konsumenter gör ingen skillnad på konkurrerande varumärken, vilket gör det 

svårt att skapa och upprätthålla ett unikt varumärke. Med dagens teknik är det enkelt 

att kopiera ett annat företags nyutvecklade eller förbättrade produkt, vilket medför 

problem vid positionering utifrån de produktrelaterade attributen. Har flera varumärken 

liknande produkter samtidigt som varumärkena inte erbjuder kunden något unikt, 

kommer priset troligen att bli den avgörande faktorn för vilken produkt kunden i 

slutändan väljer att konsumera.117  

Attribut är en komponent som kan användas för att göra ett varumärke unikt. Studien 

”Meaningful Brands From Meaningless Differentation: The Dependence on Irrelevant 

Attributes” visade att genom att lägga till attribut kunde ett högre pris tas ut för 

produkten. Även fast attributen inte hade något med de svarandes val av produkt att 

göra, visade det sig att är de svarande även då var beredda att betala ett högre pris 

för produkten.118  

  

 
113 Aaker (2003)  
114 Aaker (2003) och Agres & Dubitsky (1996) ur Wong & Merrilees (2008)  
115 Davis (2002), Chernatony (2001), Hatch & Schultz (2001), Urde (1994, 1999) ur Wong & Merrilees (2008) 
116 Wong & Merrilees (2008)  
117 Aaker (2003) 
118 Carpenter, Glazer, Nakamoto (1994) ur Aaker (2003) 



LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

40 

                                            

3.3 Gemensam v.s. unik 
Vid nyttjande av produktplattformar blir följden att slutprodukterna innehåller 

gemensamma komponenter samtidigt som produkterna marknadsförs som unika med 

hjälp av olika varumärken. Företag tar betalt för vad som är unikt med varumärket, men 

produkten som kunden köper är egentligen inte är särskilt unik, vilket i många fall 

bevaras som en hemlighet.119 

Bilbranschen använder sig av produktplattformar delvis för att de hjälper företag att nå 

sina kortsiktiga vinstmål samt genererar kassaflöde. Kundernas unika 

varumärkesassociationer skapar möjlighet för företag att ta ut ett högre pris, trots att 

produktens materiella unika karaktär har försvunnit vid nyttjande av en gemensam 

produktplattform.120 Att flera varumärken nyttjar samma produktplattform har blivit 

aktuellt på grund av företagsförvärv, sammanslagningar, allianser och joint venture. Det 

är ofta de finansiella synergieffekterna som företag vill åt när de väljer att dela en 

produktplattform. Vid användning av en produktplattform skapas de två motsatserna 

gemensamma och unika komponenter som måste balanseras. De gemensamma 

komponenterna används för att kostnadsbespara medan de unika komponenterna gör 

det möjligt för produkten att fysiskt särskiljas från konkurrenternas. 121  

Ett varumärke måste vara unikt122 och det finns en risk att varumärkets produkter blir allt 

för lika ett annat varumärkes produkter om de produceras på samma produktplattform. 

Det blir därför viktigt att med hjälp av marknadskommunikationen göra varumärket 

unikt.123 Produktplattformar skapar problem med integritet eftersom flera biltillverkare 

använder sig av samma produktplattformar. För att vidmakthålla en 

produktdifferentiering och inte enbart särskilja produkterna med hjälp av varumärket, 

används specialutformade bildelar för att bilmodellerna skall skilja sig från varandra. 

Trots specialutformade bildelar kan känslan och funktionen som en bilmodell innehar 

påminna om de köregenskaper som en utav de andra varumärkenas bilmodeller på 

produktplattformen innehar. Det blir även svårare för bilföretag att utveckla 

sammanhängande marknadsföringsstrategier gällande varumärkesseparation och 

produkt differentiering när företag inte har kontroll över alla varumärken som använder 

 
119 Olson (2008) 
120 Ibid 
121 Karlsson & Sköld (2007) 
122 Aaker (2003) ur Wong & Merrilees (2008) 
123 Sköld & Karlsson (2007) 
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sig av produktplattformen.124 Dessutom är produktplattformar ofta tekniskt avancerade 

och för att tekniken skall fungera på samtliga av produktplattformarnas produkter, kan 

det i vissa fall leda till att företaget måste överge den struktur som helt är förknippat 

med ett av varumärkena.125  

Om två bilmodeller är identiska finns det ingen anledning att betala ett högre pris för 

den ena bilmodellen. Trots detta påstående visar studien ”How Brand Names Affect the 

Demand for Twin Automobiles” att konsumenter inte ser två bilmodeller som är 

producerade på samma produktplattform som perfekta substitut, utan prisskillnaden 

består i att bilmodellernas varumärken skiljer dem åt. Eftersom konsumenten värdesätter 

ett varumärkes image medför det möjligheter för företag att använda ett varumärke 

som metod för att differentiera identiska produkter.126 Att företagen differentierar 

produkterna med hjälp av sitt varumärke stöds även av citatet;  

”apart from its round headlights and larger than life front and rear VW Bbadge, it (VW 
Lupo) doesn´t look terribly different from the luckless SEAT Arosa,…, it calls for astute 

marketing to justify the premium price charged for the Volkswagen version”127 

Uttalandet ovan kan leda till att konsumenter byter varumärke på grund av att ingen 

skillnad går att se mellan bilmodellerna. Det är dock inte säkerställt hur djupt ett uttryck 

som ovan kan tränga in i konsumenternas medvetande, ett varumärke kan inte ändras 

endast genom att se på hur tillverkningen av produkten genomförs.128 

Konsumenterna har inte alltid vetskap om produktplattformar och vilka delar på 

bilmodellerna som är gemensamma. Men samhällets ökade informationsflöde medför 

möjligheter att få tag på information som kan medföra att konsumenten inser att 

produkternas materiella karaktär inte i så stor utsträckning skiljer sig åt. Studien ”The 

implication of platfom sharing on brand value” undersöker vad som händer med 

varumärket när konsumenten får reda på plattformdelandet. Resultat visade att 

konsumenterna värderade varumärkena på produktplattformen mindre unika och ärliga. 

Dessutom kom studien fram till att ett premiumvarumärke gynnas av en unik materiell 

design- eller teknikdrag som skiljer sig från budgetvarumärken som produceras på en 

 
124 Wells (2001) 
125 Karlsson & Sköld (2007) 
126 Sullivan (2009) 
127 AID Newsletter 9818, p.9 ur Wells (2001) 
128 Wells (2001) 
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gemensam produktplattform. Studien visade även att det var bäst att marknadsföra 

premiumvarumärket som ”produktplattformsägaren” istället för tvärt om. Det fanns även 

möjlighet att på kort sikt lura konsumenten att se skillnad på produkterna. Företag borde 

särskilja bilmodeller som produceras på samma produktplattform genom att byta ut 

delar av produktplattformarnas komponenter till varumärkes egna delar, samt ständigt 

förbättra och förnya produkterna på produktplattformen för att konkurrenterna inte 

skall ha möjlighet att kopiera.129 

 
129 Olson (2008) 
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4. EMPIRI 
 

Figur 3 visar förhållandet mellan företag, varumärke, bilmodell och plattform. Ford 
Motor Company äger varumärket Volvo som producerar bilmodell XC60. Tata Group 
äger varumärket Land Rover som producerar bilmodell Freelander 2. Båda 
bilmodellerna är producerade på EUCD plattformen.  

 

 

FIGUR 3: EMPIRIBESKRIVNING, EGEN KONSTRUKTION  

4.1 EUCD-PLATTFORMEN 
För att företag inom bilbranschen skall kvarhålla sin konkurrenskraft måste nya 

produktplattformar utvecklas som både ökar flexibiliteten och produktiviteten vid 

tillverknigen. EUCD-plattformen (European C/D-klass plattform), även kallad C1-plus och 

Volvo P24 plattform, är Fords globala plattform som används för att producera 

medelstora europeiska bilmodeller. EUCD-plattformen introducerades 2006 och är en 

utveckling av Fords C1-plattform som är byggd för att endast tillverka bilmodeller inom 

B/C-klassen. Komponenter som delas mellan plattformarna är bland annat fjärdring, 

broms och elektroniksystem.130  

Den materiella kostnaden för EUCD-plattformen beräknas uppgå till 26,3 miljoner Euro 

och anses inom den närmsta framtiden vara Fords flaggskepp vid produktion av nya 

bilmodeller i Gent. EUCD-plattformen är konstruerad för att klara av att tillverka Volvo-

bilar med varumärkets egna motorer, vilket är av betydelse för Volvos 

säkerhetstänkande. Samtidigt är EUCD-plattformen utvecklad för att kunna tillverka 

 
130 Tankard (2004) 
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bilmodeller inom varumärkena Ford, Land Rover och Jaguar,131 där Land Rover och 

Jaguars bilmodeller produceras på plattformen i Halewood England.132  

EUCD-plattformen är utvecklad för att tillverka ett flertal olika bilmodeller. De första 

bilmodellerna som producerades på plattformen var Volvos S80, Fords S-MAX och 

Galaxy. Dessa introducerades under bilmässan i Genève 2006. Idag tillverkas 

bilmodellerna XC60, Freelander 2 och Ford Mondeo på EUCD-plattformen och i 

framtiden kommer bilmodellerna Volvo S60, Jaguar Crossover samt Land Rover 7-sätes 

SUV att produceras på plattformen. 

  

 
131 Mazda Forums (2003)  
132 Kroes (2008) och Autoweek (2006) 
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4 . 1 . 1  T E K N I S K  J Ä M F Ö R E L S E  

Tabellen nedan (tabell 1) visar en teknisk jämförelse mellan bilmodellerna Volvo 

XC60 D5 (185 hk) och Land Rover Freelander 2 TD4 (152hk). 

Teknisk jämförelse 
 Volvo XC60 D5 (185 hk) Land Rover Freelander 

2, TD4 (152 hk) 
Grundpris 367 900 299 000 
Motor 
Antal cylindrar 
Cylindervolym cm3 
Miljöklass 
Kraftöverföring 
 
Styrning 
Bromssystem, typ 
 

 
5 
2400 
2005 
Drivning fram/bak via 
Haldex 
Kuggstång. Servo 
ABS system med EBD 
(Electronic Brake 
Distribution) 

 
4 
2179 
2005 
Drivning fram/bak via 
Haldex 
Kuggstång. Servo 
ABS system med EBA 
(Electronic Brake Assist) 

Mått 
Tjänstevikt kg manuell 
Maxlast kg manuell 
Längd mm 
Bredd mm 
Höjd mm 
Bagagevolym (nedfällt baksäte) 
Takhöjd (interiör) mm utan/med 
taklucka/glaslucka  
Benutrymme fram mm 
Benutrymme bak mm 

 
1824 
670 
4628 
1891 
1713 
1907 l 
990/960 
 
1047 
924 

 
1845 
660 
4500 
2005 
1740 
1670 l 
1000/1020 
 
990 
925 

Prestanda 
0-100 km/h s man/aut 
Toppfart km/h man/aut 

 
9,5/9,9 
205/200 

 
11,7/11,2 
181/181 

Bränsleförbrukning 
Stadskörning man/aut 
Landsväg man/aut 
Blandad körning man/aut 
Co2 (g/km) man/aut 

 
9,8/10,9 
7,5/8,3 
7,5/8,3 
199/219 

 
9,2/11.0 
6,2/6,8 
7,5/8,5 
194/224 

Garantier 
Fabriksgaranti år 
Rostskyddsgaranti år 
Vagnskadegaranti år 
Assistans år 

 
2 
12 
3 
3 

 
3 
6 
3 
3 

Buller i kupén dB(A) 
100 km/h 

 
63 

 
73 

 

TABELL 1: TEKNISK JÄMFÖRELSE 
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Den tekniska jämförelsen, se tabell 1, visar bland annat att XC60 och Freelander 2 

skiljer sig i pris, då XC60 kostar från 367 900 kronor medan en Freelander 2 kostar 

från 299 000 kronor. Tabellen visar även att fyrhjulsdriften hos XC60 och Freelander 2 

är den samma. Båda bilarna har en Haldex Generation 4-koppling för kraftöverföring 

från fram till bakhjulen (AWD). Freelander 2 bytte under våren 2008 fyrhjulsdriftsystem 

från en Generation 3-koppling till en Generation 4-koppling, medan XC60 ända från 

introduktionen har varit utrustad med en Generation 4-koppling. Kopplingarna som 

installerats i de två bilarna är hårdvarumässigt (mekaniskt) identiska, men det finns små 

skillnader i mjukvaran som är anpassad till respektive bilmodell.133 Vidare går det att 

utläsa från den tekniska jämförelsen att båda bilmodellerna väger ungefär lika mycket 

och har nästan samma maxlast. XC60 är 128 mm längre än Freelander 2, men 

Freelander 2 är 114 mm bredare och 27 mm högre. Ingen större skillnader i mått går 

därför att utläsa. Data som visar prestanda och bränsleförbrukning är beroende på 

motorkapacitet och kan därför skilja inom bilmodellerna. Vid köp av Freelander 2 

medföljer ett års längre fabriksgaranti, medan vid köp av XC60 ges en dubbelt så lång 

rostskyddsgaranti. Att utge garanti är kostsamt för företagen och kan påverka 

prissättningen på bilmodellen.  

  

 
133 Bruck (2009) 
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4.2 FALLSTUDIE 1 VOLVO XC60 
4 . 2 . 1  F O R D  M O T O R  C O M P A N Y  

Entreprenören Henry Ford var år 1896 klar med tillverkningen av bilen Quadicykle, den 

första bilen som producerats under varumärket Ford. Bilen kunde ta sig fram i en 

hastighet på åtta kilometer i timmen och såldes för 200 USD dollar. Genom 

framgångsagor som den revolutionerande uppfinningen löpande bandet och tillverkning 

av den första ”världsbilen” T-Forden134 har Ford vuxit till att idag vara den näst största 

bilkoncernen i USA.135 Koncernens huvudkontor har sedan starten vart belägen i 

Dearborn, Michigan i USA men har verksamheter runt om i hela världen.136 Ford Motor 

Company, äger för nuvarande bland annat de fem bilmärkena Ford, Lincoln, Mercury, 

Mazda och Volvo. I Sverige säljs tre av de fem bilmärkena nämligen Ford, Mazda och 

Volvo.137 Liksom andra bilkoncerner har Ford Motor Company haft det svårt under 

senaste tiden, vilket resulterat i en förlust på 14,6 miljarder USD dollar 2008.138  

 

Ford Motor Company köpte 1999 Volvo Car Corporation (VCC) bland annat för att 

stärka sin position på den europeiska marknaden och för att bättra på sin 

säkerhetsimage. Ford Motor Company hade problem med sitt kvalitetsrykte och 
 

134 Hökenberg (2000) 
135 Dagens industri (2008) 
136 Söderman (2002) 
137 Ford (2007) 
138 Bergman (2009) 
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hoppades på att VCC skulle bidra till förbättring av säkerhetsimagen för samtliga 

varumärken inom koncernen. Den kanske viktigaste anledningen till uppköpet sägs dock 

vara för att komma åt problemet med överproduktion, produktionskostnader och hård 

konkurrens med små marginaler.139Som visas i figur 4 innebar uppköpet att Ford Motor 

Company även blev ägare till det nordiska säljbolaget Volvo Personvagnar Sverige AB. 

VCC är moderbolaget som globalt har hand om Volvo-bilarna och som har flera 

säljbolag runt om i världen som ansvarar för ett specifikt geografisk område. Ett krav 

som Volvo ställde på Ford Motor Company vid uppköpet var att varumärket Volvo 

skulle delas mellan VCC och nuvarande Volvo Group.140 Men eftersom Ford Motor 

Company var ute efter just varumärket förklarade Bill Ford, dåvarande ordförande för 

Ford Motor Company, att syftet var att förstärka Volvos personlighet och inte att ändra 

på den. Jacques Nasser, efterträdande ordförande för Ford Motor Company, menade 

att Volvo var ett varumärke av högsta klass som tillförde Ford något de saknade.141  

4 . 2 . 2  V O L V O  C A R  C O R P O R A T I O N  

AB Volvo grundades av Gustaf Larson och Assar Gabrielsson i Göteborg 1927.142 De 

var båda anställda på det svenska företaget SKF som var ägare av AB Volvo fram till 

noteringen på Stockholmsbörsen 1935. Under årens lopp har Volvo producerats nära 15 

miljoner bilar och dessutom miljontals lastbilar, flygplan, bussar och båtar under 

varumärket Volvo.143  

 

 
FIGUR 5: VARUMÄRKET VOLVO 

 
139 Olsson (1999) 
140 Hökenberg (2000) 
141 Söderman (2002) 
142 Volvo cars “B” (2009) 
143 Volvo cars “C” (2008) 
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Som visas i figur 5 delas varumärket Volvo av Ford Motor Company och Volvo Group. 

Volvo Group har sex dotterbolag som samtliga bär Volvos varumärke, medan Ford 

Motor Company har ett dotterbolag, VCC, som nyttjar varumärket. 

VCC är ett globalt företag vars huvudkontor ligger i Göteborg. Antalet anställda i 

januari 2009 var omkring 20 000 personer. Under 2008 sålde företaget totalt 374 

297 bilar vilket var en minskning med 18,3 procent jämfört med rekordåret 2007. Trots 

minskningen växte den brittiska och den östeuropeiska marknaden, medan den svenska 

och amerikanska marknadens försäljningssiffror sjönk. Över hälften av de producerade 

bilarna kom från VCC största fabrik, belägen i Gent. 2008 startade VCC 

miljöprogrammet DRIVe, där bilarna C30, S40, V50 och XC60 ingår.144  

Även VCC påverkades av finanskrisen och gjorde en förlust på 11,7 miljarder kronor 

2008.145 Ford Motor Company menar att det är lägre volymer, felaktig prissättning och 

dåliga växelkurser som ligger bakom förlusten.146 För nuvarande finns spekulationer på 

att VCC återigen kommer att säljas och bland intressenterna finns de kinesiska 

biltillverkarna Chery och SAIC.147  

4 . 2 . 3  V A R U M Ä R K E T  V O L V O  

Volvo är ett välkänt varumärke på den svenska marknaden men trots detta strävar 

Volvo efter att öka medvetenheten om varumärket. Mariella Delgado, marknadschef på 

Volvo Personvagnar Sverige AB hävdar att människor känner till företaget men att de 

har mindre kännedom om Volvos olika bilmodeller.148  

Begreppen kvalitet, säkerhet och miljöskydd ingår alla i Volvos värderingar och skall 

återspeglas i hur företaget utvecklar sina produkter, hur de agerar i samhället och hur 

de närmar sig sina kunder och anställda.149 Säkerhet har ända sedan Volvo grundades 

varit en ledstjärna för varumärket och har blivit en association som förknippas med 

varumärket. Tidigare var Volvo ensam om att starkt betona vikten av säkerhet. De 

konkurrerande varumärkena kan bevisa att de är lika säkra som Volvo genom resultatet 

i de internationella säkerhetstesterna. 1993 lade Volvo till tre nya kärnvärden för 

 
144 Volvo cars “B” (2009) 
145 Svenska dagbladet (2009) 
146 Lindqvist Sjöström (2009) 
147 Ibid 
148 Mårtenson (2009) 
149 Volvo Group (2009) 
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varumärket nämligen körglädje, spänning och design. Idag vill Volvo även associeras 

med att vara miljöinriktad, detta trots en undersökning med 3000 Volvo-kunder som 

visade att miljöomsorg inte är något avgörande köpbeteende. Det finns en annan aspekt 

på miljöfrågan nämligen att om konsumenten vet att varumärket står för 

miljömedvetenhet bidrar det till att konsumenten känner att den har gjort rätt val och 

kan stilla sitt samvete för miljön.150 Uppgiften som Volvo Personvagnar Sverige AB gav 

reklambyrån Forsmans & Bodenfors vid det inledande samarbetet var att höja priset på 

Volvo Personvagnar Sveriges produkter och samtidigt behålla marknadsandelen, ett mål 

som eftersträvas även idag.  

Att använda sig av en grafisk profil är viktigt för att skapa enhetlighet i 

kommunikationen. Till exempel har Volvo regler för utformning av allt från fordon till 

byggnader, utställningar, sponsring och evenemang, 151 men de har även en 

välutarbetat grafisk mall som bland annat reklambyrån Forsmans & Bodenfors använder 

sig av i sitt arbete med kommunikationen.  

 

 

 

 FIGUR 6: VOLVO LOGOTYP 

Volvos logotyp, se figur 6, föreställer en järnring med en diagonal pil som pekar upp 

mot höger. Symbolen är det forna kemiska tecknet för järn, men det symboliserar även 

planeten mars och det manliga könet. Tanken med symbolen var att den skulle 

symbolisera den svenska järnindustrin. Symbolen utvecklades med ett horisontellt blått 

band med den vita texten Volvo på. Logotypen återfinns idag bland annat i mitten av 

ratten på varje Volvo bil.152  

  

                                             
150 Mårtenson (2009) 
151 Ibid 
152 Volvo cars “C”(2008) 
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4 . 2 . 4  X C 6 0  

I augusti 2008 stod den första XC60 klar från fabriken i Gent153 och under hösten 

samma år lanserades bilen i Sverige.154 VCC har som mål att sälja totalt 50 000 XC60 

per år och de största marknaderna för bilmodellen planeras bli USA, Tyskland, 

Storbritannien, Ryssland och Kina. Vid lanseringen av XC60 kunde bilmodellen köpas 

med tre olika motoralternativ i Sverige, T6 som ger 230hk eller dieselmotorn D5 som ger 

antingen 185hk eller 163hk. 155 Grundpriset för en XC60 2,4 d med 163hk är ca 

352 900 kronor, vilket betyder att bilmodellen tillhör Volvos övre prissegment.156  

VCC ser XC60 som en sportig bil med en smakfull yttre och inre design.157 Steve Mattins 

är designern bakom bilmodellen XC60 och hade i uppdrag att designa en gedigen bil 

som framöver skulle bana vägen för de framtida karaktäristiska formerna för Volvo-

bilarna.158  Volvo har tidigare framhävt de skandinaviska särdragen, elegans och 

tidlöshet, vid design av nya bilmodeller. Nu handlar det om att göra djupare avtryck 

genom att använda sig av uttrycksfulla och emotionella former. Ett exempel på detta är 

positionsljusen närmst grillen som tillsammans med strålkastarna ger en aggressiv 

utstrålning och framhäver motorhuvens v-form, se figur 7. Steve Mattins har även arbetat 

med att få XC60 att se muskulös ut, den muskulösa prägeln uttrycks bland annat genom 

de stora däcken med 20-tumsfäljar, avståndet till marken och de höga bakljusens 

form.159 Bakljusen form är karaktäristiska för hela Volvos bilpark och har även en 

säkerhetsfunktion eftersom de innehåller dubbla positionsljus på respektive sida om 

bilen.160 

 

 

 

 

 

FIGUR 7: XC60                                              
153 Car24 (2008) 
154 Moen (2009) 
155 Svensson (2008) 
156 Volvo Cars ”D” (2009) 
157 Volvo Cars “E”  (2008) 
158 Pollard (2008) 
159 Cederström (2006) 
160 Maasing (2008) 
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Som standard i XC60 följer systemet City Safety som skall mildra eller förhindra 

kollisioner vid låga hastigheter. Om föraren inte själv börjar bromsa rycker City Safety 

in och bromsar bilen.161 Det finns ytterligare tekniska lösningar i bilmodellen för att 

bidra till en ökad säkerhet, bland annat finns Collision Warning med autobroms. 

Collision Warning bygger på en kamerabaserad teknik som varnar om bilisten kommer 

för nära en främre billist vid körning på motorväg. Lane Departure Warning är en 

annan teknisk lösning i XC60 som varnar om föraren i bilen oavsiktligt korsar en 

filmarkering vid en hastighet över 65 km/h. Förutom nämnda tekniska system finns flera 

andra liknande system som är till för att höja säkerheten.162 

4 . 2 . 5  F O R S M A N S  &  B O D E N F O R S  

Volvo Personvagnar Sverige AB har valt att använda sig av reklambyrån Forsmans & 

Bodenfors vid kommunikation i Norden. Forsmans & Bodenfors hade år 2008 runt 100 

anställda och en omsättning på 329 miljoner kronor. Byrån har kontor både i centrala 

Göteborg och i Stockholm och har fått flera utmärkelser, bland annat har de blivit 

utsedda till Sveriges bästa reklambyrå 15 år i rad.163 Volvo Personvagnar Sverige AB 

har anlitat Forsmans & Bodenfors i cirka 15 år för marknadsföring av Volvos samtliga 

bilmodeller och på så sätt har ett nära samarbete mellan företagen utvecklats. Både när 

det gäller långsiktiga och kortsiktiga strategier arbetar Forsmans & Bodenfors integrerat 

med både Volvo Car Corporation och med Volvo Personvagnar Sverige AB. Men det är 

i slutändan Volvo Personvagnar Sverige AB som beslutar hur varumärket Volvo skall 

kommuniceras i Sverige. Volvo Personvagnar Sverige AB förser Forsmans & Bodenfors 

med en kortfattad beskrivning av vad de vill kommunicera i reklamkampanjen, i 

dokumentet framgår det tydligt vilken målgrupp de vill nå ut till, vilken budget de tänkt 

sig, vilka mediekanaler som är intressanta, tidsplanen för projektet, huvudkonkurrenter 

samt vilka styrkor och svagheter de ser med produkten. Utifrån den kortfattade 

beskrivningen ger Forsmans & Bodenfors flera förslag på reklamkampanjer och 

tillsammans med Volvo Personvagnar Sverige AB enas de om ett slutgiltigt förslag. En 

intervju har gjorts med projektledaren Anders Bothén på Forsmans & Bodenfors kontor i 

Göteborg. Anders Bothén har tidigare under flera år arbetat med marknadsföring och 

reklam på Volvo Personvagnar Sverige AB.164  

 
161 Wedberg (2008) 
162 Volvo Cars ”F” (2009) 
163 Forsman och Bodenfors (2009) 
164 Bothén (2009) 
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4 . 2 . 6  M A R K N A D  O C H  P O T E N T I E L L A  K U N D E R  

Volvos strategi för hemmamarknaden skiljer sig från den globala strategin. Delvis för att 

på hemmamarknaden har Volvo en högre marknadsandel (20 procent i Sverige) och för 

att varumärket är välkänt, vilket innebär att informationen kommuniceras annorlunda till 

skillnad från den globala marknaden där Volvos marknadsandel endast är en procent. 

Det globala uppdraget för att göra reklam för Volvos varumärke och för att lansera 

bilmodeller har en byråkonstellation som heter Arnold/Nitro. Det viktigaste för Volvo när 

de valde reklambyrå till den globala kommunikationen var att företaget uppvisade en 

hög grad av kreativitet. Mest kreativa var reklambyrån Arnold, en nordamerikansk byrå 

med huvudkontor i Boston och reklambyrån Nitro med kontor i London som tillsammans 

bildade Arnold/Nitro.165  

Det Volvo ville förmedla med XC60 i Sverige i samband med reklamkampanjen var 

säkerhet, miljö och bränsleekonomi. Varav orden ”Snålast i klassen, säkrast i världen” 

används som slogan. Miljökopplingen var viktig att förmedla i reklamkampanjen 

eftersom det var mycket diskussioner kring miljön när XC60 lanserades. Eftersom stora 

bensintörstiga suvar har tappat marknadsandelar i Sverige var det viktigt att 

positionera XC60 på rätt sätt, så att bilmodellen inte skulle uppfattas som en produkt 

som folk slår ifrån sig. Volvos bilmodeller uppfattades av många som bensintörstiga och 

Volvo ville berätta för omvärlden att de nya bilmodellerna har lägre bensinförbrukning. 

Volvo ville även förmedla XC60 med en modern design och teknologiskt tänkande.166  

Målet med reklamkampanjen vid lanseringen av XC60 var att informera den breda 

allmänheten om att det lanserats en ny bilmodell, samt att få besökare till 

återförsäljarna. Det fanns även en ambition om att stärka varumärket. För att följa upp 

hur reklamkampanjen gick gjorde Forsmans & Bodenfors mätningar kvartalsvis. Då 

mättes faktorer som lojaliteten och preferenser till varumärket samt försäljnings siffror, 

besökare hos återförsäljare och antal provkörningar som genomförts. 167 

  

 
165 Ibid 
166 Ibid 
167 Ibid 
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4 . 2 . 7  M E D I A  

Vid lanseringen av XC60 började reklamkampanjen med en förlanseringsperiod. Under 

förlanseringsperioden vände sig kommunikationen mot potentiella kunder och försökte 

väcka deras intresse för bilmodellen. Under den perioden lades den nya micro sajten 

upp för XC60 för att kunder skulle kunna lägga en order på bilen.  Under veckan som 

XC60 började säljas i Sverige gick reklamkampanjen in i sin andra fas, aktivitetsveckan. 

”Då mobiliserar vi hela Volvohandeln och har alla demovagnar på plats och så drar vi på i 

media.” säger Anders Bothén och beskriver med entusiasm den här fasen som innebär en 

kombination av media som TV, morgonpress, utomhusreklam och Internet. I samtliga 

medier gick det under veckan att se reklam om XC60. Den sista fasen i 

reklamkampanjen blev att efter ungefär sex månader följa upp kommunikationen med 

en andra våg för att påminna om produkten.168  

Vid lansering av en ny bilmodell vänder sig Volvo till breda medier, de talar till alla och 

inte endast till den grupp som de tror kommer att köpa bilen. En bilmodell har en livstid 

på mellan fem till sju år och under den tiden kommunicerar Volvo kontinuerligt med 

marknaden. Volvos val av media hänger till stor del samman med det budskap som de 

vill kommunicera. Till exempel bör inte allt för långa eller komplexa budskap användas 

vid utomhusreklam eftersom konsumenten då inte hinner med att läsa vad det står.169  

Att vara konsekvent i sin kommunikation är viktigt för Volvo. Därför används så mycket 

som möjligt av Volvos kreativa produktion över hela världen. Till exempel har Volvo ett 

globalt galleri av bilder som samtliga reklambyråer använder sig av. Ett annat exempel 

på att Volvo försöker vara konsekventa i sin kommunikation är TV-spotten för XC60 där 

introt var en del av den globala kampanjens reklamfilm. Anledningen till att inte hela 

reklamfilmen kunde användas i Sverige var att reklamkampanjen i Sverige fokuserade 

mer på säkerhet och bränsleförbrukning än vad det gjordes globalt. Trots att det är dyrt 

med TV-reklam anser Anders Bothén att TV är det media som ger starkast genomslag 

och bland annat därför valde Volvo att använda sig av TV-reklam vid XC60’s 

reklamkampanj.  I reklamkampanjen användes även utomhusreklam, vilket går hand i 

hand med TV-reklamen eftersom den liksom TV-reklamen också användes i en till två 

veckor under aktivitetsveckan.170 

 
168 Bothén (2009) 
169 Ibid 
170 Bothén (2009) 
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Reklamkampanjen för XC60 använde sig även av morgonpress eftersom reklambyrån 

anser att morgonpress är ett effektivt sätt att kommunicera. Vid annonser i morgonpress 

anser Anders Bothén att det är viktigt att annonsen har något som gör att folk stannar till 

och läser annonsen. Under aktivitetsvecka användes helsidesannonser för XC60 i 

morgonpressen och efter någon vecka trappades annonseringen ner till allt mindre och 

kostnadseffektivare annonser.171  

Annonsen, se figur 8, är utformad av reklambyrån Forsmans & Bodenfors. I annonsen 

visas en bild på en glänsande sandfärgad XC60 tagit snett bak- och underifrån från 

vänster. Bilen är placerad i mitten av annonsen och har ett svenskt registreringsnummer. 

Den är dessutom parkerad eftersom bilens lyktor inte är tända. Annonsens bakgrund är 

helt vit. Överst i annonsen står texten understrukit med stora bokstäver och fet stil 

”…DANAMIC STABILITY AND TRACTION CONTROL, ROLL OVER PROTECTION SYSTEM, 

FORWARD COLLISION WARNING, EMERGENCY BRAKE LIGHT, WHIPLASH 

PROTECTION SYSTEM, DRIVER ALERT CONTROL, CITY SAFETY. ELLER MED ANDRA ORD: 

SÄKRAST I VÄRLDEN.” Från början är texten liten för att senare öka i storlek. Under 

bilen står texten: ” Nya Volvo XC60. Snålast i klassen. Säkrast i världen. Volvo for life.” 

Texten är svart med en brakgrund i samma färg som bilen. Till höger om texten finns 

Volvos logotyp.  

FIGUR 8: ANNONS XC60 

                                             
171 Ibid 
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I samband med reklamkampanjen av XC60 upprättades en microsajt på Volvos hemsida, 

se figurer 9. En microsajt är en del av en hemsida som ger information om ett visst 

område. På microsajten om XC60 fanns möjlighet för intresserade att få ta del av 

ytterligare information om bilmodellen. Bland annat gick det att beställa broschyrer, 

boka provkörning och ställa frågor på microsajten. För att locka folk in på hemsidan 

använde sig Forsmans & Bodenfors av banners som placerades på flera stora 

webbportaler så som Blocket-, MSN- och Aftonbladet.se. Syftet med att använda 

banners på stora webbportaler var att kommunikationen skulle riktas till den breda 

allmänheten.  

På microsajten, se figur 9, fanns en bild från XC60’s reklamfilm som visar en sandfärgad 

glänsande XC60 tagen fram- och underifrån snett från höger, så att bilens vänstra sida 

syns på bilden. Ljuset kommer bakifrån och ger en skugga framför bilen. Bilen är 

placerad i mitten av mircosajten och har ingen registreringsskylt. Bilen är i rörelse vilket 

de tända lyktorna och fäljarna indikerar. Bakgrunden visar en stadsmiljö. Texten ”Nya 

Volvo XC60 fantastisk och säker FRÅN CA 352 900” visas till vänster i bilden. Nedanför 

bilden finns menyraden upptäck med länkarna, inledning, säkerhet, design, prestanda 

och miljö. Volvos logotyp är placerad högst upp o det högra hörnet. 

 

 

 

 

 

 

 

Återförsäljarna är en annan viktig mediekanal vid reklamkampanjer 

av Volvos bilar. Det viktiga med bilarnas placering hos återförsäljarna är att bilarna får 

bra med utrymme och att kunden kan gå ifrån och betrakta bilen på avstånd. Det är 

även viktigt att separera nybilsförsäljningen från begagnatförsäljningen. Forsmans & 

Bodenfors försöker att påverka hur bilarna exponeras i hallarna, vilket innebär att de 

ser till att reklamkampanjens budskap har ett ansikte ända ut till återförsäljarna. 

FIGUR 9: HEMSIDA XC60 
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Kampanjen skall synas hela vägen och konsumenten skall känna igen sig från TV-

reklamen eller annonsen i morgonpressen. För att förmedla buskapet kan det räcka med 

att det hänger en affisch hos återförsäljaren som plockar hem budskapet i 

kampanjen.172 

  

 
172 Bothén (2009) 
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4.3 FALLSTUDIE 2 - LAND ROVER FREELANDER 2 
4 . 3 . 1  T A T A  G R O U P  

Tata Group är ett indiskt familjeägt konglomerat med en historia som sträcker sig 140 

år tillbaka i tiden. Koncernen äger 27 stora bolag inom ett flertal branscher där de 

största företagen är Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services, Tata Power, 

Tata Chemicals, Tata Tea, Indian Hotels samt Tata Communications. Tata Group har 

verksamheter runt om i världen och 61 procent av verksamheten är belägen utanför 

Indien. Huvudkontoret ligger i Bombay och företagets intäkter för 2007-2008 beräknas 

vara 62,5 miljarder Dollar .173 Inom Tata Group sker billtillverkningen av deras helägda 

dotterbolag Tata Motors. Tata Motors är Indiens största fordonstillverkare och sägs vara 

koncernens flaggskepp. Även Tata Motors har drabbats av den rådande 

lågkonjunkturen och har inhemska problem på grund av krisen på lånemarknaden. Detta 

har bland annat yttrat sig genom att flera lastbilstillverkande fabriker temporärt stängts 

ner.174  

Tata Motors köpte under mars 2008 de brittiska varumärkena Land Rover och Jaguar 

av Ford Motor Company för 2,3 miljarder Dollar .175 I samband med uppköpet slöts ett 

långtgående avtal med Ford Motor Company att fortsätta designa och utveckla Land 

Rover bilarna på samma produktplattform som tidigare. Detta innebar att Land Rover 

bilarna skulle fortsätta att bygga på samma komponenter och teknik som före 

uppköpet.176 Att verksamheten skulle fortsätta som tidigare tydliggjordes med ägarnas 

sammanfattning av affären med orden, ”business as usual”. Ratan Tata, ordförande för 

Tata Motors, sa vid uppköpet att han hade stor respekt för varumärket Land Rover och 

att Tata Motors skulle bevara varumärkets identitet samt bygga vidare på den 

konkurrenskraft varumärket Land Rover har.177  

4 . 3 . 2  L A N D  R O V E R  

Det brittiska varumärket Land Rover har sedan 1948 varit känt inom bilbranschen för 

sina terrängbilar.178 Sedan 1948 har Land Rover sålt över fyra miljoner bilar och av 

dessa beräknas två tredjedelar fortfarande vara i bruk. 179 Land Rovers sortiment 

 
173 Tata “A” (2009) 
174 Allt om motor (2008) 
175 Newsdesk “A” (2009) 
176

Tata “B” (2008) och Tata ”C” (2008) 
177 Tata ”D” (2008) 
178 Autoropa (2009) 
179 Land Rover ”C” (2007) och Land Rover ”D” (2007) 
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består av de fem bilmodellerna; Defender, Freelander, Discovery, Range Rover och 

Range Rover Sport.180 Land Rover har sitt huvudkontor i Warwickshire och sysselsätter i 

England omkring 11 000 personer varav den största delen arbetar med tillverkning.181 

År 2007 innebar rekordförsäljning för Land Rover med 226 395 sålda bilar, en ökning 

med 17,6 procent från 2006.182 Land Rovers största europeiska marknad är Italien och 

där såldes 16 000 bilar under 2008.183 

I Sverige importerades privat bilarmodeller från Land Rover fram till Volvo 

Personvagnar Sverige AB blev importör av varumärket. Idag arbetar 12 anställda på 

Volvo Personvagnar Sverige AB med Land Rovers importbolag på huvudkontor i 

Göteborg. Det finns 12 återförsäljare av Land Rover runt om i Sverige, sydligaste i 

Malmö och nordligaste belägen i Borlänge. Under 2008 såldes 700 Land Rover bilar i 

Sverige och i år beräknas mellan 400-500 bilar säljas. Siffrorna visar vilken liten 

marknadsandel varumärket har i Sverige. Anledningen till att prognosen för 2009 är 

lägre än föregående års försäljningssiffror beror bland annat på grund av att 2008 års 

försäljning avspeglar toppen av en högkonjunktur och för att två nya bilmodeller kom ut 

på marknaden.184 

Land Rover arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens inverkan på miljön. Med 

utgångspunkt från aktuella klimatförändringar har Land Rover valt att under de närmsta 

åren satsa 8,5 miljarder kronor på miljövänlig teknologi, miljövänlig bilproduktion, 

kompensation för CO2-utsläpp samt naturvårdande och humanitära insatser.185 Land 

Rovers utveckling av miljövänlig teknologi har medfört att utsläppen från Land Rovers 

fordon har minskat med 13 procent de senaste nio åren jämfört med snittet för 

motorindustrin som ligger på 9,7 procent.186  

  

 
180 Land Rover “E” (2007) 
181 Land Rover “F” (2009) 
182 The British embassy in Peru (2008) 
183 Wennerlund (2009) 
184 Ibid 
185 Wedberg (2008) 
186 Land Rover ”G” (2007) 
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4 . 3 . 3  V A R U M Ä R K E T  L A N D  R O V E R  

Att köra i terräng är inte något som alla bilmodeller klarar, men är en egenskap som 

Land Rover tycker att sina bilar har och som de tror är anledningen till att forskare och 

naturvårdare lockas till varumärket. Förutom den karakteristiska fyrhjulsdriften har Land 

Rovers bilmodeller anpassats för att klara av att klättra i branta lutningar utan att 

motorhuven slår i marken. 187 Land Rover beskriver sig själva som ett starkt varumärke 

som vill förmedla en äventyrsimage.188 De värden Land Rover vill att deras varumärke 

skall associeras med är frihet, äventyr, mod och framför allt äkthet.189  

Bilmodeller med varumärket Land Rover har enligt Land Rover själva associerats med 

god kvalité och en aktiv fritid. Varumärket har förknippats med ett brett segment av 

bilar allt från sportbil till familjebil vilket är något som kan bidra med positiva 

associationer till varumärket. Idag lägger Land Rover stor kraft på komforten och 

designen, men framförallt miljötänkandet.190 Land Rovers varumärke används inte 

enbart på bilmodeller utan även på kläder och utrustning. 

 Alla som köper en ny Land Rover bil får möjlighet att delta på en utbildning i terräng- 

och sparsamkörning. Det finns fyra platser runt om i Sverige för detta ändamål och 

syftet är att nybilsägaren skall få möjlighet att lära sig köra i terräng. Samtliga delar 

inom varumärket skall bidra till att varumärket kommunicera de värden som Land Rover 

vill förmedla med sitt varumärke.191  

En global varumärkesundersökning gjord av Land Rover visade att varumärket Land 

Rover var känt, men att få visste hur deras bilmodeller såg ut. Anledningen till detta tror 

Land Rover var att när bilmodellen Range Rover lanserades gjordes en gigantisk 

kampanj som medförde att bilmodellen blev mer av sitt eget varumärke. Därför brottas 

Land Rover idag med att få in varumärket i folks medvetanden.192 

 

 

FIGUR 10: LAND ROVER LOGOTYP 

                                             
187 Land Rover ”G” (2007) och Wennerlund (2009) 
188 Newsdesk ”B” (2008) och Lönnroth P‐O (2001) 
189 Land Rover ”H” (2007) 
190 Autoropa (2009) och Winnerlund (2009) 
191 Land Rover ”I” (2007) 
192 Wennerlund (2009) 
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Land Rovers logotyp, se figur 10, är oval med en grön bakgrundsfärg och den vita text 

Land Rover på ända sedan starten. De två bockarna som är kvar i loggan var innan 

formade som en krokig väg för att symbolisera terrängkörning.193 Land Rover använder 

sig av en grafiskprofil för att vara konsekvent i marknadsföringen. För nio år sedan 

bytte Land Rover sin grafiska färg från grönt till blått. Bytet av färg gjordes för att 

poängtera att företaget började en ny era gällande design och teknik.194 

4 . 3 . 4  F R E E L A N D E R  2  

Freelander introducerades 1997 som Land Rovers fjärde bilmodell och pionjär inom 

segmentet för små suvar. Bilmodellen har varit lönsam för Land Rover trots att modellens 

kvalité och prestationsnivå inte har ansetts vara den bästa.195 I samband med 

lanseringen av den nya Freelandern, Freelander 2, bevisade Land Rover att de fört 

utvecklingen framåt genom och fler konsumenter började intressera sig för fyrhjulsdrivna 

bilar.196 I januari 2007 introducerades Freelander 2 i Sverige.197 Samtliga Freelander 2 

produceras i Halewood i Liverpool. Sedan lanseringen har bilmodellen sålts i 76 000 

exemplar världen över.198 

Freelander 2 är en förbättring av den ursprungliga modellen Freelander.199 Modellen 

har justerats med komponenter från Land Rovers övriga bilmodeller och har på så sätt 

skapat en anknytning till varumärket. Freelander 2 är anpassad till Land Rovers design 

med en bred motorhuv samt material och layout i stil med bilmodellen Discovery.200 

Luftintaget på sidorna av Freelander 2 är något som återfinns i bilmodellen Range 

Rover Sport. 201 Dessutom kännetecknas Freelander 2, liksom Land Rovers övriga 

bilmodeller med en boxig design.202 

Land Rover har ett omfattande urval av tillbehör till Freelander 2 för att kunna 

tillgodose kundernas önskemål. I Sverige kan kunden välja mellan en 6-cylindrig 3,2 

liters bensinmotor från Volvo och en 2,2 liters turbodiesel till sin Freelander 2.203 Priset 

 
193 Wennerlund (2009), Newsdesk ”B” (2008)  och Lönnroth (2001) 
194 Wennerlund (2009) 
195 Lilja (2007) 
196 Land Rover ”C” (2007) 
197 Gustafsson (2009) 
198 Land Rover ”J” (2007) 
199 Land Rover ”K” (2009) 
200 Lilja (2007) 
201 Newsdesk ”C” (2009) 
202 Lilja (2007) 
203 Land Rover ”L” (2009) 
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för en Freelander 2 utrustad med diselmotor utan några extra tillbehör är cirka 299 

000 kronor.204  

Fyrhjulsystemet är producerad av svenska Haldex och är standard i Freelander 2. 

Systemet är uppbyggt så att kraften fördelar sig mellan fram och bakhjulen så att inget 

hjul skall gräva ner sig eller börja slira. Ytterligare en standard är Terrain Respons som 

Freelander 2 erhållt från Discovery 3. Terrain Respons är till för att anpassa bilen till 

aktuellt körförhållande så att gas och broms optimeras till underlaget bilen befinner sig 

på. Vidare har Freelander 2 aluminiumfälgar och en startknapp som standard. 

Bilmodellen har säkerhetsstandarder såsom panikbromsassistans, anti spinn-system, 

kurvbromskontroll, stabilitetskontroll och vältningsskydd.205 

4 . 3 . 5  P W M  A B  

Land Rover Sverige AB använder sig av reklambyrån PWM AB vid marknadsföring av 

sitt varumärke och av bilmodellerna i Sverige och Norge. PWM AB startades 2001 i 

Borås av Patrik Wennerlund som idag driver företaget tillsammans med Philip Winberg. 

Reklambyrån PWM AB arbetar med att starka identiteten hos företag och deras 

produkter. Reklambyrån anser att identiteten är viktig för att bygga upp ett företags 

styrka och den formas bland annat av den kommunikation som sker genom text-, bild-, 

formspråk och media utemot marknaden.206 2007 hade företaget en omsättning på 

3 742 000 kronor och har ett flertal kunder där deras största är Volvo Penta.207 

En intervju har genomförts med Patrik Wennerlund, grundare av reklambyrån PWM AB. 

Patrik Wennerlund har tidigare arbetat på Volvo Personvagnar Sverige AB i 15 år och 

gick över till att arbeta med Land Rover när VCC blev importör av varumärket. I 

samband med PWM AB:s uppstart 2001, kom Patrik Wennerlund i kontakt med Land 

Rover. PWM AB ansvarar för Land Rovers marknadsföring vilket innefattar utformning 

av dekaler, visitkort, events, butiksmaterial, broschyrer, hemsida med mera. Eftersom 

Land Rover har en liten marknadsandel i Sverige, anser Patrik Wennerlund att PWM AB 

är den rätta storleken på reklambyrå för företaget. Kommunikationsprocessen går 

snabbt och smidigt med reklambyrån eftersom Land Rover aldrig behöver ringa 

 
204 Ibid 
205 Land Rover ”B” (2009) 
206 Wennerlund (2009) och PWM AB ”A” (2009) 
207 PWM AB ”B” (2007) 
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ytterligare en part för att få den informationen de söker, skulle Land Rover använt sig 

av en större reklambyrå skulle det funnits en risk att kostnaderna ökat.208 

4 . 3 . 6  M A R K N A D  O C H  P O T E N T I E L L A  K U N D E R  

Det är Land Rover Sverige AB som beslutar vilka bilmodeller som skall importeras och i 

vilka färger. När en bilmodell bedöms vara för dyr för den svenska marknaden kan en 

standard göras om till att bli tillval för att grundpriset på bilmodellen skall sjunka. Om 

kunden önskar den borttagna funktionen på bilen är det något som kostar extra. En 

funktion som är standard i England behöver inte nödvändigtvis vara det i Sverige.209 

PWM AB får mycket information om hur kommunikationen skall utföras från England, 

därefter gör PWM AB om kommunikationen för att den skall passa den svenska 

marknaden. I Sverige används hårda budskap vid marknadsföring av en bilmodell, 

såsom fyrhjulsdrift, bensinsnål och bra packnings utrymme. Patrik Wennerlund tror inte 

att svensken låter sig luras av adjektiv så som fantastic och looks fine, ord som används 

vid marknadsföring i England.210 

Målgruppen styr val av text och bild i reklamkampanjer för Land Rovers bilar. Land 

Rovers bilmodeller har alla sina uttalade målgrupper, men gemensamt för 

målgrupperna är att konsumenten i fråga måste tjäna bra med pengar för att ha råd 

att köpa en Land Rover, vilket medför att personerna som äger en Land Rover oftast är 

lite äldre. Freelander- och Discoverys riktar sig till målgruppen familjer, Range Rover 

Sport riktar sig mot singelkillen, Rang Rover till den äldre och Defender till jordbrukare 

och energibolag.211  

I England gjordes ett flertal studier för att ta reda på Freelander 2:s målgrupp. 

Bilmodellen är lite billigare än Land Rovers övriga bilmodeller och slutresultatet av 

undersökningarna visade att Freelander 2 attraherar en högutbildad stadsmänniska 

med bra inkomst och en aktiv fritid.212  

Målet med Freelander 2:s reklamkampanj var att med hjälp av små medel få ut 

information till så många som möjligt om bilmodellen, samt stärka Land Rovers 

varumärke i Sverige. Hur en reklamkampanj utformas beror till stor del på vilken budget 

 
208 Wennerlund (2009) 
209 Ibid 
210 Ibid 
211 Wennerlund (2009) 
212 Ibid 
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reklambyrån har att röra sig med. Land Rover satsade 12 miljoner på marknadsföringen 

av varumärket och de nya bilmodellerna under 2008 i Sverige. Varav bilmodellen 

Freelander 2 hade en budget på 1,2 miljoner. Detta är småsummer inom 

reklambranschen och medför att de medier Land Rover skall synas i noggrant måste 

övervägas. Eftersom reklambudgeten inte går att öka måste beslut fattas om vad 

pengarna skall läggas på för att skapa störst räckvidd.213 

Det finns inga ekonomiska resurser för PWM AB att använda sig av för att mäta 

marknadsföringen som genomförts för Land Rover. Utan någon mätning är det svårt för 

PWM AB att ta ställning till vilka som är de bästa marknadsföringsmetoderna för 

varumärket. Istället används försäljningsstatistik och besökarantalet på Land Rovers 

hemsida för att se hur det har gått för reklamkampanjen. För att se vilka konsumenter 

som köper en Land Rover, besöker PWM AB Land Rovers terrängkörningsutbildningar. 

På senare tid har det visat sig att en stor andel Land Rover köpare är kvinnor.214  

4 . 3 . 7  M E D I A  

Lanseringen av Freelander 2 startade innan det fanns möjlighet att köpa bilen hos 

återförsäljarna. Det var när ordersystemet var klart och beställningar av bilen kunde 

göras via Land Rovers hemsida som reklamkampanjen för Freelander 2 satte igång.215  

Det är ovanligt med specialerbjudanden i samband med lansering av en ny bilmodell. 

Vid introduktion av en ny bilmodell är det viktigt att få ut ett så högt pris som möjligt på 

marknaden. I ett senare skede i bilmodellens livstid använder sig Land Rover av 

kampanjer en gång om halvåret för att öka på försäljningen av en bilmodell. Under 

februari 2009 genomfördes en rabattkampanj för Freelander 2 där kunden fick 25 000 

kronor rabatt vid köp av en Freelander 2.216  

På grund av Land Rovers begränsade budget valdes ett fåtal medier ut vid 

reklamkampanjen för Freelander 2 med syfte att skapa en så stor räckvidd som möjligt. 

Att använda sig av TV-reklam i samband med reklamkampanjen för Feelander 2, blev 

med hänsyn till kostnadsaspekten inget alternativ. Land Rover valde istället att under 

hösten 2008 göra en generell TV-reklam på kanal 8 som marknadsförde samtliga 

 
213 Ibid 
214 Ibid 
215 Ibid 
216 Wennerlund (2009) 
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bilmodeller under varumärket Land Rover.217 I reklamkampanjen för Freelander 2 valde 

Land Rover att använda sig av bland annat en annonsbilaga som media. Annonsbilagan 

utgick till samtliga rikstäckande tidningar i Sverige, samt till de städers tidningar där 

Land Rovers återförsäljare var stationerade. Annonsbilagan utgick med tidningarna på 

en lördag i ungefär en miljon exemplar. Ytterligare medier som användes vid 

reklamkampanjen av Freelander 2 var annonser i lokalpress som innefattade allt från 

helsidor till kvartalssidor. Det annonserades även i magasin varav 80 procent av 

magasinen riktades till kvinnor. En VIP inbjudan skickades ut genom återförsäljarnas 

kundregister för att nå ut med information till konsumenter om den nya bilmodellen. 

Freelander 2 var i stor utsträckning omskriven i pressen, eftersom bilmodellen innebar ett 

teknikskifte i jämförelse med Land Rovers tidigare bilmodeller, vilket innebar gratis 

publicitet för företaget.218  

 

 

 

 

  

FIGUR 11: ANNONS FREELANDER 2 
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Annonsen, se figur 11, är utformade av reklambyrån PWM AB. I annonsen finns två 

bilder på Freelander 2. Den första bilden är placerad högst upp i annonsen och visar en 

orange glänsande Freelander 2 utan registreringsskylt, tagen snett fram- och underifrån 

från vänster, så att bilens högra sida visas. Ljuset kommer bakifrån och skapar en 

skugga på marken framför bilen. Bilen är i rörelse vilket bilens fäljar och miljön runt 

omkring visar. Bakgrunden visar en bro och fint väder som speglas i bilens framruta. Den 

nedre bilden i annonsen visar en orange glänsande Freelander 2 med en utländsk 

registreringskylt. Bilden är tagen snett bak - underifrån från höger och visar bilens högra 

sida. Bilen transporterar en orange kanot på taket och är i rörelse vilket både fäljarna 

och bakgrunden visar. Bakgrunden är en bergsväg med havsutsikt. Långt ner i annonsen 

visas Land Rovers samtliga bilmodeller i silver och under bilarna finns text med adresser 

till återförsäljarna i Sverige. I mitten av annonsen finns texten: ” Helt ny -Freelander 2  

UPPTÄCK KÄNSLAN ” Extreme make over: Freelander 2 har landat Det här borde inte 

gå, men det gör det, säger en garvad, imponerad kollega när vi kommer igenom utan 

att ha fastnat…” – Di Weekend 2006-12-08”. Textens bakgrund har Land Rovers blå 

färg med mönster i en annan blå nyans. Längst ner i annonsen finns texten: ”UPPTÄCK 

FREELANDER 2 – www.landrover.se GO BEYOND” . Textens bakgrund är Land Rovers 

blå färg. Land Rovers logotyp finns längst ner till höger i annonsen. 

Land Rover har valt att använda sig av lanseringsfärgen orange på bilmodellen 

Freelander 2. Färgens syfte var enligt Patrik Wennerlund ett sätt att försöka synas och 

särskilja bilmodellen. Det gick att köpa Freelander 2 i lanseringsfärgen orange under en 

begränsad tidsperiod. Dessutom för att tilltala konsumentens designkänsla använde sig 

Land Rover av ett mönster i den blåa grafiska färgen på annonserna. Tanken bakom 

mönstret var enligt Patrik Wennerlund att vända sig mot målgruppen kvinnor. Mönstret 

fanns med under hela reklamkampanjen på alla vepor och skyltar. Land Rover använder 

sig av uttrycket ”Go Beyond” i sin marknadsföring för att förmedla budskapet att en 

Land Rover bil innebär något utöver det vanliga som kan ta dig längre.219 

Land Rover i England utformar en mall för hur Land Rovers hemsida skall se ut för att 

vara konsekvent världen över. I Sverige är det reklambyrån PWM AB som har ansvaret 

för Land Rovers hemsida och anpassar hemsidan till den svenska marknaden. Antal 

besök på hemsidan ökar när Land Rover skickar ut reklam och eftersom hemsidan 

används för att kommunicera ut information om en ny bilmodell, har PWM AB valt att 

 
219 Wennerlund (2009) 
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öka hemsidans del av reklambudgeten. Freelander 2:s microsajt, se figur 12, visar tre 

bilder tagna från Freelander 2:s reklamfilmer. Den första bilden från höger visar en vit 

luftballong som svävar över vatten med berg i bakgrunden, den andra bilden visar en 

man som svingar en golfklubba med skyskrapor i bakgrunden och den sista bilden visar 

en person som tittar i stjärnkikare ute på ett fält. I menyraden till vänster finns länkarna 

översikt, återförsäljare, nyheter, begagnat, nyhetsbrev, downloads, miljöarbete. Längst 

upp i vänstra hörnet finns Land Rovers logotyp. 

 

FIGUR 12: HEMSIDA FREELANDER 2 

Återförsäljarna är ett media där det är troligt att köpbeslut fattas. För att ge ett 

helhetsintryck av bilmodellen menar Patrik Wennerlund att det är viktigt att inte allt för 

många bilar står hoptryckta i bilhallarna. Det är även viktigt vid en reklamkampanj att 

bilmodellens budskap kan ses ända ut till återförsäljarna, det vill säga att skyltningen 

hos återförsäljarna överensstämmer med det som kommunicerats till konsumenterna via 

andra medier. En del återförsäljare väljer att göra egna evenemang i samband med 

lansering av en ny bilmodell. Dessa evenemang brukar visa goda försäljningsresultat. 

Innan bilmodellen börjar säljas ute hos återförsäljarna utbildas personalen för att kunna 

svara på frågor angående den nya bilmodellen. Återförsäljarna får även ut en broschyr 

om den nya bilmodellen som innefattar fakta om bland annat tillval till bilmodellen som 

kan ges ut till en intresserad potentiell köpare.220 

Land Rover ställer höga krav på bilhandlare för att de skall få bli återförsäljarna av 

deras bildmodeller. Detta innebär en dyr process för återförsäljarna när det kommer till 
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att anpassa hallarna efter Land Rover kriterier. Därför är det få återförsäljare i Sverige 

som vågar göra de investeringar som krävs för att få sälja Land Rovers bilmodeller.221 

 
221 Ibid 
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5. ANALYS – INOM FALLSTUDEIRNA 

5.1 PRODUKTPLATTFORMAR - EUCD-PLATTFORMEN 
Bilbranschen verkar i en miljö där nya bilmodeller skall tas fram så snabbt som möjligt, 

samtidigt som hög kvalité, låga kostnader och korta ledtider är viktiga variabler som 

inte får bli lidande. För att nå kraven använder bilföretag sig av produktplattformar 

som en del av den strategiska produktutvecklingen, vilket medför att bilmodeller delar 

många gemensamma komponenter.222 Ford-koncernen är ett exempel på en koncern 

som nyttjar produktplattformar. Bilmodellerna XC60, Freelander 2 och Ford Mondeo 

tillverkas idag på EUCD-plattformen och delar ett flertal gemensamma komponenter vid 

tillverkning, vilket innebär att bilmodellerna som slutgiltig produkt består av ett flertal 

identiska komponenter och förlorar mycket av sin unika materiella karaktär223. Att 

bilmodeller består av ett flertal identiska komponenter är inget som avslöjas av den 

unikt utvecklade exteriöra och interiöra designen utan det är först vid granskning av det 

som finns under ytan på bilmodellen som identiska komponenter kan upptäckas. De 

gemensamma komponenterna är grunden för att produktplattformar skall bidra med 

kostnadsbesparingar och främja en teknisk utveckling.224  

Bilmodellerna på EUCD-plattformen bildar en produktfamilj eftersom bilmodellerna 

nyttjar produktplattformen och tar del av dess komponenter. Enligt litteraturen om 

produktfamiljer är strävan att samtliga produkter på produktplattformen skall ha så 

många gemensamma komponenter som möjligt och ändå uppnå en produktvariation så 

att konsumenterna kan skilja produkterna åt.225 Skulle bilmodellerna på EUCD-

plattformen bli förknippade med varandra skulle fördelarna med de gemensamma 

komponenterna försvinna.  

  

 
222 Jose & Tollenaere (2005) 
223 Olson (2008) 
224 Muffatto ”B” (1999) 
225 Du, Jiao & Tseng (2001) och Hofer & Halman (2005) 
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5.2 VARUMÄRKET – FALLSTUDIE 1 VOLVO XC60 
5 . 2 . 1 A T T R I B U T  

Volvo vill att XC60 i Sverige skall förknippas med attributen säkerhet, miljö och 

bränsleekonomi. Varav säkerhet och bränsleekonomi är exempel på produktrelaterade 

attribut som gör att bilmodellens tekniska utveckling hamnar i fokus226. Risken med 

produktrelaterade attribut är att konkurrenterna kopierar dessa attribut och det blir 

viktigt för Volvo att vara innovativa och ständigt förbättra produkten. Säkerhet är ett 

attribut som funnits med Volvo från starten men på senare tid har fler varumärken börjat 

använda säkerhet som attribut. Troligtvis påverkas attributet positivt av att Volvo 

konsekvent har använt sig av säkerhet i sin kommunikation och att attributet därför är 

starkt förankrat med varumärket.  

Icke produktrelaterade attribut är svårare för konkurrenterna att kopiera om det finns 

något unikt att associera med varumärket227. Volvos attribut miljö är att betrakta som 

ett icke produktrelaterat attribut eftersom associationerna kring miljö är av obestämt 

slag och det är abstrakt vad som menas med begreppet miljö. Det går att kontrollera 

bränsleekonomin och se hur mycket bensin bilmodellen drar och hur stora CO2 utsläpp 

den har. Däremot är det svårare att kontrollera dess inverkan på miljön från tillverkning 

till skrot. Attributet miljö möjliggör för Volvo att kommunicera en annan bild av 

produkten än den materiella. Volvo använder sig även av de icke produktrelaterade 

attributen, körglädje och spänning, som enligt teorin om utökat produktsortiment kan 

flyta över till att även omfatta bilmodellen.228 

5 . 2 . 2  V A R U M Ä R K E S I D E N T I T E T  O C H  K A P F E R E R S  

I D E N T I T E T S P R I S M A  

Analys av Volvo XC60:s varumärkesidentitet utgår från Kapferers identitetsprisma. 

Modellen utgår från produktens attribut och personlighet. XC60:s nämnda attribut 

säkerhet, miljö och bränsleekonomi är faktorer som Volvo själva valt och som företaget 

kan styra över. Genom attributen har Volvo möjlighet att påverka hur konsumenter skall 

uppfatta varumärkets personlighet. Säkerhet har används konsekvent som attribut för 

Volvo sedan varumärket grundades. Därför är säkerhet att anse som ett starkt attribut 

för Volvo och är även det attribut som lagt grunden för varumärkets personlighet.  

 
226 Melin (1999) 
227 Ibid 
228 Sullivan (1998) och Martinez, Montaner & Pina (2008) 
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Nästa steg i modellen berör bindningen mellan varumärket och konsumenten.229 För att 

analysera bindningen utgår Kapferer från begreppen kultur och relation. De värden som 

står i fokus för Volvos kultur är kvalitet, säkerhet och miljöskydd. Dessa värden är något 

som Volvo är noggranna med att ha med även vid lanseringen av XC60. Konsumenterna 

på den svenska marknaden har hög medvetenhet om Volvos varumärke, men mindre 

kännedom om Volvos olika bilmodeller. Samtidigt är Volvo ett svenskt varumärke vilket 

gör att det befinner sig på sin hemmamarknad och kanske ger konsumenten ett inhemskt 

mervärde som handlar om tillhörighet och stolthet för sitt eget lands företag.  

En stärkt relation mellan varumärket och konsumenten kan bidra till att konsumenter kan 

skilja varumärket från konkurrenternas. Relationen till varumärket förstärks när 

konsumenten köpt bilmodellen. För Volvo innebär detta att företaget bör kommunicera 

produktens fördelar och försöka påverkar kunden att fatta ett köpbeslut som stärker 

relationen till varumärket. Återförsäljarna som kan vara den sista länken innan köp bör 

förmedla bilmodellens rätta attribut och få konsumenten att identifiera sin personlighet 

med bilmodellen. Detta gör Volvo genom att reklamkampanjens budskap även syns hos 

återförsäljarna.  

De två sista värdena i identitetsprisman är spegling och självbild som innebär att Volvo 

måste förmedla en bild av XC60 som stämmer överrens med hur konsumenten vill 

identifiera sig med bilmodellen. Troligtvis kommer konsumenten som köper en XC60 göra 

det på grund av att bilmodellens attribut är av betydelse.  

5 . 2 . 3  S E G M E N T E R I N G  

Vid reklamkampanjen för XC60 gjorde Volvo valet att inte segmentera marknaden, utan 

riktade istället reklamen mot den breda allmänheten. I litteraturen förespråkas någon 

form av segmentering230. Det är av betydelse för företag att använda ett konsekvent 

budskap i sin marknadskommunikation, men samtliga beakta att alla konsumenter inte 

reagerar likadant på samma marknadsföring. Detta medför att företaget bör utforma 

ett generellt budskap som sedan kan anpassas till de olika segmenten inom målgruppen. 

Eftersom Volvo inte väljer att rikta sin reklamkampanj för XC60 mot olika segment går 

de miste om korrelationen mellan segmentering231 och reklamkampanjen som i sin tur 

 
229 Mårtenson (2009) 
230 Peltier & Schribrowsky (1997) 
231 Chan (2008) 
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leder till att företaget kanske inte når ut till bilmodellens potentiella köpare. Samtidigt 

är bilbranschen en dynamisk bransch vilket kan göra det svårt att segmentera.  

5 . 2 . 4  P O S I T I O N E R I N G   

Enligt litteraturen används positionering för att förmedla vad som specifikt med ett 

varumärke.232 Positionering kan användas för att flytta från en punkt till en annan i 

konsumenters medvetande. Suvar har länge förknippats som stora och bensintörstiga, en 

position som Volvo ville ändra vid lanseringen av XC60. En sådan ompositionering blir 

aktuellt när omgivningen har förändrats och eftersom miljön blir allt viktigare är det 

väsentligt att XC60 positioneras så att bilmodellen anses vara miljövänlig i 

konsumenternas medvetande. 

5 . 2 . 5  A S S O C I A T I O N E R  

Marknadsföring bör vara konsekvent och långsiktig, vilket hjälper konsumenten att skapa 

starka, gynnsamma och unika associationer233. Volvo arbetar med att vara konsekvent i 

sin marknadskommunikation, som exempel kan anges att VCC utformade en grafisk mall 

som användes även vid den globala kommunikationen. Tanken bakom användning av en 

grafisk mall är att kunden i samband med till exempel reklamkampanjer direkt skall 

känna igen att det är varumärket Volvo som ligger bakom reklamen. Under 

reklamkampanjen av XC60 använde Volvo sig av sloganen ”Snålast i klassen, säkrast i 

världen” som i grunden står för de värden Volvo vill förmedla med XC60 samtidigt som 

sloganen stärker Volvos kärnvärden miljö och säkerhet vilket är ett exempel på 

långsiktig och konsekvent marknadsföring.  

Associationer till ett varumärke hjälper till att separera varumärkt från konkurrenternas 

och ger ett grepp om produktens kvalité. Inom bilbranschen är dessa associationer av 

stor betydelse eftersom kvalitén på en bilmodell är svår att avgöra innan köp, vilket 

medför att varumärket har stor betydelse vid val av varumärke. Enligt litteraturen om 

utökat produktsortiment flyter varumärkets associationer över till att även innefatta den 

nya bilmodellen. Detta kan resultera i att kunden får en generell åsikt om varumärket 

Volvo, utan att ta hänsyn till vad XC60 står för. Om kunden sammanknippar den kvalitet 

som varumärket Volvo står för med XC60 och XC60 inte lever upp till denna kvalitet kan 

detta skada varumärket. Ytterligare en aspekt om associationer är att de kan påverka 

varumärket om konsumenten associerar samtliga bilmodeller som produceras på EUCD-

 
232 Kapferer (2008) och Ghodeswar (2008) 
233 Keller (1999) 
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plattformen till samma kvalitet på grund av de gemensamma komponenterna. Vilket 

leder till att varumärkets unika värden i slutändan inte kommer att påverka köpet.  

Beträffade varumärkets användningsområde tar Keller upp två faktorer; dels 

kommunicera vilka fördelar och när det är lämpligt att använda varumärket samt att 

konsumenten bör påminnas om tidigare situationer där varumärket har använts.234 

Varumärket Volvo har länge associerats med säkra bilar i trafiken. Miljöer som bilarna 

befunnit sig i är främst stadsmiljöer, men nu med bilmodellen XC60 går varumärket 

förutom stadsmiljö även in på att omfatta andra miljöer.   

5 . 2 . 6  V A R U M Ä R K E T S  U N I K H E T  

Teknologin bli allt mer avancerad och produkterna allt mer jämlika, vilket gör det svårt 

för företag att göra sina produkter unika. Förutom detta är det enklare med dagens 

teknik för konkurrenter att kopiera ett annat företags produkter. Detta medför att det 

inte är lätt att göra en produkt unik. Trots detta har XC60 varumärkesrelaterade 

komponenter som gör att modellen skapar sig en materiell unik karaktär. Ett exempel på 

detta är City Safety, Collision Warning, och Lane Departure Warning. Samtliga av 

dessa komponenter syftar på att skapa en säkrare bil och uppfyller därmed Volvos 

grundläggande värderingar om säkerhet. Ett annat produktrelaterat attribut för XC60 

är Volvos karaktäristiska bakljus som tydligt framhävs i annonsen som användes under 

kampanjen.  

Kunder på den svenska marknaden kan särskilja Volvos varumärke från konkurrenternas 

vilket skapar konkurrensfördelar. Om Volvo kan förmedla varumärkets unika värden 

stärks varumärket och sannolikheten att företaget kan ta ut ett högre pris på 

produkterna ökar. En XC60 D5 (185 hk) kostar från 367 900 kronor och tillhör därmed 

det övre prissegmentet för Volvos bilmodeller.  

Ser kunden inte skillnad på produkterna samtidigt som varumärket inte erbjuder något 

unikt, kommer kunden troligtvis välja att konsumera den billigaste produkten.235 För att 

undvika detta strävar Volvo efter att skapa attribut som gör XC60 unik. I samtliga 

media vid reklamkampanjen framställs tydligt attributet säkerhet. Tv-reklamen för XC60 

i Sverige fokuserat på attributen säkerhet och bränsleförbrukning, vilket stämmer 

överrens med de attribut som Volvo vill att XC60 skall förmedla.  

 
234 Keller (2009) 
235 Aaker (2003) 
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Vid annonsering i morgonpress eller magasin är det viktigt att annonsen väcker intresse 

och får folk att stanna upp och betrakta innehållet i annonsen. Annonsen för XC60 

betonar främst attributet säkerhet men även bränsleekonomin. Annonsen är konsekvent 

med övriga delar av reklamkampanjen bland annat eftersom färgen på bilen är 

sandbeige, den tar upp attributen säkerhet och bränsleekonomi och dessutom finns 

loggan med på annonsen. Att bilden visar baksidan på bilen är antagligen ingen slump 

utan bakljusens unika design är något som förknippas med Volvo. Annonsen visar tydligt 

den design som folk skall förknippa som unikt för XC60, det vill säga förutom de 

karaktäristiska bakljusen framträder de stora däcken och avståndet till marken tydligt. 

Annonsen är anpassad till den svenska marknaden eftersom XC60 har en svensk 

registreringsskylt samt att de väsentliga delarna av annonsens text är skriven på 

svenska. Förutom det som har sagts om annonsen tar hemsidan upp ordet fantastiskt 

kopplat till säker, som kan vara ett försök att förstärka det produktrelaterade attributen 

ytterligare. Genom att konsumenten ser ordet fantastisk i samma sammanhang som ordet 

säker, kan det skapas positiva associationer till säkerhet och därmed varumärket. 
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5.3 VARUMÄRKET – LAND ROVER 
5 . 3 . 1  A T T R I B U T  

Land Rover har en relativt liten marknadsandel i Sverige, men är ett känt varumärke 

globalt. De enskilda bilmodellerna har inga specifika attribut som de vill förmedla utan 

istället väljer företaget att använda sig av varumärkets attribut, frihet, äventyr, mod och 

äkthet. Därför skall även Freelander 2 förmedla dessa attribut i sin kommunikation. 

Samtliga av Land Rovers attribut är icke produktrelaterade attribut vilket betyder att 

den fysiska produkten inte har något med attributen att göra.236 De icke 

produktrelaterade attributen är svåra att kopiera för konkurrenter vilket är en fördel 

för varumärket. En annan fördel med icke produktrelaterade attribut är att de lätt kan 

ändra varumärkets image vid reklamkampanjer. Tillexempel skulle man kunna tänka sig 

att frihet innebära något visst om du äger en Discovery och något annat om du äger en 

Freelander 2, dock finns det inget tecken på att Land Rover använder sig av detta i sin 

kommunikation för Freelander 2. 

Ett viktigt produktrelaterat attribut för Land Rover och därmed Freelander 2 är deras 

fyrhjulsdriftsystem. Freelander 2 och XC60 har identiska fyrhjulsdriftsystem och båda 

bilmodellerna skulle kunna trycka på detta produktrelaterade attribut i kommunikationen 

och på sätt skulle det kunna uppstå förvirring hos konsumenten.  

5 . 3 . 2  V A R U M Ä R K E S I D E N T I T E T  O C H  K A P F E R E R S  

I D E N T I T E T S P R I S M A  

Kapferers identitetsprisma och dess sex begrepp används även för att analysera 

Freelander 2:s varumärkesidentitet.  Det första begreppet attribut kan sammanknippas 

med Land Rovers icke produktrelaterade attribut, frihet, äventyr, mod och äkthet. Enligt 

modellen behövs även produktrelaterade attribut för att öka varumärkets värde, 

fyrhjulsdriften kan ses som ett aktuellt produktrelaterat attribut för Freelander 2. 

Identitetsprismans andra begrepp personlighet är också en faktor som 

varumärkesinnehavaren kan påverka och därför är det viktigt att Land Rover är 

medveten om varumärkets personlighet för att kommunicera rätt budskap till 

konsumenterna. Terrängkörning är att betrakta som en stor del av Land Rovers 

personlighet, då samtliga bilmodeller skall kunna används vid den här typen av körning.  

 
236 Melin (1999) 
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Identitetsprismans nästa begrepp som analyseras är kultur som förmedlas via 

varumärkets produkter men är även länken mellan varumärket och företaget. Land 

Rover kommer ursprungligen från England, vilket påminns av varumärket och dess 

produkter. Detta medför att Land Rover har möjligheten att differentiera varumärket 

utifrån härkomst. En annan kulturaspekt är logotyper och symboler som förstärker 

varumärkets kultur. Land Rover använde sig av det här tänkandet när de genomgick ett 

skifte av färg för nio år sedan då de övergav den gröna färgen för att ta in den 

nuvarande blå färgen. Bytet gjordes för att poängtera att företaget började en ny era 

vad gällande design och teknik. Logotypen ändrades dock inte vilket medfört att den 

konsekvent har kommunicerats ut till konsumenten ända sedan starten 1948. Relationer 

är identitetsprismans fjärde begrepp som liksom kultur är till för att skapa en relation 

mellan konsumenten och varumärket. Relationen kan förstärkas genom användning av 

slogans. Land Rover har vid lanseringen av Freelander 2 använt sig av uttrycker ”Go 

beyond” för att Land Rovers bilmodeller skall vara något utöver det vanliga som kan ta 

konsumentens bilanvändande till en annan nivå.  

Identitetsprismans sista begrepp är spegling och självbild. Vid köp av en Freelander 2 

är det troligt att konsumenten vill uppfattas som aktiv och äventyrslysten förutsatt att 

marknadsföringen har lyckats att spegla varumärket budskap rätt.  Annonsen som 

används vid reklamkampanjen för Freelander 2 visar en bild på bilmodellen med en 

kanot på taket. Kanske kommer konsumenten aldrig att använda sig av takräcket som 

gör det möjligt att transportera en kanot, men vill spegla en äventyrlig självbild till 

omgivningen. Genom att äga en Freelander 2 kommer personen med hjälp av 

varumärket att uppfattas som äventyrlig fast att det inte behöver finnas sådana 

tendenser hos personen ifråga. 

5 . 3 . 3  S E G M E N T E R I N G  

Vid reklamkampanjen för Freelander 2 gjordes ingen segmentering av marknaden. 

Annonsbilagor via morgonpress skickades ut till stora rikstäckande tidningar samt till de 

städers tidningar där Land Rovers återförsäljare var stationerade. Risken finns att 

budskapet i reklamkampanjen blir så generell att konsumenterna inte tar till sig den om 

ingen segmentering av marknaden görs.237 Dessutom marknadsför Land Rover samtliga 

av sina bilmodeller i samband med reklamkampanjen av Freelander 2, vilket kan 

 
237 Peltier & Schribrowsky (1997) 
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medföra att ingen korrelation mellan Freelander 2 och reklamkampanjen skaps. Detta 

kan innebära att det blir svårare att särskilja Land Rovers bilmodeller. 

5 . 3 . 4  P O S I T I O N E R I N G  

Freelander 2 är liksom de andra av Land Rovers bilmodeller en bilmodell som 

positioneras som terrängbil. Genom en konsistent och aktiv marknadskommunikation kan 

ett varumärke bli väl positionerat och få en ökad konkurrenskraft.238 Land Rover har 

sedan starten endast producerat fyrhjulsdrivna bilmodeller vilket gör att detta är något 

som förknippas varumärket med. Citatet ” Extreme make over: Freelander 2 har landat 

Det här borde inte gå, men det gör det, säger en garvad, imponerad kollega när vi 

kommer igenom utan att ha fastnat” taget från annonsen för Freelander 2 signalerar att 

bilmodellen har köregenskaper som gör det möjligt att ta sig fram i terräng, det vill 

säga bland annat fyrhjulsdrift.  

5 . 3 . 5  A S S O C I A T I O N E R  

Varumärket Land Rover associeras med terrängkörning och har gjort detta under en 

längre tid. För att vara konsekventa med sin varumärkeskommunikation använder sig 

Land Rover av en grafisk mall. Även vid framtagning av reklamkampanjen för 

Freelander 2 användes delar av den grafiska mallen. Den grafiska mallen hjälper folk 

att kunna känna igen varumärket i olika situationer. Under reklamkampanjen för 

Freelander 2 gjordes ett undantag från den grafiska mallen då PWM AB tog fram ett 

mönster som lades på den blå färgen. Tanken var att det här mönstret skulle tilltala 

kvinnor. Att frångå mallen kan få negativa effekter för varumärket samtidigt som det 

kan bidra till något unikt för bilmodellen.  

Freelander 2 har inga uttalade unika associationer utan Land Rover vill att bilmodellen 

skall återspegla varumärket Land Rovers unika associationer. När Land Rover utökar 

produktsortiment med en ny bilmodell som Freelander 2 sammanknippas de 

associationerna till Land Rover till att även innefatta Freelander 2.239  

5 . 3 . 6  V A R U M Ä R K E T S  U N I K H E T  

Eftersom samma teknik för fyrhjulsdriften i Freelander 2 används även hos andra 

bilmodeller finns det en risk att detta produktrelaterade attribut även kan associeras till 

 
238 Kapferer (2008) och Ghodeswar (2008) 
239 Sullivan (1998) och Martinez, Montaner & Pina (2008) 
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konkurrenternas varumärke vilket kan göra att Land Rovers varumärke kan försvagas.240 

Samtidigt har Land Rover de fyra icke produktrelaterade attributen frihet, äventyr, mod 

och äkthet som gör varumärket unikt och är svårt för konkurrenterna att kopiera. För att 

göra Freelander 2:s fysiska egenskaper unika har varumärkesrelaterade komponenter 

så som tillexempel, Terrain Respons utformats. Detta produktrelaterade attribut ligger i 

linje med Land Rovers tänkande om att bilmodellen Freelander 2 skall fungera i en 

äventyrlig miljö. Om Land Rover väljs framför konkurrerande varumärken ökar 

sannolikheten för att företaget kan ta ut ett högre pris för produkterna. En Freelander 2 

TD4 (152 hk) kostar från 299 000 kronor och tillhör därmed det undre prissegmentet för 

Land Rovers bilmodeller. 

Ses ingen skillnad på produkterna samtidigt som varumärket inte erbjuder något unikt, 

kommer folk troligtvis välja att köpa den billigaste produkten.241 För att göra 

Freelander 2 unik i samband med reklamkampanjen visas bilen upp i en orange färg. 

Färgens syfte var just att den skulle synas och för att särskilja bilmodellen från 

konkurrerande märken.  Den orange färgen kan också vara ett tecken på mod, vilket är 

ett av Land Rovers icke produktrelaterade attribut. Dock kan man fråga sig varför inte 

en orange bil går igen på hemsidan, vilket skulle bidra till en konsekventare 

kommunikation. Land Rovers attribut frihet, äventyr, mod och äkthet framhävs annars inte 

så tydligt i reklamkampanjen för Freelander 2. Det som kan tolkas som äventyr är bland 

annat den miljö som den undre bilen i annonsen befinner sig i. På hemsidan visas bilder 

på människor som håller på med olika aktiviteter vilket kan kopplas till Land Rovers icke 

produktrelaterade attribut.  

Designen för Freelander 2 stämmer överrens med Land Rovers övriga bilmodeller. 

Kännetecken för en Land Rover är framför allt den breda motorhuven, luftintaget på 

sidorna och bilmodellens boxiga design.242 Den breda motorhuven framställs i den övre 

bilden av annonsen. För att få bilmodellen att se ännu bredare ut är bilden tagen ur ett 

grodperspektiv, det vill säga underifrån. På den nedre bilden synliggörs luftintagen på 

sidorna. Att bilmodellen är boxig framgår av båda bilderna i annonsen, då det tydligt 

går att se de raka formerna. Denna design gör det enklare att snabbt uppfatta att det 

är Land Rover bil som annonsen framhäver. Dock har Freelander 2 i annonsen en engelsk 

registreringsskylt och kör på vänster sida om vägen, vilket tyder på att bilden inte är 
 

240 Aaker (2003) 
241 Ibid 
242 Lilja (2007) och Newsdesk ”C” (2009) 



ANALYS – INOM FALLSTUDIERNA 

 

 

79 

anpassad till den svenska marknaden. Därför speglas även den engelska kulturen i 

annonsen vilket går att koppla till identitetsprisman och att Land Rover vill förmedla att 

varumärket i grunden har en engelsk kultur.  
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6. ANALYS – MELLAN FALLSTUDIERNA 

6.1 ATTRIBUT 
Volvo har valt att ta fram de unika attributen, säkerhet, miljö och bränsleekonomi för 

XC60 medan Land Rover har valt att kommunicera ut varumärkets övergripande unika 

attribut, frihet, äventyr, mod och äkthet i samband med reklamkampanjen för Freelander 

2. Genom att Volvo tar fram unika attribut för XC60 blir bilmodellen unik i förhållande 

till Volvos övriga bilmodeller, men eftersom XC60:s attribut relaterar till Volvos 

övergripande kärnvärden förstärks varumärkets unikhet. Vilket kan innebära att 

konsumenten kan förknippa bilmodellen med Volvo. Land Rovers strategi som innebär att 

samtliga bilmodeller kommunicera varumärkets övergripande värden gör det svårare 

för konsumenten att skilja mellan Land Rovers bilmodeller eftersom de inte kommunicerar 

några enskilda attribut för respektive modell. Samtidigt förstärker denna strategi 

skillnaden gentemot konkurrerande varumärken då Land Rovers övergripande attribut 

kommuniceras konsekvent. Som exempel kan nämnas att Land Rover har bland annat 

valt att ta med samtliga av sina bilmodeller i annonsen vid reklamkampanjen av 

Freelander 2. 

Säkerhet har varit ett produktrelaterat attribut för Volvo sedan företaget grundades. 

Eftersom produktrelaterade attribut är lätta för konkurrenterna att kopiera måste Volvo 

ständigt arbeta med att förbättra säkerheten på deras bilmodeller. Land Rover 

använder sig främst av icke produktrelaterade attribut. Att varumärkena har valt att 

använda sig av olika typer av attribut bidrar till att varumärkenas unikhet stärks trots att 

bilmodellerna bygger på många identiska komponenter. Om det antas att bilmodellerna 

i grunden är näst intill lika säkra eftersom de bygger på samma produktplattform hade 

Freelander 2 också kunnat framhäva detta attribut i samband med reklamkampanjen. 

Detta hade kunnat medföra att bilmodellernas unikhet hade försvagats och Land Rover 

hade haft svårt att nå upp till den säkerhetsnivå i konsumentens medvetande som Volvo 

innehar.  

6.2 VARUMÄRKESIDENTITETOCH KAPFERERS IDENTITETSPRISMA 
För att analysera XC60 och Freelander 2:s varumärkesidentiteter har Kapferers 

identitetsprisma använts. Modellen utgår från produktens attribut och personlighet. Som 

diskuterats ovan skiljer sig Volvo och Land Rovers attribut vid reklamkampanjerna av 

bilmodellerna. Utifrån bilmodellernas och varumärkets attribut skapas en personlighet, 
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vilket innebär att även personligheterna skiljer mellan XC60 och Freelander 2. XC60 tar 

del av Volvos personlighet som kommunicerar säkerhet och Freelander 2 blir en del av 

Land Rovers personlighet som kommunicerar terrängkörning. 

Volvo har sedan länge en fast förankrad kulturaspekt gällande säkerhet på den svenska 

marknaden och har på senare tid även utökat kulturen till att innefatta kvalitet och 

miljöskydd. Samtliga kulturaspekter är relevanta för den svenska marknaden och bidrar 

till att en relation mellan konsumenten och varumärket skapas. Att Volvo är svenskt kan 

tänkas påverka relationen på ett positivt sätt eftersom konsumenter ofta har positiva 

känslor för sitt land. Land Rover däremot är ett varumärke som härstammar från England 

vilket bland annat framgår av den analyserade annonsen, se figur 11, där en 

Freelander 2 kör på vänster körbana och har en engelsk registreringsskylt. Här skapas 

kontraster i kulturskillnader hos varumärkena som gör att unikheten förstärks som kan 

påverka vilket varumärke konsumenten i slutändan väljer.  

Den sista nivån i Kapferers identitetensprisma tar upp begreppen spegling och självbild. 

Attributen har här stor betydelse för om konsumenten väljer en XC60 eller en Freelander 

2. Eftersom bilmodellerna har olika attribut kommer de att tillfredställa kunderna på 

olika sätt. Vid köp av en XC60 kommer behovet för konsumenten att känna sig säker i 

trafiken troligen tillfredställas medan vid köp av en Freelander 2 tillfredställs troligtvis 

behovet av att konsumenten uppfattar sig själv som äventyrlig. Att bilmodeller som 

bygger på gemensamma komponenter inte är perfekta substitut på grund av att de 

kommunicerar olika värden till konsumenten förstärks av studien ” How brand names 

effect the demand for twin automobiles” där samtliga komponenter var identiska men 

konsumenten såg ändå inte bilmodellerna som perfekta substitut utan det var varumärket 

som gav bilmodellerna ett mervärde.243   

6.3 SEGMENTERING 
Varken Volvo eller Land Rover har valt att segmentera marknaden i samband med 

reklamkampanjerna utan kommunicerar till den breda allmänheten. Om de hade riktat in 

sig till olika målgrupper hade detta kunnat bidra till unikheten hos varumärkena stärkts. 

Budgeten för reklamkampanjerna skiljer sig åt mellan XC60 och Freelander 2. XC60 har 

fördelen att tillgå en större budget och kan därför använda sig av media som tv-reklam 

för att kommunicera det unika med bilmodellen och varumärket. Freelander 2 måste på 
 

243 Sullivan (2009) 
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grund av sin snävare budget noggrant välja i vilka media som bilmodellen skall 

kommuniceras, vilket gör det svårare för bilmodellen att få en unik position i 

konsumentens medvetande.  

6.4 POSITIONERING 
Volvo har i samband med reklamkampanjen för XC60 börjat en ompositionering av 

varumärket för att även värdet miljö skall börja förknippas med varumärket. Freelander 

2 positioneras som terrängbil, liksom Land Rovers övriga bilmodeller. Eftersom 

bilmodellerna inte positioneras lika bidrar det till att bilmodellernas och varumärkenas 

unikhet framhävs. 

6.5 ASSOCIATIONER 
Associationer till ett varumärke hjälper till att separera varumärket från konkurrenternas 

och ger ett grepp om bilmodellens kvalitet 244.  De identiska komponenterna hos XC60 

och Freelander 2 är inget som tas upp i reklamkampanjerna. En studie har visat att om 

folk blir medvetna om de identiska komponenterna hos två bilmodeller med olika 

varumärken försvagas varumärket på så sätt att det blir mindre unikt och ärligt245.  

6.6 VARUMÄRKETS UNIKHET 
Eftersom många komponenter hos XC60 och Freelander 2 är identiska är det viktigt att 

varumärkets unika värden speglas ut mot konsumenten. Båda bilmodellerna använder sig 

av varumärkesrelaterade komponenter i sina reklamkampanjer. De 

varumärkesrelaterade komponenterna för respektive bilmodell speglar varumärkenas 

kärnvärden och därmed användes olika varumärkesrelaterade komponenter vilket 

bidrar till att unikheten ökar för respektive bilmodell och varumärke.  

Bilmodellens pris är en variabel som styr konsumenters köpbeteende. XC60 tillhör Volvos 

övre prissegment medan Freelander 2 tillhör Land Rovers undre prissegment. Däremot är 

en XC60 dyrare än en Freelander 2. Skulle konsumenter genomskåda 

produktplattformen och dess identiska komponenter hos bilmodellerna skulle kunder 

kunna börja fundera över att välja mellan bilmodellerna istället för att välja mellan 

varumärkena. Detta förutsätter att konsumenterna baserar sina köpbeslut på rationella 

 
244 Olson (2008) 
245 Ibid 
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åtaganden, vilket är vanligt i Sverige där konsumenter efterfrågar produktrelaterad 

information vid köp av en teknisk avancerad produkt så som en bil246.  

Bilmodellernas design är påtagligt och går att relatera till varumärket. Både XC60:s och 

Freelander 2:s design framhävs i samband med reklamkampanjerna. De karaktäristiska 

dragen för Volvo framhävs i annonsen bland annat via bakljusen. Dessutom framhävs de 

stora däcken och avståndet till marken som är unika drag för XC60. Land Rovers design 

kännetecknas av den breda motorhuven, luftintagen på sidorna och den boxiga 

designen, vilket tydligt kan ses i annonsen för Freelander 2.   

  

 
246 Wennerlund (2009) 
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6.7 RESULTAT SAMMANFATTAT I TABELLFORM 
 

Litteraturöversikt Volvo Land Rover 
Attribut XC60: Säkerhet, miljö och 

bränsleekonomi. 
Volvo: Säkerhet, kvalitet, miljöskydd, 
körglädje och spänning.  
 
Enskilda attribut för XC60. 
 
 
Främst produktrelaterade- men även 
icke produktrelaterade attribut 
används för att göra Volvos 
varumärke unikt. 
 

Freelander 2/Land Rover: Frihet, 
äventyr, mod, och äkthet. 
 
 
 
Övergripande attribut för varumärket 
som även omfattar Freelander2. 
 
Icke produktrelaterade attribut 
används för att göra Land Rovers 
varumärke unikt. 

Varumärkesidentitet och 
Kapferers identitetsprisma 

Attribut/Personlighet: Säkerhet 
 
Kultur/Relation: Svenskt 
 
Spegling/Självbild:  Behovet av att 
känna sig säker i trafiken tillfredställs. 
 

Attribut/Personlighet: Terrängkörning 
 
Kultur/Relation: Engelskt 
 
Spegling/Självbild:  Behovet av att se 
sig själv som en äventyrlig människa 
tillfredställs. 

Segmentering Stor reklamkampanjsbudget men har 
ej valt att segmentera marknaden. 
 

Lite reklamkampanjsbudget men har 
ej valt att segmentera marknaden. 

Positionering Ompositionerar sig för att förutom 
säkerhet även betraktas som ett mer 
miljövänligt varumärke.  
 

Positionerar sig som terrängbil. 

Associationer Inga associationer till plattformen kommuniceras i samband med 
reklamkampanjerna. 

 
Unikhet Varumärkesrelaterade komponenter: 

City Safety, Collision Warning, Lane 
Departure. 
 
Pris: Från 367 900 kronor. 
 
Karaktäristiska design: Bakljus, stora 
däck, avstånd till marken samt 
motorhuvens v-form. 
 

Varumärkesrelaterade komponenter: 
Terrain respons. 
 
 
Pris: Från 299 900 kronor. 
 
Karaktäristiska design: Bred motorhuv, 
luftintag på sidorna, boxig.  

 

TABELL 2 RESULTAT SAMMANFATTNING 

Tabell 2 ovan visar en sammanfattning på de skillnader som upptäckts i samband med 
analys och jämförelse av reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2. Problemet att 
båda bilmodellerna produceras EUCD-plattformen och har flera gemensamma 
komponenter kvarstår och det blir viktigt att framhäva de skillnader som gör varumärket 
unikt och att varumärket skiljer sig från konkurrenter. 
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7. SLUTSATS 
 

Fallstudierna i uppsatsen visar på ett varumärkes betydande värde, med hjälp av 

varumärket kan två identiska produkter producerade på en gemensam plattform kan 

säljas som två helt unika produkter. Varumärket strävar efter att framhäva det unika för 

respektive bilmodell och möjliggör nyttjandet av produktplattformar genom att 

kommunicera det unika med varumärket. Bilföretagen sparar enorma summor på att 

använda produktplattformar vid tillverkningen vilket gör varumärket till en av 

företagens viktigaste tillgångar.  

Vad innehåller reklamkampanjerna för XC60 och Freelander 2 som kan bidra till att 

bilmodellerna kommunicerar varumärkets unika värden och att varumärket inte förlorar 

sina unika egenskaper på grund av produktplattformens gemensamma komponenter? 

Uppsatsen har som utgångspunkt att besvara denna fråga där syftet är att utifrån två 

fallstudier för Volvo XC60 respektive Land Rover Freelander 2 analysera och jämföra 

varumärkenas och bilmodellernas benägenhet att förmedla vad som är unikt i samband 

med en reklamkampanj riktad till den svenska marknaden, trots de gemensamma 

komponenterna från EUCD-plattformen. 

Uppsatsen har bland annat kommit fram till att det är viktigt att vara konsekvent i sin 

marknadsföring, tänka långsiktigt och koppla reklamkampanjer till varumärket för att 

framhäva det unika med varumärket. Det räcker inte att den enskilda reklamkampanjen 

kommunicerar ett enskilt budskap utan varumärkets kärnvärden måste ligga till grund för 

all den kommunikation som sker ut mot marknaden. De studerade varumärkena Volvo 

och Land Rover arbetar hårt för att kommunicera det som är unikt med respektive 

varumärken, vilket visat sig i reklamkampanjerna för bilmodellerna XC60 och Freelander 

2. Reklamkampanjen för XC60 visar tydligt Volvos kärnvärde säkerhet samt den unika 

design som förknippas med varumärket Volvo. Även Freelander 2:s reklamkampanj 

knyter an till Land Rovers övergripande värden.  

Varumärkena Volvo och Land Rover har olika tillvägagångssätt vid kommunikation av 

attribut i samband med reklamkampanjerna. Volvo har valt att använda sig av specifika 

attribut i samband med reklamkampanjen. Dessa attribut är kopplade till varumärkets 

övergripande attribut, vilket kan medföra att XC60 görs unik i konsumentens 

medvetande i förhållande till Volvos övriga bilmodeller. Land Rover å andra sidan 
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använder sig av varumärkets övergripande attribut i reklamkampanjen och inga 

specifika attribut för Freelander 2 har använts. Anledningen till att Volvo ger XC60 

unika attribut kan vara att varumärket är starkt etablerat på den svenska marknaden 

och att konsumenterna har en hög medvetenhet om varumärket. Detta till skillnad från 

varumärket Land Rover som inte är lika starkt etablerat i Sverige. För Land Rovers del 

blir det istället viktigt att framhäva varumärkets övergripande attribut för att göra 

varumärket starkare i konsumenternas medvetande. Samtidigt påverkar detta 

tillvägagångssätt Freelander 2:s möjlighet att göras unikt i jämförelse med Land Rovers 

övriga bilmodeller. Slutsatsen här blir således att utifrån de olika stora 

marknadsandelarna som företagen innehar på den svenska marknaden, påverkas 

varumärkenas val av tillvägagångssätt. Volvo har därmed en större möjlighet att göra 

XC60 unik i detta avseende än vad Land Rover har för möjligheter med Freelander 2.  

Gällande produktrelaterade attribut gentemot icke produktrelaterade attribut har 

litteraturen visat på att de produktrelaterade attributen är enklare att kopiera än de 

icke produktrelaterade attributen. Vilket medför att det är enklare att göra ett 

varumärke unikt vid användning av icke produktrelaterade attribut samtidigt som det är 

svårare att förankra icke produktrelaterade attribut hos konsumenten. Land Rover 

använder sig av icke produktrelaterade attribut vilket är ett risktagande då inga av 

attributen blir direkt påtagliga utifrån den fysiska produkten. Men eftersom Land Rover 

är konsekvent i sin kommunikation av de icke produktrelaterade attributen kan dessa bli 

konkurrenskraftiga på lång sikt och ge varumärket unika värden som är svåra för 

konkurrenterna att kopiera. Volvo använder sig främst av produktrelaterade attribut. I 

reklamkampanjen för XC60 återkommer på flera ställen det produktrelaterade 

attributet säkerhet. Så länge som Volvo använder sig av attributet säkerhet och är 

ensamma med detta attribut kommer Volvo ha möjlighet göra varumärket unikt. Skulle 

konkurrenter börja använda sig av säkerhet som attribut kan attributet försvaga 

möjligheten för varumärket att vara unikt. Volvo är ett starkt förankrat varumärke på 

den svenska marknaden och det blir därför svårt för ett konkurrerande varumärke att ta 

över detta attribut som gör Volvo unikt. 

Med det ökade informationsflödet i åtanke är det tänkbart att konsumenterna på egen 

hand kan få tillgång till information om de gemensamma komponenterna och därmed 

genomskåda produktplattformen. Information om gemensamma komponenter skulle 

kunna medföra att XC60 och Freelander 2 sammanknippas och att varumärkena blir 
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mindre unika. Om konsumenterna får veta vilka komponenter som är gemensamma hos 

bilmodellerna kommer detta eventuellt att skada varumärkets unikhet eftersom 

konsumenten får svårare att relatera varumärkenas specifika attribut till respektive 

bilmodell. Hur kan Volvo argumentera för att vara säkrare om de använder exakt 

samma komponenter för att skapa en säker bil som Land Rover och hur kan Land Rover 

starka sina argument om terrängkörning om fyrhjulsdriften hos Volvo fungerar på samma 

sätt? Unikheten försvinner och det skadar inte bara bilmodellerna utan smittar troligen 

även av sig på hela varumärket.  

Utifrån Kapferers identitetsprisma dras slutsatsen att reklamkampanjerna förmedlar en 

unik varumärkesidentitet för varumärkena. Skillnaderna består i att XC60 går mer mot 

säkerhet i reklamkampanjen medan Freelander 2 förmedlar äventyr. Säkerhet och 

äventyr är helt skilda identiteter som hjälper varumärkena att bli unika. Kulturaspekten 

har även behandlats i identitetsprisman och visar på att varumärkena har olika kulturer 

men att dessa inte tydligt framgår av reklamkampanjerna. Det är väsentligt att ett 

varumärke har en identitet för att varumärket skall förmedla det som är unikt med 

varumärket, detta har betydelse även i slutändan då det är konsumenten som skall vilja 

förknippa sin självbild med varumärkets identitet.  

Produktplattformar är en fungerande strategi bland annat beroende på varumärkenas 

starka inflytande hos konsumenten. En bilamatör kan inte se några likheter mellan 

bilmodellerna XC60 och Freelander 2 förutom det faktum att bilmodellerna är ungefär 

lika stora. Det är varumärket som hjälper konsumenten att skilja bilmodellerna åt och att 

bilmodellerna bygger på flera identiska komponenter är det inte något som förmedlas 

till konsumenten. Eftersom de gemensamma komponenterna inte är något som 

kommuniceras i bilmodellernas reklamkampanjer drar uppsatsen slutsatsen att detta är 

ett strategiskt val för att få bilmodellerna unika och inte blir förknippade med 

produktplattformen. Studien ”The implication of platform sharing on brand value”247 har 

visat att när konsumenten får information om att bilmodeller innehåller flera 

gemensamma komponenter kan varumärket skadas. Kanske är det därför som företag i 

slutändan väljer att inte ta in denna aspekt vid marknadsföring av bilmodellerna, och på 

så sätt tydliggörs det unika med varumärket.  

 
247 Olson (2008) 
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Utifrån ovanstående diskussion drar uppsatsen den generella slutsatsen att vid nyttjande 

av produktplattformar är det av betydelse för varumärket att vara konsekvent och 

kommunicera det unika snarare än det gemensamma vid reklamkampanjer.  I uppsatsen 

har det visat sig att attribut är ett viktigt hjälpmedel för kommunicera ett konsekvent 

budskap. Detta eftersom attributen lägger grunden för de värden som kommuniceras vid 

reklamkampanjer. Uppsatsen har utgått från ett varumärkesinnehavarperspektiv och 

saknar därför det perspektiv som behandlar kundernas uppfattning om hur unika 

varumärkena lyckats göra bilmodellerna och vilken koppling kunderna ser mellan 

bilmodellerna och produktplattformen. Detta medför en brist hos uppsatsen eftersom 

ingen information finns om hur unika varumärkena uppfattats av kunderna. Det skulle 

vara en intressant fortsatt studie att undersöka om konsumenterna uppfattar 

varumärkena som unika. Genom en fortsatt studie inriktad på ett konsumentperspektiv 

skulle det vara möjligt att komma närmare svaret på den övergripande frågan om hur 

de gemensamma komponenterna påverkar varumärket och hur många komponenter som 

kan vara gemensamma utan att varumärket tar skada.   
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BILAGA 1  
 

2009-03-11 

Intervju med PWM AB, Patrik Wennerlund 
Magisteruppsats vid Linköpings universitet 
Frida Sidnäs & Jennie Åkesson 
 
Bakomliggande problem 

Sammankopplas Land Rovers och Volvos varumärken med varandra kan detta innebära att 
varumärkena mister sitt värde och sin identitet. Problemet grundar sig i hur respektive 
varumärke skall marknadsföra sina bilmodeller för att förmedla det budskap som 
varumärket står för. Reklamkampanjen av en ny bilmodell är här en kritisk faktor för att få 
konsumenten att välja mellan varumärken och inte mellan bilmodeller. Problemaspekten 
med plattformar är att bestämma vilka gemensamma komponenterna som skall ingå i 
bilmodellerna som tillverkas på plattformen.1 Det finns en risk att varumärkena and Rover 
och Volvo sammankopplas när bilmodellerna Freelander 2 och XC60 nyttjar samma 
plattform. 

Studiens frågeställning 

Hur gör reklambyråerna för Land Rover och Volvo Personvagnar vid en reklamkampanj för att bilmodellerna Freelander 2 
och XC60 skall förmedla respektive bilmärkes budskap och inte låta bilmodellerna förknippas med samma plattform? 

Intervjuns struktur 

1. Val av reklambyrå: Varför valde Land Rover PWM? Vilken avdelning inom Land 
Rover är uppdragsgivaren? Marknadsförs samtliga av Land Rovers bilmodeller hos 
PWM?  

2. Uppdraget: Hur tydliga är Land Rover med sina visioner och strategier? 
 Hur mycket styr Land Rover kampanjen? Vilket mål har Land Rover med 
kampanjen? Vilken målgrupp har reklamkampanjen? 

3. Planeringsstadiet: Vilken image för Freelander 2 vill Land Rover förmedla med sin 
kampanj? Hur ser tidsperspektivet ut? 

4. Reklamkampanj utförande:  
Medieval: Vilka mediekanaler används vid reklamkampanjen av Freelander 2? 
Riktar sig samtliga medieval till hela målgruppen? 
Reklamfilm 
Mediekommunikation: Texter, formspråk, bilder.  
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Hemsida: Hur anpassas hemsidan vid en reklamkampanj? Hur får ni konsumenter att 
stanna kvar på hemsidan?  
Erbjudanden: Något speciellt erbjudande till kunden under kampanjen?  
Events 
Övriga aktiviteter 

5. Utvärdering: Hur mäts om målet uppnåtts?  
6. Kostnad 
7. Övriga frågor 
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BILAGA 2 
 

2009-03-24 

Intervju med Forsmans & Bodenfors Anders Bothén 
Magisteruppsats vid Linköpings universitet 
Frida Sidnäs & Jennie Åkesson 
Bakomliggande problem 

Sammankopplas Land Rovers och Volvos varumärken med varandra kan detta innebära att 
varumärkena mister sitt värde och sin identitet. Problemet grundar sig i hur respektive 
varumärke skall marknadsföra sina bilmodeller för att förmedla det budskap som 
varumärket står för. Reklamkampanjen av en ny bilmodell är här en kritisk faktor för att få 
konsumenten att välja mellan varumärken och inte mellan bilmodeller. Problemaspekten 
med plattformar är att bestämma vilka gemensamma komponenterna som skall ingå i 
bilmodellerna som tillverkas på plattformen.1 Det finns en risk att varumärkena and Rover 
och Volvo sammankopplas när bilmodellerna Freelander 2 och XC60 nyttjar samma 
plattform. 

Studiens frågeställning 

Hur gör reklambyråerna för Land Rover och Volvo Personvagnar vid en reklamkampanj för att bilmodellerna Freelander 2 
och XC60 skall förmedla respektive bilmärkes budskap och inte låta bilmodellerna förknippas med samma plattform? 

Intervjuns struktur 

1. Val av reklambyrå: Varför valde Volvo Personvagnar reklambyrån FB? Vilken 
avdelning inom Volvo Personvagnar är uppdragsgivaren?  

2. Uppdraget: Hur tydliga är Volvo Personvagnar med sina visioner och strategier? 
 Hur mycket styr Volvo Personvagnar reklamkampanjen? Vilken målgrupp har 
reklamkampanjen? 

3. Planeringsstadiet: Vilken image för XC60 vill Volvo Personvagnar förmedla med sin 
kampanj?  

4. Reklamkampanj utförande:  
Medieval: Vilka mediekanaler används vid reklamkampanjen av XC60? Riktar sig 
samtliga medieval till hela målgruppen? 
Reklamfilm 
Mediekommunikation: Texter, formspråk, bilder.  
Hemsida: Hur anpassas hemsidan vid en reklamkampanj? Hur får ni konsumenter att 
stanna kvar på hemsidan?  
Erbjudanden: Något speciellt erbjudande till kunden under kampanjen?  
Events 
Övriga aktiviteter 

5. Utvärdering  
6. Kostnad 
7. Övriga frågor 
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