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Sammandrag(
Denna studie ämnar undersöka hur företag ska lyckas nå den snabbt växande 

målgruppen med urbana kvinnor. Historiskt sett har kvinnor legat efter män vad gäller 

bland annat lönenivå men i takt med att världen urbaniseras har kvinnans position i 

samhället förbättrats. Många branscher har länge varit mansdominerade och ett 

manligt perspektiv har därför varit utgångspunkten i företags marknadsföring. För att 

företag idag ska lyckas nå alla potentiella kunder är ett kvinnligt perspektiv 

nödvändigt vilket förutsätter en djupare förståelse av kvinnliga konsumenter.  

I studien undersöks hur företag ska nå kvinnliga konsumenter. Detta gjordes med 

en fallstudie på Volvo där intervjuer har gjorts på lednings- och försäljningsnivå. 

Vidare har urbana kvinnors preferenser kring bilköp undersökts för att eventuellt 

kunna se en diskrepans mellan deras preferenser och vad bilföretag erbjuder. 

Teorier som har använts i detta arbete är service dominant logic, quality service 

och the decision making process.  

I uppsatsen framkommer det att kvinnorna upplever att bilföretag, med sin 

marknadsföring, misslyckas med att kommunicera med dem. Detta trots att företag på 

ledningsnivå har lyckats tolka och förstå de kvinnliga bilkonsumenterna. 

 

Nyckelord:  kvinnliga konsumenter, urbana kvinnor, beslutsprocessen, gapmodellen, 

servicedominant marknadsföring, bilindustrin. 
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Förord(
Till att börja med vill vi tacka alla som har hjälpt oss i arbetet med denna uppsats. 

Tack till er som under tidens gång har opponerat och kommit med värdefulla 

synpunkter och förslag på förbättring. Vi vill rikta ett extra tack till vår handledare 

Anna Bengtson som har hjälpt oss till nya insikter genom att vara precis så kritisk och 

rakt på sak som vi från början önskade. Tack också till er som har korrekturläst. 

Detta har både varit ett viktigt och roligt ämne för oss att skriva om då vi i och 

med inlämnandet av denna uppsats och avslutet på vår kandidatutbildning tar 

ytterligare ett steg mot att ingå i den allt starkare och växande målgrupp vi med denna 

studie velat lyfta fram: urbana kvinnor. 

 

Sara och Amanda, 
Stockholm, 14 januari 2014  
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1.(Introduktion(

1.1(Bakgrund(
När kvinnor i Sverige på 50-talet började arbeta förändrades deras situation i 

samhället. Även om kvinnorna främst arbetade inom lågavlönade yrken gav en 

inkomst dem nya och förbättrade möjligheter (Socialdepartementet, 2005; Svenska 

Dagbladet, 2015). Det sena intåget på arbetsmarknaden och en historia med låga löner 

har lett till att kvinnor har halkat efter männen, både vad gäller inkomstnivå men även 

representationsfrekvens på chefspositioner (Statistiska centralbyrån, 2012). En 

konsekvens av detta är att kvinnor inte haft samma möjligheter som män att 

konsumera varor och tjänster. 

Idag syns en tydlig förändring av kvinnans position i samhället. Kvinnor utbildar 

sig i högre grad än tidigare, fler kvinnor finns representerade på chefspositioner och 

inom politiken. Idag dominerar kvinnor i de högre utbildningarna och har tagit plats på 

tidigare mansdominerade utbildningar så som medicin, juridik och ekonomi 

(Statistiska centralbyrån, 2012). Fenomenet är även tydligt i andra delar av världen, i 

exempelvis Teheran är 60 procent av högskolestudenterna kvinnor, i Kina och Indien 

representerar kvinnorna närmare 50 procent av universitetsstudenterna. Även inom 

politiken tar kvinnor allt större plats och idag har mer än 20 länder kvinnliga ledare 

(Metro, 2015). I USA är den kvinnliga ekonomin värd mer än hälften av landets BNP 

och på internationell nivå står kvinnor för 40 procent av den utvecklade världens BNP 

(Cunningham & Roberts, 2006). Det är dock viktigt att notera att många kvinnor 

fortfarande far illa på grund av låg status i samhället men moderniseringen av kvinnan, 

tydlig främst i de västerländska länderna, ger hopp om att delar av världen börjat 

ompröva synen på kvinnan och hennes rätt i samhället.  

År 2006 nådde världen en punkt då fler människor lever i städer än på 

landsbygden. Forskning pekar på att år 2050 kommer mer än 70 procent av världens 

befolkning leva centrerat till ett antal stora städer (Svenska Dagbladet, 2014). I och 

med urbaniseringen är det troligt att det kommer ske ett skifte från att människor 

identifierar sig med nationaliteter till att istället identifiera sig med städer och urbana 

områden (Nordström & Schlingmann, 2014). Urbaniseringen gör att gamla strukturer 

raserar till förmån för nya krafter som i sin tur skapar nya trender och strukturer. Ett 
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resultat av urbaniseringen är att det idag pågår en ”tyst revolution”, där kvinnor på 

flera platser i världen kliver fram och tar allt större plats i samhället. Eftersom de 

urbaniserade kvinnorna utbildar sig i större utsträckning än förr väljer de att skaffa 

familj och barn senare i livet för att i stället fokusera på karriären. I städer som 

exempelvis Stockholm och New York är det redan ett faktum att unga kvinnor har gått 

om unga män i termer av utbildningsgrad och lön (Nordström & Schlingmann, 2014).   

I oktober 2014 utkom boken Urban Express där författarna lanserade begreppet 

Girlville, ett begrepp som syftar på kvinnors förbättrade situation i städer och hur 

kvinnor i framtiden förväntas representera spetsen i samhället. I och med 

urbaniseringen får kvinnor ett övertag gentemot män på grund av att det bor fler 

kvinnor i städer, att kvinnor lever längre och att de ofta har högre löner än de 

jämngamla männen. Detta skapar goda möjligheter för kvinnor att leva sina liv utefter 

sina egna preferenser. (Nordström & Schlingmann, 2014). I och med ökad 

jämställdhet har kvinnor i större utsträckning samma förutsättningar att konsumera 

som män jämfört med tidigare vilket har gjort att deras köpkraft ökat. Detta är något 

företag borde ta till vara på då de genom att nå denna nya köpkraft skulle utöka sin 

marknad betydligt. Därför blir en förståelse för psykologin bakom den kvinnliga 

köpkraften allt viktigare. 

1.2(Problematisering(
Idag finns ett antal branscher som tidigare varit mansdominerade och där ett manligt 

perspektiv därför har varit utgångspunkten i företagens produktutbud och 

marknadsföring. Då kvinnans roll ständigt förbättras börjar kvinnor nu representera en 

betydande andel av köparna och slutanvändarna i de tidigare mansdominerade 

branscherna. Ett exempel på en traditionellt sett mansdominerad bransch är 

bilindustrin. Collette Dunkley som är VD i brittiska kommunikationsföretaget XandY 

och tidigare styrelseledamot i GM spår att kvinnliga bilköpare kommer öka med 40 

procent mellan 2004 och 2020, främst i de västerländska länderna. (Metro, 2014). I 

USA står kvinnor idag för 60 procent av alla bilköp (Cunningham & Roberts, 2006).  

Att bilindustrin varit och delvis fortfarande är mansdominerad syns tydligt genom 

att studera kampanjer och reklambilder. Från och med 60-talet och framåt har ”sex-

säljer-konceptet” och objektifiering av kvinnan använts som marknadsföringsgrepp 

även om företagen beroende på årtionde har vinklat konceptet på olika sätt. Reklam 

har inkluderat allt ifrån att kvinnor endast kan köra automat ”for simple driving” till 
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BMWs reklam med en ung vacker tjej och Austin Martins reklam med en lättklädd 

kvinna, båda med texten ”You know you’re not the first, but do you really care?” (se 

appendix 5). Genom att studera de senaste årens bilkampanjer syns en positiv 

utveckling där kvinnor porträtteras som mer än bara en kropp. Under 2014 

genomförde Volvo, tillsammans med mediebyrån Mindshare och reklambyrån 

Forsman & Bodenfors, kampanjen ”Made by Sweden” som frontades av 

fotbollsspelaren Zlatan och popikonen Robyn (Volvo, 2015). Kampanjen satte rekord i 

alla kategorier och blev både en tittarsuccé och en säljsuccé för Volvo. Enligt Volvos 

marknadskommunikationschef Per Carleö säljer reklamen ”bilar som bara den” och 

har dessutom ett observationsvärde1 på 86 % i tidningen Dagens Industri (Carleö, 

2014). I denna kampanj är det tydligt att Robyn och Zlatan porträtteras utifrån sina 

personligheter och reklamen talar till både manliga och kvinnliga bilköpare, för bilder 

se appendix 6. 

Reklamkampanjen är bara en liten del av hela den marknadsföringsprocess som 

Volvo genomför för att i slutändan lyckas sälja bilar till kvinnliga köpare. Den 

medvetenhet som illustreras genom kampanjen bör genomsyra hela 

marknadsföringsprocessen för att nå positiva försäljningsresultat. Marknadsföring är 

ett begrepp som innefattar alla de aktiviteter ett företag gör för att hitta och stimulera 

köpare. Dessa aktiviteter innefattar produktutveckling, prissättning, distribution och 

kommunikation, där fokus ligger på den kontinuerliga förändringen av konsumenters 

behov och de aktiviteter som krävs för att möta dessa nya behov (Kotler & Levy, 

1969). Med detta som grund är det viktigt att medvetenheten om den kvinnliga 

köpkraften finns närvarande i alla aktiviteter inom företaget för att stimulera de 

kvinnliga bilkonsumenterna så att de slutligen genomför ett köp. Den avslutande delen 

av marknadsföringen av bilar är distributionen av bilen till köparen och den 

kommunikation som sker mellan säljare och kund.  

Vikten av att förstå sin kund har länge varit kärnan i marknadsföring och ”genom 

att förstå hur en kund formar sitt beslut om ett köp och varför han väljer att köpa eller 

inte köpa är företag i en bättre position att erbjuda relevant produktinformation och 

anpassa produkten efter köparen” (O’Brien, 1971). Bristen på ett kvinnligt perspektiv 

i företags marknadsföring har resulterat i fall där den kvinnliga konsumenten har 
                                                
1 Så många procent som läste och uppfattade annonsen (Resumé, 2014). 
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misstolkats. Detta har lett till att företag ofta missar de kvinnliga köparna på grund av 

att marknadsföringen baseras på ett manligt perspektiv och därför inte lyckas med att 

känna igen vad som utmärker kvinnlig motivation till ett köp (Cunningham & Roberts, 

2006).  Det är därför av intresse att se hur urbana kvinnor uppfattar budskap 

kommunicerade av bilföretag och på vilket sätt deras marknadsföring har anpassats 

efter kvinnors preferenser kring bilköp. 

Skillnaden mellan bilföretagens marknadsföring och kommunikation riktad mot 

kvinnor och kvinnors egenskaper som bilkunder bör, för att generera bästa möjliga 

resultat, vara så liten som möjligt. Målet för bilföretag som Volvo bör vara att helt 

eliminera detta avstånd vilket görs bäst genom insikt i och förståelse av hur kvinnor 

fungerar som konsumenter av bilar. 

För att närmare undersöka detta har i denna studie följande frågeställning 

formulerats: Jobbar bilföretag aktivt för att attrahera kvinnliga köpare och om de 
gör det, lyckas de i slutändan nå denna kundgrupp? 

1.3(Syfte(
Målet med denna studie är att uppmärksamma den nya situationen för kvinnor som 

medfört bland annat högre förvärvsinkomster och större möjlighet till 

självbestämmanderätt. Det är avgörande för företag att erkänna och till fullo förstå 

denna kundgrupp och därför undersöks i denna studie hur nutidens företag ska lyckas 

nå de urbaniserade kvinnorna. Undersökningen utförs genom att närmare studera 

bilindustrin vilken representerar en industri som tidigare dominerats av manliga 

kunder men där kvinnliga kunder blir allt vanligare.  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka om det finns en diskrepans 

mellan vad bilföretag erbjuder och urbana kvinnornas preferenser kring bilköp. 
Vidare undersöks vad orsakerna till en eventuell diskrepans kan bero på.  

2.(Teori(
I denna uppsats undersöks om det finns diskrepans mellan vad företag erbjuder och 

vad kvinnliga konsumenter efterfrågar. För att åstadkomma detta studeras teori kring 

”service dominant logic”, ”quality service” och ”decision making process”. 

Genomgående för uppsatsen har dessa teorier översatts och hänvisas till som 

servicedominant marknadsföring, gapmodellen och konsumentens beslutsprocess. 
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Teorin kring servicedominant marknadsföring används för att motivera varför en 

typisk service-teori, så som gapmodellen, används för att analysera en produkt. 

Avslutningsvis ges insikt i hur beslutsprocessen ser ut hos konsumenter. 

2.1(Servicedominant(marknadsföring(
Servicedominant marknadsföring är en genre inom marknadsföringen som beskriver 

hur företag fokuserar på att skapa värde genom att kombinera deras kärnkompetens 

och kunskap för att erbjuda en service (Vargo & Lusch, 2004).  Historiskt sett har 

marknadsföring fokuserat på produkten som sedan har använts för att byta till sig 

pengar eller andra tjänster. Under 1900-talet förändrades synen på marknadsföring och 

försäljning, från transaktioner till relationer mellan köpare och säljare. Utvecklingen 

har skett gradvis under hela förra seklet, med start i den neoklassiska synen där fokus 

låg på standardisering och producerade kvantiteter (Vargo & Lusch, 2004). Det var 

även under denna period som Henry Ford introducerade löpande bandet-tekniken 

(Ford, 2014).  Under 50-talet ökade fokus på konsumenten och det blev viktigare för 

företagen att marknadsföra sig och erbjuda det kunderna efterfrågade och 

marknadsföringen började hantera beslutsprocessen hos konsumenten (Vargo & 

Lusch, 2004). Ett par decennium senare under 80-talet så började den 

serviceorienterade marknadsföringen växa fram. Det fanns flera förespråkare, 

däribland den finske professorn Grönroos men även Parasuraman, Zeithaml och Berry 

som skrev om servicebaserad marknadsföring. De sistnämnda skrev även om 

servicekvalité, den del av forskningen som handlar om implementering av strategier 

och inkluderar bland annat gapmodellen. Från 80-talet och framåt blev 

serviceorienterad marknadsföring den dominanta riktningen och det utarbetades åtta 

karaktärsdrag för detta nya fokus: 

• Vikten av kunskap och skicklighet verifierades och är det som utbytes 

• Indirekt utbyte maskerar det riktiga utbytet 

• Varor symboliserar servicen som utbytes 

• Kunskap är den komparativa fördelen 

• Alla ekonomier är serviceekonomier 

• Konsumenter är även producenter då de är med och skapar värde kring 

produkten 

• Företagen kan bara skapa förutsättningar för värde 
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• En serviceorientering är konsument- och relationsbaserad 

Detta innebär att fokus har gått från kvantitativ massproduktion till fokus på 

relationsskapande med kunden där värdeutveckling sker gemensamt (Vargo & Lusch, 

2004). Vid ett större och mer genomtänkta köp, som ett bilköp, antas här att det kan 

ses som att kunden köper en service då företagen inte bara förmedlar produkten utan 

även kunskap och skicklighet.  

2.2(Gapmodellen(
När marknadsföring skiftade från produktorienterad till serviceorienterad blev det 

svårare för företag att mäta och kontrollera sin produkt vilket skapade ett behov för 

företag att kunna fastställa att de arbetar på rätt sätt. Gapmodellen avser att undersöka 

hur väl företag implementerar och arbetar efter sina strategier. I denna studie används 

denna modell för att undersöka om kommunikationen är bristfällig och varför den 

således inte når den önskade målgruppen. 

 Kvalité uppstår medan servicen utförs vilket inkluderar interaktion mellan 

konsumenten och en representant från företaget. Det är avgörande för företag att 

kontrollera att policy, strategi och mål uppfylls av de som representerar företaget 

gentemot kund (Zeithaml et al, 1988). I en artikel från 1985 började Zeithaml et al 

utveckla en gapmodell där de beskriver att konsumenters perception av servicen 

påverkas av fem gap som återfinns genom hela organisationen och ut till kund. Det 

första gapet beror på skillnader mellan vad företaget tror att konsumenternas 

förväntningar är och vad konsumenternas förväntningar faktiskt är. Det andra gapet 

uppstår då ledningspolicy inte efterföljs. Det tredje gapet beror på skillnad i vad 

servicen borde innehålla och vad den faktiskt innehåller. Det fjärde gapet beror på 

skillnader i utförd service och den service konsumenter förväntar sig på grund av 

marknadsföringen av servicen. Gap nummer fem består av skillnader mellan vad 

konsumenter förväntar sig och hur de upplever den utförda servicen. (Zeithaml et al, 

1988).  Nedan kommer en mer djupgående beskrivning av varje enskilt gap. Dessa 

kommer senare sammanfogas till tre större gap för att på ett tydligare sätt kunna 

analysera frågeställningen i denna studie. För att skapa en grafisk översikt har en 

modell över teorin översatts till svenska, se figur 1 nedan.  
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Figur 1: Ursprungliga gapmodellen (Zeithaml et al, 1988) 

2.2.1$Gap$1:$Servicegap$

Servicegapet handlar om skillnaden mellan konsumentens förväntningar och 

ledningens förställning kring konsumenters förväntningar. Skillnaden mellan detta 

beror främst på tre olika faktorer: bristfällig marknadsundersökning, bristfällig 

kommunikationen från försäljare upp till ledning samt hur många led av byråkrati det 

finns inom organisationen. En första indikation på gapets storlek fås av hur greppbar 

servicen är då en mer konkret service gör gapet mindre (Zeithaml et al, 1988; Zeithaml 

et al, 1990).  

Marknadsundersökningar görs av företaget för att skaffa information och kunskap 

om både nya och framtida konsumenter. Gapet påverkas av hur mycket undersökning 

som görs men främst till vilken grad företag använder information utvunnen ur 

undersökningen. För att undersökningen ska vara värdefull krävs det också att den är 

utformad så att fokus ligger på upplevd kvalité av servicen (Zeithaml et al, 1988).  
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De inom företaget som har mycket information om konsumenterna är de med 

mest kontakt med dem. För att minska servicegapet krävs det att högsta ledningen tar 

till sig information från dem med hög grad av interaktion med konsumenter. För att 

möjliggöra detta krävs en organisationsstruktur som främjar denna typ av 

kommunikation. Personkontakt inom organisationen är att föredra framför rapporter 

eller mail, särskilt när budskapet är av komplex natur (Zeithaml et al, 1988). 

På stora företag finns det ofta många led som ska passeras innan information når 

rätt mottagare. Detta medför en risk att servicegapet ökar. Desto fler led, ju större 

förväntas servicegapet att bli (Zeithaml et al, 1988). Att förstå vad konsumenter 

förväntar sig är det första steget för att leverera en tjänst med hög kvalité. (Zeithaml et 

al, 1990) 

2.2.2$Gap$2:$Standardgap$

Det andra gapet handlar om att specificera vilken standard tjänsten ska ha och vad den 

ska innehålla. Diskrepans mellan ledningens bild av konsumenternas förväntningar 

och den aktuella servicens specifikationer skapar det andra gapet (Zeithaml et al, 

1990). Standardgapet beror främst på fyra aspekter. Standarden på servicen sätts 

utifrån hur ledningen vill ha den, alla företag har inte servicekvalité som affärsidé 

vilket kan göra att standarden är sekundär. För att nå en viss nivå på kvalité sätts mål 

och hur väl utformade dessa är kommer påverka hur nära det utsatta målet företaget 

kommer. För företag med en standardiserad service är det enklare att nå satta mål då 

standardisering skapar ökad kontroll inom företaget. Storleken på gapet beror även på 

till vilken grad ledningen tror att det är möjligt att möta konsumenternas 

förväntningar. Om ledningen tror att konsumenternas förväntningar inte kan uppnås 

kommer storleken på gap två att öka (Zeithaml et al, 1988). 

2.2.3$Gap$3:$Service4utförandegap$
Det tredje gapet handlar om den diskrepans som uppstår mellan de uppsatta 

specifikationerna av servicen och utförandet av servicen. Storleken på gapet påverkas 

av laganda, hur väl personalen passar till sin roll, hur väl vald teknologi passar till 

ändamålet samt kontroll, roll-konflikter och tvetydighet mellan roller (Zeithaml et al, 

1990).  
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2.2.4$Gap$4:$Kommunikationsgap$
Kommunikationsgapet beror främst på den horisontella kommunikationen samt 

benägenheten att lova för mycket (Zeithaml et al, 1990). 

Horisontell information är den information som flödar inom organisationen, 

huvuduppgiften är att koordinera alla inom företaget att veta samma saker för att skapa 

gemensamma mål att sträva mot. En del av informationsflödet återfinns i 

marknadsföring mot kund. Det är viktigt att reklam och kampanjer matchar företagets 

specifikationer av servicen för att skapa korrekta förväntningar hos potentiella kunder. 

Även för företag som inte använder sig av extrovert marknadsföring är den 

horisontella kommunikationen viktig, främst för att säljare och de som utför servicen 

ska ha samma syn på vad servicen innebär och innehåller. Den viktigaste delen av 

kommunikation är att skapa strategier för att nå uppsatta mål (Zeithaml et al, 1988). 

I och med den ökande konkurrensen mellan företag ökar även risken för att de ska 

lova för mycket för att vinna mark på marknaden. Företagets benägenhet för att 

överdriva i sin marknadsföring är i direkt proportion till storleken på gapet (Zeithaml 

et al, 1988). 

2.2.5$Gap$5:$Service4kvalitétsgap$

Det femte gapet är det gap som uppstår mellan vad konsumenten förväntade sig att 

köpet skulle innebära och vad de faktiskt upplevde. Detta gap påverkas framförallt av 

den marknadsföring, allt från reklam till försäljning, som företaget förmedlat kring 

produkten då detta påverkar kundens förväntningar på servicen. (Zeithaml et al, 1988). 

2.3(Konsumentens(beslutsprocess(
Den ovan beskrivna gapmodellen innehåller ett gap mellan konsumenten och företaget 

vilket representerar skillnad i företagets utbud och konsumentens efterfrågan. Ur 

gapmodellen går att utläsa att för att minska detta gap behövs en djupare insikt i 

konsumenten. För att förstå hur konsumenten fattar sitt beslut att köpa en viss produkt 

eller tjänst kan modellen för en konsuments beslutsprocess användas. Genom att 

studera denna modell närmare kan en bättre förståelse av gapmodellen uppnås då 

beslutsprocessen närmare undersöker den del av gapmodellen som utgörs av 

konsumentens upplevelser.  

Beslutsprocessen redovisar den aktivitet som ligger bakom en konsuments beslut 

som senare leder till ett köp av en vara eller tjänst. Modellen visar även de externa och 



  
 

 13  

interna krafter som påverkar hur en konsument tänker, utvärderar och agerar gällande 

ett köp. Grunden till all konsumtion är behov och denna modell fungerar som ett sätt 

att förklara hur individer löser dessa behov genom att konsumera varor eller tjänster. 

Konsumenter går vanligtvis igenom sju steg när de fattar ett beslut om att köpa en 

vara: behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ, köp, 

konsumtion, utvärdering efter konsumtion och avyttrande av produkten. (Blackwell et 

al, 2006). Beslutsprocessen för en konsument kommer användas för att förklara 

bakgrunden till ett köp. På grund av detta är de första stegen, fram till och med själva 

köpet, i modellen av större vikt och kommer därför användas som en tillbyggnad på 

gapmodellen. Nedan följer en närmare redovisning av de första fyra steg.  

2.3.1$Steg$1:$Behovsidentifikation$

Detta är startpunkten för varje beslut om ett köp och det börjar i en konsuments 

identifiering av ett behov. Behovsidentifikationen beror på hur stort avstånd det är 

mellan det tillstånd som konsumenten för nuvarande befinner sig i och det tillstånd 

som konsumenten önskar att vara i. Behovet av en vara eller tjänst uppstår då det 

nuvarande eller det önskade tillståndet förändras så att avståndet växer och 

konsumenten, genom konsumtion av en vara eller tjänst, kan minska avståndet 

(Blackwell et al, 2006). Konsumenten påverkas av olika input när han eller hon 

identifierar sina behov. Inputen består av interna faktorer så som motivation, kunskap 

och konsumentens resurser samt av externa faktorer så som kultur, social klass och 

familj. Även företags marknadsföring fungerar som en extern input som influerar 

konsumenten i det första steget i dess beslutsprocess. Genom att förstå konsumenters 

behovsidentifikation kan företagen erbjuda produkter som matchar dessa behov men 

de kan också ändra konsumenters behov och till och med skapa nya behov hos 

konsumenten. Genom att erbjuda attraktiva produkter kan ett behov skapas hos 

konsumenter som de tidigare inte hade (Blackwell et al, 2006). 

2.3.2$Steg$2:$Informationssökning$

När konsumenten har identifierat ett behov påbörjas nästa steg i beslutprocessen och 

konsumenten börjar söka efter information om hur de kan lösa sina otillfredsställda 

behov. Sökningen efter lösningar kan ske internt, då konsumenten söker information i 

sitt eget minne, alternativt externt då informationen hittas hos familj och vänner eller 

genom att scanna utbudet på marknaden. (Blackwell et al, 2006) Den externa 

sökningen på marknaden kallas även ”pre-purchase search” där motivationen är att 
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göra bättre beslut gällande sitt köp (Blackwell et al, 2006). Den externa 

informationssökningen innebär ytterligare beslut för konsumenten om vart sökandet 

om marknadens utbud ska ske. Källan till information kan kategoriseras till 

marknadsdominerat eller icke marknadsdominerat. En marknadsdominerad källa 

innebär den aktivitet som utförs av företag i syfte att övertyga och informera 

konsumenter om deras varumärken som att till exempel använda säljpersonal och 

reklam. Icke marknadsdominerande källor består av vänner, familj och media 

(Blackwell et al, 2006). När konsumenten efter extern sökning exponeras för 

information påbörjas en bearbetning av informationen. Inledningsvis måste 

informationen nå konsumenten och här kan ett marknadsdominerat stimuli i form av 

reklam vara avgörande. Efter att information har nått konsumenten måste han eller hon 

ge den sin uppmärksamhet. Desto mer relevant informationen är för konsumenten 

desto mer uppmärksamhet kommer budskapet att få. Nästa steg är att reklamens 

budskap ska tolkas och förstås baserat på konsumentens tidigare minnen och 

erfarenheter. För att konsumenten ska kunna påverkas av budskapet måste det förstås 

och accepteras av konsumenten. Slutligen kan informationen som konsumenten 

erhållit från en reklamkampanj både accepteras och lagras i minnet för användning vid 

framtida köp (Blackwell et al, 2006).  

2.3.3$Steg$3:$Utvärdering$av$alternativ$$

Nästa steg i beslutsprocessen är att konsumenten, efter att ha sökt information, måste 

utvärdera olika alternativ för att tillgodose sitt identifierade behov. Ofta sker 

utvärdering av olika alternativ samtidigt som informationssökningen. De alternativ 

som värderas under beslutsprocessen kallas för ”consideration set”. Olika konsumenter 

har olika stora sådana och de består av olika varumärken (Blackwell et al, 2006). När 

en konsument sätter samman sitt ”consideration set” så väljer konsumenten oftast 

mellan alternativ lagrade i minnet. Dock saknas ofta tillräcklig kunskap hos 

konsumenten för att kunna göra ett välmotiverat val endast baserat på egna 

erfarenheter. Konsumenten influeras då av externa faktorer så som vänner och familj 

samt budskap från företag i form av olika marknadsföringsstimuli. Detta innebär att 

konsumenter med lite kunskap lättare påverkas av företags marknadsföring (Blackwell 

et al, 2006).  
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2.3.4$Steg$4:$Köp$
I det fjärde steget av beslutsprocessen bestämmer sig konsumenten för att köpa eller 

inte köpa. Detta kallas även köp-beslutsprocessen och konsumenten överväger om, 

när, vad, var och hur hon ska köpa. Detta steg i beslutsprocessen avgörs av vad 

företagen erbjuder konsumenten. Ett köp kan variera beroende på hur välplanerat det 

är av konsumenten. Ett köp kan vara fullt planerat vilket innebär att konsumenten är 

mycket engagerad i produkten som ska köpas. Huruvida konsumenten påverkas av 

marknadsföring när det gäller fullt planerade köp beror på graden av lojalitet 

konsumenten har mot ett visst varumärke. Ett köp kan även vara delvis planerat vilket 

kan innebära att konsumenten har planerat vilken typ av produkt hon ska köpa men 

väntar med att välja design och varumärke tills dess att hon befinner sig i butiken. 

Vidare kan ett köp vara oplanerat vilket är ett köp som sker på impuls när 

konsumenten är på jakt efter någonting annat.  

Faktorerna läge, kvalitét på utbud, pris, reklam, säljpersonal, erbjuden service, 

butikens fysiska attribut, butikens klientel och logistik påverkar konsumenten i 

beslutet om att köpa eller inte (Blackwell et al, 2006). Läge uppfattas ofta i form av 

den tid och det besvär konsumenten upplever av att ta sig till butiken (Blackwell et al, 

2006). Huruvida säljpersonalen är effektiv eller inte beror på relationen mellan 

konsumenten och säljaren under transaktionen och vilka övertalningsstrategier som 

säljaren använder. Förmågan att lyckas övertala en kund till ett köp beror på följande 

faktorer:  

• Kundens uppfattning om säljarens kunskap 

• Kundens uppfattning om säljarens trovärdighet 

• Säljarens förståelse av och kunskap om kunden i fråga 

• Säljarens förmåga att anpassa sig till en specifik kund och hennes behov 

(Blackwell et al, 2006).  

2.4(Analysmodell(
I denna studie kommer servicedominant marknadsföring, gapmodellen och modellen 

över en konsuments beslutsprocess att ligga till grund för analysen av insamlat 

material.  

För att svara på denna studies frågeställning: ”Jobbar bilföretag aktivt för att 

attrahera kvinnliga köpare och om de gör det, lyckas de i slutändan nå denna 
kundgrupp?”, har gapmodellen justerats genom att slå samman en del av gapen. 
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Servicegapet kommer att används i samma syfte som den ursprungliga modellen då 

det är en viktig del för att analysera hur väl ledningen har förstått valda målgrupper. 

De två interna gapen i originalmodellen, ursprungligen gap två och tre, har slagits 

samman till ett gemensamt gap som representeras av gap två i analysmodellen. I gap 

två i analysmodellen återfinns även gap fyra ifrån originalutformningen, dock något 

modifierat. Det kan antas att marknadsföringen genomsyrar samtliga aktiviteter i 

företaget och alltså är närvarande i samtliga steg men det som återfinns i gap två i 

analysmodellen är den del som avser den horisontella informationen. Syftet med 

sammanslagningen är att skapa en förenklad bild av företagets interna processer. Efter 

sammanslagning av gap två, tre och fyra återstår endast två delar av organisationen: 

ledningen och försäljarna. Det femte gapet har plockats bort och istället analyseras 

huruvida konsumenten är nöjd eller inte. Detta gör att det, efter att modellen har 

modifierats, återstår tre gap som kommer att användas i analysen. Beslutsprocessens 

fyra första steg används för att ge en bättre förståelse för konsumenten och används 

här som en förlängning av gapmodellen. Den modifierade gapmodellen, med de 

sammanslagna gapen samt den påbyggda beslutsprocessen, utgör analysmodellen som 

kommer att användas i studien. Figur 2 nedan visar en bild över denna analysmodell 

följt av en mer ingående förklaring av varje enskild del.  

 
Figur 2: Analysmodell: Modifierad gapmodell 

Gapmodellen kommer att användas till att närmare undersöka och förklara 

huruvida företag är medvetna om och insatta i den kvinnliga målgruppen och 
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framförallt hur väl denna medvetenhet är implementerad i hela företaget. Modellen 

används för att studera ett eventuellt gap mellan företagets tolkning av den kvinnliga 

målgruppen, i form av marknadsföringsstrategin mot kvinnor, och hur kvinnliga 

bilkonsumenter faktiskt fungerar (gap 1). Vidare studeras ett eventuellt internt gap 

mellan ledningsnivå och försäljare av bilar ute i butikerna (gap 2) samt ett gap mellan 

försäljare och kvinnliga konsumenter (gap 3). I analysavsnittet kommer gapen att 

benämnas som: gap 1: tolkning, gap 2: intern kommunikation och gap 3: bemötande.  

Det första gapet beror på hur väl ledningen och marknadsföringsavdelningen har 

läst av och förstått en målgrupp. Är detta gap stort kommer även gap tre att växa då 

hela företaget, inklusive säljare, har en bristande förståelse av konsumentgruppen och 

konsumenten svarar negativt. Om företaget har tolkat kundgruppen korrekt och 

marknadsföringsstrategin är rätt utformad men ändå inte når konsumenten kan det 

bero på brister i gap två och tre. Gap två tyder på ett internt fel där kommunikationen 

inom företaget är bristfällig. Detta gap är en sammanslagning av gap två och tre från 

originalutformningen av gapmodellen och fungerar därför på samma sätt som tidigare 

beskrivet ovan. Det tredje gapet uppstår om försäljarna inte kan förmedla 

marknadsföringsstrategin, vilket tyder på att säljarna tar egna initiativ som går emot 

företagets valda strategi för att nå målgruppen.  

Genom att studera kvinnornas perception av bilföretagens kommunikation och 

marknadsföring går det att se huruvida bilföretagen lyckas med att identifiera och 

tolka den kvinnliga målgruppen. Konsumenten påverkas av flera olika faktorer inför 

sitt köp i enlighet med teorin kring konsumenternas beslutsprocess. För att 

marknadsföringsstrategin ska vara effektiv måste företagen göra en djupgående analys 

av målgruppen och utforma strategin efter den informationen. För att närmare kunna 

analysera den kvinnliga konsumentgruppen samt gapet mellan dem och företaget 

kommer modellen gällande konsumenters beslutsprocess att användas som en 

tillbyggnad på gapmodellen för att försöka förstå hur urbana kvinnor går till väga när 

de gör ett köp. Beslutsprocessen består i denna modell av beslutsstegen fram till och 

med själva köpet.  

3.(Metod(
Uppsatsen ämnar undersöka ett eventuellt gap mellan den marknadsföring som 

bilföretag avser att förmedla och hur kvinnliga konsumenter upplever 
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marknadsföringen. Då studien ämnade utföra en djupgående undersökning på ett 

särskilt fenomen var en fallstudie bäst lämpad (Saunders et al, 2007). Till fallstudien 

valdes Volvo då det är ett exempel på ett företag i den svenska bilindustrin som har 

visat på en medvetenhet om den kvinnliga köpkraften genom till exempel sin kampanj 

”Made by Sweden”. Kvalitativ datainsamling utfördes i form av fokusgrupper med 

urbana kvinnliga bilköpare och intervjuer med bilförsäljare på Volvo. Utöver detta 

utfördes även en intervju med en person på ledningsnivå2 inom Volvo med insikt i 

Volvos marknadsföringsstrategi.  

Intervjuerna och fokusgrupperna sammanfattades och summerades till kortare 

versioner för att resultatet tydligt skulle kunna tolkas och analyseras (Saunders et al, 

2007). Genom att göra detta togs de viktigaste delarna ur den insamlade informationen 

fram som senare kunde användas till analysen. Kategoriseringen av material utfördes i 

två steg: det första var att utveckla olika kategorier och det andra var att sortera 

materialet utifrån de valda kategorierna (Saunders et al, 2007). Materialet från 

fokusgruppsintervjuerna kategoriserades utifrån rubrikerna i teorin om 

beslutsprocessen: behovsidentifikation, informationssökning, utvärdering av alternativ 

och köp. Materialet från intervjuerna med försäljare delades in i fyra kategorier: 

behovsanalys, service, stereotyper och kontrollsystem vilket representerar de fyra 

viktigaste delarna av den information som erhölls från intervjuerna. Intervjun som 

gjordes med representanten på ledningsnivå summerades endast, utan att 

kategoriseras. Nedan följer en redogörelse för hur metodinsamlingen gått till.  

3.1(Operationalisering(
För att få fram önskad information att analysera med hjälp av analysmodellen har 

fokusgrupper och intervjuer utförts. Fokusgruppsintervjuerna utfördes med urbana 

kvinnor med erfarenhet av bilköp. Syftet var att ta reda på hur kvinnorna har upplevt 

bilköp, hur de önskar att bli bemötta och hur de upplever att bilförsäljare faktiskt 

bemöter dem. Detta utfördes för att undersöka det första och det tredje gapet i 

analysmodellen. Intervjuer med bilförsäljare som jobbar i nära kontakt med kunden 

utfördes i syfte att ta reda på deras uppfattning av manliga och kvinnliga konsumenter 

och hur det påverkar dem i deras försäljningsteknik. Frågor ställdes kring hur 

köpprocessen går till samt om det är viktigt för dem att läsa av kunden och huruvida 

                                                
2 Med ledningsnivå avses en person med centraliserad roll som agerar i nära kontakt med beslutsfattare. 
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det finns stereotyper och skillnader i preferenser mellan män och kvinnor. Frågor 

kring olika säljtekniker ställdes också. Intervjuerna utfördes i syfte att undersöka gapet 

mellan ledningsnivå och försäljare, samt mellan försäljare och konsumenter vilket i 

analysmodellen representeras av det andra respektive det tredje gapet. Svaren från 

bilförsäljarna jämfördes sedan med den insamlade informationen från fokusgrupperna 

med de kvinnliga konsumenterna samt med ledningens perspektiv. För att undersöka 

hur ledningen ser på den kvinnliga målgruppen genomfördes en intervju med en 

representant på ledningsnivå. Frågorna avsåg att konstatera eller dementera huruvida 

företaget fokuserar på att nå den kvinnliga målgruppen och om konstaterat, vilket 

aktivt arbete de då utför för att nå dem. Svaren från ledningen indikerade storleken på 

gap ett samt om det fanns ett internt gap i kommunikation som i modellen 

representeras av gap två.  

3.2(Fokusgrupper(

3.2.1$Urval$$

Fokusgruppsintervjuerna gav insikt i hur en mängd olika människor resonerar kring 

samma ämne och/eller fenomen vilket i denna studie kunde användas till att skapa en 

djupare förståelse av kvinnliga bilkonsumenter (Wibeck, 2000). Då syftet med denna 

studie är att se hur väl bilföretagens marknadsföring tas emot och upplevs av kvinnliga 

bilkonsumenter som lever i städer blev urbana kvinnliga bilkonsumenter objekt för de 

fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Kvinnorna som deltog i fokusgrupperna 

lever och arbetar i Stockholm eller Uppsala. I enlighet med utarbetad praxis kring 

utförande av fokusgrupper genomfördes tre gruppdiskussioner med fyra deltagare i 

varje grupp (Wibeck, 2000). Variationen mellan gruppdeltagarna bidrog till olika 

synsätt vilket är viktigt för att slutsatser utifrån diskussionen skall vara relevanta. Det 

bör finnas homogenitet inom gruppen men heterogenitet mellan grupperna (Wibeck, 

2000) Den första fokusgruppen bestod av kvinnor som var drygt 40 år, i den andra 

gruppen var deltagarna runt 50 år och i den sista runt 20 år. Detta skapade en variation 

mellan grupperna och resultatet blev en sammanställning av kvinnor i olika åldrars 

upplevelser av bilköp. Gemensamt för alla deltagare var att de själva har köpt en bil 

vilket gjorde att de kunde diskutera frågor relevanta för denna studie. Deltagarnas 

berättelser återgav upplevelser från köp av flera olika bilmärken, inte bara från Volvo.  
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3.2.2$Genomförande$
För att öka reliabiliteten i arbetet genomfördes en semi-strukturerad gruppintervju med 

en intervjuguide att utgå ifrån (Saunders et al, 2007). Under 

fokusgruppsdiskussionerna deltog båda författarna varav en agerade moderator och 

ställde frågor och den andra tog anteckningar. Samtalen spelades även in vilket alla 

deltagare godkände innan diskussionerna började. Diskussionerna pågick i ungefär 60 

minuter. 

I enlighet med intervjuguiden inleddes diskussionen med öppningsfrågor för att 

öppna upp för samtal och påbörja diskussion mellan deltagarna. Moderatorn övergick 

sedan till introduktionsfrågorna vilka hanterade breda, övergripande aspekter av ämnet 

och skapade en bild av deltagarnas ståndpunkter. Sedan ställdes övergångsfrågorna 

vilka är bryggan till de frågor som anses mest väsentliga och som återfinns som 

nyckelfrågor i intervjuguiden (Wibeck, 2000). Diskussionen fortsattes därefter med de 

mer djupgående nyckelfrågorna och moderatorn fick vid enstaka tillfällen styra 

diskussionen för att undvika att diskussionen saknade relevans för studien. Moderatorn 

avbröt således diskussionen kring en fråga för att kunna gå vidare och täcka alla frågor 

i intervjuguiden. Under diskussionen var ordet fritt men moderatorn ansvarade för att 

alla deltagare fick sin åsikt hörd, detta för att få så många infallsvinklar som möjligt. 

Avslutningsvis gav moderatorn en kort sammanfattning av vad som sagts under 

samtalet och kontrollerade att inga missförstånd hade skett samt om någon av 

deltagarna ville tillägga något (Wibeck, 2000). 

Alla deltagare var införstådda med att deltagandet var frivilligt samt att 

anonymitet var ett alternativ vilket deltagarna även valde att vara. Alla 

fokusgruppsdiskussioner har skett i enlighet med intervjuguiden, se appendix 1, och 

uppdelning av grupperna finns återgivet i appendix 4. 

3.3(Intervju(med(försäljare(och(ledningsrepresentant(

3.3.1$Urval$
Studien är delvis baserad på den information som erhållits av de försäljare på Volvo 

som har valts ut för att delta i intervjuerna samt på information som framkom från 

intervjun med representanten på ledningsnivå inom Volvo. Beslutet att göra en 

fallstudie togs då det innebar bättre möjlighet att göra en djupare kvalitativ studie som 

gav större förståelse av hur bilföretag arbetar för att nå kvinnliga konsumenter 
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(Saunders et al, 2007). En fallstudie gjordes på Volvo vilket grundades på att Volvo, 

med kampanjen ”Made by Sweden”, visade på ett initiativ att rikta sig mot och locka 

kvinnliga bilköpare. Vidare undersöktes en eventuell skillnad i vad Volvo, som 

representant för bilbranschen, erbjuder och vad de kvinnliga konsumenterna 

efterfrågar.   

Då studien ämnar undersöka hur väl bilföretag lyckas nå kvinnliga konsumenter 

samt förstå huruvida denna förståelse implementerats i hela företaget, ända ner till 

försäljningsnivå, intervjuades återförsäljare av Volvobilar. Försäljarnas arbetsuppgifter 

innefattade att dagligen möta Volvos kunder med målet att sälja bilar. De har därför 

upplevt olika typer av bilkunder och har insikt i hur dessa fungerar. Frågor ställdes 

kring försäljarnas erfarenheter av skillnader mellan manliga och kvinnliga kunder. 

Intervjuerna utfördes med försäljare i Stockholm och Uppsala som representerar 

Sveriges största respektive fjärde största stad, detta då kvinnorna som undersöks i 

studien alla lever i urbana områden (Statistiska centralbyrån, 2013). Samtliga 

försäljare valde att vara anonyma. I resultatet refereras därför säljarna till som säljare 

A för säljaren som arbetade i Solna, säljare B för säljaren i Sollentuna samt säljare C 

för säljaren i Uppsala.  En dag avsattes för att utföra två intervjuer i Stockholm och en 

i Uppsala då detta var att föredra för att hålla intervjuerna effektiva (Saunders et al, 

2007). 

Vidare gjordes en intervju med Mikael Karlsson, representant på Volvo, som 

arbetade som projektledare för kampanjen ”Made by Sweden”. Detta kunde senare 

jämföras med det resultat som framkom från intervjuerna med försäljarna för att 

undersöka ett eventuellt internt gap som försvårade för strategin att nå kvinnliga 

bilkonsumenter. Resultatet från intervjun med projektledaren användes även för att 

konstatera hur Volvo arbetar för att nå kvinnliga köpare.  

3.3.2$Genomförande$$

För att besvara studiens frågeställning utfördes semi-strukturerade intervjuer, både 

med försäljarna samt med ledningsrepresentanten på Volvo. En detaljdisposition 

utarbetades i förväg vilken ämnade ställa frågor på ett begripligt sätt för att undvika 

missförstånd, detaljdispositionen är även viktigt för att intervjuobjekten skulle känna 

tillit (Ekholm et al, 1992). Detaljdispositionen bestod av förutbestämda frågor, vilka 

skilde sig åt mellan intervjuerna med försäljarna och ledningsrepresentanten.  

Intervjuerna avslutades med att moderatorn sammanfattade intervjun och deltagaren 
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fick en chans att tillägga eller omformulera sig om något hade noterats felaktigt 

(Ekholm et al, 1992).   

Den initiala kontakten med bilförsäljarna togs via mail där en tid för intervju 

bokades och intervjun utfördes sedan på plats ute hos bilhandlaren. Båda författarna 

deltog på intervjuerna för att förenkla arbetet då en kunde ansvara för dialogen medan 

den andra antecknade under diskussionen. Innan intervjun började redogjorde 

författarna för vad intervjun ämnade undersöka samt hur lång tid den uppskattades ta. 

Författarna valde däremot att inte redogöra för intervjuobjekten vad syftet med studien 

i sin helhet var då detta skulle kunna påverka resultatet av intervjun på ett felaktigt 

sätt. Det var för intervjuobjekten tydligt att deltagandet var frivilligt och att de hade 

möjligheten att vara anonyma om de så önskade. Alla intervjuer skedde enligt 

intervjuguiden avsedd för intervjuer med bilförsäljare, se appendix 2.  

Intervjun med en ledningsrepresentant utfördes med Mikael Karlsson som var 

projektledare för kampanjen ”Made by Sweden” på Volvo. Syftet var att ta reda på hur 

marknadsföringsstrategin mot kvinnor ser ut från ett ledningsperspektiv. Den initiala 

kontakten togs via mail och vidare gjordes intervjun på telefon. Intervjun tog cirka 15 

minuter och intervjuobjektet kände sedan tidigare till de frågor som ställdes. Intervjun 

utfördes i enlighet med den intervjuguide som återfinns i appendix 3 och var således 

semi-strukturerad, detta för att säkerställa att relevanta frågor togs upp under samtalet 

(Ekholm et al, 1992). I slutet av intervjun ställdes ytterligare två frågor som relaterade 

till hur reklam traditionellt har sett ut inom bilindustrin och hur Volvo har gjort för att 

frångå ett mansdominerat perspektiv.  

3.4(Metodreflektion(
Datainsamlingen var deduktiv där frågeställningen och valda teorier har testats genom 

empiriska undersökningar (Saunders et al, 2007). Reliabiliteten i arbetet syftar till att 

datainsamlingen ska kunna genomföras igen och ge samma resultat (Saunders et al, 

2007). En utförlig beskrivning av metodgenomförandet har gjorts för att öka 

reliabiliteten. Vidare har en fallstudie gjorts av bilföretaget Volvo för att få en djupare 

insikt i sin marknadsföringsstrategi mot kvinnor (Saunders et al, 2007). Validiteten i 

ett arbete avser att det som uppges ska undersökas också är det som undersökts samt 

att eventuella samband verkligen är samband och inte slumpartade sammanträffanden 

(Saunders et al, 2007). Syftet med denna studie var att undersöka om bilföretag lyckas 

nå kvinnliga bilköpare vilket också är det som har studerats med hjälp av intervjuer 
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och fokusgrupper som är beskrivet tidigare i metodavsnittet. I de tre 

fokusgruppsintervjuerna som utfördes representerades deltagarna av kvinnor i olika 

åldrar och livssituationer, detta för att uppnå variation som ökar generaliserbarheten i 

studien. Även intervjuerna, som utfördes med tre olika försäljare och en representant 

på ledningsnivå, syftade till att skapa variation i underlaget och således ökade 

generaliserbarheten. Ökad generaliserbarhet stärkte att den information och de 

samband som presenterades i resultatet inte var slumpartade. Risken med kvalitativ 

datainsamling var att den i mångt och mycket präglades av intervjuobjekten och deras 

personliga preferenser (Saunders et al, 2007).  

I studien undersöktes en eventuell diskrepans mellan konsumentperspektivet och 

företagsperspektivet. Företagsperspektivet studerades med hjälp av en fallstudie på 

Volvo medan konsumentperspektivet undersöktes genom fokusgrupper bestående av 

kvinnor som var ägare till olika bilmärken. Detta gjorde att inga slutsatser om ett 

direkt samband mellan de intervjuade kvinnornas och Volvoförsäljarnas upplevelser 

kunde göras. Volvo kunde däremot ses som ett exempel på ett företag inom den 

bransch som studerades vilket gjorde slutsatserna intressanta för denna studies 

frågeställning.  I fokusgruppsintervjuerna ingick även diskussioner om Volvo då några 

av kvinnorna var ägare av Volvobilar.  Fallstudien som gjordes i detta arbete kan 

därför stå som exempel för andra företag inom bilindustrin och eventuellt även för 

andra branscher där kvinnor börjat representera en betydande andel av köparna. 

Metoden hade kunnat förbättras genom att studera fler bilföretag för att på så sätt öka 

generaliserbarheten på arbetet. 

De sekundärkällor som har använts ansågs ha hög validitet då de ansågs pålitliga.   

4.(Resultat(
För att återge den data som har tagits fram i denna studie inleds resultatdelen med en 

redogörelse av vad som i analysmodellen representeras av konsumentperspektivet. 

Under konsumenternas perspektiv återges det material som kom fram under 

diskussionerna i fokusgrupperna bestående av kvinnliga bilkonsumenter. För att förstå 

hur Volvo har tolkat den kvinnliga bilköparen så sammanfattar den andra delen av 

resultatavsnittet Volvos perspektiv av hur kvinnliga bilköpare fungerar och bemöts sett 

från säljar- och ledningsnivå. Under rubriken företagsperspektivet återges därför det 

material som kom fram under intervjuerna med tre bilförsäljare och 
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ledningsrepresentanten Mikael Karlsson. Konsumentperspektivet och 

företagsperspektivet används för att i analysen kunna se en eventuell skillnad mellan 

kvinnornas faktiska preferenser och upplevelser samt hur Volvo som företag har 

uppfattat dem.  

4.1(Konsumentperspektivet(

4.1.1$De$urbana$kvinnorna$
Nedan följer en redogörelse kring den information som framkom vid de tre 

fokusgruppsintervjuerna med kvinnliga, urbana bilköpare.  

4.1.1.1$Behovsidentifiering:$”Skulle$hellre$sälja$mitt$hus$än$min$bil”$

I fokusgrupperna varierade det mellan antal bilar i hemmet men gemensamt för alla 

deltagare var att de hade erfarenhet av bilköp. Inledningsvis diskuterades vilket 

transportmedel som var vanligast i vardagen. Det var en variation mellan cykel, 

kollektivtrafik och bil. En del som bodde nära sina arbeten tyckte det var smidigare att 

ta sig fram via cykel eller kollektivtrafik medan andra som bodde utanför stadskärnan 

var helt beroende av bil för att ta sig till och från arbetet.  ”Skulle hellre sälja mitt hus 

än min bil”, sa en av deltagarna som använder sin bil dagligen, både till jobbet men 

även på fritiden. Genomgående var att kvinnorna ansåg sig vara beroende av deras bil. 

De som inte använde bilen till jobbet ansåg sig ändå vara beroende av att ha tillgång 

till bil på fritiden.  

Vid diskussionen kring hur deltagarna väljer en bil var behov något som alla 

utgick ifrån. Vad för typ av behov de hade av en bil och vad de skulle använda bilen 

till var avgörande för att välja bil. Deltagarna hade tydliga riktlinjer för hur de valde 

sin bil. Liten, smidig och lätt att parkera var viktigt för de flesta som använde bilen i 

stadskärnan. Flera av deltagarna var väl insatta i motor, acceleration och andra 

tekniska funktioner av bilen. Detta var viktigare för de deltagare som använde bilen till 

mer än bara ett transportmedel. Ett exempel var en deltagare som använde sin bil till 

att dra hästtransport, vilket gjorde motor och dragkraft väldigt viktigt. En del av 

kvinnorna hade även ett intresse för motorer. En kvinna berättade till exempel hur 

hennes intresse för motorer och fart var en del av hennes val av bil. ”Min förra bil, en 

BMW M5 var verkligen inte bara ett transportmedel – det var kul varje gång jag satte 

mig i den. Jag log när jag startade motorn, bara av ljudet”.  
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Vidare fokuserades diskussionen till de tillval som kan göras på bilen. Detta var 

mest aktuellt att diskutera för dem som hade köpt en ny bil och då hade alla extraval 

tillgängliga men även de som hade köpt begagnat hade varit medvetna om detaljer på 

bilen. Genomgående var färg ett viktigt attribut. ”Färgen är viktig, jag skulle aldrig 

välja en skrikig färg”, berättade en deltagare. ”Metallicfärger går bort då de är 

miljöfarliga”, sa en annan. Tillval som fälgar, däck och stereo var inte så viktigt. En av 

deltagarna sammanfattade diskussionen kring tillval med att säga: ”Man gör en 

helhetsbedömning av allt som är viktigt, inklusive tillval och utseende”.  

4.1.1.2$Informationssökning:$”Jag$vet$vad$jag$vill$ha”$

Att söka information om utbudet av bilar var något som varierade bland deltagarna. En 

del var väl pålästa innan köpet och hade innan de tog ett beslut besökt alla tänkbara 

bilhandlare och undersökt valmöjligheter via internet. ”Jag kollade runt ordentligt 

innan jag bestämde mig för att vara helt säker på att jag köpte där jag fick mest för 

pengarna”. En del av deltagarna hade däremot snabbt bestämt sig för märke och 

modell utan att göra någon djupgående informationssökning. ”Jag visste att det märket 

jag snabbt bestämde mig för skulle ge mig det jag behövde i en bil”.  

Vid diskussionerna kring alternativsökning togs även frågan gällande 

referensgrupper upp. Några av deltagarna berättade hur deras män var de som påverkat 

dem mest men att detta var ett val de själva gjort. ”Min man scannade av marknaden 

först och tog fram några alternativ han tyckte skulle passa mig bäst, sen valde jag 

utifrån dem”.  En annan deltagare berättade att hon medvetet låter sin man göra ett 

första urval för att han har ett större intresse av bilar. ”Han tycker det är roligare än 

jag att gå runt till olika bilfirmor och jag litar på honom och hans omdöme. I 

slutändan är det ändå jag som bestämmer så att han gör grovarbetet i början gör mig 

ingenting”. Flera av deltagarna var dock helt självständiga i sitt köp och köpte bil helt 

utan påverkan från någon annan i familjen. ”Det är min bil och jag vet vad jag vill ha. 

Jag behöver ingen annans åsikt för att bestämma mig”. I en annan grupp sa en 

deltagare i en liknande diskussion: ”Båda våra bilar har jag bestämt att vi ska ha. Det 

har varit mina pengar och därför har jag bestämt”.  

En del nämnde även hur deras föräldrar influerat deras syn på ett visst bilmärke 

både positivt och negativt. En av deltagarna berättade att ”det enda jag visste var att 

jag inte ville ha en Volvo som min pappa alltid haft. Jag vet egentligen inte varför men 

det bestämde jag mig för snabbt”. En motsatt upplevelse var; ”Jag påverkades av mina 
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föräldrar när jag valde bil. Jag valde samma bil som de hade när jag växte upp för att 

jag vet att den är bra”.  

Överlag var deltagarna överens om att väletablerade och förtroendeingivna 

bilmärken var något att föredra då säkerheten är en viktig aspekt vid bilköp. 

4.1.1.3$Utvärdering$av$alternativ:$”Min$bil$är$terränggående$precis$som$jag”$$

Gemensamt för de flesta deltagarna var att de i stort identifierade sig med sin bil. 

Denna identifiering var ofta sammankopplad med den livsstil kvinnan levde och också 

ville utstråla. ”Jag gillar att min bil är grön, en SUV och att jag då också sitter högt. 

Den är terränggående precis som jag. Jag gillar verkligen min bil”. En annan 

deltagare berättar hur den bil hon kör är starkt sammankopplad till det liv hon lever; 

”Bilen är en del av min livsstil. Jag har inget emot att det syns vad jag håller på med 

genom min bil. Det är en del av vem jag är att köra en SUV”. En tredje deltagare 

berättade om hur hon alltid drömt om att ha en cabriolet och att hon nu äntligen köpt 

en sådan. ”Att åka bil har aldrig varit så roligt som det är nu, jag trivs så bra med min 

bil och jag älskar att den är bara min”. 

Vad gäller olika märken så var det blandat mellan att leta sig fram till den rätta 

bilen och att veta exakt vilket märke man ville ha innan man handlade. ”Jag ville ha 

en liten och smidig bil som var helt prestigelös och då visste jag exakt vad jag ville ha 

redan innan jag köpte bilen. Det är verkligen jag och min bil, vi känns som ett team”.  

Det fanns även deltagare som endast såg bilen som ett transportmedel men även 

för dessa fanns tankar om en ”drömbil” som mer skulle återspegla deras identitet. En 

deltagare berättar om sitt senaste bilköp: ”Jag ser mig absolut inte som en kvinna som 

kör den typ av bil jag kör idag men det fick bli den bilen ändå av praktiska skäl. Jag la 

däremot till lite snyggare fälgar, bättre klädsel och en snygg färg för att få bilen att 

kännas mer som jag. Nästa köp ska jag satsa på att hitta något som är mer jag”. Flera 

av kvinnorna kunde uppge märken och modeller de drömde om att äga. Vad de flesta 

la till var att tanken på en drömbil endast var något baserat på deras egna preferenser 

och att de inte baserade det på vad som var allmänt accepterat som en bra och häftig 

bil. ”Jag tror att jag, tillskillnad från en man, inte bryr mig så mycket om 

prestigemärken, utan jag tänker på min drömbil utifrån vad jag själv gillar”.  

Det viktigaste en bil representerade för deltagarna var frihet. Deltagarna menade 

att friheten att när som helst kunna transportera sig vart som helst var något de inte var 

beredda att ge upp. ”Min bil kan ge mig något som inget annat kan – att ta mig från en 
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punkt till en annan när jag vill”. Deltagarna beskrev hur att äga en bil skapade en 

frihet att inte vara beroende av någon annan.  

4.1.1.4$Köp:$”Hoppas$det$var$lika$bra$för$dig$som$det$var$för$mig”$

Samtliga deltagare vittnade om att bemötandet från försäljare vid ett köp är väldigt 

viktigt. Själva bemötandet kan vara helt avgörande för deltagarna om det blir köp eller 

inte. Deltagarnas upplevelser varierade då några hade väldigt bra erfarenheter av 

bilförsäljare medan de flesta ändå hade varit med om några negativa upplevelser. De 

som hade negativa erfarenheter syftade alla på hur försäljarna ofta hade ”pratat över 

huvudet på dem”. Med det menade kvinnorna att de upplevde att försäljarna inte 

trodde att de skulle förstå något om bilar och därför använde komplicerade termer. 

”Jag kom dit som väldigt påläst och visste vad jag var ute efter och ändå beter sig 

försäljaren som om att jag inte har en aning om vad en bil är”. En annan deltagare 

fyller i; ”Jag vill att vi ska kunna prata om teknik och funktioner så som man upplever 

det i verkligheten, inte så som de har lärt sig att det står på pappret. När jag frågar 

om funktion skiter jag i siffror och statistik. Jag vill att de ska prata om själva 

funktionen.” Vidare berättar en deltagare att; ”han utnyttjade det faktum att jag inte 

kunde lika mycket som honom. Han använde mycket facktermer och försökte tala över 

huvet på mig. Jag var dock i själva verket ganska påläst inför mitt köp. Jag tycker inte 

försäljarna ska vara rädda att fråga hur mycket jag kan och lägga nivån därefter. Jag 

tror inte kvinnor, till skillnad från män, tappar ansiktet på grund av det. Bättre att de 

lägger deras snack på rätt nivå från början”. 

Diskussionen övergick sedan till om de upplevt någon skillnad från när de besökt 

bilfirmorna ensamma respektive i sällskap av en man. Överlag tyckte kvinnorna att de 

hade fått mer uppmärksamhet i sällskap av män än själva även om några tyckte att de 

alltid hade fått ett bra bemötande, oavsett manligt sällskap eller inte. En deltagare 

berättade om att hon hade haft en bra försäljare när hon besökte bilfirman själv. ”Jag 

hade bestämt mig för att köpa bilen om ingenting visade sig vara fel och allting gick 

bra tills vi skulle säga hejdå och jag skulle åka därifrån. Den unga, manliga 

försäljaren avslutade med att säga att han hoppades att det hade varit lika bra för mig 

som det hade varit för honom. Då fick jag en sådan vansinnigt dåligt eftersmak. 

Varför kunde han inte bara hålla tyst och låta mig åka. Jag ville nästan åka in och 

lämna tillbaka bilen när jag åkte därifrån.” 
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Flera av kvinnorna upplevde hur försäljarna hade fått lära sig att kvinnan 

bestämmer över köpet och att detta blev allt för tydligt i deras sätt att sälja och att de 

dessutom sökte kontakt med dem på helt fel sätt. ”Jag upplevde flera gånger hur de 

sa: jag vet precis vad som är rätt för dig – men det var i själva verket precis fel för 

mig”.  En annan deltagare sa: ”Det kändes som att försäljaren hade gått kursen – du 

ska sälja till kvinnan för det är hon som bestämmer och det blev så övertydligt och 

uppenbart. När försäljaren kom och la armen om mig och sa att det här ska vi nog 

ordna, då åkte jag därifrån. Det kändes som att han talade ner till mig och sa lilla 

gumman ungefär. Det funkade absolut inte”. Deltagarna tyckte att det var viktigt att 

inte se på kvinnor som en samlad målgrupp utan att se olikheterna inom gruppen 

kvinnor. ”Se bara på oss i det här rummet, du skulle aldrig lyckas sälja en bil på 

samma sätt till oss för vi är så olika med olika behov och preferenser”.  

Deltagarna tyckte inte att det hjälpte om försäljaren istället var kvinna. ”Jag 

träffade en kvinnlig försäljare och hon kunde inte läsa av mig alls. Jag var inte 

intresserad av en massa olika tillägg och detaljer men jag ville ha dragkrok. Det var 

tydligen en kombination som inte fanns enligt henne. Hon sa att jag kunde kolla upp 

det på datorn, om jag hade någon hemma. Då blev jag förbannad. Bara för att jag vill 

ha dragkrok lever jag ju inte på 1800-talet”.  

Kvinnorna ville ha tid att själva kolla igenom butiken och fundera och det var 

viktigt att få tid till just detta. ”Jag vill få gå runt och titta själv. De kan visa att de har 

sett mig men först när jag är redo för det vill jag ha service”. Deltagarna var även 

överens om att de ville göra provkörningen ifred och att försäljaren då kunde dra sig 

undan. ”Provkörning vill man göra ifred. Inte ha någon som står och glor när man ska 

köra iväg”. Viktigt var också att försäljarna kunde ge olika alternativ som passade just 

dem som köpare. ”Att kunna ge alternativ är viktigt. Jag gillar inte om de bara är 

fokuserade på vissa kampanjer och inte kan se bortom dem”  

En viktig del av ett bilköp var också tillgången till efter-service på bilen. ”Bra 

service är viktigt och framförallt att man får tillgång till en lånebil medan bilen är 

inlämnad”. 

4.2(Företagsperspektivet(
Då de kvinnliga konsumenterna ses som ena sidan av gapet mellan bilföretag och 

konsumenter studeras också Volvos uppfattning och tolkning av deras kvinnliga 

bilköpare för att se hur och vart kommunikationen är bristfällig. Resultatet har tagits 
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fram genom intervjuer med tre olika Volvo-försäljare som i enligheten med vad som 

skrivits i metodavsnittet kallas för försäljare A, B och C. En intervju med Mikael 

Karlsson, projektledare för kampanjen ”Made by Sweden”, gjordes även. Resultatet 

från samtliga intervjuer återges nedan.  

4.2.1$Bilförsäljarna$
Efter intervjuer med de tre Volvo-återförsäljarna A, B och C delades resultatet upp i 

tre huvudsakliga teman fram vilka beskrivs nedan. 

4.2.1.1$Behovsanalys$

Alla tillfrågade säljare vittnade om att behovsanalys är det första steget för att sälja en 

bil vilket handlar om att förstå kundens behov snarare än att förstå kunden. Den 

enklaste och bästa metoden för att uppnå detta var enligt alla tre att vara rak, tydlig 

och ärlig i sin kommunikation med kunden. Försäljare B berättar att ”det finns inget 

knep utan det gäller att fråga kunden rakt ut; vad ska du använda din bil till?”. 

Samtliga försäljare berättade att det efter ett lyckat köp är viktigt med återkoppling till 

kunden för att upprätthålla en fortsatt god relation. ”Jag ser till att ringa ibland och 

kolla läget med mina kunder och till jul blir det att vi skickar iväg lite julkort. Det är 

viktigt att kunderna känner att vi fortfarande finns här om det är något de undrar över 

även efter att köpet är klart” berättar säljare A. Säljare C sa att ” Om jag ser att en 

kund till mig har tid hos verkstaden försöker jag ibland ta mig tid att gå ut och hälsa. 

Det är bra att visa sig”.  

Säljarna diskuterade även skillnaden mellan företagskunder och privatpersoner 

där de menade att det är vanligast att det är företagskunder som köper nya bilar. 

Säljare ett menar att ”dessa kunders preferenser skiljer sig från privatpersoners, 

främst eftersom de själva inte betalar bilen. Det är oftast roligare att välja bil och 

tillbehör när någon annan betalar”.   

4.2.1.2$Service$

Säljarna berättar att säljprocessen till en privatperson är mer komplex och involverar 

fler delar än bara själva bilen. De försöker addera värde genom en god service och 

genom att göra bilköpet till en upplevelse för sina kunder. Ett exempel på detta är att 

de bland annat gör ett avtäckande av bilen vid nyköp och att kunden får en liten gåva. 

”Ett bilköp är otroligt stort för de flesta och något som de har sparat till länge. Det är 

många som kommer in och är påtagligt nervösa och nästan lite darriga. Då gäller det 
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att verkligen kunna möta deras förväntningar och göra det till en minnesvärd stund 

för dem” (Säljare B, 2014). ”Ofta är hela familjen med vid själva köpet, det är en 

högtid som hela familjen vill vara delaktig i. Detta gäller dock oftast för de som för 

första gången köper en helt ny bil. Vana bilköpare är inte lika till sig” (Säljare A, 

2014). 

Alla tre försäljare jobbade på liknande sätt i försäljningsprocessen. När köpet 

börjar bli klart går avslutningsvis kunden och säljaren igenom alla avtal och kontrakt. 

”Det är viktigt att alla papper kollas igenom noga, allt för att kunden ska känna sig 

nöjd och säker på sitt köp” (Säljare C, 2014). Serviceavtal och eftervård är ett tillval 

som Bilia i samarbete med Volvo erbjuder till reducerade priser till sina kunder vilket 

var lika viktigt för män som för kvinnor. ”De allra flesta vill att det ska vara enkelt att 

ha bil” (Säljare A, 2014).  

Det framkom från intervjuerna att många privatpersoner använder bilen för att 

förstärka sin livsstil eller en livsstil de vill representera. ”Många väljer en Volvo 

cross-country för att signalera en aktiv och ledig livsstil då den uppfattas lite 

sportigare och mer terränggående” (Säljare A, 2014).   

4.2.1.3$Stereotyper$

I intervjuerna framkom det att det hos försäljarna fanns föreställningar om olika 

stereotypa bilköpare. Säljare B identifierade till exempel de två kundtyperna 

”Ryggsäcksbäraren” och ”Prispressaren”. ”En person som kommer in med ryggsäck 

köper aldrig någonting och prispressaren är ofta en medelålders man som dyker upp 

med en bunt offerter och kämpar för att pressa ned priset så mycket som det bara 

går”(Säljare B, 2014). Förutom vissa stereotyper konstaterades att de flesta kunder 

idag är väldigt pålästa inför sitt köp och har gjort mycket research till exempel via 

internet. ”De flesta har tack vare nätet generellt sett bra koll på vad de behöver och 

vill ha redan när de kommer in för första gången. Då gäller det att lyssna på det” 

(Säljare C, 2014).  

För att kunna tolka om kunderna som kommer in är redo att köpa eller om de bara 

är där för att titta noterade försäljarna vilka personer kunden hade med sig till butiken, 

tillexempel fru och barn. ”Ett sätt att läsa av om det är skarpt läge eller inte är att 

kolla på vilka kunden har med sig till butiken. Är det ett par eller en hel familj som 

kommer så brukar det oftast innebära att kunden är nära ett köp då han har tagit med 
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sig familjen eller sin fru för att godkänna köpet. Kommer ett par in i butiken blir det 

nästan alltid ett köp innan de går därifrån” (Säljare B, 2014). 

Det fanns stereotypa föreställningar kring kvinnliga och manliga bilköpare även 

om samtliga försäljare var tydliga med att poängtera att detta inte gjorde någon 

skillnad i deras säljmetod. ”Jag agerar inte annorlunda om det kommer in en kvinna 

eller en man. Det gäller att alltid utgå från en behovsanalys och bedöma kunden 

utifrån den och inte något annat” (Säljare A, 2014). Vad som däremot var en av 

försäljarna identifierad skillnad mellan män och kvinnor var vad de var intresserade av 

när det gällde en bil. Män upplevdes ofta vara intresserade av de mer tekniska bitarna 

medan kvinnorna oftast var mer intresserade av hur bilen skulle se ut. ”Från män får 

jag oftare frågor om bränsle, motor och hastighet. Kvinnor brukar vara mer 

intresserade av klädsel, färg och fälgar. Egentligen allt som rör bilens design är något 

som kvinnor drar sig mer till. Det har ju antagligen med intresse att göra” (Säljare C, 

2014). Kvinnor uppfattades också vara mer noggranna än män vad gäller säkerhet och 

ekonomi. ”Kvinnliga kunder vill göra klart för sig att de väljer en säker bil för hela 

familjen och att den är billig i drift” (Säljare B, 2014). Att den kvinnliga kunden oftast 

ville anpassa bilen till hela familjen gjorde också att hon ansågs vara den som fattade 

det avgörande beslutet om vilken bil som skulle köpas även om det var mannen i 

familjen som skulle använda bilen. ”Det är oftast kvinnan som bestämmer i en familj 

om vilken bil som ska köpas och det är viktigt att komma ihåg” (Säljare A, 2014). Att 

män och kvinnor uppfattades ha olika fokus när det gäller bilar, gjorde att försäljarna 

tog upp olika saker att prata om med manliga och kvinnliga kunder.  

4.2.1.3$Kontrollsystem$

För att Volvos ledning ska kunna ta del av vad försäljarna ser och hur kunderna 

uppfattar försäljarnas prestation används radarundersökningar som utförs efter varje 

genomfört köp. ”Det är ett tredjepartsföretag som heter Scandinfo som på Volvos 

begäran gör dessa undersökningar. Scandinfo kontaktar efter ett genomfört köp 

kunden via brev, mail och även telefonsamtal där de uppmanar kunderna att svara på 

en enkät där de utvärderar hur nöjda kunderna är” (Säljare C, 2014). Volvo ställer 

höga krav på hur nöjda kunderna ska vara som deras återförsäljare måste uppfylla. ”Vi 

måste ha ett snitt där över 80 % av kunderna ger oss högsta betyg för att Volvo ska 

vara nöjda” (Säljare A, 2014).  
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4.2.2.$Ledningen$
En intervju med Mikael Karlsson som var projektledare för ”Made by Sweden” 

kampanjen utfördes per telefon. Syftet var att ta reda på målet med kampanjen samt att 

få bättre insikt i hur ledningen resonerar kring den kvinnliga målgruppen. Frågorna 

som ställdes finns sammanfattade i intervjuguiden i appendix 3.  

Volvo har antagit att kvinnor har stort inflytande vid bilköp rent generellt men de 

satsar inte på att urskilja kvinnan som en specifik slutanvändare eller enskild köpare. 

Istället har Volvo har valt att selektera och segmentera utefter inkomst, preferenser 

och familjesammansättning istället för att söka skillnader mellan män och kvinnor. ”Vi 

har gjort grundlig research i hur kärnfamiljen ser ut för att kunna nå dessa grupper” 

(Karlsson, 2014).  

Kampanjen ”Made by Sweden” med Robyn som en av huvudpersonerna, 

skapades inte i första hand för att nå en kvinnlig målgrupp utan snarare för att belysa 

två aspekter med Volvos bilar. Reklamfilmen som frontades av Zlatan hade till syfte 

att belysa vilken otrolig bil XC70 är. ”Tanken var att den skulle attrahera jägare och 

annat friluftsfolk att vilja köpa bilen då den kan ta sig fram off-road” (Karlsson, 

2014). Robyn syntes tillsammans med Volvos nya V40 som är liten och har stor kraft 

samtidigt som utsläppen är mycket små. Volvo visste att Robyn var engagerad i 

miljöfrågor samt att hon har starka kopplingar till Los Angeles där reklamfilmen 

spelades in. Att reklamfilmen spelades in just där beror till stor del på att Los Angeles 

är en högt trafikbelastad stad med stora problem med smog, därför behövs en 

utsläppssnål bil just där. ”Robyn representerade alltså en miljömedvetenhet och 

tanken var inte att tala till just kvinnor genom att använda henne som frontperson utan 

istället rikta oss mot en Volvokund som brinner för miljöfrågor” (Karlsson, 2014).  

Traditionellt sett har bilreklam riktat sig mot män vilket har gjort att kvinnor känt 

sig förbisedda och inte har uppmärksammats på rätt sätt i bil-sammanhang. Volvo är 

medveten om att det idag är betydligt fler kvinnor än tidigare som köper bil och att de 

därför är en viktig målgrupp att nå. Volvo har för att göra detta använt ett 

tillvägagångssätt där de varken riktar sig mot kvinnor eller män utan istället försöker 

vara inkluderande mot alla olika grupper av bilköpare och på så sätt även nå kvinnliga 

köpare. ”Volvo väljer att förena grupper med gemensamma värdegrunder som inte rör 

kön för att på så sätt lyckas inkludera flera. Både män och kvinnor gillar fotboll och 

Zlatan kan därför uppskattas av både män och kvinnor. Den bilen Zlatan kör ska 
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locka friluftsmänniskor vilket är en grupp som består av både män och kvinnor. Det 

samma gäller den grupp som vill köra en miljöbil” (Karlsson, 2014). 

5.(Analys(
Nedan följer en redogörelse av resultatet från intervjuerna och fokusgrupperna som 

kopplats till de tidigare presenterade teorierna; servicedominant marknadsföring, 

gapmodellen och konsumentens beslutsprocess. Avsnittet ämnar analysera hur 

bilföretag kommunicerar med kvinnliga bilkonsumenter, hur kundgruppen önskar att 

kommunikationen såg ut samt en reflektion om det finns en diskrepans däremellan. 

För att göra detta kommer en utförlig analys av resultatet, med hjälp analysmodellen, 

att göras. Utgångspunkten blir att analysera Volvos produkter utifrån teorin om 

servicedominant marknadsföring för att sedan analysera kvinnornas preferenser och 

beteende utifrån beslutsprocessen samt att koppla samman resultatet från intervjuerna 

och fokusgrupperna med respektive gap som återfinns i analysmodellen.   

Servicedominant marknadsföring är en riktning inom marknadsföring där 

försäljningen av en fysisk produkt kan ses som erbjudandet av en service där 

försäljaren, tillsammans med köpare, skapar värde (Vargo & Lusch, 2004). Enligt 

representanter inom Volvo arbetar de aktivt med att addera värde för kunden genom 

att göra bilköpet till en upplevelse för kunden. Volvo baserar sin försäljningsprocess 

på relationsskapande där bilkunderna tillsammans med försäljarna skapar värde. Volvo 

erbjuder sin produkt samt sin kunskap och skicklighet inom området. Kunden får 

sedan uttrycka sina personliga preferenser och behov och utefter dem görs tillval bland 

annat i form av inredning, fälgar och lack. I och med detta fastslås att ett bilköp kan 

ses som en service vilket möjliggör en fortsatt analys. 

5.1(De(urbana(kvinnornas(beslutsprocess(
Från resultatet av fokusgrupperna framgår hur kvinnorna resonerar när de gör ett 

komplext köp, vilket kommer användas för att förstå hur målgruppen som företagen 

vill nå fungerar. Den första delen i köpprocessen är behovsidentifiering vilket för 

kvinnorna innebar att ett behov uppstod som de genom konsumtion försökte lösa. I 

denna studie är behovet en bil. Syftet med bilen varierade från att vara ett medel för att 

kunna genomföra sin hobby till att vara ett transportmedel som tog dem till och från 

arbetet. Det finns möjligheter för Volvo att arbeta med deras varumärkeslojalitet då 



  
 

 34  

flera av kvinnorna uppgav att de litade på etablerade varumärken. Under studien 

framkom att vissa aldrig skulle köpa en Volvo då den upplevdes som gubbig medan 

andra hade Volvo ”top-of-mind” när de gjorde informationssökning inför ett köp. Det 

framkom att kvinnorna generellt sett gjorde en utförlig informationssökning och att de 

ofta väljer utifrån ett så kallat ”consideration set”. Som ovan nämnt fanns det blandade 

uppfattningar kring huruvida Volvo ingår i det eller inte. Här kan marknadsföringen 

spela en stor roll då ett ”consideration set” framförallt handlar om hur kunder upplever 

ett varumärke. Eftersom det framkom att många av deltagarna identifierade sig med 

sin bil är image en viktig aspekt, framför allt när konsumenten ska utvärdera sina 

alternativ. Det framgick i studien att de flesta kvinnorna valde utefter egna preferenser 

och inte lät någon annan styra dem i sina val. Om de ville ha hjälp och andras åsikt 

togs detta emot redan under informationssökningen. Det sista steget i köpprocessen i 

denna studie är köpet. En stor del av undersökningen har avsatts för att undersöka hur 

mötet mellan de kvinnliga konsumenterna och försäljarna upplevdes då det 

inledningsvis fanns en förväntning om problematik där. Deltagarna i fokusgrupperna 

berättar att de ofta upplevt att försäljare försökt prata över huvudet på dem, omedvetna 

om att de har varit väl pålästa och redo att fatta beslut. Kvinnorna berättar att 

försäljarna ofta pratat siffror och teknikaliteter, och på så sätt försökt prata över 

huvudet på dem. Vid köpet upplever kvinnorna att försäljarna fått lära sig att kvinnan 

har stort inflyttande på köpet och att försäljarna utnyttjat detta på ett oprofessionellt 

sätt genom att agera inställsamt emot dem.  

De urbana kvinnliga bilköparna vill ha samma service och input kring sitt köp 

som en manlig kund, de vill kunna förstå vad de köper utefter deras kunskapsnivå, 

oavsett kön. De vill bli bemötta med respekt och erkända som både köpare och 

konsument av bilen då de i många fall själv betalar sin bil och använder den på precis 

samma premisser som en man hade gjort.  

5.2(Gap(1:(Tolkning(
Gap ett är det gap som kan uppstå om ledningens research kring sina valda målgrupper 

inte överensstämmer med verkligheten. För att minska gapet krävs 

marknadsundersökningar som företaget sedan tar till sig och använder när de utformar 

sin marknadsföringsstrategi, att information kan flöda nedifrån och upp är också en 

viktig del för att skapa en rättvis bild av konsumenten. I den intervju som gjordes med 

Mikael Karlsson framkom det att Volvo satsar på att inkludera olika grupper baserat 
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på deras olika värdegrunder istället för att fokusera på kön. Ett tillvägagångssätt var att 

porträttera, exempelvis jägare och miljömedvetna, personer i sin kampanj istället för 

män och kvinnor. Detta tillvägagångssätt stämmer väl överens med den information 

som de urbana kvinnorna gav då de önskade bli bemötta som en köpare och inte en 

kvinna med stort inflytande på den manliga köparen. Kvinnorna önskade bli bemötta 

med respekt och där försäljaren inte var rädd att anpassa nivån på detaljer och tekniska 

specifikationer efter köparens kunskapsnivå. De menade att det finns lika många 

kvinnor som det finns preferenser och att ett sätt att bemötta kvinnor inte kommer 

passa alla. Den påverkan på gap verkar således vara litet, då både Volvo och 

kvinnorna tycker att bemötandet av en kund ska vara individuellt anpassat och att kön 

inte ska var den avgörande aspekten. Enligt försäljarna fanns inget system för att få 

information att flöda nedifrån och upp till Volvo, den information som bilförsäljarna 

fått genom interaktion med kunder stannar hos återförsäljaren vilket borde öka 

storleken på gapet. Sammanfattningsvis är gapet litet vilket leder till att brister i 

kommunikationen borde bero på gap två och/eller gap tre då resultatet pekar på att det 

finns en diskrepans mellan de två perspektiven trots att ledningens tolkning av 

kvinnans preferenser stämmer. Detta tyder på att det finns ett internt 

kommunikationsgap eller ett gap mellan försäljare och konsumenter.  

5.3(Gap(2:(Intern(kommunikation(
I analysmodellen har företaget delats upp i två delar, ledningsnivå och försäljare, för 

att kunna urskilja om det finns brister i den interna kommunikationen som kan påverka 

hur väl marknadsstrategin når målgruppen. I enlighet med teorin beror det interna 

gapet, gap två, på faktorer som hur väl specificerat standarden är, hur kontrollsystem 

fungerar samt hur väl horisontell information flödar genom organisationen (Zeithaml 

et al, 1990). Från Volvos hemsida och produktblad finns det tydligt specificerade 

standarder för respektive bil vilket borde göra att gap två minskar. Det framkom under 

intervjuerna med försäljarna att Volvo använder en tredje part för att utvärdera 

försäljarnas prestationer. Detta system var det primära och enskilt viktigaste 

kontrollsystemet som Volvo använde mot återförsäljarna. Kontrollsystemet ansågs 

vara ett bra system och ställde samtidigt höga krav på den service återförsäljarna 

förmedlade och borde således minska gapet. Efter samtal med Mikael Karlsson, 

projektledare på Volvo, framkom det att det inte finns någon exakt rutin på hur en 

försäljning ska gå till utan att försäljningen i stor utsträckning påverkas av det 
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personliga mötet. Enligt försäljarna finns dock rutiner kring vilka underlag som ska 

inkluderas vid köp samt hur uppföljningen ska gå till.  

Det verkar som försäljarna och ledningen på Volvo tolkar de kvinnliga kunderna 

på olika sätt vilket tyder på bristande horisontell information inom organisationen, 

detta ökar storleken på gap två. Av intervjuerna med försäljarna går det att förstå att de 

har fått information kring att kvinnan är viktig för bilköp men att de har misstolkat på 

vilket sätt de ska agera för att nå de kvinnliga köparna. Från ledningsnivå inom Volvo 

framkom att deras strategi att nå kvinnliga köpare var genom att agera inkluderande 

mot alla grupper baserat på personlighet och intressen. Försäljarna agerar istället 

utifrån att kvinnan har stort inflytande och inte att hon bör inkluderas i de olika 

målgrupperna som ledningen har definierat.  

5.4(Gap(3:(Bemötande(
Det tredje gapet uppstår när det finns skillnader i vad kunden efterfrågar och vad 

företaget och försäljaren erbjuder. Detta gap påverkas bland annat av 

marknadsföringen kring produkten som företag kommunicerar samt hur väl den 

strategi som ledningen valt har nått försäljarna. Från de intervjuer som gjorts framkom 

att Volvos ledning inte är nämnvärt involverade i hur försäljningsprocessen ser ut hos 

återförsäljarna men att de är medvetna om att kvinnor har stort inflyttande vid bilköp. 

Medvetenheten om den kvinnliga köpkraften har kommunicerats ner då detta var 

något även försäljarna bekräftade. De kvinnliga köparna upplevde att de bemöttes som 

beslutsfattare i familjen, inte som köpare. Detta uppskattades inte av de kvinnliga 

bilköparna som ansåg att de i för stor utsträckning kunde se igenom denna strategi. En 

annan aspekt som lyftes fram av kvinnorna var att de ofta upplevde att bilförsäljare 

pratade över huvudet på dem på ett sätt som gjorde att de kände sig exkluderade. 

Kvinnorna vittnade även om att de ofta var förbereda när de besökte bilhandlaren, 

vilket även bilförsäljarna bekräftade, men ändå upplever kvinnorna att de blir 

förbisedda av försäljarna. Alltså agerar försäljarna inte i enlighet med det de ”vet”. 

Detta går att tolka som om att det finns problematik i kommunikationen inom Volvo, 

som konstaterades i gap två, vilket leder till att även gap tre ökar.  

Diskrepansen mellan köparen och företaget kan bero på två saker; antingen har 

ledningen brustit i sin kommunikation till försäljarna och således kommunicerat en 

felaktig bild av kvinnliga konsumenter eller så har försäljarna, med utgångspunkt i 
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egna erfarenheter och fördomar, utarbetat ett försäljningssätt som inte passar de urbana 

kvinnorna.  

6.(Slutsats(
Från undersökningen framkom det att Volvos strategi fokuserade på att agera 

inkluderande mot samtliga grupper av köpare. Dessa grupper kategoriserades sedan 

efter gemensamma värden så som intressen istället för att fokusera på genus. Kortfattat 

var deras strategi för att nå kvinnor att röra sig bort från och släppa fokus på genus för 

att istället gruppera människor efter andra, mer signifikanta, parametrar.  

Vid de fokusgruppsintervjuer som gjordes beskrev kvinnorna hur de ofta blir 

bemötta som en person med stort inflyttande över familjens bilköp, men inte som en 

individuell köpare. Kvinnliga bilköpare vill bli bemötta som individer och inte 

kategoriseras in i den breda målgruppen som ”kvinnor” utgör när de köper en bil. Då 

de urbana kvinnorna nu för tiden har samma köpkraft som män förväntar de sig också 

bli bemötta med samma respekt som en man hade blivit. Det är viktigt för kvinnorna 

att bemötandet från försäljare är bra och att kvinnornas individuella behov och 

preferenser blir sedda och bemötta. Att Volvo väljer att kategorisera sina målgrupper 

efter intressen istället för kön stämmer överens med hur kvinnorna vill bli bemötta och 

tyder därför på att det första gapet, här kallat tolkning, är litet.   

Kvinnorna upplever att de misstolkats av företagen vilket vittnar om att Volvos, 

men även andra bilföretags, marknadsföringsstrategi inte når de urbana kvinnorna 

vilket förklaras med hjälp av gap tre, bemötande.  I denna fallstudie kan det bero på en 

kommunikationsbrist inom Volvo då ledningen har information om kunderna som 

försäljarna saknar vilket innebär ett avstånd i det andra gapet, intern kommunikation. 

Det faktum att kvinnan har stor köpkraft har nått försäljarna vilket borde tyda på att 

problematiken ligger i att försäljarna inte har uppfattar hur de ska agera för att nå 

kvinnorna. Försäljarna har, på grund av bristande intern kommunikation, inte varit 

uppmärksamma på personliga egenskaper hos kvinnliga köpare utan har istället endast 

sett på kvinnan som en influens över köpet. Den strategi som Volvo har på 

ledningsnivå för att nå kvinnliga bilköpare, att gruppera människor utifrån andra 

parametrar än kön, måste nå försäljarna för att strategin ska bli verklighet så att 

slutligen fler bilar kan säljas.  
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Volvo är medveten om att en stor del av deras kunder är kvinnor och att de har 

kategoriserat deras målgrupper utifrån parametrar som syftar till att attrahera både män 

och kvinnor arbetar Volvo indirekt aktivt för att nå kvinnliga köpare.  

7.(Diskussion((
Denna studie, och även studiens resultat och slutsatser, avser undersöka om det finns 

diskrepans mellan kvinnliga bilköpare och bilföretag. För att undersöka detta har en 

fallstudie gjort på Volvo. De kvinnor som intervjuats har dock erfarenheter både från 

Volvoköp men även från andra företag. Studiens resultat, analys och slutsats ämnar 

inte kritisera Volvo som enskild aktör utan Volvo har fått agera ett exempel för en 

mansdominerad bransch. Slutsatserna dragna ovan bör anses valida för denna bransch 

då Volvo i sammanhanget anses vara ett företag i branschen som kommit långt med att 

genom sina reklamer och kampanjer även attrahera kvinnliga kunder. För att få en 

bredare bild och en djupare förståelse av den problematik som finns när bilföretag ska 

attrahera kvinnliga kunder bör vidare studier på fler bilmärken också göras. 

Syftet med studien var att undersöka om traditionellt sett mansdominerade företag 

aktivt arbetar med att attrahera kvinnliga konsumenter och om de i sådana fall lyckas 

med det eller inte. Den kvinnliga köpkraften växer nu snabbt, delvis tack vare 

urbaniseringen, och kvinnor är nu en del av köpkraften inom allt fler marknader vilket 

innebär att kvinnan bör ses som en stark och differentierad målgrupp. Det innebär att 

en djupare förståelse och en segmentering av den kvinnliga målgruppen är nödvändig 

även inom andra branscher. Studien visar på att det inte är tillräckligt att företag på 

ledningsnivå har tolkat en målgrupp rätt utan att en strategi måste implementeras i alla 

led i företaget för att lyckas nå en målgrupp.   

Då detta arbete fokuserat på kvinnor i ett brett åldersspann kan det vara intressant 

att vidare studera skillnader i ålder och hur den parametern påverkar resultatet och 

således även analys och slutsats. En undersökning av mansdominerad branscher i stort 

kan göras då det i dagens jämställdhetsdebatt är av intresse att se vilka barriärer och 

hinder som finns för att öka jämställdheten. Även undersökningar kring aktuella 

strukturer och normer som påverkar kvinnors roll i samhället är relevant då första 

steget i en förändringsprocess är att hitta kärnan till problemet bakom att den kvinnliga 

målgruppen inte tolkas och förstås på rätt sätt.  
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Ytligare en aspekt är hur urbaniseringen påverkar människors behov av en bil. 

Om tesen är att allt fler människor flyttar till städer borde behovet av bilar minska, 

främst för kvinnor då de enligt statistik bor fler kvinnor än män i städer. Detta i 

kombination med det allt växande miljöhotet gör att bilens relevans kan ifrågasättas. I 

detta arbete har ekonomiska förutsättningar legat till grund för skillnader i hur män 

och kvinnor köper bilar men det är rimligt att anta att det i framtiden snare kommer 

vara en fråga landsbygd kontra storstad. Vidare forskning kanske snarare kommer att 

handla om en förändrad efterfråga på bilar, totalt sett, än hur bilföretag ska nå den 

kvinnliga köpkraften.  

 

 

 !
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9.(Appendix(

9.1(Appendix(1:(Intervjuguide(till(fokusgrupper(
Öppningsfrågor 

• Vad heter du?  

• Hur gammal är du? 

• Vart bor du? City/landet 

• Vad har du för sysselsättning? 

Introduktionsfrågor 

• Hur transporterar du dig främst? 

• Vad kostar det för dig att transportera dig? 

Övergångsfrågor 

• När tog du körkort? 

• Hur ser familjens bilinnehav ut? En eller flera bilar? Privata eller tjänstebilar? 

Det finns också något som blir allt mer vanligt: Personalbilar 

• När köpte du din första bil? 

• Kan du berätta om ditt första bilminne?  

• Vad betyder bilen för dig? Vilket behov uppfyller den? Beskriv i korta ordalag. 

• Identifierar du sig själv med ett visst bilmärke/ din bil? 

Nyckelfrågor 

• Hur valde du din bil? Var märket givet eller valde du mellan flera?  

• Hur/genom vem fick du inspiration till ditt bilval? (Mannen, barnen, väninnor, 

systrar, kollegor … biltidningar) 

• Vilken var din kravlista? Vad var viktigast/nödvändigast? Vad var önskningar 

men mindre viktiga? Vad var helt oviktigt och som kunde väljas bort? 

• Vart köpte du den? Bilhandlare/privat 

• Vilken typ av service önskar du kring din bil? Bilköp, efter service, frågor? 

• Gjorde du några tillval? Färg och form, musikanläggning, motor? 

• Hur bemöttes du på bilfirman? Av bilhandlaren? 

o Hade du en positiv eller negativ upplevelse när du köpte bil? 

o Upplevde du någon skillnad när du var där själv vs med manligt 

sällskap, till exempel din man? 
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o Tycker du att du blev bemött på ett speciellt sätt för att du är kvinna? 

o På vilket sätt tycker du att bilhandlaren kunde ha agerat annorlunda i 

sitt bemötande med dig som kund? 

• Om du skulle köpa en bil idag; skulle du gå tillväga på samma sätt? Är det 

något du ångrar och skulle ändra på? Varför? 

Avslutande frågor 

• Moderatorn sammanfattar diskussionen kring nyckelfrågorna.  

• Är sammanfattningen rättvis och representativ för gruppdiskussionen(fråga 

varje deltagare)? 

Slutfråga 

• Är det någon som vill tillägga något? 

(
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9.2(Appendix(2:(Intervjuguide(till(bilhandlarna(
Öppningsfrågor 

• Vad heter du?  

• Hur gammal är du? 

• Vad är din roll? 

Introduktionsfrågor 

• Hur länge har du jobbat med bilar? 

• Hur länge har du jobbat med försäljning just av Volvobilar? 

Övergångsfrågor 

• Hur går en försäljning till?  

o Första mötet 

o Specifikation av egenskaper 

o När nämner man vad? Pris? 

o Vad är känsligt när? Skiljer det här sig mellan persontyper? 

Nyckelfrågor 

• Lägger du mycket fokus på att förstå kunden?  

• Vad finns det för kundtyper?  

• Vad finns det för olika säljknep för att nå dem? 

• Vad är de olika grupperna mottagliga för?  

• Finns det skillnader mellan manliga och kvinnliga köpare?  

• Vad är viktigt för att nå respektive kön? 

• Vad finns det för policy kring bemötandet av män respektive kvinnor? 

• Är denna policy förankrad från ledningsnivå? 

• Har ni ett system för att förmedla information om kundernas beteende uppåt i 

företaget? Till exempel att rapportera till din chef?  

Avslutande frågor 

• Moderatorn sammanfattar diskussionen kring nyckelfrågorna.  

• Är sammanfattningen rättvis och representativ för gruppdiskussionen(fråga 

varje deltagare)? 

Slutfråga 

• Är det någon som vill tillägga något?  
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9.3(Appendix(3:(Mailfrågor(till(ledning(på(Volvo(
Intervjun utfördes med representanten Mikael Karlsson. 

• Vad är din roll på Volvo? 

• Hur stor andel av Volvos kunder är kvinnor? 

• Anser ni den kvinnliga konsumenten vara viktig för Volvos försäljning? 

• Riktar sig Volvo medvetet mot ett kvinnligt klientel?  

• Har Volvo en utarbetad strategi för att sälja bilar till kvinnor? Tex. i hur 

försäljare ska bemöta kvinnliga kunder. 

• Hur förmedlas denna strategi till bilförsäljarna? 

• Varför valde Volvo att använda Robyn som frontfigur i kampanjen ”Made by 

Sweden”? 

• Anser Volvo att kampanjen ”Made by Sweden” nådde de kvinnliga köparna 

som var målet att nå? 

• Beskriv hur den kvinnliga Volvo-köparen är. 

o Vem är hon? 

o Vad har hon för livsstil? 

o Vad har hon för behov? 

o Hur väljer hon bil? 
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9.4(Appendix(4:(Fokusgrupper(

Fokusgrupp Deltagare Ålder 
Daglig 

bilandvändning? 

Erfarenhet 

av bilköp? 

Begagnad 

eller ny 

bil? 

Köpt 

ensam 

eller 

till 

fler? 

Fokusgrupp 

1 

A  44 Ja Ja Båda Ensam 

B  46 Ja Ja Begagnad Ensam 

C  43 Nej Ja Ny Familj 

D  59 Nej Ja Ny Familj 

Fokusgrupp 

2 

E 52 Ja Ja Ny Ensam 

F 58 Ja Ja Ny Ensam 

G 49 Ja Ja Ny Ensam 

H 51 Nej Ja Ny Ensam 

Fokusgrupp 

3 

I 23 Ja Ja Ny Ensam 

J 22 Ja Ja Ny Ensam 

K 21 Ja Ja Begagnad Familj 

L 22 Ja Ja Begagnad Familj 
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9.5(Appendix(5:(Reklambilder(
1. ”For simple driving” 

 
 

2. ”You know you are not the first but to you really care?” 
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9.6(Appendix(6:(”Made(by(Sweden”(

 

 
 


