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Sammanfattning 

 

Bakgrund: I dagens samhälle får hållbarhetsfrågor och CSR en allt större plats än någonsin. 

Medvetenheten hos konsumenterna är på en hög nivå och konsumenterna har i dag även en 

stor kravbild på företagens ansvarstagande. Detta har resulterat i att bilindustrin under de 

senare decennierna granskats och ställts till svars för den miljöpåverkan den har orsakat. 

Volvo Cars står idag inför en revolutionär omställning för att möta en global 

marknadsförändring, där konsumenternas behov och köpbeteende har förändrats. Hur har 

Volvo Cars mött det nya beteendet och hur har CSR skildrats i deras aktuella 

varumärkesstrategi?  

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur CSR märks och formas i varumärkesstrategin 

hos Volvo Cars. Detta genomförs genom expertintervjuer med personer internt hos Volvo 

såväl som externt. Det genomförs även granskande av Volvo Cars årsrapporter mellan åren 

2013 och år 2018.  

 

Metod: För att uppnå syftet valdes en kvalitativ semistrukturerad ansats. Intervjuer med 

personer som besitter expertkompetens och samtidigt har anknytning till Volvo Cars 

verksamhet ligger till grund för studiens empiriska kvalitativa data som även stöds upp med 

Volvo Cars årsrapporter. Analysen genomfördes med hjälp av Frans Melins 

varumärkesplattform.  

 

Slutsats: Studiens resultat visar att fallobjektets CSR-arbete genomsyrar hela dess 

varumärkesstrategi och antyder att skildring av ett företags CSR-arbete i företagets 

varumärkesstrategi kan leda till ökat varumärkeskapital som i sin tur kan leda till ökad 

lönsamhet. 

 

Nyckelord: Varumärkesstrategi, Corporate Social Responsibility (CSR), Hållbarhet, 

Bilindustrin, Legitimitetsteori, Intressentteori 
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Abstract  

Background: In today's society, sustainability and CSR are becoming increasingly important. 

Consumer awareness is at a high level and consumers today also have high expectations of 

corporate responsibility. This has resulted in the car industry being reviewed and held 

accountable for the environmental impact it has caused in recent decades. Volvo Cars is 

currently facing a revolutionary transition to meet a global market change, where consumer 

needs and buying behaviors have changed. How has Volvo Cars met the new behavior and 

how has CSR been depicted in their current brand strategy? 

Purpose: The purpose of the study is to investigate how CSR is depicted and shaped in Volvo 

Cars' brand strategy. This is done through expert interviews with people internally at Volvo as 

well as externally. It is also being examined through Volvo Cars' annual reports between 2013 

and 2018. 

 

Methods: To achieve the purpose, a qualitative semi-structured approach was chosen. 

Interviews with informants who possess expertise and at the same time are related to Volvo 

Cars’ operations form the basis of the study's empirical qualitative data, which is also 

supported by Volvo Cars' annual reports. The analysis was carried out using Frans Melin's 

brand platform. 

 

Conclusion: The study's result shows that the case object's CSR work permeates its entire 

brand strategy and suggests that depiction of a company's CSR work in the company's brand 

strategy can lead to increased brand capital, which in turn can lead to increased profitability. 

 

Keywords: Brand strategy, Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability, 

Automotive industry, Legitimacy theory, Stakeholder theory 
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1 Inledning 
 

I det inledande kapitlet kommer övergripande fakta om bilindustrin att presenteras och hur 

den har påverkat och samtidigt blivit påverkad av samhället i stort. Kapitlet fortsätter med att 

presentera den tidigare forskning som gjorts inom området, följt av ett syfte och en 

frågeställning, för att avslutningsvis redogöra för studiens disposition. 

1.1 Introduktion 
 

Hållbarhet och dess betydelse har aldrig haft en sån självklar plats i samhället som i dag. 

Greta Thunberg åker land och rike runt i Europa och väcker debatt angående 

klimatförändringarna och om hur allt människan gör kommer ge konsekvenser för framtida 

generationer. Som representant för civilsamhället höll Greta Thunberg ett tal tidigare i våras, 

där hon gjorde ett starkt intryck med följande citat: ¨Ni säger att ni älskar era barn framför 

allt annat, samtidigt stjäl ni deras framtid framför ögonen på dom¨ (Thunberg, 2018). 

 

Det är inte bara Greta Thunberg som riktar fokus mot miljödebatten. Susan McPherson riktar 

även ett stort fokus i tidningen Forbes (2018) på hur miljödebatten inte kommer ensam utan 

att frågor om socialt ansvar även måste tas i beaktning. Ansvar över dessa frågor är viktigt ur 

fler perspektiv i samhället. Ett av dessa perspektiv som haft och har stor inverkan på 

samhället är det företagsekonomiska perspektivet. Företag behöver bedrivas med ett större 

fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet (Trackrecord, 2016). Dessa är de tre 

huvudsakliga aspekterna som ingår i begreppet CSR, som står för Corporate Social 

Responsibility. Att effektivt kommunicera sitt arbete med CSR har blivit centralt på nästintill 

alla marknader för att fortsatt ses som en legitim aktör. 

 

Ett svenskt väletablerat företag som jobbar aktivt med CSR och har gjort det till en del av sin 

marknadsföring är Volvo Cars. Volvo Cars är sedan 2018 Sveriges andra största bolag mätt i 

försäljning och har ca 21 000 anställda (Jonas Fröberg, 2018). Volvo Cars har tillsammans 

med övriga bilindustrin en stor utmaning framför sig då mer och mer fokus hamnar på det 

faktum att koldioxidutsläppen från bilproduktionen tillsammans med förbränningen av fossila 

bränslen har en enorm påverkan på miljön (WWF, 2019). Det enorma fokuset på hållbarhet 

och CSR kan dock resultera i fördelar för företag som jobbar aktivt med detta ihop med 

varumärkesstrategi. 
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1.2 Bilindustrin 
 

Bilindustrins genombrott kom som ett svar på industrisamhällets efterfrågan på effektiva 

transportlösningar och mobilitet, vilket idag också utgör grundförutsättningen för bilindustrins 

enorma utveckling av arbetsmöjligheter och levnadsstandard (Tom Petersson, 2016). Under 

det tidiga stadiet av bilindustrins framväxt ställdes nya främmande krav på tillverkarna då 

konsumenterna skapade sig nya behov med det bekväma transportmedlet. Infrastrukturen i 

form av exempelvis vägar blev tvungna att byggas om och underhållas, och det fossila 

bränslet behövde både distribueras och produceras runt om i världen (Petersson, 2016).  

 

Bilindustrin har under de senare decennierna granskats och ställts till svars för den 

miljöpåverkan den har orsakat. Avgaser och utsläpp som är en stor orsak till hälsorelaterade 

problem men även miljöförstöring ger ständigt upphov till diskussion och stora satsningar. 

Flertalet åtgärder vidtas av såväl biltillverkarna själva som olika länders regeringar i syfte att 

försöka minska denna påverkan och utveckla en bilindustri och förhållningssätt till bilar som 

kan anses långsiktigt hållbar (Europeiska kommissionen, 2019). I en rapport från Center of 

Automotive Management så presenteras det att miljöaspekten är den viktigaste frågan för 

bilindustrins utvecklingsavdelningar och att saker som tidigare prioriterats högre, till exempel 

komfort och prestanda, fått en lägre prioritet till följd av den utveckling som skett (Ny Teknik, 

2016).  

 

Per Grankvist (2012) beskriver hur en tredje “grön våg” kom 2006 som till stor del handlade 

om utsläpp och vår sammantagna påverkan på planeten i stort. Grankvist (2012) berättar 

vidare också hur biltillverkare inom sitt miljöarbete tenderar att fokusera på två specifika 

områden; hur de kan göra sina bilar så bränslesnåla som möjligt samt hur de kan få dem att 

fungera med ett så miljövänligt bränsle som möjligt. Med detta synsätt riskerar biltillverkare 

att missa viktiga delar i det hela och Grankvist (2012) betonar vikten av att sätta det i ett 

större perspektiv och istället börja se till bilens livscykel och göra en analys av denna för att få 

en mer heltäckande bild av bilens totala miljöpåverkan. I en livscykelanalys utförd av Amory 

Lovins, refererad till i Grankvist (2012), visade det sig att upp till 87% av 

bränsleförbrukningen hos den genomsnittliga personbilen går till spillo och att endast 6 av de 

13 procent som går åt att driva bilen framåt faktiskt används. Alternativa bränslen såsom 

etanol och diesel har också visat sig problematiska sett ur ett miljöperspektiv på grund av 



Daniel, Fredrik & Kevin 
 

3 
 

bland annat den stora förbrukningen av färskvatten som går åt för framställandet av etanol 

(Grankvist, 2012).  

 

Till följd av detta har det inom bilindustrin uppkommit en ny inriktning med fokus på att ta 

fram mer hållbara alternativ, och samtliga aktörer som konkurrerar på marknaden arbetar med 

detta som en av de mest centrala delarna i sin utveckling, vilket inte minst påvisas genom den 

ökade mängd av elbilsmodeller och tekniker som utvecklats under senare tid. Dessa har 

förstås sina egna begränsningar och utmaningar och är inte på något sätt en “quick fix” för 

bilindustrins stora miljöpåverkan; det kommer krävas mer än så. Bilindustrin står med detta i 

åtanke inför en lång utvecklingsfas med hela världen som publik. Det blir därför av största 

vikt för varje enskild intressent på biltillverkarmarknaden att effektivt visa på och 

kommunicera vad de gör ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att även den sociala biten 

blir inräknad, med områden som krocksäkerhet samt hur aktörer arbetar mot att minska sin 

miljöpåverkan etcetera. Det pågår en utbredd transformativ förändring i takt med att 

konsumenters behov förändras och regler vad gäller miljö och hållbarhet ständigt blir 

striktare, varför det kommer vara av stor vikt att aktörer verksamma på denna marknad tar de 

“rätta” viktiga besluten. Flera av dessa aktörer börjar även mer och mer röra sig mot att 

tillverka bilar som anses hållbara ur ett CSR-perspektiv. Exempel på detta är att tillverka 

veganska säten i bilar, bilar som går på el och bilar som man i framtiden kan hyra ut när man 

inte använder den. CSR tar en mer och mer självklar plats i vår vardag och detta är någonting 

som även bilindustrin måste ta hänsyn och anpassa sig till. Även globalisering är en viktig 

faktor när det gäller bilindustrin och den marknad som råder. Fler aktörer från 

tillväxtmarknader har påbörjat sitt inträde på marknaden i stor grad, varför det blir viktigare 

än någonsin för de redan etablerade aktörerna att ha en tydlig riktning med sin 

varumärkesstrategi (Alwi & Melewar, 2015). 

1.3 Tidigare forskning 
 

Inom den inriktning denna uppsats tar, det vill säga CSR och varumärkesstrategi kombinerat 

inom bilindustrin specifikt, är den tidigare forskningen begränsad. Vidgas perspektivet till att 

innefatta andra studier som undersöker sambandet mellan åtminstone två av de tre områdena i 

olika sammanhang var för sig så finns det en bredare grund att referera till. Ett exempel på 

tidigare forskning inom det området är artikeln CSR and corporate branding effect on brand 

loyalty: a study on Indian banking industry, skriven av Pratihari et al, publicerad 2018. 

Artikelns ansats är att undersöka hur ett aktivt CSR-arbete när det utgör en del av ett företags 
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varumärkesstrategi påverkar så kallad brand loyalty, det vill säga kundernas tendens att 

komma åter till ett visst varumärke eller företag för fortsatt kommers snarare än att vända sig 

till andra varumärken eller företag. Inom begreppet brand loyalty ingår även kunders tendens 

att tala gott om- och rekommendera ett specifikt varumärke eller företag generellt; att utöva 

en form av informell representation och marknadsföring (Pratihari et al, 2018).  

 

Pratihari et al (2018) använder sig av en kvantitativ metod för sin undersökning, som har sin 

grund i en enkät med 430 st svarande respondenter. Författarna presenterar ett antal olika 

hypoteser de ämnar testa med hjälp av ovan nämnda metod. De slutsatser Pratihari et als 

undersökningar mynnar ut i, som kan anses vara relevanta för området för denna uppsats, är 

att CSR-initiativ generellt sett har en positiv korrelation till brand loyalty, men även att den 

filantropiska delen av CSR, trots en stark koppling till förbättrad branding, inte visat sig ha 

någon koppling till ökad brand loyalty - detta härleder författarna till en bristande 

kommunikation av filantropiskt CSR-arbete utåt sett och menar att en förstärkt 

kommunikation av dessa engagemang kan leda till tydligare positionering på marknaden för 

ett företag eller varumärke. Det konkluderas också att ett företag eller varumärkes brand 

loyalty kan förstärkas när CSR och dess olika beståndsdelar aktivt implementeras som en del 

av varumärkesstrategin. (Pratihari et al, 2018) 

 

Inom ämnet för varumärkesstrategi skriver Hanna Andtbacka i studien Alla vill tillbaka till 

naturen, bara de slipper gå till fots (2015) bland annat om Volvos metoder för att framställa 

och övertyga med sin miljömedvetenhet genom sin reklam. Andtbacka (2015) lyfter att Volvo 

Cars använder en typ av strategi som handlar om att företaget ska visa att de tar ansvar för de 

miljöproblem de orsakar. Detta kopplas samman som en typ av CSR-retorik där de visar på 

det miljöarbete de utför som en del av varumärkesstrategin.  

 

Andtbacka (2015) går sedan in specifikt på Volvo Cars olika tv-reklam och hur de genom 

retoriken i tv-reklamen vill framställa sina produkter och varumärket Volvo. I artikeln 

uppmärksammas reklamvideos med bland annat fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic och 

musikartisten Robyn. Det finns ett fokus på att klargöra hur viktigt det är med 

identifikationsskapande och hur Volvo Cars med hjälp av Zlatan och Robyns starka koppling 

till Sverige kan förstärka sitt varumärke och sin image.  
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Andtbacka (2015) synliggör i sin studie hur Zlatan används för att förstärka Volvos 

varumärke. I artikeln lyfts det bland annat fram hur Zlatan i tv-reklamen är ute i ett mycket 

typisk svenskt landskap och fokuset på naturen är tydlig. Delen med naturen är det många 

som kan identifiera sig med då friluftsliv är ett vanligt intresse. Det här kopplas samman med 

bilden av Zlatan som familjefar då han bland annat ses krama om sina små barn och bära dem 

till sängs när de sover djupt. Andtbacka (2015) landar i att Volvos identitet och varumärke 

ofta kopplas samman med just familj och i Volvo Cars fall med det klassiska ¨villa, Volvo, 

vovve¨ som även kan ses som typiskt för en kärnfamilj.  

 

Butnariu och Filipeanu undersöker i sin artikel Does CSR enhance market performance for 

automotive companies?, publicerad i SEA - Practical Application of Science år 2016, 

huruvida CSR-arbete kan stärka ett företags position på marknaden inom bilindustrin. 

Författarna landar i en slutsats om att ekologisk innovation hos aktörer inom bilindustrin kan 

leda till en lönsam differentiering och konkurrensfördel för ett företag eller varumärke. Med 

grund i kunskapsbaserad innovation och design kan högre produktkvalitet och större 

kundnöjdhet uppnås och därtill även en större marknadsandel och ökade intäkter. Resultaten 

insinuerar också att CSR-arbetet är av extra stor vikt inom sektorer som bidrar till 

föroreningar i stor utsträckning, en kategori bilindustrin inkluderas i. (Butnariu & Filipeanu, 

2016) 

 

Florence Benoit-Moreau och Béatrice Paguel undersöker i sin studie med titeln Building 

brand equity with environmental communication: an empirical investigation in France, 

publicerad 2011, kopplingen mellan kommunikationen av miljörelaterat hållbarhetsarbete och 

varumärkeskapital samt vilken påverkan styrkan av att kommunicera miljörelaterat 

hållbarhetsarbete kan ha på varumärkesimage. Hypotesen för studien är alltså att en sådan 

koppling finns, och den testat kvantitativt med hjälp av 165 undersökningsobjekt i form av 

konsumenter. Det författarna med sin studie landar i är att den koppling som hypotesen 

ämnade att testa faktiskt stämmer - det vill säga, att kommunicera ut sina miljörelaterade 

engagemang och sitt hållbarhetsarbete stärker sannolikheten att konsumenter associerar 

positivt kring företaget vilket därmed också höjer varumärkeskapitalet. Två faktorer härleds 

som avgörande för hur stor denna effekt är - den upplevda kongruensen mellan företaget och 

det ändamål för vilket det arbete de kommunicerar har utförts samt till vilken grad det 

kommunicerade hållbarhetsarbetet anses trovärdigt. Sammanfattningsvis kan det alltså sägas 

att Benoit-Moreau & Paguels forskning implicerar att företag vid kommunikation av sitt 
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hållbarhetsarbete kan uppnå ökat varumärkeskapital, av varierande grad beroende på hur väl 

det kommunicerade arbetet går i linje med företaget i sin helhet och hur trovärdigt det kan 

bedömas vara (Benoit-Moreau & Paguel, 2011). 

1.4 Problemdiskussion 
 

Bilindustrin och Volvo Cars står idag inför en revolutionär omställning för att möta en global 

marknadsförändring, där konsumenternas behov och köpbeteende har förändrats. 

Bilindustrins aktörer måste ta ett större ansvar och försöka avveckla den hundraåriga 

framställningen av förbränningsmotorer som har förfinats ner i minsta detalj och fortsätta 

utforska en relativt sett outforskad el- och tjänstebaserad bilindustri (Forsman, 2017).  

 

I dagens samhälle får hållbarhetsfrågor en allt större plats än någonsin. Medvetenheten hos 

konsumenterna är på en historiskt hög nivå och konsumenterna har i dag även en stor kravbild 

på hur företagens ansvarstagande ska gå till beträffande produktion, transporter, 

upphandlingar, samarbeten, social påverkan etcetera. Detta sätter press på aktörerna på 

marknaden att utveckla och kommunicera ett signifikant CSR-arbete både internt och externt, 

för att på lång sikt fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det är något som gäller även för Volvo 

Cars då deras mål är att sälja maximalt antal bilar till så högt pris som möjligt (Volvo Cars, 

2015). Vägen dit kan vara att ta ett större ansvar på det ekonomiska och sociala såväl som 

miljömässiga planet. För att få konsumenterna att ha fortsatt förtroende och tycke för 

varumärket och dess trovärdighet kommer ett välutvecklat CSR-arbete fungera som en 

framgångsnyckel för framtida marknadsandelar och ett positivt resultat. En förutsättning för 

att CSR-arbetet faktiskt ska ha önskad effekt är att företagen framgångsrikt lyckas förmedla 

informationen om detta till konsumenterna, varför det måste ges utrymme för detta i 

företagets kommunikation och varumärkesstrategi. 

 

Att implementera ett hållbart företagande och CSR i sin varumärkesstrategi är inget som är 

nytt. CSR började utvecklas tidigt 60-tal och redan på 80-talet kom FN-rapporten ”Vår 

gemensamma framtid” som befäste att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Ledarna, u.å). I takt med den fortsatt växande betydelse och plats på agendan som 

CSR fått har också medvetenheten om uppsidan av att kommunicera och implementera CSR i 

byggandet av sitt varumärke ökat (Ottosson & Parment, 2016). Det som i dag står på många 

företags agendor är att ge utrymme för CSR i varumärket och i Volvo Cars fall få 
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konsumenterna att koppla just Volvo Cars varumärke till något positivt ur ett 

hållbarhetsperspektiv. Detta kallas även för varumärkeskapital, att konsumenter känner till 

varumärket och skapar positiva och unika associationer till det (Keller, 2008, se Ottosson & 

Parment, 2016). Det kan vara relevant att tänka i banorna att Volvo Cars även kan påverka 

bilindustrin, om de genom den egna definitionen av CSR kan påverka hur begreppet 

definieras av branschen som helhet. Volvo Cars kan i detta fall själva söka legitimitet utefter 

den definition av CSR som företaget själva varit med att forma. 

 

Grankvist (2009) diskuterar hur vissa företag inte riktigt förstår begreppet hållbart företagande 

och hur denna bristande förståelse kan få förödande konsekvenser vad gäller hur företaget ska 

försöka återskapa sin visuella legitimitet kopplat till företagets egna image. Om man utåt sett 

vill få konsumenterna att uppfatta företaget hållbart men inte aktivt utvecklar det i sina interna 

processer och strategier riskerar det att bli företagets nedgång. Det vill säga, om inte 

kunskapen finns internt att “göra saker rätt” kommer det bli kommunikationsproblem under 

strategibyggandet, vilket i slutändan kommer påverka legitimiteten hos organisationen 

(Grankvist, 2009).  

  

För att fortsätta tillfredsställa konsumenterna och bilindustrin måste det som beskrivs ovan tas 

i beaktning och aktivt omsättas och inte bara göras “för sakens skull”. Ytterligare en potentiell 

konsekvens för företagen om de inte anammar den revolutionära utvecklingen kring 

ansvarsfullt företagande är att det kan komma att påverka deras värde och legitimitet som 

företag eller varumärke. Med grund i det som tidigare nämnts om hållbarhetsarbete och dess 

förstorade betydelse för företag tillkommer även dessa aspekter. Att som företag anses som en 

legitim aktör på marknaden kan vara direkt avgörande för den fortsatta verksamheten och 

legitimitet är, om än en abstrakt tillgång, en väldigt viktig sådan för ett framgångsrikt företag 

(Ottosson & Parment, 2016).  Det råder kausala samband mellan hur företagens varumärke 

marknadsförs utåt mot bilindustrins konsumenter och hur de ekonomiska resultaten påverkas 

på längre sikt, det vill säga det slutgiltiga varumärkeskapitalet (Grankvist, 2009). Om 

intressenterna inte lever upp till de nya behoven kommer företaget påverkas negativt både 

resultatmässigt och varumärkesmässigt (FN, 2018). Det kan med andra ord konstateras att 

CSR-arbetets vikt numera är något som måste tas i beaktning i den marknadskommunikation 

en organisation bedriver för att de framgångsrikt ska lyckas positionera sig som en medveten 

och ansvarstagande aktör (Ottosson & Parment, 2016). 
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1.5 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur CSR märks och formas i varumärkesstrategin hos 

Volvo Cars. Detta genomförs genom expertintervjuer med personer internt hos Volvo såväl 

som externt. Det genomförs även granskande av Volvo Cars årsrapporter mellan åren 2013 

och år 2018. 

1.6 Frågeställning 
 

- Hur skildras CSR i Volvo Cars varumärkesstrategi? 

 

1.7 Disposition 
 

I det inledande kapitlet av studien beskrivs bilindustrin i stort, hur den har växt fram och vilka 

för-/nackdelar den burit med sig. Kapitlet avslutas med en problemdiskussion och tidigare 

forskning i syfte att ge en djupare förståelse och konkretisera problemet som studien vill 

undersöka, vilket därefter följs upp av ett syfte och en frågeställning. I kapitel två presenteras 

det teoretiska ramverket, bestående av legitimitets- och intressentteori samt redogörelse för 

CSR såväl som varumärkesstrategi och Melins (1999) varumärkesplattform. I studiens tredje 

kapitel, metod, beskrivs det tillvägagångssätt studien har använt, vilket är en kvalitativ 

semistrukturerad metod med stort fokus på expertintervjuer som grund för att samla in 

empirisk data. Det tydliggörs även vilka avgränsningar som gjorts. Detta följs upp i kapitel 

fyra, empiri, vilket ger läsaren en sammanställning av all det empiriska datan som inhämtats 

från de intervju- och textkällor som använts. Studien fortsätter sedan med ett analyskapitel, 

som sätter det teoretiska ramverket i praxis och med Melins (1999) varumärkesplattform som 

huvudsakliga redskap analyserar den empiriska datan som samlats in. Detta sammanställs 

sedan i form av en summering utifrån vilken ett antal slutsatser formuleras och presenteras 

följt av en avslutande kritisk reflektion och diskussion. 
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2 Referensram 
 

I detta kapitel kommer de grundläggande teorierna för studien att presenteras. En introduktion 

till teorin, dess bakgrund och utveckling samt viss kritik presenteras kopplat till den tidigare 

forskningen. 

2.1 Litteraturundersökning 
 

Vid genomförandet av en kvalitativ intervjustudie läggs stor vikt vid förkunskaperna, den 

tidigare forskningen och de för området aktuella studier som bedrivs. Detta för att 

intervjuaren ska kunna ställa de rätta frågorna (Jacobsen, 2017). All litteratur som analyseras, 

konkretiseras och understöds måste vara noga underförstådd för att inte ge vilseledande 

kunskap. Den ska inte heller vara bristande eller allt för avancerad, utan klar och tydlig så att 

respondenten ska få rätt förutsättningar för att ta till sig informationen (Jacobsen, 2017). Den 

litteratur som används i intervjustudien kommer från tidigare kurser samt rekommendationer 

från handledare och bisittande handledare, och får även understöd från artiklar som är 

framtagna ur Örebros universitetsbiblioteks databas. I takt med att en bredare bas anskaffades 

under teori-/litteratursökningen blev det nödvändigt att finna ett stöd för hur teorierna ska 

kunna användas i analysen. Stödet återfinns i Melins (1999) bok om varumärkesstrategi som 

knyter an till studiens huvudsakliga ämne. Med hjälp av Melins strategiska plattform, som 

redogörs för i studiens teoretiska ramverk, kopplas samtliga teorier samman och belyser hur 

alla teorier stegvis kan implementeras för att kunna konkretiseras och förnyas. 

2.2 CSR 
 

Begreppet CSR står för Corporate Social Responsibility. Idén om CSR och dess plats inom 

näringslivet introducerades och började få gehör redan på 1960-talet och handlar, som namnet 

avslöjar, om företags förpliktelser och skyldigheter vad gäller att ta sitt samhälleliga ansvar. 

Begreppet CSR brukar delas in i tre sorters ansvarstagande - ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarstagande (Grankvist, 2012).  

 

Den ekonomiska aspekten handlar om att företag ska bedriva ett företagande med tillväxt utan 

att riskera omvärldens hälsa eller materiella resurser. Det går ut på att företag även ska arbeta 

mot långsiktiga lönsamhet och på så sätt kan bidra till samhället. Ottoson och Parment (2016) 

redogör för att den sociala aspekten handlar om att företag ska bygga ett långsiktigt hållbart 
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samhälle där människans grundläggande behov tillgodoses. Företag ska ha goda arbetsvillkor 

och en välkomnande och trygg arbetsmiljö för de anställda - här ingår även frågor som rör 

produktsäkerhet. Miljödelen av CSR inkluderar en rad olika aspekter av miljö och 

ansvarstagande för sin påverkan på denna. Den centrala delen är att ekonomiskt tillväxt inte 

får ske på bekostnad av vår natur, miljö och ekologi. (Ledarna, 2019).  

 

Dessa tre områdena som ofta och samstämmigt stödjer varandra har en stor inverkan på 

huruvida företagen ses som framtidstroende och fortsatt konkurrenskraftiga, speciellt i och 

med omgivningens utökade kunskap och intresse för produktionen och vad den kan leda till. 

Att verkligen arbeta med CSR kan ses som varumärkesförstärkande (Mikael Ottosson & 

Anders Parment, 2016). Även Frans Melins (1999) forskning angående varumärkesstrategier 

visar att implementering av vissa aspekter som CSR kan skapa en förstärkning av varumärket, 

vilket på sikt med tydlig kommunikation kan höja varumärkeskapitalet och därigenom 

påverka resultatet positivt.    

 

Den position CSR tar inom organisation- och näringslivsområdet utgör en tydlig kontrast till 

konventionella åskådningar inom ekonomiämnet som historiskt sett tenderat att vara tydligt 

inriktade på rationalitet och maximal lönsamhet som största fokus (Grankvist, 2012), men att 

tänka på och ta hänsyn till hållbarhet och de områden som CSR-begreppet innefattar har nu 

blivit en viktig del för att företag ska uppfattas som legitima och medvetna om sin tids 

pågående trender och utveckling (Ljungdahl, 1999). Till följd av detta har CSR-arbete och 

framhävandet av detta för många företag blivit en del av varumärkesstrategin i syfte att 

tillgodoräkna sig ännu en konkurrensfördel och öka varumärkeskapitalet. 

Varumärkeskapitalets betydelse kan visa sig på många sätt, till exempel när en konsument 

väljer att köpa en Volvobil som de vet representerar vissa värderingar och en viss kvalitet 

jämfört med en mindre etablerad aktör som inte har en lika tydligt definierad plats i 

konsumentens medvetande (Melin, 1999). 

 

2.3 Legitimitetsteori 
 

Legitimitet inom organisationssammanhang har genom åren definierats av många olika 

forskare och på många olika sätt, men det som återfinns inom samtliga definitioner och som 

kan anses vara kärnan inom legitimitet ur ett kognitivt perspektiv är överensstämmandet 

mellan de sociala värderingar en organisations aktiviteter ger utlopp för och hur väl de 
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stämmer in med normer och accepterade sociala värderingar för samhället (Parsons, 1960; 

Dowling & Pfeiffer, 1975). Ur ett evaluerande perspektiv talas det om att organisationer kan 

anses legitima när de är begripliga och har en rättfärdigad existens (Maurer, 1971; Meyer & 

Scott, 1983). Legitimitetsteorin och dess perspektiv bygger på politisk-ekonomisk teori, 

vilken åskådliggör maktstrukturer och konflikter såväl som interaktioner mellan olika grupper 

i samhället. Både den politisk-ekonomiska teorin och legitimitetsteorin har sin grund i idén 

om att samhället, ekonomi och politik är sammanflätade och inte till fullo kan undersökas var 

för sig utan att inkludera och ta hänsyn till de övriga delarna.  

 

Betraktar man legitimitetsteorin ordagrant så har organisationer utifrån ett 

legitimitetsperspektiv sett ingen egentlig rätt till varken resurser eller existens såvida inte 

samhället anser dem vara legitima och på så sätt “tillåter” dem. Det kan alltså sägas att 

organisationer existerar i den mån samhället anser dem vara legitima och det är alltså upp till 

samhället och individerna inom det att avgöra huruvida en organisation anses legitim eller inte 

(Deegan, 2002). Med detta i åtanke kan legitimitet alltså anses vara absolut nödvändigt för en 

organisations överlevnad och fortsatta agerande på marknaden (Dowling & Pfeiffer, 1975).  

 

Deegan (2002) talar om legitimitet som ett “socialt kontrakt”, som upprättas av samhället. När 

ett företag anses bryta mot- eller ej uppfylla “paragraferna” i detta kontrakt så rivs kontraktet 

och företagets legitimitet förminskas alternativt försvinner. Detta kan i en praktisk kontext 

arta sig som till exempel minskat kundunderlag eller efterfrågan på organisationen i frågas 

tjänster eller produkter, avslutande av samarbeten med leverantörer, finansieringsstopp eller 

dylikt. Det sociala kontrakt Deegan (2002) talar om saknar formell utformning; det formuleras 

utefter normer och sociala förväntningar och förändras med tiden, så en organisation som vid 

ett tillfälle har ansetts legitimt kan, utan att själva ha förändrat något, komma att anses som 

icke-legitima till följd av förändringar av det sociala kontraktet. Som tidigare nämnt så anses 

legitimitet inom legitimitetsteori vara en vital resurs, men till skillnad mot många andra 

resurser så är legitimitet något en organisation på egen hand kan forma och påverka. Beroende 

på vilka områden eller specifika flöden, arbetsrelationer eller dylikt ett företag anser vara 

viktigt så kan de arbeta strategiskt med formandet av den egna legitimiteten genom olika 

legitimitetsförankrande aktiviteter inom det specifika området eller områdena i syfte att 

bevara dessa. För att detta ska ha effekt blir det då förstås viktigt att göra dessa strategier 

publikt synliga, i syfte att förankra dem i samhällets bild av organisationen (Deegan, 2002).  
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Legitimitetsteorin är tydligt förknippad med intressentteorin. Gray et al (1995) talar om hur 

det vore felaktigt att beskåda de två som helt särartade teorier och nämner hur de två 

perspektiven tenderar att överlappa varandra och därför även kan kombineras i syfte att få ett 

större och mer omfattande politisk-ekonomiskt ramverk (Gray et al, 1995). Viss kritik har 

riktats mot legitimitetsteorin gällande att den kanske inte är applicerbar på alla marknader och 

att organisationer som tar utgångspunkt i den i vissa situationer kan komma att betraktas som 

icke-genuina (O’Dwyer, 2002). 
 

2.4 Intressentteori 
 

Det engelska ordet för intressent, det vill säga stakeholder, myntades 1963 och avser de 

grupper eller aktörer vilka utgör ett stöd eller en funktion nödvändig för en organisations 

existens. Termen innefattar olika grupper eller aktörer beroende på organisationen i fråga, 

men den generella definitionen brukar innefatta aktieägare, anställda, kunder, leverantörer, 

långivare och samhället. Intressentteorin har som syfte att kartlägga vilka dessa är och hur 

organisationen agerar med- och gentemot dessa. Det finns ingen definitiv tidslinje vad gäller 

intressentteorins uppkomst, men Igor Ansoff och Robert Stewart samt Marion Doscher 

krediteras för att ha gjort en stor del av grundarbetet för formandet av 

intressentteorin/intressentmodellen. Tidigare låg stort fokus på att betrakta organisationer 

utifrån stockholders, det vill säga aktieägare, men med introduktionen av stakeholders, alltså 

intressenter, så banades väg för ett nytt sätt att se på organisationer och de vitala delar som 

ingår i dem. (Edward R. Freeman & David L. Reed, 1983) 

 

Intressentteorin utvecklades och applicerades under lång tid sparsamt, med ett antal forskare 

vid Stanford University som främsta förespråkare och utövare, men under 1970-talet 

återupptäcktes intressentteorin och genomgick en form av renässans efter att framstående 

personer inom forskningsområdet organisation kommit att referera till- och i större 

utsträckning börja använda sig av teorin och dess innehåll, samtidigt som intresset för den 

sociala och samhällsrelaterade delen av organisationer kom att bli mer betydelsefull och högre 

prioriterad. I takt med att en större och mer högljudd människorättsrörelse växte fram och de 

effekter detta hade på allt ifrån lagar och regleringar till sociala normer och förväntningar så 

uppkom ett behov för organisationer att tackla och hantera frågor som inte tillhörde det 

konventionella affärsområdet. Detta blev en katalysator för att på större skala börja arbeta 

med utvecklingen av en organisationsteori som kunde fungera som underlag för strategi och 
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verksamhet i en turbulent omvärld, varför intressentteorin sedan kom att växa fram och 

formas till det som den är idag (Freeman & Reed, 1983).  

 

Källan för den ovanstående informationen om intressentteori, det vill säga Freeman och Reeds 

arbete från 1983, utgjorde i sin tur en viktig del inom intressentteorins fortsatta framfart och 

utvidgade användning. Andrew L. Friedman och Samantha Miles tar i boken Stakeholders: 

Theory and Practice från 2006 vid där Freeman och Reed slutade och redogör för 

intressentteorins fortsatta utveckling och vidare utbredning i ett mer nutida perspektiv. 

Författarna nämner hur begreppet stakeholder numera har blivit vedertaget av såväl media 

som chefer och ledare, beslutsfattare samt inom den akademiska världen. Intressentteorins 

fotfäste belyses inte minst via organisationers tendens att numera belysa sin sociala 

medvetenhet genom hållbarhetsrapporter etcetera (Friedman & Miles, 2006).  

 

Friedman & Miles (2006) berättar vidare om hur teorin till följd av sin drastiska ökning i 

popularitet, i kombination med många bidrag från olika författare som säger många olika 

saker också kommit att innefatta många områden och fått en spännvidd som emellertid kan 

göra det svårt att definiera vad som faktiskt är teorins essens. Som en reaktion till detta 

formulerade Thomas Donaldson & Lee E. Preston (1995) fyra olika distinktioner av 

intressentteorin enligt följande: deskriptivt (descriptive), instrumentellt (instrumental), 

normativt (normative) och brett chefsligt (broadly managerial). Ur det deskriptiva 

perspektivet används intressentteori för att beskriva en organisations karaktäristika i termer av 

till exempel organisationens natur, syn på ledarskap och organisering, styrelsefrågor etcetera. 

Det instrumentella perspektivet fungerar som ett generellt sett hypotetiskt perspektiv för att 

kartlägga eventuella ceteris paribus-kopplingar mellan organiseringen och hanteringen av 

intressenter och diverse prestationsbaserade mål inom ett företag, som till exempel lönsamhet 

och tillväxt. Det normativa perspektivet berör i sin tur frågor om moral och filosofiskt rätt 

eller fel och vad en bör respektive inte bör göra beroende av detta. Det brett chefsliga 

perspektivet har intentionen att fungera som ett sammanfattat ramverk för att rekommendera 

lämpliga strukturer, attityder, åtgärder och aktiviteter som tillsammans utgör 

intressenthantering i stort, och kräver därför alltså en simultan hänsyn och responsivitet till 

organisationen i frågas olika intressenter (Donaldson & Preston, 1995). 

 

Kritik har riktats mot intressentteorin av bland annat Samuel F. Mansell (2013) - han redogör 

för hur den anses underminera principerna för en marknadsekonomi i och med det sociala 
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kontraktet som omnämns ovan. Mansell (2013) hävdar även att det råder ett stort missförstånd 

vad gäller teorin och hur den kan komma att arta sig i praktiken, samt att förespråkarna för 

teorins användande vid faktiskt applicering kommer att uppnå andra resultat än vad de hade 

som avsikt. 

 

2.5 Varumärkesstrategi 
 

Varumärkesstrategi handlar om planering för- och analys av hur ett företag eller varumärke 

uppfattas på marknaden, att forma omvärldens syn på det berörda företaget och dess 

varumärke (Axelsson & Agndal, 2019). Inom varumärkesstrategi är det viktigt att skilja på 

image, det vill säga hur ett företag uppfattas av omvärlden, och identitet, det vill säga hur 

företaget ser på sig själva och hur de vill uppfattas. Det mest centrala i byggandet av en stark 

image anses vara de produkter eller tjänster företaget erbjuder och kvalitén på dessa, men 

också så kallade profilskapande åtgärder, vilket syftar till exempelvis annonsering, publicitet 

och medial representation utgör en viktigt del som också är direkt kopplat till det berörda 

företaget och varumärkets rykte (Axelsson & Agndal, 2019).  

 

Varumärket som fenomen och det stora värde det kan ha började bjuda in till diskussion på 

bred front under 90-talet då allt fler började fatta intresse för området och förstå den stora 

vikten av ett varumärke. Detta härleder Melin (1999) till begreppet brand equity, översatt på 

svenska till varumärkeskapital, och dess stora genomslag. Varumärkeskapital är ett sätt att 

värdera varumärket som tillgång och kan illustreras som till exempel i företaget Coca Colas 

fall, där den summa konsumenter är villiga att lägga till extra för att köpa en Coca Cola-

produkt snarare än något av de billigare alternativen symboliserar det varumärkesmässiga 

värde Coca Cola har och den plats och positiva associationer det har i konsumenternas 

medvetande. Varumärkeskapital kan betraktas från såväl konsumenters som 

varumärkesinnehavares håll och hjälper till att sätta ett mer konkret värde på ett varumärke 

och dess faktiska betydelse. Varumärkeskapital är kopplat till ett varumärkes rykte - med gott 

rykte tillkommer vanligtvis också en stark legitimitet vilka i sin tur bidrar till ökat 

varumärkeskapital (Melin, 1999).  

 

Melin (1999) beskriver i samband med det ovan nämnda också en generell övergång inom 

varumärkesområdet från att fokusera på materiella tillgångar till immateriella tillgångar, där 

personer inom området i stor omfattning börjat inse att en produkts goda kvalitet eller 



Daniel, Fredrik & Kevin 
 

15 
 

uppfattade överlägsenhet inte alltid räcker till. Med detta såväl som den ständigt ökade 

prispressen på samtliga marknader i beaktning så uppkom ett behov av mer långvariga 

konkurrensmedel så som just ett varumärke och vad det representerar kan utgöra, inte minst 

då saker som varumärkesskydd kan bidra till bevarandet av detta. Ett varumärke kan ha flera 

olika tillämpningsområden, beroende på vad märkesinnehavarna i fråga eftersträvar att uppnå 

- dessa områden ringas in av organisationen i frågas varumärkesstrategi. (Melin, 1999) 

 

 En varumärkesstrategi kan byggas upp på olika sätt och innefatta olika delar. Det finns dock 

vissa centrala delar som återfinns i de allra flesta genomarbetade varumärkesstrategierna; ett 

exempel på vilka delar en varumärkesstrategi kan innehålla och hur den kan byggas upp 

illustreras med hjälp av den modell Melin (1999) visar i sin bok Varumärkesstrategi, som 

redogörs för nedan. 

2.6 Modell varumärksstrategi  
 

För att kunna återskapa den legitimitet företaget vill förmedla till sina aktuella intressenter 

måste de interna aktiviteterna rörande varumärkesstrategi vara tydligt kommunicerade genom 

hela organisationen och samtidigt utvecklas kontinuerligt över tid. Melin (1999) har under ett 

par decennier forskat om vikten ett välutvecklat varumärkesbyggande ger företagets 

legitimitet och varumärkeskapital. Med hjälp av tidigare forskning kunde en strategisk 

plattform utvecklas, som skulle beskriva hur olika interna processer tillsammans skapar en 

intern förståelse angående företagets affärsidé och strategi (Melin, 1999). Modellen Melin 

(1999) konstruerade går att applicera både på interna och externa processer, vilket gör 

modellen komplex men övergripande, beroende på vilken information som författaren vill 

undersöka. Det som skiljer hur modellen väljs att användas är de olika definitionerna av 

processerna och vad aktiviteterna mellan dessa mynnar ut i. Modellen som analysen kommer 

undersöka är det interna processflödet och modellen avläses horisontellt åt höger, där 

utgångspunkten beskrivs i sex huvudprocesser.  

 

Processernas innehåll förtydligas med aktiviteter i ett ytterligare steg, vilket gör modellen 

ännu mer komplex, men möjliggör också en ännu större övergripande förståelse kring hur 

dessa tillsammans skapar ett mervärde. Den överskådlighet som processernas aktiviteter ger 

gör modellen lätt att applicera till den dagliga verksamheten och ett företags egna 

varumärkesstrategi. Det Melin (1999) vill förmedla med plattformens konstruktion är att 

företagen som aktivt jobbar med sina mindre aktiviteter skapar förutsättningar för den interna 
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förståelsen angående företagets egna legitimitetsbild, vilket sedan påverkar företagets 

varumärke utåt sett (Melin, 1999). Modellen nedan är tagen från Melin (1999) där alla 

processer presenteras till vänster och mynnar ut i stödaktiviteterna till höger. Alla steg 

presenteras utförligt under och stärks av de ovan nämnda teorierna. 

 

 
Figur 2.6 Den strategiska varumärkesplattformen (Melin, 1999) 

 

Som ovan nämnt beskriver modellen de interna aktiviteterna, vilka tillsammans kommer 

generera en output, det vill säga ett visst varumärkeskapital (Melin, 1999). 

Varumärkeskapitalet blir ett resultat av de aktiva interna processerna, vilka fyller olika 

funktioner. 

2.6.1 Produktattribut 
 

“Ett varumärke har således inget egenvärde, utan det är först i relation till en produkt som den 

värdeskapande processen kan initieras” (Melin, 1999). Denna inledande del kännetecknar 
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aktiviteten produktattribut, där själva produkten betonas, då den utgör det mest basala för att 

skapa ett varumärkeskapital. Produkten i sig ger intrycket i vad som benämns som 

produktattribut och viktiga nyckelbegrepp under beskrivningen av produktattribut som ovan 

visar är produktkvalitet och produktdesign. Den upplevda produktkvaliteten som varan ger är 

en av många faktorer som tidigare forskare som Aaker (2002) belyser som viktiga för att ge 

produkten en image. Det Aaker (2002) också belyser från Melins (1999) modell, är att 

kvalitén måste vara mätbar. Annars går det inte att sätta ett värde, vilket blir viktigt vid 

studerande av intressenternas preferenser angående pris etcetera. Kvalitet har som oftast ett 

kausalt samband till priset (Melin, 1999). Det finns motsägelser till hans argument där priset 

inte behöver vara direkt avgörande för om produkten förknippas med kvalitet, utan 

Brassington & Pettitt (1997) antyder att vissa produkter kan vara associerade till hög kvalitet 

från tidigare preferenser. Kvalitet är inte bara att produkter till exempel har ett visst material 

eller är långlivade, det kommer också med ett krav på ständig utveckling för att produkten i 

fråga ska bibehålla kvaliteten och även möta de omvärldsförändringar som råder (Melin, 

1999).  

 

Andra delen under produktattribut är aktiviteten produktdesign, som också påverkas av de 

omvärldsfaktorer som råder. Resonemanget angående produktdesign beskriver Melin (1999) i 

termer av produktens innovativitet, det vill säga det unika som går att associera med 

produkten. Produkter med låg nivå av innovation kan inte förfoga ett visst typ av skydd, det 

vill säga produktskydd, som är juridiskt förankrat. Under denna aktivitet ger Melin (1999) en 

inblick i varumärkets loggas betydelse och produktens generella design som visualiseras som 

själva värdet i produktattributet. Det vill säga att produkten ger med sin identitet ett mervärde. 

 

Legitimitetsteorin bygger på hur företagen ser sig själva och hur man vill uppfattas av sina 

intressenter på marknaden, det vill säga det interna synsättet på de egna värderingarna. 

Samtidigt påverkas produkterna av externa faktorer som till exempel intressenternas 

förväntningar och krav på produktattributens visuella-/kvalitativa sida, som kanske inte 

speglar företagets egna legitimitets- eller attributbild. Konflikten som kan råda blir högst 

intressant vid en situation där ett företag fortsatt försöker implementera hållbara 

produktattribut i form av design och kvalite utan att äventyra deras legitimitet samt 

intressenternas eventuella nya krav.     
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2.6.2 Märkesidentitet 
 

Som tidigare konstaterat råder det oftast en förvirring kring alla begrepps innebörd, vilket 

Melin (1999) beskriver då många misstar märkesidentitet för image. Märkesidentitet ses 

inifrån organisationen, vilket modellen ovan ämnar illustrera. Märkesidentitet utgår från 

företagets subjektiva syn på hur produkten skall uppfattas, och ser samtidigt till det värde 

produkten skall förmedla till konsumenterna (Melin, 1999). Värdet och den interna bilden av 

identiteten förtydligas med hjälp av den legitimitet företaget vill bygga och åskådliggöra till 

intressenterna. Image blir istället den objektiva synen på produkten som konsumenterna har, 

denna kan ha påverkats av tidigare händelser eller upplevelser, vilket kopplas till den externa 

versionen av varumärkesplattformen. 

 

Problematiken i märkesidentiteten som Melin (1999) beskriver är dess interna uppfattning, då 

märkesidentiteten skall beskriva vad själva varumärket står för, vilket skall ses som det unika 

som särskiljer produkten från konkurrenterna (Melin, 1999). Samma dilemma återfinns även i 

legitimitetsteorin, men problematiken här blir istället hur den interna imagen ska legitimiseras 

mot den uppfattning om företaget i frågas image intressenterna har, vilket kan skapa 

förödande konsekvenser om föreställningarna är allt för långt ifrån varandra (Deegan, 2002; 

Melin, 1999). Likt andra delar i varumärkesplattformen som exempelvis produktattribut måste 

märkesidentiteten utvecklas över tid. Melin (1999) förtydligar att märkesidentiteten skall ses 

över en lång tidsperiod då det under själva perioden kan ske mindre justeringar som förbättrar 

och förtydligar produktens värde. Samma gäller den interna legitimitet som företaget har 

byggt upp, den måste ständigt bearbetas och förnyas men kärnvärdet måste alltid 

återfinnas.        

 

Märkesidentitet är ett relativt nytt begrepp om man sätter det i relation till andra ämnen inom 

området, som Melin (1999) beskriver med stöd från Kapferer´s modell Brand identity prism. 

Där identifieras två huvudfaktorer till märkesidentitetsbyggandet, i form av valet av namnet 

och dess personlighet (Melin, 1999). 

Produktens namn är en av de viktigaste komponenterna och det är ett flertal forskare, till 

exempel Brassington & Pettitt (1999) som diskuterar hur valet av namn påverkar 

marknadskommunikationen, likväl hur de juridiska aspekterna påverkas. Den andra faktorn i 

fokus är varumärkets personlighet och hur det påverkar märkesidentiteten (Melin, 1999). 

Tidigare forskning tar upp vikten av att varumärken kan ha olika personligheter (Aaker, 
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2002). Med personligheten ska intressenter, som till exempel konsumenterna, ge produkten 

mänskliga sidor. Forskningen visar att konsumenter väljer produkter som de väljer sitt sociala 

umgänge (Melin, 1999). Det värde som produkten i sig besitter visar en typ av egenskap som 

konsumenten kan relatera till eller synas med. Detta kan ge en viss typ av bekräftelse jämfört 

med om konsumenten väljer en annan produkt. Om konsumenten uppfattar produkten som 

attraktiv kan det ligga till grund för en långsiktig relation, vilket kopplas till grunden i 

märkesidentiteten och benämns som märkeslojalitet (Melin, 1999). Både Melin (1999) samt 

Aaker (2002) beskriver hur mänsklig personlighet på varumärken ger ett visst intryck som 

konsumenterna upplever som minnesvärt. Själva personligheten sätter produkten i en kontext 

vilken användaren befinner sig i, utifrån denna kontext formar företagen en typ av personlig 

reklam med kända personer man ser upp till. Ett välkänt exempel är Volvo Cars Made By 

Sweden-kampanj. Volvos sätter i Made By Sweden det svenska klimatet som personlighet och 

vill nå ut till den breda massan. Melin (1999) diskuterar hur en produkts identitetsbärande 

måste kunna associeras till det unika för att det ska ses som en konkurrensfördel för märket. 

Om man felplacerar en person i kontexten kan den förmedlade personligheten skapa en 

motsatt effekt. Detta är en tydlig koppling till intressentteorins uppfattning av ett visst 

varumärke. Om varumärket vill återskapa en viss personlighet i en viss miljö kommer 

intressenternas krav att följa den identitet som man byggt upp, samtidigt åter bli en 

konkurrensfördel om varumärket lyckas återskapa denna identitet. Melin (1999) bygger vidare 

på detta och beskriver att en stark märkesidentitet bidrar med en komplex fördel, vilket gör 

produkten svår att imitera eller kunna återskapa personligheten. 

2.6.3 Kärnvärde 
 

Melin (1999) såväl som Brassington & Pettitt (1997) delar en liknande definition om vad 

kärnvärde innebär; att kärnvärde ses som produktens primära konkurrensfördel, vilket enligt 

Kotlers positioneringsmatris differentierar produkten. Produktkärnan är produktens 

huvudsakliga värde och är avgörande för dess överlevnad. Differentieringen av kärnprodukten 

är också något som Brassington & Pettitt (1997) diskuterar som den långsiktiga 

konkurrensfördelen. Funktionen som kärnvärdet skall leverera är ett upplevt mervärde och 

detta mervärde ska vara funktionellt (Melin, 1999). Kärnvärdet ska förmedla produktens 

unika inslag och det unika som företagen vill kommunicera ut, samt agera underlag för 

företagets positionering på marknaden (Melin, 1999). Det värde produkten eller tjänsten vill 

förmedla ska få konkurrerande intressenter att försöka imitera och ta efter. 

Sammanfattningsvis ska produktkärnan ses som en konkurrensfördel som har unika 
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egenskaper, vilka är svåra att imitera och dessa ska vara kommunicerbara samt till sist ha ett 

personligt mervärde (Melin, 1999). 

2.6.4 Positionering 
 

“Positionering brukar traditionellt definieras som den process varigenom märkesinnehavaren 

försöker muta in en unik position för det egna varumärket” (Melin, 1999). Det Melin (1999) 

beskriver med den tidigare forskningen är att positionering är en viktig aktivitet som företagen 

måste arbeta med, som ligger till grund för vilken position produkten ska ha i konsumenternas 

medvetande. Positionering kan ses ur det instrumentella perspektivet då denna syn beskriver 

hur kopplingen mellan intressenterna genom kartläggning/positionering är viktigt för 

produktens medvetenhet. Genom att ytterligare fördjupa resonemanget kan  Kotlers (2000) 

positioneringsmatris användas för att kunna placera företagen i den position där 

konsumenterna upplever en märkeskännedom, vilket mynnar ut i märkesassociationer och 

märkeslojalitet. Positionering kan användas som en konkurrensfördel då man positionerar sig 

på marknaden i förhållande till sina konkurrenter eller positionerar sig utifrån konsumenternas 

preferenser och uppfattning. Dessa två typer av positioneringsstrategier delas upp i 

produktpositionering och psykologisk positionering (Melin, 1999). Det Melin (1999) vill 

komma fram till är att båda aspekterna går hand i hand med varandra i slutändan. Detta 

argument finner stöd även i Brassington & Pettitt (1997), som också påvisar att produkten 

måste positionera sig både i förhållande till konkurrerande produkter, men även i förhållande 

till konsumentens beteende. Vilket återkopplas till kartläggningen inom intressentteorin, där 

organisationerna måste förstå sin omgivning och även sin produkts unika inslag för att kunna 

inta det psykiska spelet som äger rum på marknaden (Melin, 1999).   

 

Pionjärerna inom en viss produktkategori kan ur en objektiv syn från konsumenterna finna en 

fördel då man som konsument förknippar alla positionerade produkter inom den kategorin 

med pionjären (Melin, 1999). Tidiga pionjärerna har oftast en gemensam 

positioneringsstrategi - märkesprodukter som till exempel Volvo Cars har baserat sin 

positionering på samma kärnvärde under en lång tidshorisont (Melin, 1999). I Volvos fall har 

konsumenterna förknippat märkesidentiteten och kärnvärdet med “säkerhet” och denna 

uppfattning har legat till grund för deras marknadskommunikation under en lång tid. 

Mervärdet som konsumenterna får av denna funktionella och emotionella syn blir en av 

anledningarna till varför det tilltalar den utvalda målgruppen. Detta återges även inom 

legitimitetsteorin långa tidshorisont, då identitetens huvudsakliga kärnvärde blir grunden för 
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en eventuell omställning då konsumenten fortsatt förknippar märket med det huvudsakliga 

värdet samtidigt som det ger fördel till det nya. (Melin, 1999) 

2.6.5 Marknadskommunikation 
 

“Vid utformningen av den märkesuppbyggande reklamen är det därför viktigt att den både 

talar till och tilltalar konsumenterna” (Melin, 1999). Marknadskommunikationen är en faktor 

som har en väldigt stor betydelse inom varumärkesbyggande. Den skapas för att kunna 

påminna om produkters olika fördelar men även närvaro. Melin (1999) nämner att en specifik 

särpräglad reklam kan bidra till märkesidentiteten och varumärkespersonligheten. Melin 

(1999) fortsätter med att påpeka att precis som positionering bygger på konkurrensfördelar så 

handlar marknadskommunikation till stor del om att den specifika konkurrensfördel som 

använts i positioneringen kommuniceras ut. Det är därför av stor relevans att försöka 

eftersträva en metodisk och samriktad kommunikation, som utgår från positioneringen 

(Melin, 1999). 

 

Melin (1999) tydliggör sedan att marknadskommunikationen måste vara såväl 

märkesuppbyggande som säljfrämjande och att balansen mellan dessa två måste vara i 

symbios. Ifall den märkesuppbyggande aspekten försvinner till förmån för den säljfrämjande 

äventyras varumärkets märkeslojalitet och kännedom. Melin (1999) resonerar vidare att man 

kan se en utveckling med ökat fokus på säljfrämjande aktiviteter i samhället, något som 

kritiserats då det ökar konkurrenternas priskänslighet, minskar märkeslojaliteten samt kan 

innebära stigande kostnader då en ny kund i de flesta fall kostar mer än att behålla en tidigare 

existerande kund (Melin, 1999). Tillslut kommer detta landa i en fråga om etik och moral hos 

aktörerna vilket återfinns i Donaldson & Preston (1995) diskussion om ett normativt 

perspektiv hos intressenterna.   

 

En välfungerande marknadskommunikation är alltså av största vikt för företag. Hur företagen 

väljer att agera kring sin marknadskommunikation kan vara direkt avgörande för 

varumärkesbyggandet och huruvida intressenterna kommer att betrakta företaget som legitimt 

och pålitligt (Melin, 1999). 
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2.6.6 Intern lojalitet 
 

Upprätthållandet och bevarandet av ett starkt varumärke kräver en strategiskt utformad plan. 

Det finns olika sätt att arbeta med detta inom en organisation, exempelvis via så kallade brand 

ambassadors, som arbetar med att representera varumärket på såväl ett internt som ett externt 

plan. Viktigt är även så kallad märkeslojalitet, där de inom företaget verksamma agerar 

proaktivt för att upprätthålla märkets status och värde. Melin (1999) nämner hur en intern 

märkeslojalitet är vitalt för att också uppnå en extern märkeslojalitet, det vill säga hos 

konsumenterna. Framgångsrikt uppnådd intern märkeslojalitet härleder Melin (1999) till 

processer inom, för ändamålet centrala, områden såsom identity management, image 

management, loyalty management och trademark management.  

 

Identity management handlar precis som det låter om ett varumärkes unika identitet och 

bibehållandet av denna. Identity management kan anses vara ett samlingsnamn för de 

processer som skyddar och bibehåller ett varumärkes identitet och kommersiella status på 

marknaden samt håller varumärket fokuserat på en tydlig segment för fortsatt relevans. Image 

management handlar om att uppnå en gemensam bild hos såväl den egna organisationen som 

hos konsumenter gällande vad varumärket i fråga symboliserar och hur det uppfattas. 

Konsumentens uppfattning av varumärket ska stämma överens med den bild som 

organisationen själva vill att varumärket ska ha. Loyalty management kallas processerna som 

berör att bibehålla sitt kundunderlag och förvalta märkeslojala kunder, icke att förväxlas med 

customer retention, om än snarlikt. Trademark management handlar om skyddandet av ett 

varumärke från hot, både internt och externt. (Melin, 1999) 

 

2.7 Sammanfattning av teorierna och modellen 
 

Teorierna som ovan har beskrivits är grunden i hur vi kommer analysera fallobjektet Volvo 

Cars tillvägagångssätt i att implementera CSR i varumärkesstrategin och samtidigt hur detta 

påverkar företagets egna varumärkeskapital och legitimitet. Melins (1999) 

varumärkesplattform blir det huvudsakliga analysverktyget samt i kombination med övriga 

teorier den teoretiska bakgrunden vid formandet av frågorna för de intervjuer som genomförs. 

Dessa ställs i syfte för att kunna kartlägga de för-/nackdelar som tillkommer inom respektive 

aktivitet internt till följd av CSR-profilen i varumärkesstrategin. Genom att analysera de sex 

olika processerna blir det lätt att identifiera CSR:s påverkan och samtidigt finna en mer 
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nyanserad bild av hur varumärkeskapitalet förstärks med hjälp av en sammankoppling mellan 

legitimitets- och intressentteorin. Det som återges i respektive stycke kopplas på olika sätt till 

de ovan valda teorierna, vilket anses ge en större förståelse till varför modellen är relevant för 

den studie som valts att göra. Varje process och aktivitet bygger på olika områden som både 

konkretiserar och nyanserar bilden av de interna processernas betydelse för att påverka eller 

förnya en tidigare strategisk planering hos ett företag. 
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3 Metod 
 

I detta kapitel beskrivs det valda tillvägagångssättet, inledningsvis med en kort presentation 

av det för studien valda företaget som följs upp med information om den valda 

forskningsmetoden. Efter introduktionen presenteras de informanter med vilka intervjuerna 

kommer att genomföras. Den sista delen av metoden beskriver hur vi sammanställt och 

bearbetat all empiriskdata till analysmodellen. 

3.1 Val av metod 
 

Metoden för insamling av data har för studien varit av en kvalitativ semistrukturerad ansats. 

Jacobsen (2017) lyfter hur en fallstudies fokus ligger på en speciell enhet och att en speciell 

enhet i sig kan vara en kollektiv enhet i form av en organisation. Detta ligger till grund för hur 

studien med Volvo Cars som studieobjekt och intressentgrupper har genomförts, vilket även 

Jacobsen (2017) påvisar som ett av de tydligaste sätten att studera ett objekt på djupet.  

 

Intervjuer med personer som besitter expertkompetens och samtidigt har anknytning till 

Volvo Cars verksamhet, ligger till grund för studiens empiriska kvalitativa data som även 

stöds upp med Volvo Cars årsrapporter. Dessa årsrapporter kommer från åren 2013 fram till 

2018 och fördjupar studien med relevant kvalitativ data. Den empiriska datan av kvalitativ 

ansats ger studie-fenomenet en djupare relevans, då författarna kommer nära sitt studieobjekt, 

vilket skapar en mer omfattande förståelsen av hur fenomenet är uppbyggt (Jacobsen, 2017). 

Bengt Starrin och Per-Gunnar Svensson skriver i Kvalitativ metod och vetenskapsteori (1994) 

om vikten att uppnå kvalitetskriterierna vid användning av kvalitativ metod. Ett exempel på 

kriterier som är relevanta att tänka på är perspektivmedvetenhet, som grundar sig i att bakom 

varje beskrivning av en verklighet finns det alltid ett perspektiv. Detta är något som under 

studiens gång har beaktats då denna uppsats har flera olika perspektiv på verkligheten men 

även olika typer av förförståelse av fenomenen som berörs, vilket kan forma uppsatsen på ett 

visst sätt.     

Hur man genomför intervjuer kan skilja sig från exempelvis ansikte-mot-ansikte till chatt och 

mejl (Jacobsen, 2017). Expertintervjuerna för uppsatsen var ansikte-mot-ansikte i form av en 

fysisk intervju, videosamtal samt via telefon. Anledningen till detta är för att ansikte-mot-

ansikte intervjuer skapar en öppenhet och kontroll från intervjuarens sida (Jacobsen, 2017). 
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Valet av videosamtal grundas på det geografiska avståndet mellan författarna och 

informanten. Jacobsen (2017) klargör att skillnaden mellan ansikte-mot-ansikte och 

videosamtal blivit allt mindre med grund i teknologins framväxt. Materialet som kommer från 

intervjuerna kommer sedan transkriberas från tal till text och användas som grund till 

analysen.  

 

Under uppsatsens skeende expanderades insamlingen av data till vilket resulterade i valet att 

intervjua flera intressenter. Detta var något som hade förberetts för tidigare och processen 

med nya intervjufrågor var därför inte så omfattande. De ytterligare intervjuerna som 

genomfördes var även de med representanter med expertkompetens från Volvos 

samarbetspartner Forsman & Bodenfors Inhouse AB och återförsäljaren Tage Rejmes Bil AB.  

En anledning till att ta in fler intressenter i studien grundas i den teoretiska bakgrund som 

föreligger ur intressentteorin, och därav få in information från flertalet intressenter som är av 

stor vikt för sammanställningen av studien.  

 

Därutöver tillkommer inhämtande av empiriskt material från andra källor som har varit 

underlag för sammanställningen av analysmodellen och kvantitativ datainsamling med bred 

grund från den tidigare teorierna och modellerna. Stor del av det empiriska materialet är 

inhämtat från Volvo Cars årsrapporter från åren 2013 till 2018. Anledningarna till att Volvo 

Cars årsrapporter har varit bidragande i analysen, kommer ge mer ingående bild samt 

underlag för att granskningen av Volvo Cars sätt att implementera ett hållbarhetsarbete i sin 

strategi och hur det kommuniceras internt likväl som externt.  

 

Analysmetoden som har använts är innehållsanalys, vilket är en vetenskaplig metod som 

bygger upp ett ramverk för att kunna dra slutsatser om innehållet i olika slag av 

kommunikation, till exempel intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar. 
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3.1.1 Nackdelar med vald metod 
 

Jacobsen (2017) tydliggör även grundligt för de nackdelar som existerar med den kvalitativa 

metoden. Ett av de viktigaste nackdelarna att lyfta fram är generaliseringsproblemet, som till 

stor del går ut på problemet med representationen hos de som blir intervjuade. Detta bygger 

på att det ofta är ett fåtal personer som intervjuas och frågan blir då om de som blir 

intervjuade representera andra än sig själva.  

 

Det finns även nackdelar kring flexibiliteten vid användandet av kvalitativ metod. Den 

negativa sidan av flexibilitet handlar till stor del av att materialet aldrig ses som klart och att 

det ständigt finns nya perspektiv och ny information att hämta. Detta landar till slut i att 

studien svarar på saker som inte är relevant till den problemställning som från början togs 

fram. (Jacobsen, 2017)  

 

Det är av stor relevans för studiens giltighet och trovärdighet att ha generaliseringsproblemet 

och flexibiliteten i konstant tanke under tiden studien skrivs. 

 

3.2 Urval 
 

Bilindustrin har förändrat vårt sätt att leva genom att ge oss möjligheten att röra oss vart som 

helst och när som helst, vilket har gett förutsättningar för de industrisamhälle som har byggt 

upp i dag. Även då bilar som transportmedel idag anses som miljöförstörande är de en del av 

den samhällsstruktur som inte vi kan leva utan. Hur bilindustrin ska ta sig an de nya hållbara 

utmaningarna som krävs för att bevara det industrisamhälle som byggts upp väcker ett djupt 

intresse hos många. Samtidigt hur aktörerna inom den berörda branschen aktivt arbetar med 

ett mer hållbart företagande, vilket på sikt ges möjlighet till att fortsatt vara intressanta för 

framtida investerare. 

 

Inom bilindustrin finns det flera olika aktörer och en av dem är svenskgrundade Volvo Cars.    

Volvo Cars, som har en marknadsandel på 1% av den globala bilförsäljningen (Volvo Cars, 

2019) kan till försäljning anses som liten aktör, men Volvo Cars är en biltillverkare av 

säkerhetsteknik, design och innovation, vilket under åren har gjort djupa fotavtryck på den 

globala bilindustrin. Idag har Volvo Cars 20% av den svenska marknaden, vilket motsvarar en 

femtedel av den av den totala nybilsförsäljningen (Volvo Cars årsrapport, 2018). Även då 
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bilindustrin ständigt kritiseras för sin påverkan på miljön, ökar försäljningen av Volvobilar i 

Sverige och globalt världen över, detta troligen delvis eftersom att Volvo Cars ständigt har 

haft en närvaro i svenska hem sedan tidigt 1900-tal och varumärket är en självklar symbol i 

samhället. Volvo har dessutom alltid satt samhället och individen i fokus. Allt detta gör att 

Volvo Cars blir ett ytterst intressant studieobjekt, då stor majoritet av den svenska 

befolkningen har en bra uppfattning om Volvo Cars varumärke och kan se sig använda en 

Volvobil. Sustainable Brand Index (2019) rankar Volvo som det tjugonde mest hållbara 

varumärket i Sverige som jobbar med business-to-consumer. vilket tyder på att även andra 

aktörer uppfattar Volvo Cars som hållbart. Volvo Cars har ständigt utvecklat sina bilarna för 

att underlätta vår vardag, så att vi säkert och praktiskt tagit oss fram på vägarna. Under de 

senaste åren har Volvo Cars förändrat sina strategiska beslut genom att inta en ny position på 

marknaden som ett premiumalternativ och vill nu i senare årsrapporter även ligga i framkant 

med ett hållbart och säkert bilägande (Årsrapport, 2018).    

 

Ur årsrapporterna uppkommer bara information angående den strategiska besluten, då övrig 

information inte blir av någon relevans till analysmodellen. 

 

3.3 Kvalitet i materialet 
 

Jacobsen (2017) fastställer att inga kvalitativa undersökningar är bättre än den data som de 

lyckas samla in, samtidigt som data alltid kommer från en källa oavsett om det är en 

respondent eller ett dokument. Detta gör att datas giltighet är starkt beroende av dess källor. 

Ytterligare en viktig sak att ta hänsyn till är att även om det är riktiga källorna som behandlats 

är det inte säkert att dessa ger ifrån sig den riktiga informationen (Alvesson refererad i 

Jacobsen, 2017). Jacobsen lyfter därefter vikten av att flera källor ska kontrolleras med andra 

källor. Denna studies informanter kontrolleras mot såväl andra informanter som den berörda 

organisationens egna årsrapporter och andra sekundärkällor. 

3.4 Val av informanter  
 

Jacobsen (2017) påtalar att det är lämpligt med intervjuer när det är få enheter som undersöks 

och man är intresserad av vad den enskilda individen har att säga - dock poängteras det att det 

kan bli problem med giltigheten om en genom individuella intervjuer gör anspråk på att ta 

reda på vad en grupp eller en hel organisation anser. Genom de expertintervjuer som har 

genomförts med personer på ledande positioner både på Volvo Cars och externa intressenter 
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som har specifika befattningar som VD, regionchef och PR direktör, blir giltigheten i 

materialet att spegla en mer omfattande bild samt delar av organisationen och dess externa 

intressenter. (Bogner, A., Littig, B. and Menz, W.)  

Valet av informanter kommer på fler än ett sätt spegla hur resultatet av studien artar sig. 

Arbetet med att välja ut informanter som ansågs vara trovärdiga för studien var inte helt lätt 

då det finns flertalet vägar att gå. Studiens expertinformanter stämmer överens med det som 

Jacobsen (2017) definierar som en relativt homogen grupp med ett fåtal bryt-egenskaper. 

Expertinformanterna är förstahandskällor i form av informanter som befinner sig antingen 

inom Volvo Cars eller utanför Volvo Cars men med nära sammankoppling till företaget på ett 

eller flera sätt. De informanter som har intervjuats besitter expertkunskaper om Volvo Cars, 

CSR-arbete eller varumärkesstrategi. Att informanterna besitter expertkunskaper om ämnet 

lyfter även undersökningens trovärdighet. Intressenterna ger en omfattande och initierad 

information om Volvo Cars och deras CSR-arbete och varumärkesstrategi. Målet är att uppnå 

det som Jacobsen (2017) definierar som mättnad av information, att ny information inte ger 

något nytt. Valet av informanterna och källorna är förstahandskällor, utan klara motiv att ljuga 

som har en god kunskap om ämnet.  

 

Per Carleö är marknadsdirektör på Volvo Car och har jobbat på Volvo sedan 2005 och har 

ständigt arbetat med olika delar av marknadsföring och kommunikation. Per Carleö har en 

ekonomisk utbildning och har bland annat studerat ekonomi på Stockholms Universitet och 

studerat marknadsföring på Berghs School of Communication. I samband med Volvo Cars 

kampanj “Made By Sweden” 2014 blev Per ett år senare utsedd till Sveriges främsta 

marknadschef (Resume, 2015). Detta gör att Per Carleö är en informant med expertis inom 

strategi, marknad och marknadsföring, vilket delger relevant information om Volvos 

strategier för marknadsföring av produkter, tjänster och varumärket. Tiden som Carleö arbetat 

på Volvo Cars ger honom stor förståelse och insyn i hur Volvo Cars positionerat sitt 

varumärke på en marknad fylld med många olika typer av intressenter. Ytterligare en 

anledning varför Per Carleö ger en trovärdighet i empirin för studien är att han varit delaktig i 

utformningen av dem uppmärksammade och hyllade kampanjer som Volvo Cars de senaste 

åren presenterat, vilket tyder på en stor kunskap om märkesidentitet och 

marknadskommunikation.  
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Forsman & Bodenfors Inhouse har sedan 2008 arbetat sida vid sida med Volvo Cars och 

bland annat lanserat kampanjer såsom Made By Sweden, Stadium Lights och Protect what’s 

important for you (Forsman & Bodenfors Inhouse, 2019). Anders Björkqvist, VD på Forsman 

& Bodenfors Inhouse och har även arbetat på Volvo Cars med marknadsföring, vilket gör 

honom till en expert inom strategi och marknadskommunikation, de vill säga Anderas besitter 

mycket erfarenheter och kunskaper både om strategi samt varumärkesbyggande. För att 

intervjun ska kunna betraktas som relevant kommer mycket av intervjun riktas mot Volvos 

varumärkesstrategi då Forsman & Bodenfors Inhouse är en del av en reklambyrå. Denna 

informant togs in i syfte att få in ett externt perspektiv på varumärkesstrategi och hur de 

påverkar Volvo Cars. Ytterligare en intressant aspekt är att Forsman & Bodenfors Inhouse 

inte tillhör Volvo Cars organisation men samtidigt arbetar de varandra väldigt nära 

då  Forsman & Bodenfors Inhouse har varit involverade i Volvo Cars varumärkesstrategi 

under lång tid.  

 

Karin Barton, försäljningschef för Volvo Cars på Tage Rejmes Bil Örebro region och har det 

yttersta ansvaret för all nybilsförsäljningen. Hennes huvuduppgift är att bedriva försäljningen 

av nya Volvobilar både för företag och privatpersoner samtidigt som hon förmedlar och 

delegerar Volvos strategiska mål och vision till de yttre säljarna. Detta gör Barton till en 

relevant expertinformant då kopplat till Volvo Cars interna varumärkeslojalitet. Ytterligare 

motivering till varför Barton ger studien en högre trovärdighets grad är att hon jobbar nära 

slutstegen inom försäljningen av Volvo Cars bilar, vilket blir till den slutgilitiga kunden som 

ska återge den interna bild företaget vill förmedla. Att Barton är kontinuerligt i direktkontakt 

med flera av konsumenterna som investerar sig i en Volvobil gör att hon har praktiska 

erfarenheter av Volvo Cars varumärkesstrategi, samtidigt som hon kan ge den verkliga 

slutvärdet för Volvo Cars varumärkeskapital.  

3.5 Val av frågor 
 

Valet av frågor har sin grund i valet att uppsatsen ska byggas med kvalitativa intervjuer som 

grundas med fåtal personer. Frågeformulär har formas efter den informant som intervjuas, 

detta på grund av att vissa ämnen och frågor inte är relevanta, samtidigt inte ger svar på det 

berörda område informanten ska representera. Jacobsen (2017) lyfter att frågeformulär aldrig 

ger helt klara svar och att det ofta tillkommer behov av att utforska i detalj vad innebörden 
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egentligen är hos det som klargjorts i frågeformuläret och detta är en av anledningarna till 

varför ytterligare empiriskt material från årsrapporter tillkommer.   

 

Jacobsen (2017) listar de största problemen vid utformningen och valet av frågor. De problem 

som Jacobsen (2017) listar är någonting som tagits hänsyn till under uppsatsskrivandet och 

noggrant försökts undvikits.  

 

De största problemen Jacobsen (2017) listar är:  

 

• Ledande frågor: Frågor som leder respondenten till ett specifikt svar  

• Ledande frågekontext: Sambandet mellan frågorna får respondenten att ge speciella 

svar på grund av han eller hon försatts i en speciell psykologisk situation.  

• Oklara frågor: Respondenten vet inte helt vad han eller hon svarar på. Exempelvis kan 

det ha använts ord som är svåra att förstå.  

• Dubbla frågor: En fråga som egentligen innehåller två eller tre frågor vilket gör det 

svårt att avgöra vad respondenten har svarat på.  

 

För att undvika ovanstående problem har frågorna testats flertalet gånger genom att 

testintervjuer med andra personer. Detta har gjort att frågor som uppfattas innehålla 

ovanstående problem kunnats omformuleras eller ersättas.  

 

Valet av frågor ska slutligen svara på frågeställningen Hur skildras CSR i Volvo Cars 

varumärkesstrategi?. För att kunna svara på frågeställningen behöver flertalet intervjufrågor 

ställas. Frågorna är inriktade mot områdena varumärkesstrategi, CSR och hållbarhetsarbete i 

relation till Volvo Cars och bilindustrin i sin helhet. Vid fokus på samtliga ovanstående 

områden finns det en möjlighet att på bästa sätt besvara frågeställningen.  

 

Samtliga intervjufrågor har tagits fram med utgångspunkt i det syfte och den frågeställning 

uppsatsen utgår ifrån samt de teorier och områden som uppsatsen avser behandla. Antalet 

intervjufrågorna kan skifta från informant till informant. Anledningen till att både antalet 

frågor och frågorna i sig skiftar grundas i att de olika informanterna har expertkunskaper inom 

olika områden. Därför måste enskild intervju riktas om för de expertkunskaper som 

efterfrågas. Det gemensamma för samtliga expertintervjuer är att Volvo Cars, deras 

varumärkesstrategi och hållbarhetsarbete ständigt är det centrala fokuset.  
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För intervjun med Carleö är samtliga av frågorna på något sätt kopplade till 

varumärkesstrategi. Sättet frågorna är formulerade på bjuder in till svar som, om än icke 

uttalat i samma termer, behandlar varumärkesstrategi och arbetet kring denna. Merparten av 

frågorna är även direkt anknutna till CSR-arbetet och hållbarhet och behandlar hur arbetet 

med varumärkesstrategi och hållbarhet agerar i symbios och orsakssamband. Därutöver 

tillkommer ytterligare kopplingar till de teorier i vilka uppsatsen har sin grund, det vill säga 

intressentteori och legitimitetsteori men även varumärkesstrategi.  

 

Intervjun med Björkqvist, VD på Forsman & Bodenfors Inhouse grundas på sju frågor, även 

dessa riktade mot varumärkesstrategi och hållbarhet. Intervjun med Barton på Tage Rejmes 

Bil Örebro innehöll sju frågor med fokus på varumärkesstrategi och försäljning med 

hållbarhet, legitimitet och säkerhet som argument. Samtliga frågor kopplas till både 

legitimitets- och intressentteori för att ge en mer nyanserad bild. 

 

3.6 Bearbetning och analys av data 
 

De tre genomförda intervjuerna resulterade i en mängd transkribering, som Jacobsen (2017) 

menar på är ofrånkomligt. Intervjuerna har skrivits ut i sin helhet vilket Jacobsen (2017) 

menar är idealet på grund av att det underlättar för analysen, men även för läsaren som kan se 

om tolkningarna som författaren gör är tillräckligt bra.  

 

Bearbetningen av data grundas i innehållsanalysen där man till stor del kan kategorisera in 

den insamlade datan i olika typer av kategorier eller teman. Bearbetningen av data kommer 

även att gå genom studiens analysmodell, Melins varumärkesplattform (1999). 

Varumärkesplattformen delas upp i kategorier och teman i syfte att underlätta bearbetningen 

och redovisningen av data (Jacobsen, 2017). Denna studie använder samtliga teman från 

varumärkesplattformen; produktattribut, intern märkeslojalitet, marknadskommunikation, 

positionering, kärnvärde och märkesidentitet. Dessa teman sammankopplas sedan för att 

undersöka huruvida det finns några kausala samband mellan dessa och hur de tillsammans kan 

resultera i ett ökat varumärkeskapital (Melin, 1999; Jacobsen, 2017).  

 

Bearbetningen av årsrapporterna avgränsas till information angående den strategiska besluten, 

då övrig information i årsrapporterna inte blir av någon relevans för analysmodellen. 
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Avgränsningen i att granska årsrapporter med start från år 2013 och inte tidigare har sin grund 

i att den strategiska visionen är snarlik och tillför inget nyanserat värde, först 2013 

utvecklades en ny tilltänkt strategi som har haft större relevans till studien. 
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4 Empiri 
 

Empirin som följer kommer från utvalda informanter, samarbetspartners, ledningar och även 

återförsäljare för att återskapa en bred och trovärdig grund för hur varumärkesstrategin och 

dess skildring av CSR förekommer i den dagliga verksamheten, samtidigt understöds av 

Volvo Cars årsrapporter. 

4.1 Information om Volvo Cars 
 

Den första Volvobilen rullade ut från fabriken i Göteborg år 1927 och sedan dess har 

Volvokoncernen varit en världsledande biltillverkare, känd för innovation och 

säkerhetsteknik. I dagsläget ses Volvo Cars som ett av de mest välkända bilmärkena och 

bedriver försäljning i över 100 länder med cirka 40 000 tusen medarbetare världen över. I 

Sverige säljs och marknadsförs Volvobilarna med hjälp av externa återförsäljare som till 

exempel Tage Rejmes Bil AB. Företaget grundades 1958 av Volvohandlaren Tage Rejme och 

har sedan sin start varit återförsäljare av Volvo. Den innovation och marknads-

/varumärkesstrategi som Volvo jobbar mot är ”Designed Around You”, vilket innebär att 

människan sätts i centrum. Volvo Cars nämner hur den egna värdegrunden ses som en 

vägledning för verksamheten, deras produkter och kulturen i stort (Volvo Cars, 2019). 

 

Volvo Cars, som är en av de tidiga pionjärerna för bilindustrin, har haft en påverkan på hur 

konsumenter väljer att resonera angående val av bil. Volvo, som på latin betyder “vi rullar”, 

var startskottet för koncernens framtida varumärkesstrategi och även grunden till hur den 

första bilmodellen tillverkad av Volvo Cars skulle presenteras. Volvoemblemet symboliserar 

det kemiska tecknet för järn och skulle marknadsföra bilen som “den svenska vagnen”, som 

skulle representera det svenska tekniska kunnandet, den svenska kvaliteten och det svenska 

järnet som ansågs vara bäst i världen (Volvo Cars, 2019). 
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4.2 Expertinformanter 
 

Volvo Cars 

Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo Cars.  

 

Forsman & Bodenfors inhouse 

Anders Björkqvist, VD på Forsman & Bodenfors Inhouse. 

 

Tage Rejmes Bil AB Örebro 

Karin Barton, försäljningschef på Tage Rejmes Bil Örebro. 

 

4.3 Material från expertintervjuer 
 

4.3.1 Hållbarhet 
 

På frågan om hur viktigt det är för varumärkesstrategin att vara tydlig med det samhällsansvar 

Volvo Cars som organisation tar svarar Per Carleö (2019) att konsumenter snabbt tar reda på 

väldigt mycket information om företaget och dess varumärke i syfte att avgöra huruvida det är 

ett tänkbart alternativ vid valet av att investera i en ny bil. Carleö nämner samtidigt att 

konsumenter söker efter företag eller varumärken som har högre syften, inte bara relaterat till 

själva bilägandet, utan ur ett hållbarhetsperspektiv. Konsumenter köper enligt 

intervjuobjektets erfarenhet att varumärken som inte kommunicerar ut att de är hållbara och 

har genuina motiv bakom sitt hållbarhetsarbete och det varumärke de presenterar. Carleö 

(2019) förklarar hur konsumenter vid planerandet av att investera i en ny bil vanligtvis har en 

lista på 2-3 varumärken de väljer mellan. Varumärken återfinns på en sådan lista på grund av 

att varumärket eller produkten i sig appellerar konsumenten, och samtidigt utgör ett rimligt 

alternativ i termer av pris. Carleö (2019) identifierar varumärke, produkt och pris som de 

huvudsakliga anledningarna till varför en viss bil anses intressant att köpa av en konsument 

och menar att varumärket blir en allt mer betydelsefull komponent. 

 

I egenskap av representant för en Volvoåterförsäljare nämner Barton (2019) att det finns en 

medvetenhet kring att Volvo Cars återvinner mycket av det fysiska materialet i bilarna men 

att det enligt informantens erfarenhet finns en del oklarheterheter angående vad som faktiskt 

utgör Volvo Cars hållbarhetsarbete. Det sociala hållbarhetsarbete som görs inom 
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organisationen tycks ha nått fram till återförsäljare, detta exemplifierat med ett 

samarbetsprojekt med Childhood, medan de miljömässiga aspekterna av företagets 

hållbarhetsarbete bara nått Barton (2019) och hennes säljteam till viss del. Barton (2019) 

riktar en viss kritik mot utformandet av tidigare nämnda Childhood-kampanj, och menar att 

det finns mer att hämta genom till exempel insamlingar i samband med provkörning. 

Informanten har noterat en trend vad gäller ökad medvetenhet om hållbarhet och 

miljöpåverkan hos tjänstebilsförare - dessa verkar i större grad bry sig om koldioxidutsläpp än 

tidigare. Barton (2019) upplever en mindre medvetenhet hos privata bilköpare, där 

konsumenter snarare tenderar att se till andrahandsvärde, men även där finns en trend i form 

av en viss tveksamhet från konsumenternas sida vad gäller bilar som drivs på fossila medel. 

En del av konsumenterna är snarare inställda på att vänta med att byta bil tills dess att det 

finns en elbil på marknaden som möter deras preferenser. 

 

4.3.2 Varumärkesstrategi 
 

Carleö (2019) identifierar säker och hållbar mobilitet som organisationens främsta fokus och 

beskriver hur Volvo Cars utifrån sin positionering runt människan samt att verkligen förstå 

människan och säkra transporter har en viktig roll idag såväl som i framtiden när självkörande 

bilar tros bli standarden. Volvo Cars är trots sin roll som biltillverkare öppna med tanken att 

det inte är långsiktigt hållbart att anta att alla ska köra runt i varsin bil, varför företaget enligt 

Carleö (2019) försöker driva utvecklingen framåt istället för att stå emot det, genom att jobba 

med mobilitet i sin helhet och inte bara bygga bilar. Carleö (2019) ser en tänkbar och 

meningsfull framtid i att vara ett tjänsteföretag som hjälper konsumenter med mobilitet vare 

sig de vill åka med en självkörande bil, vill dela på en bil eller vill ha en egen bil. Björkqvist 

(2019) identifierar ett liknande fokus på säkerhet, kvalitet och moderna värderingar som 

återspeglas i det svenska samhället, då med fokus på hållbarhet och mångfald. 

 

Vid granskning av hur hållbarhetsmedvetenheten kan utgöra ett underlag för branding och hur 

företag, mer specifikt Volvo Cars i detta fall, kan använda sig av CSR för att stärka sitt 

varumärke anser Carleö (2019) att CSR-arbetet måste genomlysa alla led inom ett företag vad 

gäller såväl de beslut man tar som vilka man samarbetar med, hur man som anställd på Volvo 

Cars agerar och även marknadsföring. Sett ur sitt perspektiv som marknadsdirektör på Volvo 

Cars anser informanten den intressantaste marknadsföringen i dagsläget vara “storydoing” 

snarare än storytelling, alltså saker företag faktiskt gör. Carleö (2019) kopplar detta mer 
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bestämt till att göra hållbara saker som bidrar till någonting positivt för samhället och menar 

att det är något som man inte bara kan göra, utan bör göra då det är en viktig punkt. Detta 

exemplifierar informanten sedan i Volvo Cars fall med att berätta om ett samarbete 

organisationen för närvarande bedriver tillsammans med Childhood, en organisation som 

jobbar med en nollvision kring att barn ej ska utsättas för våld eller övergrepp. Volvo Cars 

belyser Childhood och deras arbete inom sin marknadsföring i syfte att ge Childhood ännu 

mer medel att bedriva sin verksamhet med (Carleö, 2019). Inom Volvo Cars organisation har 

det noterats att dagens konsumenter tenderar att göra research innan ett köp i stor utsträckning 

och besöka de digitala kanaler ett företag har, vilket då också kan betraktas som en möjlighet 

för företag att presentera sitt arbete på ett sätt som kanske inte varit möjligt tidigare. Carleö 

(2019) nämner att ett för “grunt” eller ytligt presenterade av detta kan uppfattas som så kallad 

greenwashing, där man påskiner att man är mer miljövänlig än vad man är, samt menar att 

detta även gäller övriga CSR-punkter, om ett företag försöker påskina att man är en god aktör 

i samhället utan att faktiskt utföra arbetet för att backa upp det. Att börja forma dessa 

procedurer inom företaget och etablera det som företagskultur innan det börjar saluföras på 

bred front identifieras som viktigt (Carleö, 2019). Barton (2019) upplever att CSR används 

som underlag i varumärksstrategin för försäljningsarbetet till viss mån och nämner bland 

annat mångfald som en punkt de trycker på. Vad gäller hållbarhet i stora drag anser Barton 

(2019) inte att hon fått ta del av det i så stor utsträckning - informanten nämner att det 

framgått att Volvo Cars är måna om hållbarhet och värnar om sitt arbete på området, men inte 

på vilket sätt. 

 

Gällande Volvo Cars unika strategi och hur den förmedlas ner till de som arbetar med det 

faktiska säljandet av Volvobilar beskriver Barton (2019) ett omfattande utbildningsmaterial 

samtliga säljare måste ta sig igenom för att bli auktoriserade att sälja Volvobilar. Barton 

(2019) nämner att utbildningarna lägger stor vikt vid design och säkerhetssystem och 

berömmer Volvo Cars arbete med att förmedla stoltheten i varumärket nedåt. Informanten 

menar att de utbildningssteg man som säljare får genomgå leder till att säljare känner en 

stolthet och genuin känsla i att representera Volvo Cars (Barton, 2019). 

 

Ur Forsman & Bodenfors Inhouse perspektiv som konsulter arbetandes i nära samarbete med 

Volvo Cars instämmer man med den översiktliga strategi som finns att utläsa i Volvo Cars 

egna kanaler vad gäller nuvarande varumärkesstrategi. Björkqvist (2019) singlar ut “freedom 

to move”, hållbart och säkert förflyttande, samt nämner olika kringtjänster och långsiktiga 
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mål vad gäller elektrifierade bilar, en nollvision om dödsfall och skador i Volvobilar och att 

ägandet att en Volvobil ska hjälpa användaren att spara tid som nyckelfaktorer för den 

framtida varumärkesstrategin och fortsatta konkurrenskraften. 

 

Författarna har identifierat att Volvo Cars TV-reklam är inriktad mer på brand awareness och 

igenkänning av varumärket snarare än produktinriktad reklam med ett tydligt säljfokus. En 

intervjufråga formulerades med utgångspunkt i detta och ställdes till Björkqvist (2019), som 

härleder det till att företag i första skedet måste skapa en efterfrågan, så kallad pull,  på 

marknaden med sin marknadsföring, för att sedan låta säljavdelningen hantera det faktiska 

säljandet, så kallat push, av produkter, då via mer riktad reklam med smalare målgrupp. 

Björkqvist (2019) belyser att stor vikt ligger vid denna riktade reklam i dagsläget. 

4.3.3 Positionering 
 

Volvo Cars positionerar sig som ett premiumalternativ, det är alltså inte pris de i första hand 

konkurrerar med (Barton, 2019; Carleö, 2019). Carleö (2019) berättar om den skyldighet att 

leverera komfort och kvalite såväl som ett varumärke som ger mervärde Volvo Cars har i 

egenskap av att vara en biltillverkare i premiumsegmentet och nämner vidare hur Volvo Cars 

är en liten aktör i världen med ungefär 1% marknadsandel runt omkring på de olika 

marknaderna, medan den i Sverige är på cirka 20%. Den interna uppfattningen är att Volvo 

Cars i Sverige anses som relativt folkliga, men även här har de valt att ha en 

premiumpositionering (Carleö, 2019). Carleö (2019) konstaterar att det finns billigare 

alternativ på marknaden men att dessa eventuellt saknar den avancerade teknologi, komfort 

och säkerhet Volvo Cars bilar besitter. Samtidigt som båda expertinformanter känns vid den 

premiumpositionering och de lyxkonnotationer det kommer med så nämner Carleö (2019) 

också att Volvo Cars riktar in sig mot progressivt tänkande konsumenter, vilket inte 

nödvändigtvis stämmer in med den traditionella uppfattningen om lyxköparkonsumenter. 

Progressiva tänkare som värnar om sin omvärld men samtidigt har ekonomiska medel för att 

investera i en dyrare produkt och är villiga att lägga pengar på en dyrare bilupplevelse 

beskriver Volvo Cars som den sortens kund de själva ser att de tilltalar (Carleö, 2019). 

 

Samtliga tre expertinformanter talar om säkerhet och hållbar mobilitet i linje med vad som 

framgått tidigare i detta empiriavsnitt som Volvo Cars främsta konkurrensfördel eller unique 

selling point, USP (Barton, 2019; Björkqvist, 2019; Carleö, 2019). Björkqvist (2019) anser 

även att det faktum att Volvo Cars är ett av de minsta globala bilmärkena i världen och 
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därmed inte kan positionera sig på samma sätt som betydligt större biltillverkare utgör en del 

av företagets USP. Barton (2019) talar om känslan av swedish luxury och nordisk design samt 

det för Volvo Cars unika assistanssystemet Volvo On Call som ytterligare unika egenskaper 

för Volvobilar. 

4.3.4 Bilindustrin 
 

Samtliga intervjuer inleddes med en fråga gällande vad informanten anser vara det viktigaste 

bidraget som bilindustrin och Volvo Cars i sig står för. Carleö (2019) identifierar det främsta 

bidraget som mobilitet, det vill säga rörelsefrihet. Carleö utvecklar vidare begreppet 

rörelsefrihet och förklarar det som personlig frihet att röra sig “vart man vill, när man vill, 

med vem man vill och med vad man vill” samt lägger stor vikt vid ordet säkerhet. Även 

Björkqvist (2019) instämmer med Carleös ord om mobilitet som det huvudsakliga bidraget 

och kallar det även hållbar mobilitet. Barton (2019) nämner likt Carleö säkerhet och även 

omtanke för människan och konsumenten samt utvecklande av banbrytande lösningar 

relaterade till teknik och säkerhet som ytterligare dimensioner. 

 

Björkqvist och Carleö fick i egenskap av expertinformanter gällande varumärkesstrategi och 

marknadsföring/marknadskommunikation frågan angående hur viktigt Volvo Cars varumärke 

och den legitimitet som byggts upp är för företagets lönsamhet. Carleö (2019) ansåg det vara 

enormt viktigt och kopplar det till hållbarhet genom att nämna att ett varumärke inte kommer 

överleva om det inte visar att det är hållbart. Även Björkqvist (2019) ser värdet av ett starkt 

varumärke och talar om metavärde i relation till ett varumärke och vad det står för. 

Konsumenter kan vara beredda att betala mer för ett varumärke de känner representerar något 

tydligt de stolt kan stå för, vilket i Volvo Cars fall handlar mycket om de olika delarna av 

CSR-begreppet (Björkqvist, 2019).  Vad gäller legitimitetsskapande aktiviteter berörs det 

faktum att Volvo Cars släppt data för ett banbrytande säkerhetsprogram kallat EVA som 

Volvo Cars utvecklat, i syfte att bidra till en positiv utveckling inom bilindustrin och 

samhället. Detta jämförs det med vad som gjordes år 1959, när Volvo Cars gjorde patentet för 

trepunktssäkerhetsbältet tillgängligt för hela världen (Carleö, 2019) 
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4.4 Volvo Cars årsrapporter 
 

En relevant aspekt att betrakta för denna studie är Volvo Cars årsrapporters innehåll och 

inriktning beroende på vilket år som studeras. Rapporterna har identisk struktur vad gäller 

uppbyggnad och agenda, men det som skiljer rapporterna åt är deras fokus och dåtida krav 

samt regleringar från externa faktorer.    

  

Volvo nämner i sin årsrapport från 2018 hur de ämnar fortsätta skala upp sin verksamhet och 

förbättra sin brand awareness, det vill säga sin varumärkesigenkänning, vilket de själva 

uppger som en nyckel för deras strategiska utveckling (Volvo Cars, 2019). Denna syn på 

strategi återfinns sedan långt tillbaka i rapporterna, men det som skiljer rapporterna åt i varför 

man skalar upp verksamheten är fokusområdet med utökningen. I årsrapporterna från 2013 

fram till 2015 låg fokuset på att Volvos varumärkesidentitet skulle nischas mot 

premiumsegmentet, de vill säga fokuset blev mer på bilens helhetsupplevelse i kombination 

av den senaste tekniken och säkerheten (Volvo Cars, 2013; 2014; 2015). Denna strategiska 

bild finns även i den senaste rapporten men nu istället kopplat till sustainability, för den nya 

uppmärksamheten som de vill förmedla med sina produkter och tjänster vill rikta sig till den 

yngre generationen som har önskan att arbeta för ekologiskt- och socialt ansvarstagande 

organisationer (Volvo Cars, 2019). Vilket också skiljs åt beroende på vilken årsrapport man 

väljer att analysera. Ämnet sustainability, “ekologisk hållbarhet” återfinns i tidigare 

hållbarhetsrapporter som nämnts men inte i samma utsträckning och fokus som det har sedan 

2016. 

  

Den tidigare affärsmodellen som Volvo Cars har arbetat med har sedan ett antal år tillbaka 

börjat modifieras, då den nya generationen bilanvändare har ändrade preferenser angående sitt 

bilägande (Volvo Cars, 2019). Shared mobility är ett ämne som är återkommande i 

årsrapporterna ända sen 2013 men i olika grad. Volvo Cars nämner att de kommer att börja 

rikta in sig på ytterligare ett segment kunder, nämligen de som är ute efter shared mobility, 

”delad rörlighet” det vill säga att dela på bilar och ej äga en egen. Shared mobility öppnar nya 

sätt att se på bilägandet samtidigt som möjligheten för konsumenter att inte behöva äga en bil 

men att alltid ha tillgång till en. Detta kan också tänkas vara en form av “statement” där 

Volvo Cars som organisation visar på en progressiv syn på bilar och bilägande. Denna 

strategiska målbild som på allvar tog stor del i årsrapporten 2016 är ytterligare ett sätt för 

Volvo att vara en innovativ aktör för den progressiva konsumenten. 
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Volvo Cars som varumärke har sedan tidigt stadie varit pionjärer inom säkerhet, något som 

framgår tydligt i deras strategi, där de använder ett visst statement, “Vi tar hand om de du 

älskar”, vilket visar på de sociala ansvar som Volvo Cars tar. Volvo Cars har alltid haft 

människan i fokus för deras strategiska val och format sina bilar efter dessa behov. “Designed 

around you” är Volvos sammanfattande bild om deras märkesidentitet: 

  

Designed around you is all about seeing, hearing and understanding people's needs and 

confirming through delivering experiences that exceed their expectations and support them in 

their daily life (Volvo, 2016). 

  

Med detta som grund utvecklade Volvo Cars ett program vid namn OMTANKE som visar att 

Volvo Cars vill ta sitt ansvar att minska sitt globala fotavtryck och öka sitt sociala ansvar 

genom att människor som kör en Volvobil inte ska dö eller bli allvarligt skadade efter 2020 

(Volvo Cars, 2017). Det betyder samtidigt att alla modeller i bilparken ska återfinnas med 

miljövänliga alternativ efter 2019, de vill säga alla modeller ska ha elektrifierade alternativ 

(Volvo Cars, 2017). 

  

Det som byggs vidare på den nya varumärkesidentiteten är att organisationens kärnerbjudande 

kommer att vidgas. Volvo Cars nämner i årsrapporten från 2018 att man vill förändra 

konsumenternas beteende i hur man väljer att använda bilen. För att göra vägarna säkrare, 

bilarna renare och samtidigt spara tid kommer AD tekniken ta större fokus i framtida 

Volvobilar (Volvo Cars, 2019). AD är självkörande teknik i bilar och är något som Volvo 

Cars lägger ner stora investeringar i för att kunna erbjuda självkörande tjänster vid 2025 

(Volvo Cars, 2019). Detta genomsyrar också hela den interna strategiprocessen, då 

organisationen även får ställa sig etiskt kritiska till vad som kan gå fel med självkörande bilar, 

vilket faller under det sociala ansvar de vill ta. Genom att investera i den ekologiskt hållbara 

tekniken påvisar deras strategier att om konsumenten väljer att köra en Volvo kommer föraren 

spara tid, miljö och samtidigt åka säkert. Vilket också förtydligas i 2018 årsrapport att 

koncernen har bara en procent av den globala bilmarknaden vilket anses litet i förhållanden 

till konkurrenterna, men Volvo vill i framtiden som ovan diskuterat inte förhålla sig till 

bilägandet utan bilanvändandet, de vill säga den delade rörligheten. 
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En viktig punkt Volvo Cars nämner för sin fortsatta strategiska utveckling är att förstärka sitt 

varumärke ytterligare. Det konstateras att de redan kommit en lång väg med det arbetet, men 

att de måste fortsätta utveckla och stärka varumärket ännu mer för att uppnå vad de själva 

kallar ett sömlöst varumärke och kundupplevelse på alla marknader de är verksamma på 

globalt. För att komma till detta stadium försöker Volvo Cars beskriva betydelsen i att varför 

man ska välja Volvo framför andra premiummärken. 
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5 Analys 
 

5.1 Analys av Volvo Cars utgångspunkt i den strategiska varumärkesplattformen  
 

I följande del av uppsatsen kommer en analys av Volvo Cars utföras enligt Melins (1999) 

strategiska varumärkesplattform. Datan för analysen är hämtad från de intervjuer som utförts 

med Volvo Cars marknadsdirektör Per Carleö, Forsman & Bodenfors VD Anders Björkqvist, 

Rejmes Bils försäljningschef Karin Barton samt Volvo Cars hållbarhetsrapporter från år 2013 

till 2018. 

5.2 Produktattribut 
 

Produkten eller produkterna ett företag saluför utgör grunden för byggandet av ett varumärke 

och således även dess varumärkeskapital. Det som Volvo Cars definierar som sin produkt är 

enligt Carleö (2019) egentligen mobilitet, som för närvarande konkretiseras i form av olika 

personbilar. Melin (1999) bryter ner produktattribut i delarna produktkvalitet och 

produktdesign. Volvo Cars eftersträvar en hög produktkvalitet och Carleö (2019) belyser 

tonvikten på kvalitet i flera olika aspekter: 

 

Vi gör en bil där du sitter med en fantastisk komfort, som är någon sorts grund, där kan man 

välja olika sorters komfort, premium eller mer standard. Billigare alternativ med mindre 

komfort, mer premiumalternativ med högre komfort. Vad vi gör på Volvo är att försöka förstå 

dig som människa och anpassa bilen efter dig så att bilen verkligen förstår och tar hand om 

dig. Det allra viktigaste är att vi gör det på ett säkert sätt, att du känner dig säker och är säker 

när du transporterar dig, när du åker i hög hastighet är det farligt. Grunden till varför Volvo 

finns överhuvudtaget är säkerhet. (Carleö, 2019) 

 

I citatet ovan talar Carleö (2019) om produktkvalitet i termer av komfort och säkerhet. Melin 

(1999) nämner produktkvalitet som en viktig del i skapandet av produktens image, med 

inskränkningen att denna kvalitet måste vara mätbar, i syfte att kunna sätta ett faktiskt värde 

på denna. I tester utförda av European New Car Assessment Programme, förkortat 

EuroNCAP, ett samarbete mellan europeiska stater, biltillverkare och intresseorganisationer 

som ämnar uppnå en säkrare trafikmiljö, har samtliga av Volvo Cars nya bilmodeller uppnått 

högsta betyg i krocksäkerhet (EuroNCAP, 2018), vilket alltså utgör en oberoende bekräftelse 

av den kvalitet i termer av säkerhet Volvo Cars kommunicerar. Detta är även en direkt 
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legitimitetsskapande aktivitet, vilket också kommunicerats ut via återförsäljare med hjälp av 

storytelling. Barton (2019) förklarar hur viktigt det är att förklara händelser som har inträffat 

och hur säkerhetstekniken i hög grad varit en bidragande orsak till att personerna fått tillgång 

till effektiv support och larmcentral:  

 

Vi pratar om en säljare som krockade med ambulansen och innan han ens förstod att han hade 

krockat hade han en operatör i bilen som frågade hur det hade gått, de frågar hur du mår och 

frågar även om det behövs tillkalla någon ambulans (Barton, 2019) 

  

Med storytelling menar Barton att konsumenterna kan sätta det i relation till det huvudsakliga 

värdet som Volvo Cars värnar om och det utgör samtidigt en av anledningarna till varför 

konsumenter fortfarande köper Volvobilar, även då produkten har intagit ett nytt 

premiumsegment. Konsumenten värnar om nutida värderingar, vilket både Barton (2019) och 

Björkqvist (2019) beskriver i termer av kvaliteten och säkerheten. Samtidigt värnar Volvo 

Cars om den mångfald som råder i Sverige, vilket gör att deras produkter ej är lika 

priskänsliga som många andra konkurrenter. Vidare nämner (Melin, 1999) en generellt sett 

positiv korrelation mellan kvalitet och pris, dock med vissa undantag. Även inom Volvo Cars 

verkar denna åskådning existera, Carleö (2019) uttalar sig enligt följande: 

 

Då har vi tänkt att vi positionerar oss som vad vi kallar premiumalternativ, vi tänker ta högre 

betalt jämfört med befintliga, det kommer alltid finnas billigare alternativ. Så vi har en 

premiumposition vad gäller pris, och för att kunna ta ut det priset måste vi leverera komfort 

och kvalite, men också ha ett varumärke som man är redo att betala mer för. (Carleö, 2019) 

 

I detta citat gör Carleö själv kopplingen pris-kvalitet. Det finns en tydlig differentiering inom 

organisationen som är Volvo Cars vad gäller pris, där de medvetet positionerar sig på ett 

högre pris än många konkurrenter och i samband med det även tar ställning och sätter en 

“märkning” på sig själva som leverantörer av högkvalitativ produkt. Tankesättet återfinns 

också hos återförsäljarna i form av säljarnas kunnande om produkten och dess mervärde. 

Barton (2019) förklarar hur säljare för att bli auktoriserade att sälja Volvo måste gå en 

internutbildning som heter “Välkommen till Volvo”, vilken ger säljaren full inblick i 

produktionen och framställningen av Volvos principer och strategier, vilket också ger 

produkterna ett ännu bredare mervärde. Ur en legitimitetaspekt torde detta stärka varumärket 



Daniel, Fredrik & Kevin 
 

44 
 

utåt mot intressenterna sett och samtidigt återspegla den premiumkänsla och image 

konsumenterna får.    

   

Melin (1999) relaterar också vikten av utveckling och anpassning för framtida överlevnad till 

produktkvalitet. För att en produkt fortsatt ska vara relevant och anses högkvalitativ måste 

den kunna anpassas till omvärldsförändring och utveckling i samhället. Carleö (2019) talar 

om Volvo Cars medvetenhet om- och arbete med utveckling och omvärldsförändring: 

 

Vi ser att utifrån den positionering, runt människan och att verkligen förstå människan och 

säkra transporter har vi en viktig roll idag och framförallt i framtiden när det blir självkörande 

bilar så är det ännu viktigare att de är säkra och att man verkligen kan lita på den här 

självkörande bilen. Om man pratar miljöfrågor och framtidens transporter så ser vi ju att det 

kanske inte är hållbart att alla kör runt i varsin bil hela tiden, alla kanske inte behöver det. I 

städer så kan man i större utsträckning dela på bilarna. Vi tror att det är enda sättet att vara 

ärlig med det och följa och försöka driva utvecklingen istället för att stå emot det. Vi jobbar 

mycket med just mobilitet, så vi pratar inte bara om att bygga bilar. Om vi kan vara ett 

tjänsteföretag i framtiden som hjälper dig med din mobilitet vare sig du vill åka med en 

självkörande bil eller vill dela på en bil eller vill ha en egen bil så ser vi att vi har något väldigt 

starkt att bidra med. (Carleö, 2019) 

 

Ovan återgivna citat går väl i linje med det Melin (1999) talar om i termer av 

omvärldsförändring och anpassning till denna. Volvo Cars ser en framtida utveckling på den 

marknad de är verksamma på som kommer att kräva en stor förändring från deras håll för att 

fortsatt vara en legitim och relevant samt lönsam aktör. Carleö (2019) nämner hur Volvo Cars 

vill vara delaktiga i att driva utvecklingen framåt och är beredda att, om situationen kräver 

det, göra fundamentala omformningar i sitt produkterbjudande och i princip omstrukturera sig 

från att i första hand vara ett produktföretag till ett tjänsteföretag, dock med samma 

grundtanke om mobilitet och säkerhet och ambitionen att upprätthålla samma grad av kvalitet 

som innan. Uttalanden likt detta verkar på ett legitimitesskapande sätt, då det stärker Volvo 

Cars position som medveten aktör som vidtar nödvändiga åtgärder för att i bred utsträckning 

legitimiseras av samhället. Det är även ett sätt för organisationen att tilltala sina intressenter 

och tillmötesgå dem i termer av förväntningar och krav.  

 

Produktdesign kopplas av Melin (1999) till innovation och det unika som går att associera 

med produkten i fråga. Melin nämner hur ett varumärkes logga och dess betydelse samt 
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produktens generella design illustrerar produktdesignens värde och skapar produktens 

identitet och därigenom dess mervärde. Björkqvist (2019) kopplar märkesidentiteten till hur 

Volvo Cars logga, järnsymbolen, ska symbolisera den svenska kvaliteten i bilarna. Detta 

symboliska statement återfinns även i dagens Volvoprodukter, då till exempel i termer av 

klädseln i de nya Polestarbilarna, som tillverkas av helt veganska material (Ny Teknik, 2019), 

vilket också går i linje med det Carleö (2019) säger om företagets inriktning på progressivt 

tänkande kunder medvetna om samhället runt sig. Även detta går att koppla till 

legitimitetsteori och intressentteori, då Volvo Cars genom aktiviteter likt denna berör de 

punkter som är rimligt att anta att samhället bedömer som legitimitetsskapande och visar ett 

gehör för de förväntningar och krav som ställs av dels samhället som legitimerande aktör, 

men också av samhället och kunderna i form av, för Volvo Cars relevanta, intressenter. 

 

5.3 Märkesidentitet 
 

Märkesidentitet utgår från företagets subjektiva syn på hur produkten skall uppfattas och tar 

samtidigt till det värde produkten skall förmedla till konsumenterna (Melin, 1999). Volvo 

Cars märkesidentitet handlar mycket om säkerhet och att försöka anses vara ett 

premiumalternativ. Carleö (2019) berättar om säkerhet och premiumalternativ:  

 

Vi ser ju att överhuvudtaget varför du funderar på Volvo har ju med säker och hållbar 

mobilitet att göra, det går inte att sticka under stol med att det är säkerhet det är grundat kring. 

Vi ser att utifrån den positionering, runt människan och att verkligen förstå människan och 

säkra transporter har vi en viktig roll idag och framförallt i framtiden när det blir självkörande 

bilar så är det ännu viktigare att de är säkra och att man verkligen kan lita på den här 

självkörande bilen (Carleö, 2019) 

 

Då har vi tänkt att vi positionerar oss som vad vi kallar premiumalternativ, vi tänker ta högre 

betalt jämfört med befintliga, det kommer alltid finnas billigare alternativ. Så vi har en 

premiumposition vad gäller pris, och för att kunna ta ut det priset måste vi leverera komfort 

och kvalite, men också ha ett varumärke som man är redo att betala mer för. (Carleö, 2019) 

 

Ämnet kring premiumsegment går att koppla till årsrapporterna från 2013 fram till 2015 där 

fokuset på att Volvos varumärkesidentitet skulle nischas mot premiumsegmentet tydligt lyfts 

fram (Volvo, 2013; 2014; 2015). Grunden i att varumärket ska identifieras med 
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premiumsegment las i början av 2010-talet och har sedan 2016 formulerats vidare till att 

premiumsegmentet ska kopplas tydligt till hållbarhet (Volvo Cars, 2019).   

Den mobilitet som Carleö (2019) pratar om handlar om att transportera men även att göra det 

på ett säkert och hållbart sätt. Carleö (2019) fortsätter med att poängtera att positioneringen 

för märkesidentiteten mer och mer handlar om att anses som premiumklassat hållbart 

varumärke.  

 

Vi ser att vi tilltalar en mer eftertänksam kund, som är rätt medveten och fokuserad på 

samhället runtomkring sig. Om man tänker där BMW är “förarens bil”, “the ultimate driving 

machine” så ser vi att Volvo är för människor som bryr sig om andra människor. Det är en rätt 

fundamental skillnad i de positioneringarna. Om vi ska ta ett premiumpris så behöver bilarna 

vara fantastiska, komfortabla och sköna att köra. (Carleö, 2019) 

 

Det Carleö (2019) säger går tydligt att koppla till legitimitetsteorin då han tydliggör att de 

individer som kör volvo är människor som bryr sig om andra människor. Volvo Cars vill 

genom sina bilar och de som faktiskt kör bilarna uppfattas som medvetna och progressivt 

tänkande.  

 

Även Björkqvist (2019) lyfter upp detaljer som kan kopplas till den legitimitet som Volvo 

Cars vill att de ska identifieras med:  

 

Adderar vi på det sista lagret så handlar det om moderna värderingar som återspeglas i 

svenska samhället, och det förändras ju hela tiden. Nu är det ju väldigt mycket sustainability 

och mångfald som gäller.  (Björkqvist, 2019) 

 

Att uppfylla dessa värderingar är det som ligger till grund för Volvo Cars märkesidentitet. 

 

5.4 Kärnvärde 
 

Melin (1999) talar om kärnvärde som en produkts huvudsakliga, långsiktiga 

konkurrensfördel, som också är vad som definierar produkten enligt Kotler (2000). Carleö 

(2019) singlar in begreppen “säker och hållbar mobilitet” som Volvos unika värdeerbjudande 

och anser det vara detta som tydligt differentierar Volvo på marknaden. Björkqvist (2019) 

talar om hur den PR-byrå han leder, det vill säga Forsman & Bodenfors AB, vid arbetet med 

Volvo identifierade deras främsta unika konkurrensfördel som just det faktum att de är en 
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liten aktör på marknaden och därför kan positionera sig som ett “uddamärke” och stå för 

något som särskiljer sig från övriga aktörer på marknaden. Björkqvist (2019) utvecklade detta 

resonemang vidare i termer av säkerhet, kvalitet och hållbarhet enligt citatet nedan: 

 

Någonstans så är det väl kvalitet, och så var det väl någon som nämnde säkerhet i den vevan 

så att så har det varit, det gäller fortfarande. Adderar vi på det sista lagret så handlar det om 

moderna värderingar som återspeglas i svenska samhället, och det förändras ju hela tiden. Nu 

är det ju väldigt mycket sustainability och mångfald som gäller, och det är ju alltid under 

förändring. (Björkqvist, 2019) 

 

Det går alltså att konstatera att Carleö och Björkqvist i stora drag delar uppfattning om Volvo 

Cars kärnvärde, om än formulerat på olika sätt. Även det tredje intervjuobjektet Barton, 

försäljningschef vid Volvoåterförsäljaren Rejmes Bil i Örebroregionen, identifierar Volvos 

viktigaste bidrag som just det säkerhetstänk organisationen och varumärket representerar, 

dock upplever Barton inte att hållbarhetsaspekten kommunicerats som ett centralt fokus i de 

kanaler hon tagit del av informationen. Barton (2019) svarar enligt följande på en fråga 

angående Volvo Cars hållbarhetsprofil och hur den kommuniceras ut till säljarna: 

 

Det beror på vad du menar med hållbarhet, vi vet ju att dem återvinner mycket av materialet i 

bilarna och så men jag tror generellt att vi vet inte riktigt vad vi ska säga där. Alltså vi vet ju 

att 90 % eller en väldigt stor del återanvänds i bilarna, men det har inte varit så tydligt för oss i 

återförsäljarledet. (Barton, 2019) 

 

Barton delger genomgående under intervjun liknande tankar angående hållbarhetsaspekten 

och att den enligt hennes erfarenhet kommunicerats bristfälligt. De tankar om säkerhet, 

kvalitet och hållbarhet som Carleö och Björkqvist, och då även till viss del Barton, delar går 

också att identifiera i de av Volvo publicerade årsrapporter som för denna studie har 

granskats. I Volvo Cars årsrapport från 2017 presenteras ett program vid namn OMTANKE, 

som nämnt i denna studies empiridel, med fokus på ekologisk hållbarhet och minskande av 

det globala fotavtrycket Volvo Cars lämnar och det talas i samtliga årsrapporter genomgående 

om den säkerhetsinriktade profil Volvo Cars sedan starten har haft.  

 

Melin (1999) beskriver vidare hur kärnvärdet ska ha ett personligt mervärde och vara något 

som konkurrenter tenderar att vilja efterhärma, men att de i bästa fall inte ska lyckas, det vill 



Daniel, Fredrik & Kevin 
 

48 
 

säga att det ska vara något svårt att efterhärma. Kärnvärdet är också enligt Melin essensen av 

det företaget vill kommunicera ut. Det som utgör Volvo Cars kärnvärde enligt organisationen 

själva och de verksamma i- och runtomkring det har redogjorts för ovan. I termer av unikhet 

så ser Carleö (2019) en tydlig skillnad i jämförelse med en annan aktör tillika konkurrent på 

marknaden: 

 

Vi ser att vi tilltalar en mer eftertänksam kund, som är rätt medveten och fokuserad på 

samhället runtomkring sig. Om man tänker där BMW är “förarens bil”, “the ultimate driving 

machine” så ser vi att Volvo är för människor som bryr sig om andra människor. Det är en rätt 

fundamental skillnad i de positioneringarna. Om vi ska ta ett premiumpris så behöver bilarna 

vara fantastiska, komfortabla och sköna att köra. Men de kanske inte är “the ultimate driving 

machine” fullt centrerade runt föraren och att du ska känna hur växellådan klickar perfekt i 

varje kurva. Vi ska inte försöka konkurrera ut BMW på deras home turf, men däremot måste 

vi ha en fantastiskt fin körupplevelse såklart, men inte gå head to head med BMW. (Carleö, 

2019) 

 

Med utgångspunkt i det Carleö (2019) här talar om så går det att läsa in att Volvo, åtminstone 

utifrån det egna perspektivet sett, har ett unikt kärnvärde i jämförelse med konkurrenter, här 

exemplifierat med biltillverkaren BMW. Även Björkqvist (2019) illustrerar detta med ett 

exempel: 

 

En bil kostar i plåt och stål mellan 20-30 000 att tillverka oavsett, sen tillkommer andra 

kostnader. Ta en bil som är lik, t.ex. en Passat eller Toureg. Om Volvo kan ta ut ett metavärde 

på 50 000 mer än Volkswagen kan göra för samma produkt, det är ju det folk betalar för. Det 

är ungefär som att ha en märkeströja gentemot att inte ha en. Det är klart att varumärke spelar 

roll. ‘Om jag köper en Volvo, vem blir jag då’ liksom.” (Björkqvist, 2019) 

 

Björkqvist (2019) jämför även han med en konkurrent som anses vara differentierad mer mot 

priskonkurrerande snarare än den premiumdifferentiering som Volvo har. Här identifierar 

Björkqvist (2019) vikten av ett varumärke och de konnotationer det kan bära med sig, vilket 

kan identifieras som del av det personliga mervärde Melin (1999) talar om; vid köp av en 

Volvobil så kan konsumenten på ett personligt plan komplettera byggandet av en viss identitet 

och känna att bilen bidrar till detta. Barton (2019) talar om Volvo Cars unique selling point, 

USP, ur ett försäljningsperspektiv: 
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Volvos punch är väl lite Swedish luxury, att det ska va liksom nordisk design och 

Volvobilarna fortfarande är utvecklade i Sverige av svenskar, trots att de är kinesiskt ägda. 

Men det vi trycker mest på är ju mycket säkerhet, “Volvo On Call” det är ju den tryggheten 

man har i bilen, det är ju våran USP om man säger så,  som inte de andra har i samma 

utsträckning. Det är ju från första början ett säkerhetssystem men både säkerheten och 

servicen täcks in  i Volvo On Call. Så behöver du telefonnummer till verkstad kan du bara 

ringa på knappen i taket så kopplar dem fram dig till rätt person, så att kunden slipper sitta å 

blippa i onödan, eller om du råkar ut för en olycka är det bara att trycka på den röda knappen 

om du skulle fått punktering eller något annat typ av haveri i bilen, så är det den svarta 

knappen. Så mycket Volvo On Call är det vi förmedlar till kunderna när vi försöker sälja in 

våra bilar just för att återknyta till varför Volvo är ett så pass säkert alternativ. (Barton, 2019) 

 

Som går att utläsa av citatet ovan så identifierar Barton Volvo On Call, det vill säga Volvos 

inbyggda assistanssystem, som den främsta USP:en och det unika kärnvärdet vid 

försäljningen av Volvobilar. Detta är en tydlig skillnad gentemot det unika kärnvärde såväl 

Carleö som Björkqvist talar om och visar hur uppfattningen om detta kan skilja sig inom 

företagets olika instanser. Det unika kärnvärde de ansvariga för Volvo Cars 

marknadskommunikation och varumärkesstrategi identifierar och vill framföra är inte 

synonymt med det denna specifika återförsäljare har fått ta del av eller själv har erfarit. 

 

Det är rimligt att anta att det unika kärnvärde Volvo Cars utvecklat och definierat svarar till 

samhällets krav och förväntningar. Ett tydligt uttalat fokus på säkerhet och hållbarhet stämmer 

väl överens med den generella konsensus som finns i samhället vad gäller bilar och 

bilindustrin och de förväntningar som finns vad gäller ansvarstagande för aktörer verksamma 

inom industrin. Att Volvo Cars i så stor utsträckning går detta till mötes ger dem ett visst 

existensberättigande av samhället i linje med det legitimitetsteorin talar om samt tyder på att 

det finns en reell efterfrågan efter detta. Volvo Cars kärnvärde är på många sätt vad dagens 

samhälle skulle kategorisera som rätt i tiden - betraktat ur ett legitimitetsperspektiv går det, 

genom den information som delgivits genom kanalerna i fråga, att se att Volvo Cars på så sätt 

“ber” om samhällets tillåtelse att existera och också tillåts sin existens. Ur ett 

intressentteoretiskt perspektiv går det att se att Volvo då också går sina intressenter i form av 

samhället såväl som kunder till mötes vad gäller sitt kärnvärde. 
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5.5 Positionering 
 

Melin (1999) definierar positionering som den process varigenom märkesinnehavaren 

försöker muta in en unik position för det egna varumärket. Positionering går hand i hand med 

fler delar i Melins strategiska varumärkesplattform och de påminner även en del om varandra. 

Bilmarknaden är idag väldigt konkurrensutsatt och det finns flertalet bilvarumärken att välja 

mellan för de konsumenter som vill köpa en ny bil. Ett viktigt perspektiv att ta med är det som 

Carleö (2019) belyser om Volvo Cars marknadsandelar som till stor del berör intressentteori:  

 

Vi är en ganska liten aktör i världen, vi har ungefär 1% marknadsandel runtomkring på 

våra olika marknader, till skillnad från Sverige då där vi faktiskt har 20% 

marknadsandel. I Sverige är vi ju lite folkliga, men även här så har vi valt att ha en 

premiumposition. (Carleö, 2019) 

 

För att Volvo ska mäta sig med andra globala aktörer, beskriver Melin (1999) att varumärket 

också måste positionera sig mentalt i konsumenternas tänkesätt. Carleö (2019) förklarar 

tydligt i intervjun att varför majoriteten i slutändan väljer att investera i en Volvo är på grund 

av dess långa historia angående säkerhet och hur Volvo kontinuerligt har utvecklat sina bilar 

med människan i centrum. Den mentala positioneringen blir också viktig med avseende på 

intressentteorin och legitimitetsteorin. Exempel på det är hur framtida effektiva 

transportmedel ska utformas - i Volvo Cars årsrapport från 2018 beskrivs det hur Volvo Cars 

utvecklat ett samarbete med Uber, med vilka man i framtiden tillsammans ska utveckla AD-

bilar, det vill säga självkörande taxibilar som enligt Volvo Cars ingenjörer ska göra vägarna 

säkrare. Volvo Cars vill få intressenterna att placera dem i en säkerhetsorienterad mental 

positionering, vilket sedan blir intressant vid jämförelse av intervjuerna med Volvo Cars 

själva och deras marknadskonsulter Forsman & Bodenfors Inhouse.       

 

Anders Björkqvist (2019) på Forsman & Bodenfors Inhouse bekräftar det Carleö (2019) säger 

ovan och poängterar att Volvo Cars positionering på marknaden som en liten aktör kan vara 

grund för en unik konkurrensfördel:  

 

Jo men det är ju ett av de minsta globala bilvarumärkena i världen, finns nästan inga som är 

mindre i världen än Volvo som säljs på alla marknader, det är ganska ovanligt att man finns på 

alla marknader. Då får man positionera sig som ett uddamärke, att man står för något som är 
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tvärtom eller inte som alla andra. Det är väl det som är den största USP:en, att man är den där 

lilla biltillverkaren. (Björkqvist, 2019) 

 

Det är relevant att se de jämförelser som Carleö och Björkqvist lyfter när de diskuterar övriga 

konkurrenter och hur de positionerar sig i förhållande till Volvo Cars utifrån ett 

intressentteoretiskt perspektiv:  

 

Om man tänker där BMW är “förarens bil”, “the ultimate driving machine” så ser vi att Volvo 

är för människor som bryr sig om andra människor. Det är en rätt fundamental skillnad i de 

positioneringarna.“ (Carleö, 2019) 

 

Ja alltså alla har en bra produkt. En bil kostar i plåt och stål mellan 20-30 000 att tillverka 

oavsett, sen tillkommer andra kostnader. Ta en bil som är lik, t.ex. en passat eller toureg. Om 

Volvo kan ta ut ett metavärde på 50 000 mer än Volkswagen kan göra för samma produkt, det 

är ju det folk betalar för. (Björkqvist, 2019) 

 

 

De finns konkurrenter på bilmarknaden som ur ett prissegmentsperspektiv placerar sig både 

billigare och dyrare än Volvo Cars. Björkqvist (2019) beskriver hur den positionering som 

Volvo Cars historiskt sett har tagit och fortfarande tar ligger till grund för att Volvo Cars kan 

ta högre pris för sina produkter.  Att hitta en positionering på marknaden är av stor vikt om 

man tar hänsyn till både produktpositionering och psykologisk positionering (Melin, 1999). 

Det handlar om att produkten och företaget måste positionera sig både i förhållande till 

konkurrerande produkter, men även i förhållande till konsumentens beteende. Denna trend 

eller riktlinje som Volvo Cars har utvecklat från och med början på 2010-talet är den 

egentliga framgången i den nuvarande differentieringspositionen, som visar sig i skillnaderna 

mellan årsrapporterna från 2013 till 2018.  

 

Som nämnt i empiridelen av denna studie låg fokus främst på att inta en ny marknad i början 

på 2010-talet. Vid mitten av 2010-talet började Volvo Cars fokusera på ett mer hållbart 

produktionssätt, det vill säga fossilfria bränslen, effektivare ägande och ännu säkrare bilar. 

Detta har haft en positiv effekt på den globala bilförsäljningen, även då branschen fortfarande 

är hårt kritiserad. Allt landar i det mervärde en får av att äga de olika biltillverkarnas 

respektive bilar, eftersom bilarna inom samtliga segment har sina unika fördelar, men det 
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gemensamma tema som även Volvo Cars årsrapporter från 2016 och framåt konkluderar, är 

att tillverkarna måste arbeta hållbart för att faktiskt tillfredsställa intressenterna och även 

anses vara legitima.     

 

Carleö (2019) jämför Volvo med BMW som positionerar sig mer mot den som faktiskt kör 

bilen och hur den personen upplever körningen, medan Volvos positionering tar lika stor 

hänsyn till att personerna i, men även utanför bilen ska uppleva säkerhet. Även Barton (2019) 

upplever detta då det kommer till själva försäljningen; konsumenterna fattar tycke för det 

sociala ansvarstagande säkerhetstekniken utgör såväl som det för Volvo unika Designed 

Around You-konceptet. Carleö (2019) menar på att konsumenter som väljer att investera i en 

Volvo samtidigt investerar i dennes omgivning genom de sustainable solutions Volvo arbetar 

med. Med uttalanden likt detta och arbetet med att uppnå Volvo Cars vision i åtanke blir den 

interna legitimitetsbild Volvo Cars byggt upp direkt kopplat till den position som har intagits 

på marknaden. Den tydliga approach Volvo Cars tar, med grund i utvecklingen av 

årsrapporternas huvudsakliga fokusområden och sustainable mobility, går det att se att andra 

aktörer i samma segment tar efter, troligen till följd av det positiva samband till ökad 

försäljning och varumärkeskapital som kan identifieras. 

5.6 Marknadskommunikation 
 

En av de viktigaste processerna inom en organisation är hur man lyckas förmedla sina 

produkter ut till intressenterna, vilket Melin (1999) lägger stor vikt i när man vill forma en 

varumärkesidentitet. Det är även något som Carleö (2019) nämner flertal gånger under 

intervjun och även som presenteras i årsrapporterna. Eftersom Volvo är en liten aktör på en 

global marknad blir kommunikationen viktig, vilket Carleö (2019) förtydligar genom att 

beskriva den approach samt känsla man får att äga en Volvobil och den sustainable mobility 

Volvo Cars vill utveckla. För att förmedla denna känsla beskriver Carleö det genom att säga: 

 

Jag tror den intressantaste marknadsföringen idag är ju “storydoing” snarare än storytelling, 

alltså saker man faktiskt gör, göra riktiga saker. Och då gärna hållbara saker som bidrar till 

någonting i samhället, bidrar positivt till samhället, och då är vi ju där på ett helt naturligt sätt 

(Carleö, 2019) 

 

Marknadskommunikationen handlar inte bara om sälj, kommunikationen ska även återge det 

jobb som ligger bakom varumärket, de vill säga hela processflödet och aktiviteterna bakom 
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besluten. Detta kan dock bli problem om kommunikationen med intressenterna är bristfällig 

eller missförstånd. Ett exempel på ovanstående är när Barton (2019) lyfter storytelling, vilket 

blir deras sätt att kommunicera ut de mervärde bilarna faktiskt ger medan Carleö (2019) 

istället lyfter storydoing är mer aktuellt för att föra fram det gedigna arbete som görs för 

hållbara alternativ. Denna typ av kommunikationsgap behöver inte vara avgörande så länge de 

signalerar samma budskap och mervärde i produkten. Det tydliggör sen Melin (1999) genom 

att beskriva symbiosen mellan märkesuppbyggandet och säljfrämjandet. Carleö (2019) & 

Björkqvist (2019) besvarar detta på liknande sätt men med olika ingångsvärden. Carlö 

beskriver konsumenternas medvetenhet om bilarnas negativa påverkan och hur man istället 

försöker kompensera upp det genom att ge tillbaka till samhället:  

 

Marknadsföringen handlar då om att lyfta de initiativ och saker vi faktiskt gör för att vara en 

positiv kraft i samhället. Just nu har vi i Sverige en kampanj där vi lyfter vårt samarbete med 

Childhood, som är en organisation som inte håller på med bilar, de har  har en nollvision runt 

att barn ej ska utsättas för våld eller övergrepp. De har en nollvision och vi har en nollvision 

om att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en ny Volvo. Vi har varsin nollvision och 

det har vi gått ihop kring. Det finns många organisationer som gör fantastiskt arbete, men vi 

har valt att samarbete med just Childhood. Vi lyfter deras verksamhet i vår marknadsföring 

och ger dem ännu mer uppmärksamhet och ännu mer medel att fortsätta sin verksamhet. Det 

är helt enkelt good citizenship som vi försöker förmedla i den kampanjen. (Carleö, 2019) 

  

Vilket Björkqvist (2019) istället beskriver som en push och pull-strategisk 

marknadskommunikation:  

 

Push och pull-strategi. Folk ska vilja ha grejerna och man ska sälja dem, då gäller det att först 

nå ut på bred front och sedan visa rätt bilar med rätt specifikationer för rätt målgrupp med 

riktad reklam. Den ser ej de som inte är målgruppen. (Björkqvist, 2019) 

 

Båda expertinformanterna beskriver hur man ska lyckas förmedla sina produkter, men 

skillnaden är att Carleö (2019) ger en mer beskrivande bild i hur Volvo Cars ska hantera de 

moraliska dilemman som bilägandet ger och försöka utvidga sin approach genom att lyfta 

fram och stärka andra organisationer som jobbar med hållbara lösningar. Björkqvist (2019) 

beskriver kommunikationen mer som ett strategiskt verktyg med push och pull-strategin, 

vilket blir relevant i och med deras roll som konsulter. Genom att återkomma till 

årsrapporterna saluförs båda strategierna, men problemet som här påtalas från återförsäljarnas 
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sida är att hela organisationen med återförsäljarna måste bli bättre på att kommunicera ut de 

samarbeten som råder, i detta fall med Childhood (Barton, 2019). För att Volvo Cars 

subjektiva legitimitetsbild ska återskapas till intressenterna image, ansåg Barton (2019) att 

återförsäljarna ska få chansen att verkligen visa upp samarbetet genom kampanjer som till 

exempel “provkör en Volvo och skänk 100 kronor till childhood”. För att intressenterna ska 

kunna återge känslan och samtidigt förstå vad Carleö (2019) menar med storydoing, måste det 

faktiskt visas på civilnivå. För en tydlig kommunikation internt faller under en av grunder 

Melin vill understryka i processflödet (Melin, 2019) för att omgivningens intressenter ska få 

den image som Volvo Cars själva vill.     

 

Ytterligare en aspekt att beakta är om den interna kommunikationen inte är densamma hos 

Volvo Cars som hos deras återförsäljare och hur detta kan leda till att den interna 

uppfattningen och lojaliteten kan brista. Melin (1999) beskriver det som ett underförstått 

dilemma då ena parten har en viss uppfattning, medan den andra har sin, vilket på längre sikt 

kommer påverka den externa kommunikationen till de involverade intressenterna (Melin, 

1999). Barton (2019) beskrev det tydligt när hon pratade om webbutbildningarna som varje 

säljare fick ta del av. Det blir Volvo Cars sätt att förmedla det aktuella och samtidigt de 

tidigare kunskaperna kring produkterna och tjänsterna.  

 

Ett tema som är aktuellt för hela bilindustrin är hur företagen ställer sig till hållbara lösningar 

inom mobiliteten. För att skapa sig den nya legitimitetsbilden med hållbarhet nämnde Carleö 

(2019):    

 

Det är ju inte någonting man kan ha som en separat avdelning eller funktion, utan CSR-arbete 

måste genomlysa allt man gör, varenda beslut man tar. Både när det handlar om vilka 

samarbeten man gör och hur man agerar som företag, hur man agerar som anställd på Volvo, 

det måste genomsyra allt, även marknadsföringen.  

 

Om hela det gedigna arbetet med hållbara och effektiva lösningar genomsyrar verksamheten 

kommer den interna lojaliteten samt den interna legitimitetsbilden förstärkas, vilket kommer 

ge varumärket en tydligare positionering gentemot sina konkurrenter (Melin, 1999). All den 

interna förståelsen kommer att kommunicera ut ett starkare varumärkeskapital (Melin, 1999). 
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5.7 Intern lojalitet 
 

Melin (1999) talar om intern märkeslojalitet i termer av proaktivt agerande för att upprätthålla 

ett varumärkes anseende och värde, samt betonar att intern märkeslojalitet är en 

grundförutsättning för att också uppnå extern märkeslojalitet hos kunder. Barton (2019) talar 

om aktiviteter och utbildningar inom organisationen: 

 

De (Volvo) är väldigt duktiga på att förmedla stoltheten i varumärket nedåt. Innan du ens får 

börja sälja bil ska du gå en utbildning som heter Välkommen till Volvo, den går inte så ofta. 

Nu var precis de fyra sista iväg på den och då sa de att vi ska försöka göra er lite mer blåa. Så 

de fick åka det blå tåget genom fabriken, de fick gå igenom säkerhetscenter och kika nere på 

Torslanda hur allt går till vid framställningen av alla komponenter till Volvon.  
• Så man som säljare får ta del av hela produktionsprocessen? 

Ja precis och säljarna blir verkligen blåa. Det finns också en bra film som säljarna får ta del 

av, vilket ger en känslan av att ‘vem skulle vilja jobba med något annat varumärke? (Barton, 

2019) 

 

I citatet ovan beskriver Barton (2019) en gedigen utbildningsprocess inom Volvo Cars 

organisation för att bli legitimerad säljare och beskriver hur organisationen, enligt hennes 

erfarenhet, på ett övertygande sätt får de inom organisationen att känna en tillhörighet och 

lojalitet till varumärket och organisationen, i linje med den interna märkeslojalitet Melin 

(1999) talar om. Som tidigare nämnt ser Melin den interna märkeslojaliteten som vital för att 

också uppnå extern märkeslojalitet, en process som det Barton (2019) vittnar om att Volvo 

Cars har i åtanke och applicerar inom sin verksamhet. 

 

Melin (1999) bryter ned den interna märkeslojaliteten i flera beståndsdelar; dessa berörs även 

av studiens intervjuobjekt, om än i andra termer. I såväl de intervjuer som utförts som de 

hållbarhetsrapporter som granskas så har mobilitet, säkerhet och hållbarhet varit ständigt 

återkommande fokusområden och har i tidigare delar av studien identifierats som Volvo Cars 

unika erbjudande. Detta går att koppla till det Melin (1999) skriver om identity management, 

en del av den interna märkeslojaliteten som innefattar skyddande och bibehållande av ett 

varumärkes identitet och status på marknaden, genom att dels bibehålla fokus på en tydlig 

nisch eller segment. Detta går väl i linje med det som återberättas av informanterna i tidigare 

citat; en tydlig nisch för Volvo Cars saluförande identifieras och med denna kommer också en 

viss identitet och anseende som Volvo Cars eftersträvar att upprätthålla. Arbetet med detta 
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blir då en form av identity management - såväl Carleö (2019) som Björkqvist (2019) talar om 

hur säkerhet och kvalitet identifierades som grundpelare för Volvo Cars att utgå ifrån redan 

vid starten på 1920-talet och hur den fokuseringen har upprätthållits sedan dess.  

 

Vidare talar Melin (1999) också om image management, som beskrivs som arbete med att 

konsumentens bild av ett varumärke ska stämma överens med den bild som finns inom 

organisationen i sig. Detta är något samtliga marknadsföringsaktiviteter inom en organisation 

kan anses bidra till - de reklamkampanjer Volvo Cars utför, det de kommunicerar i sina 

årsrapporter och även det personer inom företagets berörda avdelningar kommunicerar i 

intervjusituationer bygger på den bild som organisationen själva vill presentera och forma.  

 

Den tredje delen av intern märkeslojalitet som Melin (1999) tar upp är loyalty management, 

som innefattar de processer som en organisation genomför i syfte att bibehålla- och förvalta 

sitt kundunderlag, något som kommer vara av stor vikt om eller när Volvo Cars gör 

övergången från att vara ett i första hand produktorienterat företag till att snarare vara ett 

tjänsteorienterat företag, en tänkbar framtida utveckling som tidigare nämnt i studien. För att 

bibehålla kunder trogna till varumärket trots fundamentala förändringar i sin affärsplan och 

erbjudande är det rimligt att anta att det krävs stora satsningar och fokus vad gäller loyalty 

management. Denna typ av förändring blir tydlig i den senaste årsrapporten där Volvo Cars 

ser en bred framtid i flexibelt bilägande som bygger på att alla inte ska äga en bil, utan snarare 

att alla ska kunna ha tillgång till en (Volvo Cars årsrapport, 2018). Det går under projektet 

shared mobility vilket även Carleö (2019) vid ett flertal tillfällen belyste under intervjun som 

en förstärkning av varumärkesidentitet, hållbarhet och legitimitet.  

 

Den sista delen i den interna märkeslojaliteten som Melin (1999) nämner är trademark 

management, som handlar om skyddandet av ett varumärke från interna och externa hot. 

Omvärldsförändringar i form av till exempel de som tidigare nämnts relaterat till miljö och 

hållbarhet skulle kunna utgöra ett hot mot Volvo Cars varumärke om det innebär att 

varumärket tappar sitt kapital och värde som konsekvens av detta. Av vad som går att utläsa 

från de intervjuer som utförts såväl som datan insamlad från Volvo Cars årsrapporter så har 

organisationen redan nu börjat vidta åtgärder för att bemöta detta, i form av att, som Carleö 

(2019) nämner, återciterat tidigare i denna del av studien, “följa med” utvecklingen och driva 

den framåt och därigenom som organisation anpassa sig efter denna utveckling och medvetet 

positionera sig själva mitt i den och vara delaktiga. Angående evolutionära förändringar 
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nämner Barton (2019) i stycket ovan att Volvo är stolta över sitt arbete, vilket genomsyrar 

hela organisationen, men Barton upplevde ändå att det råder ett informationsgap mellan vad 

som egentligen görs utåt sett till samhället, och det säljarna informeras om och i sin tur 

förmedlar vid försäljningstillfället. Säljarna använder fortfarande den tidigare omnämnda 

mentala positioneringen som säljargument, men för att kunna kommunicera det nya 

tankesättet att bli ett tjänsteföretag ned till säljarna, tror Barton (2019) att Volvo Cars kommer 

behöva göra säljarna mer medvetna om Volvo Cars vision och vad de egentligen bidrar till, 

för att de i sin tur ska kunna informera konsumenterna om detta. 
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6 Sammanfattande reflektion och implikationer  
 

Sammanfattningsvis identifierar Volvo Cars sin huvudsakliga produkt som mobilitet, i 

nuläget i form av fysiska bilar, men företaget ser en tänkbar framtida utveckling där de istället 

tillhandahåller mobilitet i form av tjänster. Detta med hänsyn till den miljömedvetenhetstrend 

som går att identifiera hos dagens intressenter. Volvo Cars sätt att hantera den mer omfattande 

medvetenheten kring CSR blir inte att avsluta produktionen av bilar utan istället försöka 

förändra intressenternas beteende. Det framkom tydligt under empiriinsamlingen då 

expertinformanterna beskrev att samhället är uppbyggt på den frihet bilen ger och att 

människan inte kommer kunna leva utan den. För att Volvo Cars ska ses som en fortsatt 

legitim aktör hos intressenterna i framtiden måste Volvo Cars forma sitt egna sätt att förhålla 

sig till CSR, vilket även framkom tydligt under intervjuerna samt i årsrapporterna. En tänkbar 

tolkning av CSR är att Volvo Cars går över från att sälja bilar till att sälja tjänsten mobilitet. 

Det konsumenten då köper är mobiliteten att ta sig från punkt A till punkt B. Ur ett 

legitimitetsperspektiv kan det innebära att legitimiteten för Volvo Cars ökar då fler 

intressenter uppfattar Volvo Cars aktioner för mindre bilar och utsläpp. Ytterligare en 

reflektion men ur ett intressentperspektiv är att Volvo Cars är med och formar en marknad där 

övriga konkurrenter troligtvis kommer behöva anpassa sig och sluta att fokusera på att enbart 

sälja bilar. En sammanfattande reflektion blir då att hur Volvo Cars väljer att identifiera sig 

själva på marknaden kommer påverka både företaget och bilindustrin som helhet.   

 

Studien kan också bidra med tänkbara slutsatser kring forskningsområdet och fallobjektet på 

en företagsekonomisk nivå. Genom att bryta ner den interna varumärkesstrategin enligt 

Melins (1999) varumärkesplattform har en tydlig bild av hur Volvo Cars aktivt arbetar med 

att skildra sitt hållbarhetsarbete i sin varumärkesstrategi och hur detta hållbarhetsarbete 

genomsyrar de olika aktiviteterna som utförs presenterats. Med hjälp av kopplingar till 

legitimitets- och intressentteori går det att konstatera att de varumärkesstrategiska aktiviteter 

som utförs inom en organisation i många fall har som huvud- eller delsyfte att verka 

legitimerande för organisationen i fråga och tillmötesgå den kravbild som explicit såväl som 

implicit formats av de berörda intressenterna. Av studien att döma så verkar ovan nämnda 

aktiviteter också var för sig och tillsammans för att ge ett ökat immateriellt mervärde till ett 

varumärke; med andra ord ett ökat varumärkeskapital. Då det fallobjekt som studeras 

identifierats som ett varumärke vars plats på marknaden till stor del grundar sig i det 
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konsumenterna och intressenterna läser in i varumärket och dess identitet kan 

varumärkeskapitalet anses vara av stor betydelse för företagets fortsatta existens. Vid 

betraktande av fallobjektet Volvo Cars ökade försäljning under de senaste åren (Volvo Cars 

årsrapport, 2018) är det också rimligt att anta att arbetet med en tydlig hållbarhetsprofil i 

företagets varumärkesstrategi byggt upp ett varumärkeskapital som i sin tur också bidragit till 

ökad lönsamhet, detta stärks även av det expertinformanter i intervjuerna återger vad gäller 

det varumärke som etablerats och dess betydelse för verksamheten. 
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7 Kritisk reflektion och fortsatt forskning 
 

Det finns ett flertal faktorer som kunde ha gjorts annorlunda och resulterat i en annorlunda 

studie.Valet föll på att göra en studie med ett fallobjekt, men det kunde också gjorts en 

renodlad fallstudie på samma ämne, då med fler informanter och större empirigrund. Det 

gjordes en avgränsning vad gäller ämne till att fokusera på CSR och hur CSR-arbetet av 

organisationen kommuniceras i- och påverkar marknadsföring och varumärkesstrategi, men 

en tydligare distinktion gällande vilka specifika områden inom CSR som avsetts undersökas 

kunde ha gjorts i syfte att få en än mer djupgående studie. En specifik modell låg till grund för 

studiens analys och detta kom givetvis att påverka hur empirin analyserades och vilket utfall 

det gav. En annan modell skulle rimligen resultera i annat utfall, då den hade belyst andra 

aspekter av forskningsområdet.  

 

Då det fallobjekt som användes i studien är en relativt liten aktör på en stor marknad kan inte 

de implikationer som konstaterats anses allmängiltiga, detta var heller inte syftet med studien. 

Fortsatta forskningsområden skulle kunna vara att granska andra företag inom andra 

branscher, i syfte att undersöka om de implikationer och slutsatser som presenterats i denna 

studie kan anses gälla på större skala. Det kan även vara intressant att jämföra och analysera 

hur andra företag i olika branscher väljer att tolka CSR och hur man skildrar det i sin egna 

varumärkesstrategi, samt vilken effekt det får på företagets legitimitet hos intressenterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daniel, Fredrik & Kevin 
 

61 
 

8 Källförteckning 
 

Aaker, David A. (2002). Building strong brands. Pbk. ed. London: Simon & Schuster 

Alwi, S & Melewar, T.C. (2015). Corporate Branding: Areas, arenas and approaches. 

Routledge. 

 

Andersson, N. (2010). Miljö viktigare än prestanda för bilindustrin: Nyteknik. 11 juni. 

https://www.nyteknik.se/fordon/miljo-viktigare-an-prestanda-for-bilindustrin-6425409           [ 

Hämtad 2019-04-25] 

 

Antbacka, A. (2015). Alla vill tillbaka till naturen, bara de slipper gå till fots En studie av 

Volvos miljörelaterade, retoriska strategier: Uppsala universitet. 

 

Benoit-Moreau, F., & Parguel, B. (2011). Building brand equity with environmental 

communication: An empirical investigation in France. EuroMed Journal of Business, 6(1), 

100-116. 

 

Brassington, F. & Pettitt, S. (1997). Principles of marketing. London: Pitman 

Bogner, A., Littig, B. and Menz, W. (2009) “Expert Interviews. An Introduction to a New 

Methodological Debate,” in this volume. 

 

Butnariu, A. & Filipeanu, D. (2016). Does CSR enhance market performance for automotive 

companies: SEA-practical applications of science volume IV, issue 3.  

 

Deegan, C. (2002). Social and environmental reporting and its role in maintaining or 

creating organizational legitimacy (Accounting, auditing & accountability journal ; v. 15, no. 

3). Bradford, England: Emerald Group Publishing. 

 

https://www.nyteknik.se/fordon/miljo-viktigare-an-prestanda-for-bilindustrin-6425409


Daniel, Fredrik & Kevin 
 

62 
 

Donaldson, Thomas, and Lee E. Preston. The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence, and Implications. The Academy of Management Review, vol. 20, no. 1, 

1995, pp. 65–91. JSTOR, www.jstor.org/stable/258887. 

 

EU. (2018). Reducing CO2 emissions from passenger cars: Europeiska unionen: [Hämtad 19-

05-23] 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en  

 

Fredrik. (2016). 7 sätt som hållbarhet bidrar till lönsamhet:Trackrecord. 3 Maj.  

[Hämtad 2019-04-18] 

http://trackrecord.se/7-satt-som-hallbarhet-bidrar-till-lonsamhet/ 

 

Forsman, B. (2017). Storsatsning på elbilar: Chalmers. 30 Oktober.  

https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Storsatsning-pa-

elfordon.aspx 

 

Freeman, R., & Reed, D. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 

Corporate Governance. California Management Review, 25(3), 88-106. 

 

Friedman, Andrew L., and Samantha Miles. Stakeholders : Theory and Practice. Oxford 

University Press USA - OSO, 2006. ProQuest Ebook Central, https://ebookcentral-proquest-

com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket-ebooks/detail.action?docID=430527. 

 

Fröberg, J. (2018). Volvo Cars växlar upp – blir Sveriges andra största bolag: Svenska 

Dagbladet näringsliv. 8 februari. [Hämtad 2019-04-17] 

https://www.svd.se/volvo-cars-vaxlar-upp--blir-sveriges-andra-storsta-bolag 

 

Thunberg, G. (2018). Greta Thunberg addressed the COP24 plenary session. 12 december. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1znxp8b65E 

 

Jacobsen, D. (2017). Hur genomför man undersökningar. Studentlitteratur.  

http://www.jstor.org/stable/258887
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Storsatsning-pa-elfordon.aspx
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/transport/nyheter/Sidor/Storsatsning-pa-elfordon.aspx
https://ebookcentral-proquest-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket-ebooks/detail.action?docID=430527
https://ebookcentral-proquest-com.db.ub.oru.se/lib/universitetsbiblioteket-ebooks/detail.action?docID=430527
https://www.svd.se/volvo-cars-vaxlar-upp--blir-sveriges-andra-storsta-bolag
https://www.youtube.com/watch?v=Z1znxp8b65E


Daniel, Fredrik & Kevin 
 

63 
 

 

Karlsson Andrews, Anna-lena. (2018). Allt viktigare för företag att jobba med hållbar 

utveckling. FN. 11 januari. 

(https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/allt-viktigare-for-foretag-att-jobba-med-hallbar-

utveckling/ 

 

Kotler, P. (2000). Market management, millenium edition. Uppl. 10. Boston, MA: Pearson 

Custom Publishing. 

 

Mansell, S. (2013) Capitalism, Corporations and the Social Contract: A Critique of 

Stakeholder Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

McPherson, S. (2018). 8 Corporate Social Responsibility (CSR) Trends To Look For In 2018: 

Forbes. 12 januari.  

https://www.forbes.com/sites/susanmcpherson/2018/01/12/8-corporate-social-responsibility-

csr-trends-to-look-for-in-2018/#1a90c0c40ce5 [Hämtad 2019-04-18] 

 

O’Dwyer, B. (2002). Managerial perspections of corporate social disclosures- an Irish story. 

Accounting, Auditing & Accountability Journal. 15(3), 406-436.   

 

Okänd (u.å.). Hållbarutveckling. Ledarna. https://www.ledarna.se/stod-i-

chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/hallbar-utveckling/ [Hämtad 2019-03-29] 

 

Okänd. (2019). Hållbarhet, ekonomiskt, ekologisk och socialt: Ledarna.  

https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-

social/hallbarhetsfragor/ [Hämtad 2019-04-01] 

 

Petersson, T. (2016). Konsumtionsrevolutionen, bilindustrin: Företagskällan, berättar 

närningslivetshistoria. 22 september.  [Hämtad 2019-04-

08]     https://www.foretagskallan.se/foretagskallan-

nyheter/lektionsmaterial/konsumtionsrevolutionen-bilindustrin/ 

https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/allt-viktigare-for-foretag-att-jobba-med-hallbar-utveckling/
https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/allt-viktigare-for-foretag-att-jobba-med-hallbar-utveckling/
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/hallbar-utveckling/
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/hallbar-utveckling/
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/hallbarhetsfragor/
https://www.ledarna.se/stod-i-chefsrollen/hallbarhet-ekonomisk-ekologisk-social/hallbarhetsfragor/
https://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/konsumtionsrevolutionen-bilindustrin/
https://www.foretagskallan.se/foretagskallan-nyheter/lektionsmaterial/konsumtionsrevolutionen-bilindustrin/


Daniel, Fredrik & Kevin 
 

64 
 

 

Sustainable brand index. (2019): Sweden: sb-index. [Hämtad 2019-05-22] 

https://www.sb-index.com/sweden  

 

Suvendu Kumar Pratihari, Shigufta Hena Uzma, (2018) CSR and corporate branding effect on 

brand loyalty: a study on Indian banking industry, Journal of Product & Brand Management, 

Vol. 27 Issue: 1, pp.57-78, https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1108/JPBM-05-2016-1194 

WWF. (2019). Mänsklig påverkan: WWF. [Hämtad 5 Maj] 

https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sb-index.com/sweden
https://www-emeraldinsight-com.db.ub.oru.se/author/Pratihari%2C+Suvendu+Kumar
https://www-emeraldinsight-com.db.ub.oru.se/author/Uzma%2C+Shigufta+Hena
https://doi-org.db.ub.oru.se/10.1108/JPBM-05-2016-1194
https://www.wwf.se/klimat/mansklig-paverkan/

