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Sammanfattning  
Omfattande forskning undersöker varumärkets roll för att påverka konsumenters 
attityder och beteenden. Dock har kommunikationen från företaget även påverkan på en 
annan viktig målgrupp, en grupp som har kraftigt förbisetts. Genom varumärkesteorier, 
social identitetsteori, försäljningsteorier, service marketing teorier och kunskapsteorier, 
har författarna använt sig av en kvantitativ mailstudie utförd på två större bilaktörer som 
använder sig av återförsäljare på den svenska marknaden.  
 
I denna studie visar författarna att återförsäljarnas uppfattning av kommunikation, 
extern som intern, kunskap, känsla och identifieringsgrad till varumärket samt 
miljöattityder har en inverkan på försäljarnas upplevda förmåga att påverka kunden 
samt specifik försäljning. Vidare påvisar resultatet vikten av att uppnå en fokuserad 
insats av återförsäljarens säljare eftersom detta har blivit en allt större utmaning då 
återförsäljare breddar sina varumärkesportföljer i spåren av bilbranschens 
konsolidering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Återförsäljare, försäljare, varumärkesidentifikation, kunskap om varumärke, 
känslor till varumärke, kommunikation, miljö, bilindustrin. 
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1 Inledning  

Detta kapitel syftar till att ge en introduktion och bakgrund till uppsatsförfattarnas 
problemområde. Här introduceras försäljarens roll i moderna organisationer samt hur 
försäljare kan påverka hur varumärket uppfattas av kunden. Introduktionen mynnar ut i 
studiens problemformulering, syfte samt undersökningsområdet. 

1.1 Försäljarens förändrade roll och dess betydelse för 
varumärket 
Säljorganisationer har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Dessa 
förändringar har drivits av ett antal externa faktorer i försäljningsmiljön, såsom 
tillgänglighet av ny teknik och en förhöjd uppmärksamhet gällande kundrelationer. 
(Ingram, LaForge & Leigh 2002, s. 564-565; Marshall, Moncrief & Lassk 1999, s. 91; 
Marshall, Moncrief & Lassk 2006, s. 54,61). Även företagets identitet och synen på den 
interna samt externa kommunikationen har förändrats. Identitet och kommunikation 
anses i dagens allt mer flyktiga ekonomiska klimat som nödvändiga och distinkta 
konkurrensfördelar för företagen (Balmer & Greyser, 2003, s. 133; Punjaisri & Wilson, 
2011, s. 1526).  
 
Världen går samtidigt mot en mer kunskapsintensiv ekonomi (Verbeke et al. 2011. s. 
407) där utbredningen av internet underlättar konsumenters informationsökning 
betydligt. Detta har även blivit ett allmänt förekommande fenomen, (Kim et al, 2011, s 
13) ett uttryck grundat i att vår värld till stor del utgörs av kommunikationens 
sammanhang, villkor och förutsättningar (Falkheimer & Heide, 2003, s. 51, 69). I denna 
informationspräglade värld skapas en ökande massa av diversifierade identiteter, där 
kommunikationen i allt högre utsträckning går från masskommunikation till en mer 
individanpassad mikrokommunikation (Falkheimer & Heide, 2003, s. 56; Balmer & 
Greyser, 2003 s. 5, 7, 176). 
 
Varumärket fungerar genom sin differentiering, ståndpunkt och värdering som 
avsändare för företags- och organisationers identitet. Upplevelsen av varumärket 
påverkar utvärdering av kvalitet, lojalitetsvilja, informationssökningsprocesser 
köpbeteenden etc. (Keller, 2008 s. 8-10) Varumärkeshanteringen berör således hela 
organisationen och bör därför också ses som ett medel för att öka kundnöjdheten och 
förstärka organisationen (Causon, 2004, s. 299). 
 
Idag är ett varumärkets viktigare kontaktytor försäljaren vilken också fungerar som 
viktig påverkansfaktor i konsumenters köpbeslut (Leidenkrantz, 2012, s. 24; Morgan, 
2007, s. 374; Sharma, 2001, s. 125; Schultz et al., 1993, s. 99). Viktigt att poängtera är 
att försäljaren, till skillnad från andra kontrollerbara kommunikationskanaler, är 
mänsklig och således en summa av de erfarenheter, drivkrafter, identitetsviljor och 
personligheter som utgör en individ.  
 
Teorin påvisar en komplex kommunikationsmiljö där interaktionen mellan varumärke 
och försäljare borde vara en självklar del för ett kontinuerligt och framgångsrikt 
varumärkesarbete. Trots detta, är det idag förvånansvärt lite forskning som utförts inom 
detta område. (Hughes & Ahearne, 2010; Anisimova & Mavondo, 2010; Punjaisri & 
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Wilson, 2011). Vilken akademisk förståelse finns idag för interaktionen dem emellan? 
Och hur ser företag och organisationer i praktiken, på försäljarens roll i 
varumärkeslevereransen? 

1.2 Problembakgrund 

1.2.1 Varumärket 

I takt med att produkter och tjänster blir allt mer lika varandra och nya tekniker 
möjliggör för konkurrenter att snabbt kopiera materiell tillgång, blir varumärket en allt 
mer viktigare tillgång för företag (Leidenkrantz 2012 s. 5). Varumärkets uppgift är att 
skapa immateriella värden bortom det objektiva värdet av produkten eller tjänsten 
(Keller, 2008, s. 83).  Enligt Brakus et al,. (2009, s. 52) kan ett varumärke uppfattas och 
konceptualiseras som förnimmelser, känslor, kognitioner och beteenden som stimuli. 
Dessa stimuli är kopplade till ett varumärkes design, identitet, förpackning, 
kommunikation och miljö. Med andra ord ett värde som inte enbart kan beskrivas av 
produkten eller tjänstens attribut (Keller, 2008 s. 83) utan måste definieras mer väl än 
så. Varumärket består av ett namn, term, design, symbol eller något annat kännetecken 
som identifierar en vara eller tjänst gentemot sina konkurrenter. Utifrån kundens 
perspektiv speglar varumärket hur ”vi” vill uppfatta oss själva - och i förlängningen 
företag, organisationer, produkter eller tjänster.  
 
Ett värde som generellt på senare år blivit allt mer viktigt för företag att addera och 
kommunicera i förhållande till varumärket är miljöbudskapet. Detta för att långsiktigt 
konkurrera och överleva på marknader. (Borglund, 2012, s. 12, 159; Borin & Metcalf, 
2010, s. 140) Den privata sektorn spelar en allt mer konstruktiv roll, med företag som 
arbetar för att minska de negativa effekterna av sin verksamhet och använda hållbarhet 
som en lins för design av nya produkter och tjänster (Borin & Metcalf, 2010, ibid). 
Miljöbudskapet anses vara en av de största trenderna för kommunikation år 2013 
(Forbes, 2013).  
 
Utifrån vår litteraturgenomgång ser vi att en övervägande majoritet av den 
varumärkesteori som existerar fokuserar på hur kunder upplever företagets varumärke. 
Ett fokusskifte finner vi dock genom teoriområdet Internal Branding som istället 
belyser hur varumärket kommuniceras internt. Här påvisar den avgörande roll som 
medarbetare spelar i företagens marknadsföring och marknadsföringsprocess (Punjaisri 
et.al, 2007, s. 57-58). Punjaisri & Wilson påvisar även att genom utbildning och att 
företaget kommunicerar med sina anställda ökar deras identifikation med varumärket 
vilket i sin tur stärker deras engagemang gentemot varumärket (Punjaisri & Wilson, 
2011, s. 1526; Meyer et al., 2002, s. 21; Papasoulomou & Vrontis, 2006, s. 179). 
 
Fältet är därför mer anpassat för att beskriva vikten av att kommunicera varumärket till 
exempelvis företagets försäljare.  
 
Harris (2007 s. 104) menar att anställda måste förstå den externa marknadsföringen 
samtidigt som de förstår sin egen roll i att leverera produkter och tjänster enligt 
varumärkeslöften. Företaget bör därför också aktivt arbeta med kommunikationen av 
sitt varumärke inte bara externt, men även internt. Det finns till och med forskning som 
hävdar att det är viktigare att jobba med internt varumärkesbyggande än externt. (Harris, 
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2007, s. 104). Att företag misslyckas, framförallt med tjänsteleverans, beror ofta på 
utebliven intern information och bristfällig internutbildning. Detta riskerar att kunder 
inte får den upplevelse som de förväntar sig och blivit utlovade, förväntningar som ofta 
är kommunicerade via extern marknadsföring. (Bitner et. al, 2008, s. 111).  
 
Inom forskningsområdet för tjänsteföretag, dras ofta paralleller mellan varumärkets 
representanter och den totala upplevda kvaliteten (Johnson, Scholes, & Whittington, 
2008, s. 272). Detta innebär således att det är viktigt att de anställda är informerade 
angående deras roll för upplevelsen av varumärket.  

1.2.2 Försäljaren 

Tidigare forskning visar, som tidigare nämnts, på vikten av att förstå försäljarens roll 
som en nyckelspelare för återförsäljare. Att förstå försäljarens roll i kundens 
beslutsprocess har kommit att bli avgörande för företag som vill påverka försäljning. 
(Donaldson, 2007 s. 51; Sharma, 2001, s. 125). Starka bevis finns att miljön för 
säljaktiviteter har förändrats, vilket påverkar omfattningen av  
försäljningsorganisationens resultat (Marshall, Moncrief & Lassk 1999, s. 91; Marshall, 
Moncrief & Lassk 2006, s. 54, 61). Det allt mer konkurrensutsatta och digitaliserade 
marknadsklimatet leder naturligt till en allt mindre kundgrupp som vänder sig direkt till 
återförsäljare för rådgivning. I takt med detta måste också försäljningen anpassas för att 
generera värde till den målgrupp som fortfarande är mottaglig. Här har återförsäljaren 
en viktig roll och är med sin kunskap styrkan i traditionella återförsäljarberoende 
företag. (Sharma, 2001, s. 125).  
 
Keaveney et al. (2007) menar att kunder med stor sannolikhet återkommer till försäljare 
för att de gillar säljaren och inte enbart de produkter och varumärken säljaren 
representerar (Keaveney et al., 2007, s. 1213). Detta illustrerar i allra högsta grad vikten 
av försäljarens roll i relation till varumärket och vikten av att förstå försäljarens roll 
speciellt då han eller hon hanterar flera varumärken.  

1.3 Problemdiskussion 

Trots ovanstående vetenskapliga bevis om vikten av en stark försäljningskår och ett 
starkt varumärke har författarna bakom studien upptäckt att det finns hål i resonemang 
om försäljares roll för varumärket både teorin och i praktiken. Dessa hål finner vi när vi 
slår samman våra egna erfarenheter från försäljarverksamheter med vår grundliga 
teorigenomgång på området. De intressanta och marginellt studerande områdena gäller 
försäljares kunskap om varumärket och identifiering med varumärket.  
 
Vi konceptualicerar ”kunskap om varumärke” och ”varumärkesidentifikation” enligt 
följande: 
 
Kunskap om varumärket: Genomgående när vi pratar om försäljares 
varumärkeskunskap eller försäljares kunskap om varumärket menar vi följande: 
Försäljares materiella och immateriella kunskap gällande det varumärken försäljaren 
säljer. Det vill säga vad försäljare faktiskt kan om vad marknadsavdelningen vill att 
försäljare ska kommunicera angående till varumärkets kärnvärden. 
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Varumärkesidentifikation: Vi konceptualiserar varumärkesidentifikation som i vilken 
utsträckning och grad en person definierar sig själv vara av samma attribut som han 
eller hon anser definierar ett varumärke. En kongruens mellan personens värderingar 
och varumärkets värderingar samt projiceringen av identitet på varumärkets attribut.  
 
Utifrån egna erfarenheter från försäljning kan vi se tydliga brister vad gäller hur 
varumärken kommuniceras internt till just försäljare. Uppsatsförfattarna anser att denna 
teoretiska och tillsynes även praktiska bristfälliga belysning lämnar utrymme till 
försäljare att ladda varumärket de säljer, med andra värden än de företaget vill 
kommunicera. En sådan situation skapar en mer svårkontrollerad budskapsförmedling 
som kan ha direkta konsekvenser på företag och organisationers resultat.  
 
Vidare visar, tidigare forskning att försäljarens roll som kunskapsbärare är särskilt 
viktig vid konsumenter ska fatta komplexa köpbeslut. Än mer specifikt, konsumenter 
som vill reducera risk (Jacoby et al., 1971; Olson, 1972); Konsumenter inte kan eller har 
mycket svårt att utvärdera kvalitet (Rao & Monroe, 1988) När kvalitet är svår eller 
tidskrävande att utvärdera. (Allison & Uhl, 1964; Hoch & Ha, 1986). När konsumenter 
har ett behov av mycket information (Nelson, 1970). Det vill säga i icke vardagliga 
köpbeslut som exempelvis gör gällande bostadsinvestering eller köp av bil.  
 
Den senaste varumärkesforskning från 2010 och framåt indikerar också på ett nytt 
fenomen. Forskningen visar att säljkårens identifikation med varumärket skapar en inre 
motivation att agera i linje med varumärket (Hughes, 2013, s. 3). Uppsatsförfattarnas 
praktiska iakttagelse är även den i linje med Hughes (2013, ibid). Detta tror vi har 
konsekvenser för hur företag aktivt kan arbeta med försäljares identifiering med 
varumärket 

1.4 Frågeställning  

Ovanstående resonemanget leder oss till följande sammanfattade frågeställning:  
 
”På vilket sätt påverkar försäljares kunskap om varumärket och 
varumärkesidentifikation försäljarens försäljningssiffror samt upplevda förmåga 
att påverka kundens val i relation till försäljning?” 

1.5 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att beskriva på vilket sätt försäljares kunskap rörande 
varumärket och varumärkesidentifikation påverkar försäljning samt upplevda 
påverkningsgrad på kund. Syftet är även att testa varumärkesmodeller i en 
försäljarkontext, gentemot kommunikation från företag, grad av identifiering, kunskap 
om- samt känslor till varumärket.  
 
 
 

1.6 Undersökningsområde 
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Författarna har studerat och samlat in empiriskt material från bilindustrin, då industrin i 
allra högsta grad är högt konkurrensutsatt, under kontinuerlig förändring och den 
globala bilindustrin samt bilindustrins leverantörer fortsätter att konsolidera i snabb takt 
(PWC, 2012, s. 3). Förändringar kräver ett konstant tydligt identitetsarbete 
(Leidenkrantz 2012 s. 5) Dessa unika branschegenskaper tillsammans med branschens 
specifika effekter på miljön gör enligt oss den väldigt intressant att studera. Med 
anledning av ovanstående ämnar vi således att studera en yrkesgrupp som är särskild 
viktig för konsumenters beslutsgrund. (Dawar & Parker, 1994, s. 81 - 95) Studien 
kommer därför att genomföras mot svenska bilförsäljare i samarbete med två av de 
större bil aktörerna i världen.  
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2 Val av teorier 

Detta avsnitt syftar till att introducera läsaren för hur studiens teorier är beskaffade 
samt för författarnas källkritiska utgångspunkter. 
 
Det finns gott om forskning kring försäljning och hur konsumenter uppfattar 
varumärken. Mer begränsad är dock teorier som rör försäljares kunskap och 
identifiering samt dessas uppfattning av varumärket de hanterar. Eftersom det tidigare å 
vår vetskap utifrån vår teorigenomgång, aldrig tidigare genomförts studier rörande 
försäljares kunskap om varumärket i förhållande till försäljning har vi genomgående i 
teorikapitlet använt oss av denna närliggande forskning för att underbygga resonemang 
och värdet av denna studie.  
 
Teorikapitlet inleds med teorier om Brand Knowledge som beskriver hur varumärken 
skapar immateriella associationer hos dess respondenter, tidigare mätta enbart gentemot 
kunder. Forskning rörande Försäljares Kunskap används föra att påvisa samband 
rörande kunskap i en försäljarkontext. Internal Branding och Service Marketing 
förklarar sedan vikten av att kommunicera varumärket internt, vilket författarna menar 
vara en förutsättning för att försäljare ska förstå sin roll och kunna kommunicera 
varumärket korrekt. The Service Marketing Triangle illustrerar interaktionen mellan 
anställd, företag och slutkund ur ett större makroperspektiv. Vi anser att det är viktigt att 
ge en övergripande om än kort bild av den interaktionen som försäljaren dagligen möts 
av, detta för att förstå helheten av vårt mer specificerade forskningsområde. 
 
Vår första del av frågeställningen om försäljares varumärkeskunskap underbyggs, 
redogörs och argumenteras därför utifrån dessa fyra ovanstående teoriområden. 
Forskningen kring försäljares kunskap betonas med anledning av teoriområdets direkta 
och mer konkreta koppling till vår första frågeställning.  
 
Vår andra del av frågeställningen, rörande försäljares identifiering med varumärket i 
förhållande till försäljning besvaras utifrån tre teoretiska utgångspunkter. Social-
identitets-teori syftar till att fånga begreppet identitet på ett mer psykologiskt plan. Här 
redogör, förklarar och argumenterar vi för hur vi människor förhåller sig till grupper och 
till varandra. Vi väljer sedan att utveckla teorin till att även innefatta 
varumärkesidentifiering för att mer preciserat fokusera på hur varumärket uppfattas av 
försäljare med avseende på ett affektivt, intellektuellt och ett beteendemässigt plan. 
Teorierna kring identifiering rör således individer och grupper, vilket vi anser 
nödvändigt då vi studerar försäljare som agerar i företag och organisationer. 

2.1 Vägen till teoretisk kunskap och källkritik 
Totalt består denna rapport av 85 stycken vetenskapliga artiklar. Majoriteten av studiens 
teoretiska material är i form av artiklar som är insamlat är baserat på ”peer review” 
vilket ökar studiens trovärdighet markant. Vid litteraturinsamlingen har vi använt oss av 
”Business Source Premier”, ”Emerald Journals” och ”Google Schoolar”. Enbart fem 
källor finns att finna från kurslitteratur inom ramen för vår utbildning. Det har varit av 
yttersta vikt för oss att ha en god och utbredd teoretisk grund i allra största grad baserad 
på vetenskapliga artiklar för att på ett gediget sätt teoretisk underbygga vikten av vår 
studie.  
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Inför litteratursökningen studerades källkritiska regler vilka underlättade ett 
kontinuerligt källkritiskt förhållningssätt till kunskapsinhämtningen. Detta för att ett så 
trovärdigt, validerat och reliabelt resultat ska kunna uppnås. Vi har därför gått igenom 
Thuréns bok “Källkritik” (2005) för att få en större förståelse för hur man är källkritisk. 
Detta anser vi har ökat trovärdigheten och tillförlitligheten Johansson-Lindfors (1993, s. 
89) lyfter även fram att nyare källor inte alltid är bättre. Detta påverkade oss mycket i 
sökandet då vi ville finna aktuella artiklar som tog upp gapet i den teoretiska och 
akademiska världen men samtidigt också källor som kunde ligga som grund och 
utveckla ämnet. Artiklar som vi var det minsta osäkra om exkluderades. Vi har även läst 
igenom andra uppsatser och artiklar som berör liknande ämne för att gå igenom deras 
referenslistor samt för att hämta inspiration och vi har i så stor utsträckning det går sökt 
upp grundkällan. Dock har det i vissa fall inte gått av praktiska skäl att finna 
grundkällan, bland annat Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: 
A social cognitive theory. Vi har då sekundärrefererat till boken. 
 
Vi är medvetna om att det kan finnas ytterligare teoriområden som skulle kunna beröra 
det problemområde uppsatsen studerar. Bland annat skulle Organization Culture teorier 
av bland annat Stanley G. Harris (1994) och Roger Harrision (1972) kunna vidare 
utveckla problematiken. Detta skulle dock ta bort fokus från uppsatsen då detta är ett 
enbart närliggande teoriområde, 
  
Följande sökord har använts enskilt och i kombination vid kunskapsinhämtning från 
vetenskapliga artiklar: Person-organization, employee-organization, brand perception, 
advertising effectiveness, advertising, sales personnel, brand identification, internal 
marketing, marketing strategy, brand, salesforce, car, brand extension, sales personnel, 
salesman, brand awareness, SIT, social identity process, social identity, social identity 
theory, buyers regret, buyers regret commercials, regreting behaviour, 
salesperson/salesman, brand equity, brand equity and salesperson/salesman, 
knowledge, salesman/salesperson knowledge, salespeople, car industry, sales script, 
sales performance, salesperson affect on choice, salespersons influence, person 
organization fit, internal branding, organization culture. 
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3 Teori 
Teoridelen inleds med att förklara köpprocessen samt försäljarens förmåga att påverka 
kunden. Därefter redovisas teoretiskt underlag för försäljares varumärkeskunskap samt 
försäljares varumärkesidentifikation. Försäljares varumärkeskunskap inkluderas 
teorier om Brand Knowledge, försäljares kunskap samt teorier kring interaktionen 
mellan varumärke, försäljare och kund med grund från Internal Branding och Service 
Marketing. Försäljares varumärkesidentifikation inkluderar teorier rörande Identitet, 
Social-identitet samt varumärkesidentitet. 

3.1 Köpprocess 
Vi vill i korta drag inleda med att redovisa för en klassisk modell för kunders 
beslutsprocess. (Jobber & Fahy, 2009, s. 60-61; Martin & Morich, 2011, s. 484-485). 
Detta för att identifiera de faser vår studie betonar. Nedan redogör för de fem steg 
konsumenter stegvis går igenom vid köp av vara eller tjänst.  
 

1. Problemfasen - köparen identifierar ett behov som den vill uppfylla. 
2. Informationsfasen - köparen söker information om hur behovet kan lösas. 
3. Värderingsfasen - köparen utvärderar de olika alternativen. 
4. Köpfasen - beslut om köp fattas. 
5. Utvärdering - efter köpet utvärderar köparen om  köpet har löst problemet. 

 
Försäljarna påverkas olika och påverkar olika beroende på vilken fas kunden befinner 
sig i. I informationsfasen, med hänsyn till vår problembakgrund, blir kunderna allt mer 
pålästa och besitter mer kunskap om produkter och tjänster. Detta sätter försäljarnas 
kunskap på sin spets när kunden integrerar med dem i värderingsfasen och köpfasen. 
Det är i de två senare faserna som vi hypotetiskt resonerar om att graden av identifiering 
med varumärket påverkar ifall kunden köper eller ej. Chernev (2006) skriver i sin studie 
om hur ett bredare sortiment att välja bland ökar chansen till en bättre matchning mellan 
konsumentens behov och det faktiska sortimentet (Chernev, 2006, s. 50). Ändå kan ett 
bredare sortiment försvåra för konsumenten genom en ökad ansträngning för kunden 
samt lägre sannolikhet att kunden att välja “rätt” produkt eller tjänst bland alternativen 
(Chernev, 2006, s. 51). Här resonerar vi hypotetiskt att de återförsäljare som behandlar 
flera “alternativ” påverkar kunden med vilket varumärke som försäljaren identifierar sig 
mest med. 
 
3.2 Försäljares förmåga att påverka kunden 
 
Tidigare forskning på försäljares påverkan påvisar att försäljare kan influera och 
påverka kunders slutgiltiga val på tre olika sätt (Harris & Spiro 1981, Milliman & 
Fugate 1988, Swan et al. 1988, Shuster & Danes 1986. refererade i Goff et. al 1994. s 
26). Först och främst är försäljaren en viktig informationskälla. Kunder tenderar därmed 
att söka information från försäljaren och utifrån informationen fatta sitt beslut. Vidare 
visar tidigare forskning att försäljarens kunskap (expertis) har inverkan på 
övertalningsförmåga och attitydförändringar hos kunden och har således inverkan på 
kundens val. Avslutningsvis påvisar studier att försäljare lär sig att övertyga kunder att 
acceptera information som generellt är viktig för att avsluta en affär. På detta sätt är 
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således försäljares övertalningsförmåga viktig för företags och organisationers totala 
försäljning. (Goff et. al 1994. s 26) 

3.3 Försäljares varumärkeskunskap 

Försäljares varumärkeskunskap i relation till försäljning är enligt vår teorigenomgång  
ett tämligen outforskat område. Nedan redogör, diskuterar och argumenterar vi för 
närbesläktade teorier och forskningsfält, vilka kommer agera teoretisk utgångspunkt för 
vår frågeställning. Vi inleder med teoriområdet Brand Knowledge   

3.3.1 “Brand knowledge”  

Brand Knowledge ses som ett nyckelbegrepp inom varumärkesstrategi med anledning 
av dess differentierande effekter vilka driver Brand Equity (Keller 2008, s. 51). Brand 
Knowledge används för att mäta vad kunder kan och associerar till när de kommer i 
kontakt med specifika varumärken. Vi vill använda oss av samma tankemönster och 
applicera på försäljare. 
 
Brand Knowledge inkluderar två underkategorier: Brand Awareness och Brand Image. 
Brand Awareness förklarar kundens förmåga att urskilja och identifiera ett speciellt 
varumärke från mängden. (Keller 2008 s. 51). Detta är en nödvändig kunskap i vissa 
kontexter, men inte i vårt fall när vi studerar försäljare. 
 
Brand Image däremot, är utifrån frågeställningen en intressant aspekt att titta närmare 
på. Brand image har länge blivit erkänd som ett viktigt inslag i marknadsföring. 
(Burleigh B. et al. 1955 s. 33-39) Definitionerna har tett sig olika genom historien 
(Dobni D. et al. 1990 s. 110-119) men definieras nu vedertaget som: konsumenters 
perceptioner av ett varumärke, reflekterade av kundens immateriella association knutet 
till varumärket. Dessa associationer tar sin form på olika sätt och reflekterar ofta 
karaktäristiska drag för en produkt eller tjänst och ibland även andra värden som inte är 
direkt kopplade till produkten. Brand Knowledge handlar således om vad kunder kan 
om varumärket och vilka immateriella associationer som noteras i kontakt med 
varumärket. (Keller 2008, s. 51) 
 
Vi vill argumentera för att det är nödvändigt att även mäta, utvärdera och analysera vad 
försäljare vet om varumärket och vad de associerar till varumärket. Detta av den enkla 
anledningen att försäljarna påvisats vara ett av varumärkets viktigaste kontaktytor och 
således i hög utsträckning påverkar konsumenters totala upplevelse (Leidenkrantz, 
(2012, s. 24; Morgan 2007, s. 374 och Schultz et al. 1993, s. 99). Mätningar och 
analyser bör enligt oss inte ske i undantagsfall utan vara en självklarhet för alla 
försäljarbaserade företags och organisationers aktiva och kontinuerliga 
varumärkesarbete. Våra uppdragsgivare i denna studie mäter sina kärnvärden frekvent 
mot sina kunder men inte gentemot sina försäljare. Man mäter alltså externt, men inte 
internt.  
 
Försäljares totala varumärkesupplevelsen med tillhörande associationer tror vi också 
kan relateras till försäljarnas varumärkeskunskap. Detta eftersom vi anser att tidigare 
erfarenheter (exempelvis i form av intern varumärkesutbildning)  avspeglar sig på 
försäljares associationer till varumärket. Brakus (et, al 2009 s. 54) har tidigare påvisat 
att  associationer korrelerar med den totala varumärkesupplevelsen. Brakus menar att 
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människan inte enbart upplever världen utifrån att intellektuellt klassificera och 
analysera den, utan också genom sina sinnen, känslor och beteenden och utvecklade 
därför en modell som mätte varumärkesupplevelsen från dessa fyra delar. Måttet 
innehåller sensoriska, affektiva, intellektuella och beteendemässiga variabler vilka 
förklarar varumärkesupplevelse, varumärkesinvolvering, konsumentsnöjdhet och 
varumärkeslojalitet. Brakus mätningar har tidigare genomförts på konsumenter. (Brakus 
et, al 2009. s. 54) 

3.3.2 Försäljaren som budskapsbärare 

Då vår frågeställning avser att beskriva varumärkeskunskap väljer vi att angripa 
området utifrån ett kunskapsmässigt perspektiv. Eftersom teoriområdet, utifrån vår  
teorigenomgång inte innehåller teorier avseende försäljares kunskap om varumärket, 
väljer vi att ta avstamp i det närliggande forskningsområdet rörande försäljares kunskap 
(med andra utgångspunkter än det varumärkesrelaterbara.) Teorin, med tillhörande 
reflektion och diskussion, syftar till att teoretiskt underbygga vår frågeställning.  
 
Vi vill emellertid inleda med att redogöra för Verbeke:s metaanalys av försäljarens roll 
utifrån ett större perspektiv än enbart utifrån kunskap. Detta ger således en indikation på 
vikten av försäljares olika attribut, i förhållande till varandra. Detta anser vi förtydligar 
och beskriver vår studies relevans utifrån större kontext.  

3.3.3 Översikt: Försäljarens attribut 

2011 presenterades en mycket omfattande meta-analys innehållande publicerade artiklar 
mellan 1982 och 2008 som alla berörde individuell säljprestation (Verbeke et al, 2011, 
s. 407). Metaanalysen bestod av sammantaget 268 olika studier som undersökt 
tillsammans nära 80 000 säljare i över 4000 företag. Syftet var att studera vilka fem 
faktorer som var viktigast för en försäljare att behärska vid försäljningstillfället för att 
uppnå försäljningsresultat. Följande fem faktorer refererades utifrån denna meta-analys 
som viktigast: 
 
1) Försäljnings-relaterad kunskap - Kunskap om både produkter och kunder som 
behövs för att skräddarsy lösningar åt kunden samt djupet och bredden av kunskap som 
säljare kan trycka på för att förstora framtidsutsikter, försäljningssituationen och 
försäljningsstrategier. 
2) Graden av anpassning - I vilken utsträckning säljare kan förändra sitt beteende med 
kunder i försäljningssituationen. 
3) Roll tvetydighet - Vilken utsträckning säljare känner att de saknar den information 
som behövs för att utföra försäljningen väl och känner sig osäkra på vad som förväntas 
av dem). 
4) Kognitiv talang - En faktor som återspeglar den mentala, verbala och kvantitativa 
förmågor hos säljaren.  
5) Arbetsengagemang I vilken utsträckning säljare är engagerade och uppfyllda i sina 
arbeten. (Verbeke et al. 2011. s. 407, 418) 
 
Som ovan nämnt stod enligt metaanalysen från Verbake et al. (2011, s. 407) försäljares 
kunskap som det viktigaste karaktäristiska att behärska vid försäljningstillfället.  
Så tidigt som 1986 publicerades artikeln Knowledge, Motivation, and Adaptive 
Behavior: A Framework for Improving Selling Effectiveness, där fann forskarna att 
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kunskap kan förklara den största delen av en försäljares totala försäljning. (Weitz et al. 
1986 s.187). Vidare visade Darwar and Parker (1994, s. 58) att försäljares kunskap är 
viktig för försäljarens slutgiltiga övertalningsförmåga och att: försäljares agerande kan 
påverka kunders perception av återförsäljare och deras produkter. 2007 publicerade 
Arun Sharma (Arun Sharma et al. s. 174) sitt forskningsresultat där de påvisade att 
försäljares kunskap stod för över 50 % av resultatet för en försäljare. Samtliga 
ovanstående resultat illustrerar det praktiska värdet av försäljarens kunskap i förhållande 
till försäljning.  

3.3.5 Olika definitioner av försäljares kunskap 

Det är emellertid också av yttersta vikt att poängtera att det finns många olika 
uppfattningar och definitioner för kunskap i förhållande till försäljning. Som beskrivet i 
studien av Verbake et al. (2011. s. 423) innefattar kunskap också kunskap om produkter 
och kunskap om kunder. Enligt Verbake et al. (2011. s. 423) involverar kunskap också 
exempelvis kännedom om vilka kunder som är “early” respektive “late adaptors” och 
kunskap om hur försäljare kan anpassa sig utifrån specifika kunder. Arun Sharma, 
Michael Levy & Heiner Evanschitzkys (2007) inkluderar i sin forskning kring kunskap i 
relation till försäljning två områden av kunskap: deklerativ och processuell kunskap; där 
deklarativ kunskap inkluderar kännedom om specifik fakta medan processuell kunskap 
involverar säljstrategier. (Arun Sharma et al.  2007 s. 171) Även Weitz rapport från 
1986 inkluderar flera aspekter vad gäller mätning av kunskap; så som förmåga att 
anpassa sig till kunden och förmåga att ta till sig strategier. (Weitz et al. 1986 s. 187). 
 
Kunskap är således ett vitt begrepp som definieras olika av olika forskare och vars 
resultat inte på et enkelt sätt går att applicera till försäljares specifika kunskap relaterat 
till varumärket.  

3.3.6  Försäljares kunskap om varumärket 

Ovan diskuterades tidigare forsknings syn på kunskap och vad begreppet inkluderat. 
Mot bakgrund av detta finner vi det väldigt intressant att vi efter vår teoriundersökning 
inte kunde finna någon artikel som studerar det direkta förhållandet mellan försäljares 
kunskap om varumärken i relation till vår frågeställning. Gäller samma utgångspunkt 
för försäljares kunskap om varumärket som för andra reparerbara mätningar. Påverkar 
vad försäljare kan om ett specifikt varumärke också hur mycket de säljer av samma 
varumärke?  
 
Varumärkets uppgift är att skapa matriella och immateriella värden anpassade för 
specifik målgrupp (Keller, 2008, s. 83). Det bör därför enligt oss också finnas tydliga 
förhållningsregler om hur dessa värden ska förmedlas av ett av varumärkets kontaktytor, 
försäljaren. Risken är enligt oss annars att kommunikationen blir spretig och 
svårkontrollerbar, föremål för försäljares egna subjektiva åsikter. Detta tror vi kan 
påverka företags Brand Equity och i sin tur också försäljningsresultat. Som vi nämnde 
under rubriken Brand Knowledge ser företag det som viktigt att konsumenterna har rätt 
perceptioner av ett varumärke. Alltså att varumärket reflekterades med rätt immateriella 
associationer. Men hur ska företag kunna sprida rätt immateriella associationer om de 
inte samtidigt förser försäljare med den grundläggande kunskapen om hur varumärkets 
ska förmedlas? Hur många företag bortser idag från försäljare som en kraftfull 
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kommunikationskanal i sin strävan att bygga ett starkt varumärke gentemot sina 
kunder?  
 
För att skapa möjligheter för att bygga ett starkare varumärke genom sina försäljare 
krävs enligt uppsatsförfattarna två huvudsakliga förutsättningar. Först och främst, en 
god grundläggande förståelse för försäljares roll för hur varumärket kommer att 
upplevas av konsumenter. Detta poängteras av teori, men är något som författarna tror i 
många fall på grund av bristande kunskap förbises i praktiken. I de fall kunskapen redan 
finns, behövs en väl fungerande intern kommunikation.  

3.3.7 Intern kommunikation - Förutsättning för försäljares 
varumärkeskunskap? 

Harris (2007 s. 104) menar att anställda måste förstå den externa marknadsföringen 
samtidigt som de förstår den egna rollen att leverera enligt varumärkeslöften. Därför bör 
också företag aktivt arbeta med kommunikationen av sitt varumärke även internt. Vi 
misstänker således att kvalitén av den interna kommunikationen påverkar vad försäljare 
kan om de(t) varumärke(n) de säljer.  
 
The Service Marketing Triangle (Brodie et al. 2006, s. 369) understryker, illustrerar och 
beskriver ovanstående resonemang ytterligare. Här påvisas ett förhållningssätt till 
sambandet mellan företagsledning, medarbetare (i vårt fall försäljare) och kunder i en 
marknadsföringskontext. (Wilson et al., 2008, s. 19). Tringeln illustrerar tre viktiga 
delar för varumärket. Samtliga delar är viktiga för den upplevda kvaliteten (Wilson et 
al., 2008, s. 19). Den externa marknadsföringen skapar förväntningar hos kunderna och 
kommunicerar företagets kärnvärden utifrån marknadsavdelningen. Den interna 
marknadsföringen agerar som förutsättning för att företagets anställda ska kunna leva 
upp till de löften som utlovas via den externa marknadsföringen. Den interaktiva 
marknadsföringen är den marknadsföring som sker vid själva leveransen av tjänsten. 
Den interaktiva marknadsföringen påverkas i stor grad av huruvida kundens 
förväntningar från den externa kommunikationen möts av försäljaren eller ej. En kund 
kan anse att försäljaren överlevererar, underlevererar eller levererar i förhållande till vad 
som utlovats genom den externa kommunikationen. Utifrån de tre olika alternativen 
utvärdera företaget. (Wilson et al., 2008, s. 19) 
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FIGUR	  1	  –	  THE	  SERVICE	  MARKETING	  TRIANGLE	  –	  BRODIE	  ET	  AL.	  (2006,	  S.	  369)	  
 
Enligt Sharma (2001, s. 125)  utvecklar både försäljare och konsumenter kunskap 
rörande övertalningsstrategier. Sharma (2001, s. 125) refererat till (Dholakia & 
Sternthal, 1977 och Harmon & Coney, 1982) menar att har konsumenter har så kallade 
“budskaps-tankar” och “egna tankar”. Budskaps-tankarna representerar den information 
som ges av försäljaren och används av kunden för att reflektera över försäljarens 
kunskap och trovärdighet. De egna tankarna fungerar emellertid som associationer 
lagrade i minnet, vilka ställs i kontrast med budskaps-tankarna.  
 
“These own-thoughts may support or counter the position taken by the salesperson.”  
(Sharma 2001, s. 125). 
 
Konsumenternas egna perceptionsmodell skapar således en bas för att bedöma 
trovärdigheten av försäljarens budskap (Friestad & Wright, 1994 s. 2-3). Denna 
utgångspunkt anser vi illustrerar vikten av att kommunikation bör råda i enighet. Alltså 
vikten av att den externa kommunikationen till kunder i form av exempelvis reklam och 
försäljarnas förmedling av varumärket är lika. Något som återigen poängterar den 
interna kommunikationens tydlighet och praktiska funktionalitet.  
 
Marknadsaktiviteter utbildar kunder att tycka och tänka i bestämda 
banor.  Informationen från extern marknadsföring kommer således enligt oss jämföras 
med olika upplevelser som kunden upplever med varumärket. Enligt (Friestad and 
Wright, 1994, s. 4) används ämneskunskap just för att utvärdera sanningshalten i 
säljarens budskap. Vi finner även med hänvisning till ovanstående teori, att det är av 
yttersta vikt att även från ett varumärkesperspektiv intern arbeta aktivt med försäljares 
kunskap om varumärket.  Detta för att minska risken för en uppkomst av ett gap mellan 
hur varumärket kommuniceras och istället främja en i större utsträckning enhetlig bild 
av varumärket och på så sätt stimulera önskat kundbeteende.  
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3.4 Försäljares varumärkesidentifikation 

Kapitlet inleds med att beskriva och konceptualisera begreppet identitet. Sedermera 
kommer vi snudda ämnet rörande försäljarens identifiering runt varumärket för att 
sedan utvidga begreppet i en social identitets kontext. Avslutningsvis ringar vi in 
begreppet och utvecklar varumärkesidentitet, hur försäljaren står i relation till denna 
och hur detta slutligen kan påverka försäljningsresultatet för företag och 
organisationer.   

3.4.1 Identitet 

Alla människor har en identitet; föreställningar om sig själva som ligger till grund för 
normer och värderingar (Falkheimer & Heide, 2003, s. 41). 
Behovet av att uttrycka sin identitet och särskilja sig i dagens brus gäller såväl för 
företag som för individer (Balmer & Greyser, 2003, s. 5, 7, 176). Uttrycket “The beauty 
is in the eye of the beholder” stämmer vare sig det är frågan om personlig identitet, 
företagsidentitet eller varumärkesidentitet då resultatet finns som subjektiv bild i 
huvudet på betraktaren (Hinn & Rossling, 1994, s. 5). Det har visat sig att desto ju mer 
en medarbetare identifierar sig med varumärket desto lättare var det för den denne att 
förstå och identifiera sig med de organisationens kultur (Chuan & Wen-Jung, 2005, s. 
670). Identifikation har direkt påverkan på hur en anställd beter sig och tar beslut 
(Klement et al., 2011, s. 1400). En anställd som har positivt beteende med hög 
organisatorisk identifikation ger ökad samarbetsförmåga, bidrar till att den anställde gör 
det där lilla extra samt tenderar att stanna med företaget längre (Klement et al., 2011, s. 
ibid). Men har försäljares perception av sina egna olika identiteter en påverkan på hur 
denna säljer och vad händer när försäljaren behandlar flera produkter?  
 
Vi kan även se att organisatorisk identitet har visat sig ha en positiv inverkan på flera 
arbetsrelaterade frågor, som trivsel (Van Knippenberg & Van Schie 2000, s. 144), 
organisatoriska engagemang (Meyer, et al 2006, s. 668) övertalningsförmåga (Darwar & 
Parker 1994, s. 87) samt arbetsprestanda och insats (Ahearne et al 2005, s. 580). Ju 
större kongruens mellan de anställdas personliga värderingar och företagets värderingar 
desto bättre presterar varumärket i fråga och uppfattas bättre av intressenter (Yaniv & 
Farkas, 2005, s. 449). Samtidigt understryker flera forskare att det kan existera multipla 
identiteter inom organisationen även om de dock kan vara inkonsekventa (Balmer & 
Greyser, 2003, s. 27; Falkheimer & Heide, 2003, s. 42). Mycket lite har forskats om 
anställdas grad av identifiering med sitt företag och dess varumärke och dess påverkan 
på företagets försäljningsresultat, även om det är mycket relevant i frågan gällande 
återförsäljare.  
 
Allt som oftast förknippas ett företags strategiska kommunikation med den externa 
kommunikationen genom PR, kommunikationsbyråer, reklam, etc. Den interna 
kommunikationen överlåts gärna till organisationerna själva att hantera eller till 
managementkonsulter. Någonting som ofta glöms bort, och som vi resonerade kring i 
föregående kapitel, är att de anställda är viktiga ambassadörer för organisationen. De är 
särskilt viktiga eftersom de fortplantar sig i det stora nätverket av relationer den 
anställde besitter, bland familj och vänner. (Falkheimer & Heide, 2003, s. 18-19). 
Balmer & Greyser (2003) visar att den interna och externa kommunikationen kan vara 
olika, samt att företagets bild och identitet kan uppfattas olika internt mot externt 
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(Balmer & Greyser, 2003, s. 176) något som vi även berörde gentemot Service 
Management teori i föregående kapitel.  

3.4.2 Social identitet 

När en person identifierar sig med en enhet (exempelvis en grupp av människor), 
internaliserar han eller hon innebörden och innehållet av de särdrag som tillskrivs 
enheten till dennes egna “jag-koncept” (Tajfel, 1978, s. 443-444). Redan i slutet av 
1800-talet uppmärksammade William James att saker och ting definierar en individs 
identitet “A man’s self is the sum total of all that he can call his” (1890, s. 291), och 
Elliott & Wattanasuwan (1998, s. 132) säger att varumärken kan fungera som 
symboliska resurser i skapandet i individens sociala identitet.  
 
Med andra ord blir företagsidentiteten ett uttryck för det egna jaget hos individen. Detta 
beror på personens grundläggande behov av att positionera sig själv i den sociala miljön 
(Brewer 1991, s. 475-476). Ett viktigt steg i kategoriseringen är att uppfatta grupper av 
människor som är annorlunda för andra grupper - varje grupp har sin egen sociala 
identitet och unika i motsats till varje person unika identitet. Människor har så många 
olika sociala identiteter som det finns grupper som de anser sig tillhöra, individer 
kommer att söka efter den perfekta passformen för att nå högre positiv reaktioner inom 
individen. (Hogg & Terry, 2001, s. 6). Vi tolkar i linje med Hogg & Terry, Tajfel, 
Elliott & Wattanasuwan och Brewer att ett företag också är en grupp och att varumärket 
är ett uttryck av denna grupp. Ett resonemang som gör forskningsgrunden rörande 
försäljares varumärkesidentifiering än mer intressant. 
 
Arbetsgruppen är viktig genom  att det är oftast i den som socialisering sker inom 
organisationen (Moreland et al, 2001, s. 88-89). Personerna i arbetsgruppen är ofta mer 
engagerade gentemot varandra och sina interna mål än de är mot den totala 
organisationens (Moreland RL et al, 2001, s. 91) och de är ofta mer inflytelserika än 
organisationen på människor (Moreland RL et. al., 2001, s. 92). En individ som 
“kvalificerar” sig med en grupp utvecklar en identitet rörande självkänsla och 
tillhörighet till gruppen (Moreland RL et al, 2001, s. 95). 
 
Alla individer har en subjektiv idé om hur ting är beskaffade, vare sig det gäller en 
grupp eller ett varumärke, detta brukar oftast benämnas som en prototyp. En prototyp är 
en dynamisk och kontextberoende mental bild av hur saker och ting är konstruerade, i 
detta sammanhang sin mentala bild av varumärket som representerar gruppen 
(Moreland RL et al, 2001, s. 96). Vi kommer att undersöka i vilken utsträckning 
försäljningskåren har förståelse för organisationens varumärke och hur väl 
försäljningskårens prototyp av varumärket passar ihop med organisationens ämnade 
varumärkesstrategi. På så vis är också våra två forskningsfält sammanlänkade. Hughes 
& Ahearne (2010, s. 82) illustrerar en hypotetisk modell huruvida varumärkesidentitet 
hos försäljningskåren påverkar företagets resultat. (Se Figur 2). 
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FIGUR	  2	  HYPOTHESIZED	  MODEL	  BY	  HUGHES	  &	  AHEARNE	  (2010,	  S.	  82) 
 
Som Figur 2 visar misstänker författarna att hur väl graden av återförsäljares 
försäljningssystem överensstämmer med tillverkarnas mål kommer att modereras av i 
vilken utsträckning återförsäljarens säljare identifierar sig med två potentiellt 
konkurrerande organisatoriska enheter: tillverkarens varumärke ("varumärke 
identifiering") och återförsäljare ("återförsäljare identifiering"). Detta tyder på att den 
relativa ansträngningen kommer att påverka organisationens varumärkes-och 
försäljningsutveckling och övergripande försäljningsresultat. Slutligen visar Hughes & 
Ahearne:s modell att värdet av varumärkesidentifiering går utöver sitt inflytande på 
försäljarens roll och försäljningsprestation, genom att leda till en positiv identifiering 
kan beteenden skapas som är stöttande för varumärket t.ex.: Att rapportera 
konkurrenskraftiga initiativ som hotar varumärket, korrigera “out-of-stock” situationer 
etc. (Hughes & Ahearne , 2010, s. 86). 
 
“Brand Effort” i Figur 2 avser den kraft, energi eller de aktiviteter som läggs ned av 
försäljaren mot varumärket i förhållande till alla andra märken. Organisationens 
identitet ska vara identifierbar för individer inom ömsesidig differentierings-strategi. 
Som Hewstone & Brown sagt är en bra strategi att nå harmoni i organisationen. Den 
hänvisar till att de sociala identiteterna bör respekteras, hanteras och sträva efter att nå 
harmoni. Detta kommer då att förbättra tvärpolitiska relationer inom organisationen 
vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar till att nå ett gemensamt mål. (Brickson, S. 
& Brewer, M., 2001. s. 56). En stereotypisk bild av hur man ska bete sig i gruppen kan 
skapa harmoni och en strävan för individen att bete sig likadant, i linje med företagets 
mål. Detta skulle kunna handla om att ett företag har ett visst värde de vill kommunicera 
externt och bygger en stereotyp om hur de anställda ska bete sig för att kommunicera 
detta värde. Om t.ex. detta företag har säkerhet som kärnvärde och fokuserar sin interna 
kommunikation kring detta värde samt uppmanar sina anställda att bete sig i linje med 
detta kärnvärde. Det är även av största vikt att VD:n handlar säkert och i olika 
situationer kommunicerar ut detta kärnvärde. Stereotyper kan lättare få fäste om det 
finns ett “rätt” sätt att vara och identifiera sig med inom grupper. Att detta också är en 
fara understryker Ashforth, E. & Johnson, (A., 2001, s. 42, &, Brickson, S. & Brewer, 
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M., 2001. s. 51). Individer är även mer benägna att engagera sig i vissa beteenden när de 
tror att dessa beteenden kommer att leda till värdefulla resultat (Bandura 1986, s. 25). 
En positiv relation mellan förväntade utfall och jobb relaterat beteende har rapporterats i 
flera studier (Frayne & Geringer, 2000). 
 
Hughes & Ahearne (2010, s. 90) fann i sin forskning att tillverkare (organisationer) 
bidrar när försäljningskåren hos återförsäljare identifierar sig med organisationens 
varumärke. När säljkåren identifierar sig mer med varumärket medförs en känsla av 
gemensam mening med varumärket och en tillhörande inre motivation att agera i linje 
med varumärket (företaget). Det skapas således en relation mellan försäljare och 
varumärke. (Hughes, 2013, s. 3). De definierar varumärkesidentitet som: i vilken 
utsträckning en person definierar sig själv av samma attribut som hen anser definieras 
av varumärket (Hughes & Agearne, 2010, s 84). Även om de inte hittade någon positiv 
relation mellan varumärkets extra roll och varumärkes prestation påvisar de ändå att det 
kan vara en indikator och funktion av dessa stödjande beteenden. Detta är viktigare för 
varumärken i det långa loppet och inte en omedelbar effekt på kort sikt, vilket var det de 
mätte. Exempelvis: Även om det är långsiktigt fördelaktigt för varumärket, är det 
mindre troligt att försäljarna "pratar upp" samt försvarar varumärket för sina kontakter 
(vänner, familj, kunder och ledning etc.) och ser en direkt effekt på varumärkets 
försäljning. Detta kan dock enbart baseras på den aktuella perioden och under de 
förhållanden Hughes & Ahearne (2010) utförde sin undersökning. (Hughes & Ahearne, 
2010, s. 90). Hughes & Ahearne (2010) ger begreppet extra vikt i relation till 
organisations identitet förenligt med Ullrich et al.:s (2007, s. 12) identitets 
matchningsprincip, vilket tyder på att relationen mellan identifikation och relevanta 
beteenden är starkare när de behandlar samma kategorisering. (Hughes & Ahearne, 
2010, s. 86; Ullrich et al, 2007, s. 12) 
 
Förhållandet mellan den tvärpolitiska skillnaden och skillnader inom gruppen förklarar 
och kan avslöja för oss vad som är prototypen (Moreland RL, Levine MJ, McMinn JG, 
2001. s. 96) i gruppen (Hogg & Terry, 2001, s. 5). Prototyper är bilder i våra huvuden 
om hur saker och ting ska vara, se ut från våra egna individuella paradigm (Moreland R. 
L., Levine M. J., McMinn J. G., 2001. s. 96) i gruppen (Hogg & Terry, 2001, s. 5). En 
prototyp kan också skilja grupper från varandra. Genom att veta detta, kan 
organisationen underlätta enklare harmoni mellan grupper och deras relationer till 
organisationen, inklusive varumärket. (Ashforth, E. & Johnson, A., 2001, s. 39, 45). 
Detta betyder att ifall försäljaren har en positiv prototyp av varumärket de säljer och 
relaterar till varumärkesgruppen så känner de sig mer harmoniska och anses då av oss 
identifiera sig mer med varumärket, vilket sedan antas leda till en ökad försäljning.  

3.4.3 Varumärkesidentitet och känslor 

Att psykologiskt associera sig med attraktiva och distinkta externa enheter hjälper till att 
bygga den positiva självkänsla som individer strävar efter (Tajfel och Turner 1986, s. 
51). Varumärkesidentifiering avses en stark psykologisk sammankoppling med ett 
varumärke. Individer identifierar sig med varumärken som återspeglar, förstärker eller 
förbättrar deras självidentitet (Kuenzel och Halliday 2008, s. 293). Men, enligt Hughes 
(2013) kan individer gilla många saker som de inte nödvändigtvis identifierar sig med, 
men det är osannolikt att de identifiera sig med något de inte gillar. (Hughes, 2013, s. 
6). Hughes (2013) uppmärksammar även att människor som vill bygga goda självbilder 
är benägna att identifiera sig med “enheter” som de har positiva känslor till och som de 
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tror andra delar. Enheter kan tolkas som en grupp av människor. Individer som 
identifierar sig med ett varumärke som uppfattas positivt kan således uppleva en 
starkare självkänsla (Donavan et al. 2006. p. 128). Enligt Brakus et al,. (2009) kan ett 
varumärke uppfattas och konceptualiseras som förnimmelser, känslor, kognitioner och 
beteenden som stimuli. Dessa stimuli är kopplade till ett varumärkes design, identitet, 
förpackning, kommunikation och miljö. (Brakus et al, 2009, s. 52). Vi skiljer mellan 
företagets varumärke och produktens varumärke. Företagets varumärke bygger i stor del 
på en historia och representerar människor, värderingar och kompetens. Detta kan inte 
ett produktvarumärke i samma utsträckning. Starka företagsvarumärken får sina 
medarbetare att använda det till att uttrycka sin egen identitet. (Leidenkrantz, 2012, s 
15). Men hur uttrycker man denna identitet ifall man behandlar flera varumärken och 
samtidigt är en återförsäljare och måste uttrycka återförsäljarens historia och identitet? 
 
Gällande företagets och organisationens identitet har Hughes & Ahearne (2010) 
demonstrerat genom social-identitets-teori och organisationsidentitet att försäljare kan 
identifiera sig i olika grad till det varumärke de säljer och att detta kan påverka 
försäljningen och dess beteende i varierad grad. Dock undersöker studien inte vad som 
bidrar till: i vilken grad försäljaren identifierar sig med varumärket (och dess 
bakomliggande process.) Inte heller  den varierande dynamiken inom kontexten 
försäljaren agerar inom vid beslutsfattande undersöks av Hughes och Ahearne (2010), 
men de belyser och avslöjar en potentiell väg som varumärkesuppfattning tar och hur 
den kan leda till säljarens insats (Hughes & Ahearne, 2010, s. 92-93). 
 
Säljkåren och marknadsföringsavdelningen är båda förmedlare av varumärket men har 
sällan direkt interaktion med varandra. Säljkåren har ett ansvar för produktens “push” 
marknadsföring. Detta genom ständiga relationer med kunder och deras kontinuerliga 
ansvar att agera indirekt marknadsförare (som företagets ansikte utåt) vid tidpunkten för 
kundinteraktion. (Hughes, 2013, s. 1). En eventuell brist på interaktion mellan 
säljkårens varumärkesförmedlande och marknadsavdelningens, väcker misstankar om 
att säljkårens interaktion med varumärkesstrategin kan innehålla brister, som i sin tur 
kan påverka försäljning. Gällande återförsäljares identifiering visar Hughes & Ahearne 
(2010, s. 85) att ifall återförsäljarnas identifierar sig mycket med distributörerna blir 
distributörernas intressen mål mer framträdande och därmed blir varumärkets relativa 
prestation beroende av om målen för varumärket stämde överens med målen för bolaget 
i fråga. Om ett styrsystem stöder varumärket, kommer en säljare som starkt identifierar 
sig med distributören sannolikt öka prestationen för varumärket den behandlar. Omvänt 
gäller också, om kontrollsystemen inte stöder varumärket (dvs. de fokuserade i stället på 
andra varumärken inom försäljaren portfölj), kommer distributörens återförsäljares 
minskade identifikation att minska varumärkets totala prestation till förmån för de andra 
varumärken som distributören och återförsäljaren behandlar i sin portfölj. (Hughes & 
Ahrne, s. ibid) 
 
Gilly och Wolfinbarger (1998) fann att de anställda uppmärksammar företagets 
marknadsföring och utvärderar sig själva utifrån: noggrannhet (s. 74-77), värde 
överensstämmelse (kongruens) (s. 77-79), effektivitet (s. 79-81), med positiva 
utvärderingar som bidrar till en känsla av organisations-tillhörighet och stolthet (s. 82). 
Författarna visar även att beslutsfattare och anställda utvärderar marknadsföring 
annorlunda.  
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Dutton et al, (1994) har föreslagit att ju större synlighet av en medlemsanknytning till 
en “enhet” eller grupp, desto starkare är relationen mellan den upplevda attraktiviteten 
av företagets image och medlemmens identifikation med denna enhet och grupp (Dutton 
et al. 1994, s. 252). Säljare är utan tvekan synliga representanter för ett varumärke, med 
täta kontakter med köpare och allmänheten i stort och torde därför således också vara 
under ständig av påverkan av företaget och allmänhetens uppfattningar om varumärkets 
identifiering. 
 
Vidare visade Yaniv & Farkas (2005, s. 459) på en korrelation mellan personens känsla 
av tillhörighet till ett företag, en anställds perception av varumärket samt kundens 
perception av varumärket. Det är alltså viktigt att individuella värderingar och företagets 
värderingar stämmer överens. Cabel & DeRue (2002, s. 882) fann att när de anställda 
inte delar organisationens värderingar de är mindre benägna att identifiera sig med 
organisationen, mindre tillitsfulla gentemot organisationen och mindre benägna att 
stanna i organisationen. Och Chatman (1989, s. 346) hävdar att överensstämmandet 
mellan den enskilde medarbetaren värden och organisatoriska värden kan förutsäga 
anställdas tillfredsställelse, engagemang och omsättning. Detta påvisar onekligen på 
värdet mellan försäljares värderingar och företagets värderingar kan påverka 
försäljningen, speciellt ifall det gäller återförsäljare, då distansen till företaget är större 
samt att de behandlar flera varumärken samtidigt. Enligt Yaniv & Farkas kommer en 
hög, så kallad, POF (Person Organization Fit) att leda till en högre identifiering av de 
anställda med de mål och värderingar samt beredskap att göra fler insatser och extra 
arbete. Det vill säga när det skapas en likvärdighet mellan företagets varumärkesvärden 
och värderingar och den anställdas personliga värderingar kommer den anställda att 
identifiera sig mer med företagets varumärke och därmed även bli mer benägen att 
projicera och överföra varumärkets värderingar mot kunden. (Yaniv & Farkas, 2005, s. 
449). För att uppnå en hög grad av överensstämmelse mellan den anställda individens 
värderingar och företaget vars varumärke den anställda behandlar är det viktigt att skapa 
en kultur och värderingar som den anställda känner sig bekväm med. När varumärkets 
värderingar, som ledningen önskar överföra till kunderna avspeglar den organisatoriska 
kultur och värderingar, passar med den anställdas kommer det vara lättare att överföra 
till kunden. En så kallad hög POF har då uppnåtts. Som ett resultat kommer kunderna 
kommer att uppfatta varumärkets värdena på liknande sätt som de anställda uppfattar 
dem, följden blir att varumärkespositionering stärks. (Yaniv & Farkas, 2005, s. 459). 
Det är alltså en viktig förutsättning för att försäljarna ska fungera som 
varumärkesförespråkare och kontaktytor för varumärket att de matchar dem som 
individer och varumärkets värden för att varumärket ska prestera högt (Harris & De 
Chernatony, 2001, s. 453; Yaniv & Farkas, 2005, s. 459). Det som skulle kunna stå i 
vägen för att försäljarnas värderingar inte korrelerat med varumärkets är en hög 
personalomsättning, ifall varumärkets kärnvärden ändras ofta, när varumärkets externa 
kommunikation i form av reklam etc. inte korrelerar med den interna kommunikationen 
vilket resulterar i ett splittrat budskap mot försäljaren.   
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4 Utgångspunkter  

I detta avsnitt bekantar vi läsaren med den metod som har valts för att uppnå vårt syfte 
med studien. Kapitlet inleds med författarnas egna teoretiska och praktiska 
föreställningar, följt av en förklaring av valet av metod och djupare utforskning av en 
metod som har valts vid analysera samt information som författarna samlat in för att 
utöka vår ämneskunskap. Här presenteras även författarnas förförståelse, 
verklighetsuppfattning, förhållningssätt till vetenskapen, teoretiskt angreppssätt till 
ämnet, den teoretiska referensramen och hur vetenskapliga artiklar, undersökningar 
och kunskap har sökts. För att kunna förklara och förstå undersökningen måste vissa 
antaganden göras om hur verkligheten är beskaffad och relationen till den. Dessa 
antaganden fungerar som en vägledning för oss som kunskapsskapare (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s. 21).  

4.1 Förförståelse 

Vi väljer att dela in vår förförståelse enligt Johansson Lindfors (1993, s 76) i en 
förstahandsförståelse och en andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen syftar till den 
upplevda personliga erfarenhet vi som författare har inom det aktuella ämnet vi 
studerar.  
 
Lundgren har en tvåårig praktisk erfarenhet av försäljning med hitta.se och Dagens 
Industri som uppdragsgivare. Vidare har Lundgren erfarenhet av 
reklambyråverksamheten och praktiskt arbete med utveckling av marknadsplan och 
varumärkesstrategi för företag och organisationer. Falklind har erfarenhet av Case 
tävlingar för KPMG, Sustainergies Cup, CBS Beat The Elite samt Umeå Business 
Challenge. Vilka även de inkluderat och generat praktisk erfarenhet av 
varumärkesstrategi och försäljning. 
 
Verklighetsuppfattning är enligt vår mening påverkad av dessa praktiska erfarenheter. 
Vi tror erfarenheterna är till fördel vid införsäljning av studien och sedermera 
kontinuerlig dialog med våra samarbetspartners. Förförståelsen påverkar också hur vi 
ser på värdet av studien. Från egen erfarenhet från försäljning kan vi se en bristfällig 
kontakt mellan försäljare och marknadsavdelning. Utifrån dessa praktiska erfarenheter 
kan vi se att varumärket kommunicerats otydligt internt, vilket vi också tror får 
konsekvenser för företagets totala försäljning. Detta underbygger givetvis vår egen syn 
på vikten av vår studie. Åsikterna är således subjektiva och baseras på de erfarenheter 
bägge författarna tidigare haft. Detta innebär att andra kan uppleva vikten av vår 
problemet annorlunda beroende av på deras subjektiva verklighetsuppfattningar. Därför 
har vi samlat in en stor kvantitet av vetenskapliga referenser som ställs i kontrast 
gentemot detta ställningstagande.  
 
Andrahandsförståelsen syftar till den kunskap och erfarenhet som genererats av 
läroböcker, artiklar, rapporter och föreläsningar etc., dvs. det teoretiska underlag som 
författarna tidigare inhämtat. Bägge författarna har studerat marknadsföring på D-nivå. 
Gemensamt är också Service Marketing och Marketing Ethics på C-nivå vid 
Handelshögskolan i Umeå. Vidare har en av författarna studerat marknadsstrategi och 
varumärkesstrategi på D-nivå på University of Wollongong. Kunskap om identitetsteori 
och  gruppsykologi inhämtad från Umeå Universitet innehas av den andra författaren. 
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Den teoretiska förkunskapen för varumärkesstrategi, marknadsföring och identifiering 
uppskattas således vara god. Detta innebär att vi som författare är vana att använda vissa 
teoretiska grundbegrepp relaterade till dessa forskningsområden. Begreppen kommer att 
förklaras i den mån vi anser nödvändigt för en läsare med högskoleutbildning.  
 
Vår teoretiska utgångspunkt inom försäljning är emellertid betydligt mer begränsad än 
för varumärkesstrategi och marknadsföring. Ingen av författarna har tagit 
universitetsbaserade kurser inom ämnet vilka inte heller ingår i författarnas valda 
program; Civilekonom med inriktning mot Service Management eller 
Civilekonomprogrammet. Den begränsade teoretiska utgångspunkten för 
försäljningsteori har inneburit att mycket tid har använts till en grundlig genomgång av 
försäljningsrelaterad teori kopplad till vårt syfte.  

4.2 Verklighetsuppfattning 

Då vi är kunskapsskapare i detta examensarbete och bedriver kunskapsutveckling 
kommer vår syn på kunskap och position till verkligheten att påverka detta 
examensarbete elementärt (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 21). Gällande vår 
verklighetsuppfattning, vår ontologiska position, syn på hur världen eller tingen är 
beskaffade samt vilka deras väsensbetingade drag är har vi båda en mer 
socialkonstruktivistisk syn på kunskap. Som författare av denna studie har vår tidigare 
förförståelse och kunskap påverkats av sociala kontexter. De sociala kontexter vi 
påverkats av är bland annat språket inom akademin som vi fostrats inom de senaste 
åren, teknologin vi omges av och det sociala liv vi har. (Wenneberg, 2000, s. 29-30, 92-
93; Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 81). Detta synsätt benämns även av Arbnor & 
Bjerke (1994) som social konstruktion och innebär just att verkligheten konstrueras av 
människor i samhället. 
 
Vår ontologiska ståndpunkt kommer därav att vara mer hermeneutisk då vi ser 
människor som en aktiv företeelse där de kan handla i linje med sina intentioner vilket 
karaktäriserar hermeneutiken (Johansson Lindfors, 1993, s. 41-42). Dock har vi även en 
viss positivistisk ontologisk ståndpunkt som genomsyrar i större grad den kvantitativa 
undersökningen, även där kan vi finna hermeneutiska drag i tolkningarna i analysen av 
siffrorna. Vi observerar inte respondenterna utan deras vetande, istället får de fylla i en 
enkät vilket ökar deras medvetenhetsgrad av själva undersökningen. På så sätt får vi ett 
mindre objektivt data. Även det faktum att bilföretagen, vars produkter respondenterna 
behandlar, står som avsändare kan påverka hur respondenterna fyller i enkäten. 
Positivismen tar även uttryck i bakgrunden då vi kommer att beskriva den essentiella 
organisationen i fråga i helhet, där vi kommer att sträva efter att återskapa en så objektiv 
bild som möjligt av företaget. Ett sätt att hantera tolkning är enligt Gummesson (2003, 
s. 484) att luta sig mot hermeneutik, vilken har sin grund i språk- och texttolkning och 
syftar till att skapa förståelse genom att tolka fenomen i verkligheten.  
 
Vi ser även i linje med Immanuel Kants fenomenvärld att vi uppfattar världen subjektivt 
och individuellt. Detta är även någonting som Arbnor & Bjerke (1994 s. 86, 269) 
diskuterar. Arbnor & Bjerke (1994) tar även upp att verkligheter kan överlappa varandra 
beroende på aktörerna i den, någonting vi håller med om. Då vi finner oss i en 
akademisk kontext när vi skriver och kommer att operera en studie i en miljö som lutar 
mer åt det praktiska ser vi att detta kan påverka kommunikationen mellan aktörerna som 
berörs. Detta gäller och innefattar respondenterna, handledare, ledningen på företaget vi 
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undersöker och självklart läsaren. Det är dock vår tro, i linje med Arbnor & Bjerke 
(1994, ibid) att då båda har arbetat och har erfarenhet inom den mer praktiskt lagda 
världen kommer detta kunna underlätta kommunikationen och minimera risken för 
missförstånd och misstolkningar. I examensarbetet kommer vi med ett analytiskt synsätt 
även söka efter kausala samband (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 174-175), någonting som 
vi har i stor utsträckning erfarit inom våra studier. 

4.3 Angreppssätt 

En deduktiv ansats illustrerar ett angreppsätt där forskare går “från teori till empiri” 
(Jacobsen, 2002, s. 34). Dess motsats; den induktiva ansatsen, används ofta vid 
kvalitativa studier vilken alltid utgår från ett problemområde som sedermera 
sammankopplas med relevanta teorier. (Bryman & Bell, 2003, s. 25; Jacobsen, 2002, s. 
35). Den största skillnaden mellan den deduktiva och den induktiva ansatsen är hur 
öppna vi som forskare är för ny information (Jacobsen, 2002, s. 45). I denna studie 
inhämtar vi information från tre områden: två intervjuer med marknadschefer, 183 
enkätsvar samt insamling av teoretiskt material. I examensarbetet utgick vi från ett 
praktiskt problem grundat i egna erfarenheter (vilket illustrerar det induktiva 
angreppssättet) för att sedermera addera kunskap från teorin som starkt bidrog till hur 
enkätundersökningen utformades (vilket illustrerar den deduktiva ansatsen). Studien 
innehåller både kvalitativa intervjuer och kvantitativa resultat från enkäter. Intervjuerna 
och enkäten är utvecklade från ett till största del deduktivt perspektiv. Dock vill vi 
notera det induktiva inslaget med hänvisning till uppsatsförfattarnas praktiska 
erfarenheter och iakttagelser som starkt legat till grund för frågeställningens 
utgångspunkt rörande varumärkeskunskap. Vi går således från empiri till teori och från 
teori till empiri i en växelverkan. Utifrån ovan anser vi att vår studie befinner sig i 
gränslandet däremellan, även kallad abduktion, vilket helt enkelt är en blandning av de 
två tidigare beskrivna ansatserna. Inom abduktionen sker alltså en växelverkan mellan 
de bägge utgångspunkterna. (Olsson & Sörensen, 2011, s. 47). Även Jacobsen (2002, s. 
43) talar om att man inte behöver välja mellan induktionen och deduktionen utan kan ha 
en mer eller mindre öppen insamling och ansats. Som är “både-och” (Jacobsen, 2002, s. 
39). 
 
Kombinationen av olika ansatser med en kvantitativ och kvalitativ metod där vi uträttar 
flertalet del undersökningar i samma studie anses vara idealet. (Jacobsen, 2002, s. 151). 
Utifrån detta kan ett bättre frågeformulär konstrueras då information från det kvalitativa 
underlaget ligger till kunskapsbakgrund. (Jacobsen, 2002, s. 151).  
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5 Praktisk metod 
Nedan vill vi redogöra för den metodologi studien är uppbyggd på samt vilka 
urvalsdesigner och statistiska modeller vi använt oss av för att analysera data. Vidare 
vill vi beskriva populationen och redogöra för de etiska antaganden vi tagit ställning 
till,  inom ramen för denna studie.  

5.1 Val av metod 
Bryman & Bell (2007) sammanfattar kvantitativa och kvalitativa undersökningar som 
två olika forskningsstrategier som skiljs åt av teorins roll samt kunskapssynen. Trots 
inriktningsskillnader kan de två olika strategierna många gånger till fördel kombineras i 
en och samma studie (Bryman & Bell, 2007, s. 41). För att besvara vår frågeställning 
kommer en kvantitativ metod att användas. Den kvantitativa forskningen har oftast en 
deduktiv ansats, positivistisk ståndpunkt och en objektiv verklighetssyn (Bryman & 
Bell, 2007, s. 40). Men för att kunna skapa enkäten optimalt behövde vi information 
från våra samarbetsföretag Audi och BMW vilket kräver en kvalitativ metod. Intervjuer 
med BMW:s marknadschef Fredrik Ellsäter samt Audi:s marknadschef Nils Simonsson 
utfördes. Intervjuerna låg till viss del till grund för vår enkätutformning och gav oss 
viktig information om företagens kommunikation med återförsäljarna samt eftersträvade 
varumärkesprofilering. Detta är nödvändig information för att vi ska kunna genomföra 
vår kvantitativa studie med god precision, särskilt vad gäller mätning av försäljares 
varumärkeskunskap.  Vi vill betona att denna information inte kunde återges via 
exempelvis hemsidor eller interna dokument eftersom vi eftersträvade en mer holistisk 
bild av företagens varumärkesprofilering och verksamhet.   

5.1.1 kvantitativ metodologi 

Utifrån vårt syfte och frågeställning är den kvantitativa metoden mest fördelaktigt., 
detta då syftet ämnar att mäta försäljningssiffror. Vår kvantitativa strategi består av 
elektronisk distribution av en enkät med bakgrundsfrågor, uppskattningar, men till 
största delen av ordnialskalor mellan 1-7. En enkät är en formaliserad ram frågor och 
skalor för att generera primära data (Shiu et al., 2009, s. 329). Bryman & Bell (2007, s. 
153) påvisar att en enkät inte ger respondenterna möjlighet att utveckla svaren vidare 
och vi som författare kan inte gå djupare in i respondenternas känslor och attityder 
gällande frågan. Detta är något som kan uppnås genom att använda en induktiv metod 
och en kvalitativ metod. Om vårt syfte var att samla information som innehåller djupare 
kunskap, om respondenternas attityder, övertygelser och känslor, skulle en kvalitativ 
metod ha varit lämpligare för oss att använda, någonting som vi kommer att föreslå till 
framtida forskning. 
 
I valet om det skulle vara en kvalitativ intervjustudie eller en kvantitativ enkätstudie 
gick författarna igenom tre stycken frågor: Vem skall undersökas? Vad skall 
undersökas? Hur skall undersökningen göras? (Dahmström, 2005, s. 54). 
Rampopulationen var försäljarna hos de studerade företagen. Då syftet även innefattade 
försäljningssiffror eller uppskattad försäljning ansågs att en kvantitativ studie var 
optimalt för att undersöka problemet. Vi ser tillsammans med Shiu et al. (2009, s. 226) 
att de största fördelarna med att utföra undersökningen via en webbenkät är fasta och 
låga kostnader, förmåga att mäta stora prover, inga geografiska begränsningar, gott om 
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tid för svaranden att gå igenom frågorna och den enkla administrationen. De nackdelar 
som kan påverka forskningen är begränsad mängd frågor, ingen möjlighet för 
respondenterna att se forskaren och det faktum att de tillfrågade identitet är okänd Shiu 
et al. (2009, s. 226). När det gäller vår valda metod anser vi att fördelarna vi upplevt 
kommer att överstiga de upplevda nackdelarna. Vi ser dock att vår studie kan ligga till 
grund för fortsatta kvalitativa studier som mäter varumärkeskunskap och 
varumärkesidentifikation mot andra utgångspunkter än försäljningssiffror. 
 
När vi ska analysera resultaten från empirin kommer vi att göra generaliseringar 
(Bryman & Bell, 2007, s. 343). Resultaten bygger på giltiga deduktiva element då 
resultaten är generellt tillämpliga (Shiu et al., 2009, s 173,. 226, Bryman & Bell, 2007, 
s. 343).  

5.2 Operationalisering 
5.2.1 Datainsamling, population och urval 

Att göra en studie på en hel population bestående av tusentals individer är svårt, 
tidskrävande och ofta kostsamt. Att genomföra en omfattande studie skulle självklart på 
ett bättre sätt spegla den population som avses undersökas. Vi har i denna studie valt 
bilindustrin då vi har sätt att återförsäljares säljare breddar sina varumärkesportföljer i 
spåren av bilbranschens konsolidering. Utifrån denna population gjorde vi ett 
bekvämlighetsurval av fyra stycken företag inom bilbranschen (Bryman, 2011, s. 194). 
Införsäljningen skedde via telefonsamtal och mail till Audi, BMW, Volvo och Toyota, 
varav de två tidigare nämnda, Audi och BMW, ville inleda samarbete. Vi hade från 
början en målsättning att få med en aktör, men då antalet respondenter/försäljare var allt 
för litet gjordes senare valet att två aktörer skulle inkluderas i studien. Då två aktörer 
involverades i studien genererar detta ytterligare tyngd till och hur generaliserbara 
resultaten är då det möjliggjorde att vissa statistiska tester kunde genomföras, bland 
annat de multipla regressionerna. Att undersöka fler än två aktörer var aldrig aktuellt då 
detta inte skulle vara möjligt utifrån den tidsram som är uppsatt för uppsatsen. Ifall 
andra aktörer inom bilindustrin hade inkluderats hade ett bredare resultat kunnat 
framställas. De två aktörerna som nu medverkar är inom likartat segment inom 
bilindustrin, nämligen premiumklassen. Detta innebar att skillnader mellan de bägge 
aktörerna inte är så stora och att generaliseringar för detta segment är starkare. 
Att inkludera två aktörer möjliggjorde också för en jämförelseanalys mellan aktörerna. 

 
Tabell 1 – Utskick och svar 
 



33	  

I denna studie bestod urvalet av samtliga försäljare och försäljningschefer för BMW och 
Audi vilket totalt resulterade i 422 stycken individer. Från BMW svarade totalt 90 
stycken respondenter av 204 stycken totalt där 81,7 % är försäljare och 18,3% är 
försäljningschefer. Från Audi svarade 93 stycken respondenter av 218 stycken totalt där 
77,8 % är försäljare och 22,2 % är försäljningschefer. Den totala svarsfrekvensen som 
uppnåddes var 43,36 %  vilket gav ett individbortfall på 56.64 % där skillnaden mellan 
de båda företagen var marginell. Audi tilldelade oss listor i Excel med sina återförsäljare 
medan samtliga av BWM:s respondenter manuellt fördes in av författarna bakom 
studien utifrån totalt 40 olika återförsäljarhemsidor. Individbortfallet är enligt 
Dahmström (2005, s. 323) helt förkastligt då det är över 30 %. Konsekvenser med ett 
stort individbortfall kan till exempel vara att studiens resultat blir snevriden 
(Dahmström, 2005, s. 323). Dock anser vi att åtgärder för att minimera individbortfallet 
har gjorts. Bland annat; Introduktionsbrev, skydda mot insyn enligt personuppgiftslagen 
samt sekreteslagen, skicka påminnelsebrev, inte vara förenat med kostnader att delta, 
utlova insitament, avidentifiering av blanketterna (SCB, 2013). För att minska 
individbortfallet hade dock en pilotstudie kunnat genomföras. 
 

5.2.2 Enkätutformning 

Enkätundersökningen inleds med frågor av enklare karaktär för att undersöka 
respondentens kön, befattning samt ålder. Det finns tydliga bevis för att lätta inledande 
frågor ökar möjligheten för att respondenten fullgör hela studien. (Iyengar:  2012) 
Det viktigaste i framtagningen av enkäten var att säkerställa att enkätfrågorna är 
kopplade till den teori vi använt oss av som verktyg för att beskriva och analysera vår 
frågeställning. Detta gjorde vi genom att systematiskt göra en modell, se Figur 3 nedan, 
där vi ville illustrera vilka teoriområden och artiklar som låg till grund till respektive 
frågebatteri (många av frågorna rör samma teoriområde beskrivna utifrån olika 
forskare). Således har alla frågor ett tydligt syfte där vi kan analysera varje svar utifrån 
vår teoribas. 
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FIGUR	  3	  -‐	  ENKÄTENS	  TEORETISKA	  KOPPLING.	  
 
Efter att teorin kopplats till enkäten strävade vi efter att formulera frågorna riktade till 
respondenten. Det är speciellt viktigt att göra enkäten lättförståelig, då respondenterna 
som deltar i undersökningen antogs komma från olika utbildningsbakgrunder och 
variera i exempelvis ålder. Vi balanserade därför enkätens språk och gjorde frågorna 
lättförståeliga och svarbara utan någon teoretisk förkunskap. Samtidigt var vi noga med 
att hålla en seriös akademisk trovärdighet i tillhörande information i koppling till 
enkäten, gentemot våra respondenter. Denna balansering är någonting som vi tror kan 
ha ökat förståelsen samt ökat vikten av enkäten. Inga klagomål angående enkätens 
utformning eller synbara ifyllnads fel, har kommit oss tillhanda.  
 
Vi valde att använda oss av en webbaserad enkät för att effektivt kunna överföra data 
för analysering i SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) och Excel. Genom 
att använda dessa program var det möjligt att genomföra såväl en deskriptiv som en 
korrelerande analys på de olika frågorna. Den webbaserade enkäten innebar också att vi 
enkelt kunde anpassa elektroniska påminnelser till de respondenter som inte avgett svar 
vilket ökade svarsfrekvensen. Webbenkätverktyget vi använde oss av heter 
websurvey.texttalk.se; ett verktyg som var flexibelt och tillät att justera många 
inställningar rörande enkäten såsom estetik, analys och påminnelser m.fl. 
Websurvey.texttalk.se används av forskare på Handelshögskolan vid Umeå Universitet, 
ett verktyg vi fick tillgång till via vår handledare Dr. Johan Jansson. 
 
Webbenkäten konstruerades och kom att bestå av fem sidor med 99 frågor och 
påståenden. Enkätfrågorna bearbetades under en längre tid av uppsatstiden för att 
säkerhetsställa att frågorna hade koppling till undersökningsområdet och att de därmed 
skulle mäta det de var avsedda att mäta. Enkäten var av standardiserad karaktär där 
samma frågor ställdes till samtliga respondenter i samma följdordning. Då enkäten 
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skickades till försäljare som representerade två olika företag så byttes endast företagets 
namn i enkäten. För att undvika missförstånd hade vi en inledande informationstext där 
respondenterna fick instruktioner om vad syftet med enkäten var. Där stod även 
kontaktuppgifter till oss (författarna till studien) samt kontaktansvarig på varje företag. 
Varje fråga inleddes även med en kortare informationstext och kommentar där 
respondenterna fick lättare instruktioner om hur respektive fråga skulle besvaras. 
Någonting som vi anser underlättade förståelsen för enkäten så att respektive fråga 
besvarades korrekt. Enkäten bestod mestadels av slutna svarsalternativ, 95 stycken, 
medan fyra stycken frågor hade ett öppet alternativ då vi antingen inte kunde inkludera 
alla alternativ, ville få en personlig syn eller en öppen kommentar och åsikt. Detta för 
att respondenten skulle kunna få chansen att antingen komplettera, tillägga eller komma 
med åsikter angående enkäten. 
 
Majoriteten av frågorna var en ordinalskala bestod av en sjugradig skala där det lägsta 
värdet (1) motsvarar att respondenten tar helt avstånd från påståendet och det högsta 
värdet (7) motsvarar att respondenten instämmer helt till påståendet. Det fanns även 
frågor där värdet (1) motsvarade antingen: inte alls/mycket lite/mycket dålig eller starkt 
emot, och värdet (7) motsvarade antingen: mycket viktigt/gillar mycket/instämmer 
helt/mycket bra eller påverkar mycket. Om en annan skala och teknik skulle användas 
samtidigt, kan beroende på sammanhanget möjliga resultat skilja sig åt. Vi valde att 
respondenterna inte skulle kunna få alternativet vet ej på någon av frågorna, detta då vi 
ansåg att detta hade ökat risken för att svarsfrekvensen och engagemanget skulle bli 
lägre, vilket skulle inneburit ett sämre slutresultat. 
 
För att försäkra att enkäten var genomförbar och att respondenterna inte hade några 
svårigheter att förstå och besvara frågorna bad vi ett flertal personer, inklusive vår 
handledare samt en erfaren konsult inom området gå igenom en test undersökning och 
bearbeta frågorna innan det slutgiltiga utförandet. Enkäten var hänvisad till BMW:s 
försäljningschef Petter Nordesjö, vilken agerade kontaktperson för vår kommunikation 
med BMW samt Audi:s marknadschef Nils Simonsson för lättare och bättre nå teoretisk 
mättnad, det vill säga att ny data inte nämnvärt skulle påverka resultatet (Bryman & 
Bell, 2005, s. 449).  

5.2.3 Etiskt förhållningssätt 

I detta avsnitt vill vi beskriva våra etiska utgångspunkter vid utförandet av denna studie.  
	  
Vi understryker att det aldrig varit vår mening att skada, kränka eller på annat sätt 
emotionellt åsidosätta någon av de respondenter vi behandlat under studien. Därför 
informerades våra respondenter väl om undersökningens syfte, något som också 
Ejlertsson (2005, s. 29-30) betonar vikten av. Ett informationsavsnitt ingick i våra 
mailutskick samt i enkäten där information om respondenternas anonymitet  
klargjordes. Informationen finns att läsa i som utskickat i sin originalform i Appendix 2. 
 

Ejlertsson (2005, s. 26) diskuterar etiska förhållanden kring påminnelsefrekvens. 
Ejlertsson (2005, s. 26) rekommenderar att inte skicka ut mer än två enkätpåminnelser. 
Vi skickade ut tre enkätpåminnelser vilket också resulterade uttryckt irritation från tre 
av de 415 tillfrågade försäljarna. Det finns också grund att tro att fler uttryckt irritation, 
som inte nått oss. Vårt originalutskick och de två första mailutskicken innehöll 
uttryckligen att enkäten skulle besvaras och detta innan angett slutdatum. Vi tror att vår 
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svarsfrekvens på 43,36 % på en webbenkät till okända respondenter byggde mycket på 
denna retorik. Att tolka med etik på områden kan våra metoder emellertid påvisas som 
väl offensiva. Barry Schwartz diskuterar i sitt kända TED-talk från 2009 vår 
försummade vishet och vädjar till en "praktisk visdom". Schwarts menar att regler och 
incitament ofta misslyckas och att praktisk vardagsvisdom borde underbygga våra 
beslut. (Schwartz, 2009) Vi vill försvara vårt agerande med vetskapen om att budskap 
måste anpassas efter målgrupp där en alternativ metod enligt oss inte genererat samma 
effekt och därmed  underminerat studiens utfall. 

Full anonymitet för samtliga respondenter råder genom hela studien. Alla svar är 
kodade och enkäten är skyddad med lösenord som bara innehas av författarna. 
Respondenternas svar behandlas strikt konfidentiellt och i enighet med 
personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt personuppgiftsförordningen (SFS 
1998:1191). Det ligger heller inte i vårt intresse att på något sätt ställa ledande frågor till 
våra respondenter. Enkäten består av påståenden, som ibland vänds för att öka studiens 
trovärdighet. All information finns att hämta i uppsatsen och i appendix.  

Vi är alla Josef K., brukar det heta; men det är i så fall lika sant att vi alla är domstolen som dömer 
honom. Vi vill uppmärksamma uttolkaren av denna studies diskussion och resultat att det är 
människor vi behandlar och undersöker. Vi vill därmed uppmärksamma läsaren om just detta 
faktum, att slutsatserna som kan dras från diskussionen och resultatet kan uttolkas på ett icke 
moraliskt och etiskt korrekt sätt så att de människor vi undersöker, alltså försäljarna, kan utsättas. 
Ett scenario skulle kunna vara att företagen skulle intensifiera intern marknadsföring eller 
använda sig av andra metoder för att öka kunskapen om varumärket och/eller graden av 
identifikation av företaget hos försäljarna för att öka försäljningen. Dock skulle detta eventuellt 
”hjärntvätta” försäljarna och utsätta dem för en miljö som icke är så etiskt korrekt. Vi vill därmed 
rekommendera läsaren och användaren av de slutsatser som kan uttolkas att luta sig mot en 
dygdetik som beaktar ett brett spektra av människor och miljö. 

5.2.4 Enkätutskicket 

Enkätundersökningen skickades ut till samtliga 422 respondenter den 2/4 2013 klockan 
08:00. Klockslaget ansåg vi vara viktigt av flera anledningar. För det första antog vi att 
reklamutskick, spam och vanliga mail blandades och att det inte var helt ovanligt att en 
person kunde öppna sin mailinbox och mötas av flertalet olästa mail. Därav skickade vi 
mailet i början av dagen så att det skulle hamna högre upp i mailboxen, vilket vi tror 
ledde till en ökad svarsfrekvens. För det andra så antog vi även att flertalet bilförsäljare 
hade mer tid på morgonen då det enligt oss inte borde vara lika många kunder i 
bilhallen. Utskicket innefattade även som tidigare nämnt ett informativt mail där 
respondenterna kunde läsa kort om syftet med studien, att det var i samarbete med 
respektive företag, studieförfattarnas kontaktuppgifter, att de kunde ta del av resultatet 
ifall de ville, samt att de var anonyma. Vi underströk även att deras svar var viktiga 
samt delgav uppskattad tidsåtgång. Detta gjorde vi för att betrygga respondenten och 
betona seriositeten.  
 
Den 9 april 2013 hade vi fått 85 stycken svar. En påminnelse till de respondenter som 
inte hade fyllt i enkäten skickades och en deadline lades till den 16/4 2013. Detta gjorde 
vi för att öka antalet inkommande svar. Den 12 april hade vi fått in 138 stycken svar, vi 
bestämde oss då att skicka ut ännu ett påminnelsemail. Detta gjorde vi då vi såg att 
frekvensen av antalet svarande var som högst nära inpå påminnelsemailet samt med 
bakgrund av tidigare resonemang gällande att respondenternas mailbox antogs fyllas 
snabbt med diverse andra utskick. Morgonen den 16 april skickade vi ut ett sista 
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påminnelsemail med deadlinepåminnelse och uppnådde totalt i slutet av dagen 183 
stycken svar. 
För att öka svarsfrekvensen på enkäten bad vi företaget, BMW och Audi, att lotta ut ett 
incitament. BMW lottade vi ut en weekend med en av deras BMW bilar samt 
biobiljetter. Med Audi lottade vi ut ett 1500 kronors presentkort som kan användas i 
Audi Collection shop samt biobiljetter. Detta skulle dock kunna påverka vilka 
respondenter som medverkade i studien och vilka som inte valde att medverka. Då fallet 
skulle kunna vara så att enbart de som var till större grad lockade av incitamentet 
medverkade och därmed blev det inte ett lika slumpartat urval av populationen. 
 
Kodning av svaren 
I SPSS har all data kodats och grupperats. Detta för att underlätta bearbetningen av data. 
 
Bortfall enkät 
Vår enkätundersökning har inget partiellt bortfall över huvud taget. Med partiella 
bortfall syftar vi på uteblivna svar på specifika frågor. Detta tror vi beror på att 
respondenterna betrodde studien och såg den som seriös, enkätfrågorna var förståeliga, 
att enkäten var lätt att fylla i, tidpunkten de flesta svarade var en tid då de själva hade 
utrymme, att enkäten inte tog mer än 10 minuter samt att frågorna var obligatoriska att 
svara på. Även individbortfallet var relativt lågt. Med individbortfall syftar vi på de 
respondenter som valt att inte delta i studien och således inte har besvarat våra 
enkätundersökningar. Konsekvenserna av bortfallen anser vi inte påverka studiens 
resultat avsevärt. Enkätens utformning finner du i sin helhet i Appendix 1. 

5.2.5 Intervjuguide och tillfälle 

Det teoretiska underlaget som ligger till grund till intervjun kommer från teorikapitlet 
presenterat tidigare. Intervjuerna med BMWs marknadschef Fredrik Ellsäter samt 
Audi:s marknadschef Nils Simonsson utgick från en semistrukturerad intervju där vi 
ställde vissa redan förvalda frågor (Wengraf, 2001, s 12-13). Fredrik Ellsäter 
intervjuades på BMW:s huvudkontor i Stockholm den 26 mars 2013. Nils Simonsson 
intervjuades via telefon den 6 maj 2013. Vid första intervjutillfället med Ellsäter var 
utgångspunkten att enbart BMW skulle undersökas. Vi insåg emellertid att antalet 
respondenter hos enbart BMW var för lågt, var på vi valde att även inkludera Audi. 
Detta var också anledningen till det stora tidsspannet mellan intervjuerna. Via 
telefonkontakter gav Simonsson oss all nödvändig information om Audis varumärke 
vilket möjliggjorde att vi i ett tidigare skede kunde gå ut med enkäten. Denna 
information kompletterades sedermera med en komplett intervju efter enkätutskicket 
vilken även adderade bakgrundsinformation. Detta påverkade inte enkätutformningen. 
Gällande intervjuerna har vi gjort ett strategiskt urval av respondent, då vi bedömer att 
marknadschefen är den mest relevanta respondenten att generera den kunskap som är 
nödvändig för studien. (Johannessen & Tufte (2003, s. 84). Gällande intervjun är 
diskursen mellan det teoretiska språket och “the social class” en viktig punkt att ta i 
beaktande. Indikatorerna som avslöjar den sociala klassen kan dock vara svåra att se. 
Wengraf belyser att vid intervjuer att man bör förtydliga alla ord så att alla kan förstå 
och att den sociala “klassen” inte ska spela någon roll. (Wengraf, 2001, s. 53).  
 
Wengraf belyser även problematiken med vad som undersöks spelar roll på 
komplexiteten, att undersöka någons adress eller kön är relativt lätt, men att undersöka 
någons sociala klass, sexuella läggning eller ideologi ett mer delikat problem och kräver 
flera så kallade empiriska indikatorer. Vi anser att ett företags identitet, som vi 
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undersöker, är ett lika delikat problem som de senare nämnda och att det kräver flera 
frågor som mäter samma sak för att verkligen fånga essensen. Wengraf belyser även att 
det finns ett gap mellan de empiriska bevisen och de teoretiska koncepten som 
presenterats. Vidare menar han att forskare ska kunna argumentera och rättfärdiga 
varför man belyst vissa fynd som kommit upp under intervjun samt varför vissa frågor 
ställts. (Wengraf, 2001, s. 54).  Det är även viktigt att man pratar på intervjupersonens 
“språk” för att minska missförstånd (Wengraf, 2001, s. 64). Redan i de inledande 
samtalen med BMW, Fredrik Ellsäter samt Audi, Nils Simonsson, noterade vi att bägge 
parter var trygga i ett akademiskt språk och vi förstod varandra väl.  Wengraf belyser 
även en fara vid intervjuer att det finns ett gap mellan de empiriska bevisen och de 
teoretiska mätvariablerna, “one must always be prepared to argue over the gap” (s. 54). 
Det är dock möjligt att missförstånd och förståelsegap kan ha uppstått under samtalen 
och intervjun med samtliga på BMW och Audi av skäl vi inte är medvetna om. Vi 
minimerar emellertid risken genom att ta del av skrivna rapporter som ytterligare 
försäkrar och bekräftar det muntliga budskapet inhämtat utifrån intervjuerna med BMW 
och Audi. 

5.2.6 Operationalisering av teorier 

Nedan vill vi redogöra för hur vi har operationaliserat, studiens teorier.  

Miljö 
Operationaliseringen av miljö skapades utifrån Dunlaps et al, (2000, s. 433) frekvent 
citerande artikel :Measuring Endorsement of the New Ecological Paradigm: A Revised 
NEP Scale. Utifrån 15 påståenden valde vi ut fem, för studien och respondenterna 
relevanta samt lättförståeliga påståenden. Detta för att mäta försäljarnas attityder till 
miljöproblematik. Frågan utgörs av fråga 24 i enkäten.  
 
Varumärkeskunskap 
Varumärkeskunskapen operationaliserades genom ett egen konstruerat kunskapstest 
inspirerad av Yaniv & Farkas Person organization fit (POF) (2005, 450). Till grund för 
kunskapstestet låg de kvalitativa intervjuer med marknadscheferna från de bägge 
företagen. De båda marknadscheferna presenterade ett kommunikationsdokument som 
de använde i dragningar till reklambyråer där företagens kärnvärde inkluderades. Tre 
kärnvärden plockades ut av de bägge företagen. Utöver detta lades 10 andra 
varumärkesvärden till i enkäten. Samtliga illustrerade i fråga 16, se Appendix 1. Av de 
10 värden representerades både sekundära kärnvärden samt påhittade värden av 
författarna. T.ex. tillades familj och djärvhet, vilka inte kan tillskrivas någon av 
företagen.  Resultatet analyserades genom att först delat data i SPSS, detta för att det 
enbart är intressant att se den relativa skillnaden mellan de bägge företagen och inte det 
sammanslagna värdet. Vi plockade respektive företags kärnvärden och skapa ett index. 
Efter detta samanställdes ett index av de värden som inte var något av respektive 
företags kärnvärden. Vi ställde sedan dessa två värden mot varandra, resultatet av detta 
finner vi i Tabell 14 i den deskriptiva delen av denna studie. 
 
Varumärkesidentitet  
Försäljarnas identifiering med varumärket, Fråga 5, 6, 14, 22 och 23 operationaliserades 
genom tidigare utprovade frågebatterier av Hughes & Ahearne (2010, s. 93-94) samt 
Hughes (2013, s. 16).  
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Känslor till varumärket  
Känslorna till varumärket operationaliserades genom Brakus et al. (2000) beprövade 
modell för mätning av känslor till varumärket. Måttet har visat sig vara valitt och 
trovärdigt vad gäller att mäta kunders varumärkesupplevelser (Brakus et, al 2009. s. 52). 
Vi mätte likartade förhållanden gentemot försäljares varumärkesupplevelser/känslor. 
Fråga 15 med nio underfrågor representerar ovanstående. De första tre underfrågorna 
testade det affektiva, fråga 4-6 prövade beteendemässiga medan fråga 6-9 mätte de 
intellektuella.  Eftersom de affektiva och sensoriska värdena korrelerade i ett verimax 
rotations test i Brakus (2000, s. 63) behövde vi inte mäta de sensoriska.  
 
Arbetsplatsen  
Gällande operationaliseringen av frågorna 6 och 12 rörande arbetsplatsen samanställdes 
de från det teoretiska ramverk rörande arbetsplatsen. Bland dessa inkluderades 
arbetsrelaterade frågor, som trivsel (Van Knippenberg & Van Schie 2000, s. 144), 
organisatoriska engagemang (Meyer, et al 2006, s. 668) övertalningsförmåga (Darwar & 
Parker 1994, s. 87) samt arbetsprestanda och insats (Ahearne et al 2005, s. 580).  
 
Intern kommunikation 
Intern kommunikation operationaliserades genom att använda oss av följande fyra 
värderingsutgångspunkter: tillräcklig, trovärdig, användbar och tydlig, se fråga 17 
Appendix 1. Denna utgångspunkt utvärderas enligt (Hughes, 2013, s. 16) som 
användbar för att mäta kvaliteten av den interna kommunikationen på flera nivåer.  
 
Extern kommunikation  
Försäljarnas upplevelse av den externa kommunikationen företaget i fråga för, Fråga 18, 
19 och 20 operationaliserades genom tidigare beprövade frågebatterier av Hughes 
(2013, s. 16).  
 
Operationalisering av försäljnings mått 
Då studien inte fick någon objektiv data rörande försäljning kopplat till individ från 
något av företagen utgjordes försäljningsmåtten av uppskattningar av respondenterna 
och operationaliserades utan teoretiskt stöd. Se Appendix 1 Fråga 8, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 
och 11.   
 
Operationalisering av försäljarens upplevda påverkansgrad  
Batteriet utformas och operationaliseras utifrån de vanliga val kunden står inför vid köp 
av bil. Påverkansgraden mäts i fråga 21 med totalt åtta frågor. Val av bilmodell, 
försäkring, miljövänlighet och Leasing/Köp på kredit utgjorde separata variabler i våra 
mätningar. Påverkansgrad av biltillbehör  dragkrok, motorkraft, fälgar och däck slogs i 
våra mätningar ihop till en gemensam kategorisering. 
 

5.2.7 Bearbetning av data 

Vi använde oss av deskriptiv statistik innefattande medelvärden, standardavvikelser 
samt indexvariabler för att generellt redovisa resultatet från respondenterna. För att 
sammanställa den deskriptiva statistiken exporterade vi data från websurvey.texttalk.se 
till en Excel fil som sedan importerades in i SPSS 21. Detta då SPSS var det program 
som är bäst för statistiska sociala studier som vi genomfört och tillåter oss genomföra 
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nödvändiga statistiska tester och analyser som reliabilitetstest och korrelations tester 
m.fl. Dessutom är författarna bekanta med SPSS vilket minskar risken för 
databehandlings fel, t.ex. felaktig inmatning (bortsätt från själva exporteringen från 
websurvey.texttalk, till Excel och slutligen till SPSS) eller andra fel i data analysen. 
(Shiu et al., 2009, s. 235). 
Ytterligare en fördel med SPSS är att det är illustrativt, finns mycket information, 
tutorials, guider samt “how to”:s finns online vilket även det underlättar bearbetningen 
av data. Då vi använde oss av multipla variabler för att mäta flertalet koncept och 
faktorer har vi skapat indexvariabler av dessa för att underlätta analys och på ett mer 
illustrativt sätt kunna illustrera resultaten. (Shiu et al., 2009, s. 403). 
	  
Reliabilitet anger den noggrannhet, säkerhet och exakthet man kan uppnå med det 
mätinstrument man använder. Ett instrument är reliabelt om det mäter liknande värde 
(exakthet) i samma kvantiteter eller kvaliteter vid upprepad mätning. För att undersöka 
ifall de indexvariabler vi sammanställt mätte det vi verkligen ville att de skulle mäta 
utförde vi ett Cronbachs alfa tillförlitlighets test i SPSS (Cortina, 1993, s. 101-102 ;Shiu 
et al. 2009, s. 554-556). Vid bedömningen av resultatet har följande tumregel används: 
± 0.00 till ± 0.20 anses tyda på ingen eller mycket svag relation mellan variablerna, ± 
0.021 till ± 0.40 tyder på svag relation, ± 0.41 till ± 0.60 tyder på moderat/accepterad 
relation, ± 0.61 till ± 0.80 tyder på en stark relation och  0.81± till ± 1.00 tyder på en 
mycket stark relation mellan variablerna (Shiu et al. 2009, s. 554-556). Men, då det rör 
sig om många respondenter som eventuellt är en homogen population kan det röra sig 
om multikolinjaritet och att interkorrelation vilket kan påverka Cronbachs alfa 
tillförlitlighetstestet. På grund av detta har vi i linje med Cortina (1993) bedömt att ett 
alfa värde under 0,5 inte anses vara accepterat. Ett värde på under 0,5 innebär att detta 
måttet är icke reabelt och dessa frågor väljs därför att exkluderas för vidare statistisk 
analys då vi enbart vill använda data med hög reabilitet. (Cortina, 1993, s. 101-102).  
 

 

Tabell	  1	  –	  Tillförlitlighetstest	  	  
 
Som Tabell 1 visar så var alla frågebatterier utom “Vad påverkar” reliabla. För att finna 
indexvariabel som var liknande slogs den samman med Fråga 23.1 samt Fråga 23.2 
vilket berörde liknande element. Detta innebär att detta mått är icke reliabelt och vi 
väljer därför att exkludera dessa frågor för vidare statistisk analys då vi enbart vill 
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använda data med hög reliabilitet. I tillförlitlighetstestet valdes några variabler bort i 
efter hand. I fråga 15 gällande “Känslor till varumärket” togs tre stycken av nio 
variabler bort då de tre borttagna var negativt vända frågor och inte gick igenom 
tillförlitlighetstestet på grund av detta. Även variabel 1 i fråga 24 gällande “Miljö” togs 
bort då även den var antingen eller mot det negativa och drog ner Cronbachs alfa värdet.	  
Utifrån Cronbachs alfa tillförlitlighets testet redovisat tidigare har indexvariabler 
skapats utifrån de variablerna och batterierna som var statistiskt accepterat reliabla, se 
Tabell 1 ovan. Detta då de variabler som ingår i en indexvariabel bör hänga ihop, både 
innehållsmässigt och statistiskt vara homogena. I annat fall kan det bli väldigt svårt att 
tolka vad ett värde i indexvariabeln står för. Detta underlättar även inte bara analysen 
men också för läsaren att få en övergriplig bild av resultaten. Indexvariablerna som vi 
skapat skulle nu t.ex. kunna användas som en prediktor i regressionsanalys eller som en 
variabel i ett korrelationstest. 
 
Värdena kopplade till Fråga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 11 och 25, se 
Appendix 1, har inte bearbetats med Cronbachs alfa tillförlitlighets testet på grund av att 
de står för sig själva och inte av den anledningen kan testas för tillförlitlighet. Vi 
kommer senare i analysen trots detta att se ifall det råder någon korrelation mellan de 
beroende variablerna rörande försäljning med både de förklaringsvariabler som 
inkluderats i tillförlitlighetstest samt de förklaringsvariabler som inte tagits med i 
tillförlitlighetstestet. 
 
Då vår frågeställning var mäta i vilken utsträckning försäljarens identifierings-och 
kunskapsgrad av varumärket påverkade försäljning och försäljarens upplevda 
påverkansgrad ville vi undersöka hur dessa faktorer individuellt var relaterade till 
varandra. Vi ville även se ifall det fanns någon korrelation mellan faktorerna då vi i vår 
teoretiska del har misstänkt att de kan stå i relation till varandra och påverka varandra. 
Till korrelationsanalysen använde vi oss av Pearsons korrelations test. Vidden av 
korrelationen i Pearsons korrelations analys är från -1 till 1. Ju närmare - 1 desto 
starkare negativ relation mellan variablerna och ju närmare 1 desto starkare positiva 
samband kan tydas mellan variablerna (Shiu et al. 2009, s 554-556). 
 
För att uppfylla vårt syfte genomförde vi flera regressionsanalyser. En regressionsanalys 
används för att undersöka förhållandet mellan en beroende variabel med en eller flera 
oberoende variabler. Analysen används för att detektera och förutsäga förhållandet och 
eventuella samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Till 
skillnad från Pearsons korrelationsanalys, tillåter regressionsanalysen oss att undersöka 
relationen mellan flera än två variabler samtidigt. När flera variabler testas mot en 
beroende variabel är detta ett exempel på en multipelregression. (Shiu et al., 2009, s. 
585-586). I vårt fall är de beroende variablerna de variabler som berör försäljning; Antal 
sålda bilar i månaden, procentuell försäljning av (Företags) bilar, nya och begagnade, 
procentuell försäljning av andra bilar, nya och begagnade samt grad försäljaren anser 
sig kunna påverka kunden av: bilmodell, biltillbehör, försäkring, leasing och 
miljövänlighet.  
 
Vi använde oss av en stegvis regressions metod i SPSS vilket innebar att programmet 
automatiskt sorterade de oberoende variabler som hade en signifikant relation med 
någon av våra beroende variabler (Studenmund, 2011, s. 178). 
 
För att uppskatta hur bra regressionen var använde vi oss av tre stycken estimatorer; 
förklaringsgrad, riktning och styrka. Genom att studera betavärdet i regressionen kan vi 
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tyda styrkan mellan de oberoende variablerna och avgöra vilka variabler som har det 
starkaste inflytandet, positivt +1 eller negativt -1 på den satta beroende variabeln (Shiu 
et al., 2009, sid. 584). Riktningen av relationen beror på om beta värdet är negativt eller 
positivt (Shiu et al., 2009, s. 552). För att avgöra förklaringsgraden av modellen i 
regressionen har vi studerat det justerade R-kvadrat värdet. Justerat R-kvadrat värdet 
visar variansen, i procent, av den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 
variablerna. Optimalt är att ha en hög förklaringsgrad, ett högt justerat R-kvadrat värde, 
så nära 1 som möjligt. För att öka det justerade R-kvadrat värdet har författarna adderat 
ytterligare förklaringsvariabler som förklarar variansen av den beroende variabeln i 
fråga. (Shiu et al., 2009, s. 533; 570). Då vi undersöker flera olika förklaringsvariabler i 
den multipla regressionsanalysen måste vi beakta risken av multikolinjaritet i vår analys 
där någon av förklaringsvariablerna korrelerar starkt med varandra. För att avgöra 
toleransen av multikolinjaritet undersöker vi VIF-värdet i regressionen. Ett VIF-värde 
över 0.1 och under 5 (Shiu et al. 2005, s. 590-591; Studenmund, 2011, s 260). 
 
Vi genomförde även en logistisk regression som ett komplement till de resterande 
”vanliga” multipla regressionerna. Den responsvariabeln var ifall försäljaren jobbade för 
BMW eller Audi. Vi skapade först index från frågorna 16 Gradera vad du anser passar 
bäst in på (Företag) och fråga 22 Vilka egenskaper tilltalar dig mest hos en bil där vi 
plockade ut Audi och BMW:s kärnvärden vardera och skapade från detta fyra stycken 
indexvariabler. Vi använde sedan dessa som förklaringsindexvariabler i den logiska 
regressionen. Detta för att se ifall försäljare som hanterar specifikt varumärke tilltalas i 
större utsträckning samt har större varumärkeskunskap av samt om dess kärnvärden. 
I en vanlig linjär regression är det justerat R-kvadrat som är determinationskoefficient 
och visar andelen variansen i den beroende variabeln som associeras med prediktorn, 
alltså den oberoende variabeln. Större justerat R-kvadratvärden indikerar att mer av 
variationen förklaras av modellen, med en maximal av ett. Nagelkerke´s justerade R-
kvadrat är en justerad version av det justerade R-kvadrat värdet men är även den en 
determinationskoefficient och går mellan minimalen 0 till maximalen 1. 
 
Risken av att vi skulle kunna ha fel vilar alltid över våra axlar, det vanligaste 
konfidensintervallet maximum 0.05 har används (Shiu et al., 2009, s. 537). I de fall där 
den signifikans nivån har varit accepterade, alltså p < 0.05 har vi ändå alltid ställt oss 
frågan om resultatet från medelvärdesjämförelsen, korrelationen och regressionen har 
varit logiska och realistiska. 
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6 Empirisk kontext 

För att få en djupare förståelse om de studerade företagen Audi och BMW utfördes en 
intervju med vaderna marknadschef Nils Simonsson, Audi och Fredrik Ellsäter, BMW. 
Intervjuerna presenterade nedan redogör för den bakgrund som behövdes gällande 
varumärkeskunskapstestet i enkäten samt insyn hur företaget för sin kommunikation. 
Tillsammans med bakgrundsinformation finns för studien relevanta resultat av 
intervjuerna nedan. 

6.1.1 Audi 

Sedan år 1965 äger Volkswagen AG Audi. Volkswagen AG ägs i sin tur av Porsche 
Holding där totalt: Audi, Skoda, VW, Seat, Bentley, Lamborghini, Bugatti, Scania och 
Porsche ingår. Audi är den tredje största personbilsaktören på den svenska marknaden. 
Audi har fyra kärnvärden fördelade enligt modellen nedan: Framgång genom teknik 
eller som Audi vill utrycka det: “Vorsprung durch Technik” är central för verksamheten 
och syftar till att genom kunders perceptioner av tysk teknik skapa tillit och en 
kvalitetsstämpel till varumärket. Enligt marknadschef Simonsson så är emellertid ett 
annat värde av än mer centralt, nämligen det progressiva. Kärnvärdet innefattar Audi:s 
syn på att ständigt ligga i framkant och vilja att driva på utveckling. Audi vill 
kommunicera sitt sportiga kärnvärde genom att beskriva en smidig känsla snarare än 
enbart beskriva kraft och refererar till hundsporten agility för att nyansera kärnvärdet. 
Sofistikerad refereras ofta till en sober känsla och en ständig strävan efter perfektion.  
Sammanfattningsvis är det progressiva tillsammans med den tyska tekniken “Vorsprung 
durch Technik” Audi:s det viktigaste kärnvärdet. (Simonsson, 6 maj 2013) 

 
FIGUR	  4	  –	  AUDI:S	  KÄRNVÄRDEN	  
 
En nyanställd genomgår en introduktionsutbildning varande i två och en halv dagar. 
Audis historia, prissättning, ordergång, tillbehör etc. täcks av utbildningen. En timme 
avsätts för marknadschefen att redogöra för varumärket. Vid varje ny lansering utbildas 
försäljare i specifik kunskap rörande produktlanseringen. Detta är en kanal där 
huvuddelen av den interna kommunikationen förmedlas. (Simonsson, 6 maj 2013) 
 
Enligt Simonsson görs ingen uppföljning på vad försäljare kan om varumärket efter 
utbildningen. Det mäts inte heller i vilken grad försäljare identifierar sig med 
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varumärket. Audi jobbar inte heller med speciella verktyg för hur de vill att försäljarna 
ska förmedla varumärket. Det vill säga genom olika typer av brand-behaviour-
utbildningar. Simonsson säger att han tror att det finns ett glapp mellan hur företaget vill 
kommunicerar varumärket och hur försäljarna uppfattar det. Enligt honom finns det i 
dagsläget rum för försäljare att tolka varumärket på egen hand, då det inte följs upp eller 
uppmuntras av olika program. Simonsson hävdar att Audi i dagsläget inte på något vis 
mäter sitt varumärke gentemot försäljare. (Simonsson, 6 maj 2013) 
 
Audi inkluderar dock varumärkets kärnvärden när försäljare i samband med 
utbildningstillfället testar olika bilmodeller. Försäljare får utvärdera varje enskild bil 
utifrån kärnvärdena sportig, sofistikerad och progressiv. Audi uppmanar således 
försäljarna att produktspecificera Audi:s kärnvärden till specifik bilmodell. Varje säljare 
informeras också om all marknadsaktivitet som görs centralt. Dvs. Nödvändig 
information om den externa kommunikation som förmedlas av marknadsavdelningen. 
Enligt Simonsson tillåter inte Audi försäljare att sälja att hantera andra bilmärken än 
Audibilar. Audi tillåter inte heller bilförsäljare att ha hand både nya och begagnade bilar 
utan vill specialinrikta kunskapen mot ett område. Bägge med få undantag för bilhallar 
på mycket små orter. (Simonsson, 6 maj 2013) 

6.1.2 BMW  

BMW Group i Sverige, inkluderat BMW och BMW Mini, har de senaste åren haft en 
gedigen försäljningsutveckling. Historiskt har varumärket setts som ett “runner up-
varumärke” men de senaste årens försäljningssiffror indikerar på en annan utveckling, 
där BMW Group klättrat till tredje största aktör (sett till antal sålda bilar 2012 på den 
inhemska marknaden). Marknadsandelen i Sverige ligger på 5,5 procent. (Ellsäter, 26 
mars 2013). 
 
BMW Sverige är sedan 2006 endast importör och agerar således inte försäljare direkt 
till kund. Detta innebär att samtliga av de 40 stycken återförsäljare BMW använder sig 
av är egna företagare. Detta medför också att samtliga återförsäljare av BMW inte 
enbart säljer BMW utan även andra varumärken. Enligt marknadschef Fredrik Ellsäter 
tillåter inte BMW återförsäljare att sälja bilar inom samma segment de själva, vilket 
innebär att återförsäljare sälja BMW tillsammans med exempelvis Peugeot men inte 
med Audi som konkurrerar mot samma segment som BMW. (Ellsäter, 26 mars 2013). 
 
Under hela perioden från 2003- till idag har BMW använt sig av samma kommunikativa 
kärnvärden. I vår intervju med BMW:s marknadschef Fredrik Ellsäter redovisades 
samtliga av BMW:s varumärkesrelaterade kärnvärden.  
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BMW har fem kärnvärden fördelade enligt modellen nedan. Det mest centrala, 
illustrerat av dess innersta cirkel. De näst viktigaste kommunikativa kärnvärdet illustras 
av höljet till det centrala, varpå de tre kärnvärden som finns i det yttre höljet fungerar 
som kompletterande men också de centrala värden för BWM:s externa kommunikation. 
Dessa värden förklaras i teorin som “points of difference” Alltså de unika materiella och 
immateriella värden som särskiljer BMW från sina konkurrenter. (Keller 2008, s. 39) 
Dessa attribut är således av yttersta vikt för BWM:s försäljning. Olika värden betonas 
olika mycket utifrån bilmodell. Det centrala kärnvärdet, illustrerat av den innersta 
cirkeln är däremot genomgående för alla bilmodeller.  

	  
FIGUR	  5	  –	  BMW:S	  KÄRNVÄRDEN	  
 
Ellsäter betonar att det inte finns någon procentuell skillnad som illustrerar en 
viktfördelning mellan dessa kärnvärden. Graden av vikt varierar istället beroende på 
bilmodell. Utöver dessa kärnvärden jobbar BMW aktivt för att förmedla fem Points of 
Parity-värden, vilka inkluderar värden i likhet med konkurrenter inom samma 
premiumsegment (Keller 2008, s109) (illustrerade i Figur 5:s nedre del). Dessa värden 
måste finnas laddade i varumärket men är inte “top of mind” för BMW:s målgrupp. 
Detta är således värden som samtliga konkurrenter i samma segment i olika grad 
konkurrerar med och därför för BMW en förutsättning för vara en seriös aktör på 
samma marknad. Säkerhet är ett exempel på ett sådant värde. Målgruppen förväntar sig 
att aktör i detta segment ska leverera en viss säkerhetsnivå på sina bilar, men det är inte 
något som BMW:s målgrupp ser som ett “top of mind”-attribut. (Ellsäter, 26 mars 
2013). 
 
Marknadschef Fredrik Ellsäter påpekar att eftersom olika bilmodeller är laddade med 
olika värden är det också av yttersta vikt att försäljare kan samtliga av dem. Samtidigt 
berättar Ellsäter att BMW idag inte mäter hur försäljare uppfattar varumärket.  
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“Finns en fara i att kunder och försäljare kan ladda varumärket med något annat, 
därför bli jätteintressant att se vad ni kommer fram till. Vi följer i dagsläget inte upp 
försäljarna” (Ellsäter, 26 mars 2013). 
 
Det är genom BMW:s internutbildning som återförsäljarna kommer i kontakt med 
marknadsavdelningens varumärkesstrategi. Vid varje ny lansering diskuteras hur 
varumärkets ska kommuniceras. Detta innebär att vid en lansering av en ny modell 
förklaras de kärnvärden som är kopplade just till den bilmodellen. Är försäljaren ny och 
missat tidigare introduktioner av gamla bilmodeller hänvisas säljaren till dokument som 
finns att läsa. Detta är dock upp till den enskilda försäljaren att ta del av och sätta sig in 
i. Varje ny försäljare för BMW genomgår en introduktionskurs. Även denna innehåller 
information om vilka kärnvärden som är av vikt för BMW. Det enbart inom dessa två 
kanaler som BMW kommunicerar sitt varumärke internt. Det genomförs ingen 
kvalitetskontroll rörande vad försäljare faktiskt kan och känner för varumärket. BMW 
mäter inte hur försäljare identifierar sig med varumärket BMW. Fredrik Ellesäter 
uttrycker följande rörande försäljares identifikation med varumärket: “Jag tror absolut 
att graden försäljare identifierar sig med BMW, påverkar försäljning” Samtidigt berättar 
Ellsäter att BMW i dagsläget inte använder sig av särskilda aktiviteter för att sina säljare 
ska identifiera sig med varumärket.“Förmånen för oss är att varumärket är så starkt att 
de vill identifiera sig med det”. Han påpekar samtidigt att han personligen tror att vi 
kommer finna skillnader i hur olika försäljare faktiskt upplever varumärket. BMW har 
inte särskilda upprättade brand behaviour policys för de anställda (Ellsäter, 26 mars 
2013). 
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7 Resultat 

Vi inleder detta kapitlet med att bekanta läsarna med de empiriska data som har 
framtagits deskriptivt. Därefter redovisas en statistisk analys innefattande 
medelvärdesanalyser, korrelationsanalyser samt logiska och multipla regressioner. För 
att sammanfatta materialet kommer statistiska sammanfattande mått som medelvärden, 
standardavvikelse och signifikans att användas. 

7.1 Deskription  

7.1.1 Beskrivning av respondenterna  

För att få en övergripande bild av respondenterna som deltog i enkätundersökningen 
ställdes sex stycken bakgrundsfrågor. De undersökta bakgrundsvariablerna var: kön, 
befattning, ålder, högst avslutade examen, bil utanför jobbet och vilka bilar som 
försäljarna säljer på jobbet. Nedan följer en deskriptiv redovisning över de ovan nämnda 
variablerna och en medelvärdesjämförelse har gjorts mellan grupperna för att se vilka 
signifikanta skillnader mellan företagen. En mer utförlig redovisning av data finns 
presenterat i Appendix 3 där vi kan se medelvärden och standardavvikelser över 
samtliga frågor i enkäten samt en jämförelse mellan de två företagen Audi och BMW.  

Tabell	  2	  –	  Bakgrundsfrågor	  
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Det skilde sig inte mycket mellan företagen gällande könsfördelningen signifikant; de 
två samarbetsföretagen i branschens består i störst utsträckning av män (92,3 %). 
Fördelningen mellan antalet försäljare och försäljningschefer låg på totalt 79,7 % 
försäljare och 20,3 % försäljningschefer där det inte var någon signifikant skillnad 
mellan företagen. Snittåldern i de båda företagen ligger på 37 år och medelförsäljaren 
har jobbat som försäljare i dryga 10 år varav halva tiden har varit hos respektive företag. 
Att tillägga är att de fortfarande jobbar på respektive företag. Skillnaden mellan de båda 
företagen och erfarenheten skilde sig inte mycket men vi kan se att samtliga på BMW 
har en längre erfarenhet än de på Audi, även om denna skillnaden inte är signifikant. 

Majoriteten av respondenterna (67,2 %) har en gymnasieutbildning som högst avklarade 
examen, därefter yrkeskvalificerad utbildning (19.1 %). Resterande 13,7 % har någon 
form av universitetsexamen. Det skilde sig inte märkbart mellan de båda företagen. De 
flesta BMW försäljarna kör antingen en BMW bil (40 %) eller ingen bil över huvud 
taget (32,2 %) utanför jobbet, resterande 27,7 % kör bilar av annat varumärke utanför 
jobbet. De flesta Audi försäljarna kör antingen en Audi (38,7 %) eller ingen bil över 
huvud taget (32,2 %) utanför jobbet, resterande 29 % kör bilar av annat varumärke 
utanför jobbet. Bilen utanför jobbet ser vi i Tabell 2 skiljer sig signifikant. Totalt är det 
29 % av Audi försäljarna som hanterar ett annat varumärke samtidigt i sin försäljning. 
Bland BMW försäljarna är det hela 21 % som hanterar andra varumärken än BMW i sin 
försäljning. Även här är skillnaden mellan de båda företagen signifikant. Där Audi 
försäljarna säljer 29 % av ett annat varumärke än Audi.  

7.1.2 Försäljning 

Den genomsnittliga försäljaren säljer strax över 14 stycken bilar i månaden. Vi kan se i 
Tabell - 3 en signifikant skillnad mellan Audi och BMW i hur många procent av bilarna 
som säljs till privatpersoner, där BMW säljer en större andel bilar till privatpersoner än 
vad Audi gör. Signifikanta skillnader mellan Audi och BMW finns även gällande i 
vilken utsträckning försäljarna säljer nya eller begagnade bilar av Audi, BMW eller 
annat varumärke. Angående påverkningsgraden av diverse attribut och merförsäljning är 
den enda signifikanta skillnaden vi kan finna gällande huruvida försäljaren anser sig 
kunna påverka kunden rörande miljövänlighet eller ej; där BMW försäljarna ansåg sig 
kunna påverka miljövänligheten till större utsträckning (4.86) kontra Audi:s (4.08). 
Annars anser försäljarna generellt kunna påverka kunden i valet av bilmodell i relativt 
mycket (5.28), biltillbehör (däck, dragkrok, fälgar och motorkraft) moderat (4.36), 
försäkring moderat (4.77) och leasing relativt högt (5.18). 
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Tabell - 3 - Försäljning 

7.1.3 Identitet 

Indexvariabeln gällande identitet innefattades av nedan variabler i Tabell 4 – Identitet. 
Där kan vi utläsa medelvärdesjämförelser mellan de bägge företagen. De ända 
variablerna som var signifikant skilda var rörande hur respondenterna ansåg att 
företagets framgångar var i linje med deras framgångar, där en större andel av BMW:s 
försäljare ansåg att detta var fallet. Även när försäljarna skulle uppskatta vilken grad de 
identifierade sig med företaget var signifikant skilda mellan företagen, där BMW:s 
försäljare identifierade sig i större utsträckning än Audi:s försäljare gällande den 
specifika frågan. Försäljarna kopplar starkt ihop företagets framgångar med sina egna 
framgångar där vi kan se ett hopslaget medelvärde på 6.21 “Om det skrivs positivt om 
(Företag) känner jag mig stolt”. Däremot anser försäljare för de bägge företagen att 
kritik som riktas mot företaget inte är lika personligt riktad mot dem själva som 
framgångar. Detta kan vi se på de hopslagna värdet 4.55 “När någon kritiserar 
(Företag) känns det som en personlig förolämpning” samt 4.11 “Om media kritiserade 
(Företag), skulle jag känna mig generad”. Det spelar alltså mindre roll vart ifrån 
kritiken kommer, media eller mer diffust beskrivet från “någon”, känslan är densamma. 
Vi kan även se att standardavvikelsen är större gällande frågorna när kritik riktas mot 
företaget än om någonting positivt. Detta säger oss att det finns fler delade meningar 
mellan individerna gällande de kritiska frågorna än gällande de positiva. 
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Tabell	  4	  –	  Identitet	  	  

7.1.4 Känslor 

Indexvariabeln rörande känslor är viktig rörande försäljarnas totala känslouppfattning så 
innefattar variabeln tre olika typer av känslostadier som vi vill redovisa nedan och 
redogöra djupare för. 
 

 

Tabell	  5	  -‐	  Känslor	  till	  varumärket 
 
Samtliga områden skiljer sig signifikant mycket mellan företagen där Audi:s försäljare 
svarat lägre än BMW:s försäljare. Speciellt gällande den emotionella relationen med 
företaget. Försäljare från de bägge företagen har  inte ansätt att respektive varumärke är 
särkilt intellektuellt. Däremot kan vi avläsa högre beteendemässiga värderingar. 

7.1.5 Miljö 

Vi bad även försäljarna ge sin bild av miljöfrågor utifrån fem påståenden hämtade från 
NEP skalan (Dunlap et al., 2000). Resultaten för de bägge företagen utläses i tabellen 
nedan. 
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Tabell	  6	  –	  NEP-‐skalan	  
	  
Som vi kan utläsa i tabellen ovan utvärderar försäljarna påståendet att ”Människan har 
rätt att förändra naturen efter sina behov” högt. Samtidigt värderar försäljarna också 
påståendet: ”Människan förgriper sig allvarligt på naturen” till i snitt 5,27, sätt till de 
bägge företagen. Bilförsäljarnas inställning till att: ”Om utvecklingen fortsätter som 
hittills kommer vi få snart få se en stor ekologisk katastrof” uppmäts lägre än 
ovanstående påståenden. 

 
7.1.6 Kunskap om varumärket 

 
Nedan i Tabell 7 presenteras medeltal hur försäljarnas kunskap om (företags) 
kärnvärden där (1) var Stämmer inte alls med (Företag) och (7) var Stämmer mycket bra 
med (Företag). Vi har här skapat indexvariabler mellan respektive företags kärnvärden, 
och ställer sedan dessa mot resterande värden.  
 

 

Tabell	  7	  -‐	  Kunskap	  om	  varumärket	   
 
Jämförelsen mellan de båda företagens kunskap om varumärket signalerar att bägge 
företagen har höga värden gällande vad som passar företaget. Vi kan även se att de 
signifikant skiljer samtliga värden som passar varumärket och vilka som inte passar 
varumärket utom gällande Audi:s kärnvärden där även BMW har höga värden och det 
inte går att tyda någon signifikant skillnad.  
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7.1.7 Vilka värden som tilltalar försäljarna 

 

Tabell	  8	  -‐	  Värden	  som	  passar	  försäljaren 
 
I tabell 8 ovan kan vi se de värden som försäljarna ansåg passa sig själva. Att notera är 
att detta är samma värden som mättes i fråga 16 där försäljarna skulle gradera vad de 
ansåg passa varumärket bäst. De signifikanta skillnader vi kan utläsa är att BMW 
tilltalas i större utsträckning av miljövänlighet och glädje (där glädje är BMW:s 
kärnvärde). Vi ser även en signifikant skillnad där Audi:s försäljare tilltalas i större 
utsträckning av värdet progressiv vilket är ett av Audi:s kärnvärden.  
 
7.1.8 Övriga indexvariabler 
 
Nedan presenterar vi en tabell över följande indexvariabler: Arbetsplatsen, Identitet, 
Vad anser du påverka, reklam/externkommunikation samt internkommunikation. 
 

 
Tabell	  9	  –	  Övriga	  indexvariabler 
 
Gällande arbetsplatsen kan vi se att de flesta försäljarna har en relativt hög trivsel på sin 
arbetsplats. Båda företagen får jämna och genomgående höga resultat för trivsel med 
jobb och arbetskollegor. Vad gäller indexvariabeln rörande försäljarnas identitet ser vi 
inte någon signifikant skillnad mellan företagen.  
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I genomsnitt och sammanslaget mellan de bägge bolagen anser sig bilförsäljare i viss 
grad påverka kunderna i valet av bilmodell (5.28). Vi kan även se att graden försäljarna 
uppskattar sig påverka kunder i mer eller mindre miljövänliga val är (4,47).  

Den externa kommunikationen från företaget uppfattas av försäljarna som (5,23) medan 
den interna kommunikationen uppfattas som lite lägre (4,78). Inom den interna 
kommunikationens batteri finns det även delade åsikter, se Appendix 3, där den interna 
kommunikationen uppfattas som mer användbar och trovärdig, men i mindre 
utsträckning tillräcklig och tydlig.  
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8 Statistiska analyser 

Vi utförde Pearsons korrelationsanalys på de oberoende indexvariablerna som 
skapades efter Cronbachs alfa tillförlitlighets testet tillsammans med den beroende 
variablerna rörande försäljning. Efter detta utförde författarna både en 
multipelregression med försäljningsattributen som beroende variabler samt en logistisk 
regression med respektive företag som beroende variabel. 
 
I Tabell 10 kan vi se resultatet från korrelationsanalysen. 
 

 

Tabell	  10	  –	  Pearsons	  korrelations	  analys	  

8.1 Korrelation mellan beroendevariabel och 
förklaringsvariabler 
Studiens beroendevariabel utgörs av försäljning, innefattande av uppskattning av antalet 
sålda bilar i månaden, andel sålda nya respektive begagnade bilar samt försäljarens 
påverknings grad på kunden i val av bilmodell, biltillbehör, försäkring och leasing/köp 
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på kredit. Resultaten påvisar inte gentemot en statistisk signifikansnivå på 0,05 på 
korrelation mellan försäljning av antalet sålda bilar i månaden och försäljares 
identifikation eller kunskap. Däremot, kan vi påvisa en signifikant korrelation mellan 
miljöattityd med antal sålda bilar, med en påverkande korrelation på 0,156. Detta 
påvisar att en miljöåsikt har en positiv signifikant relation till försäljning i antalet sålda 
bilar i månaden.  

8.2 Korrelation mellan förklaringsvariabler 

Som vi kan se i Pearsons korrelations analys Tabell 10 ovan så är det många av 
förklaringsvariablerna som korrelerar med varandra signifikant. Detta tyder på 
multikolinjaritet (Studenmund, 2011, s. 259), att variablerna förklarar samma sak vilket 
betyder att försäljarna har svarat lika mellan de frågor som korrelerar. Även fast vi 
finner en hög korrelation mellan förklaringsvariablerna väljer vi att inte ta bort dem då 
vissa är intressanta för undersökningen (Studenmund, 2011, s. 261). Nedan redovisar vi 
några av de relationer vi ansåg vara intressanta för undersökningen.  
 
Försäljare som i hög grad identifierar sig med varumärket anser också att de i hög 
utsträckning kan påverka kunden i sitt köpbeslut. Som tidigare nämnt kunde vi inte med 
en signifikansnivå på 0,05 påvisa korrelation mellan identifiering och antal sålda bilar. 
Emellertid finner vi korrelation mellan försäljares identifieringsgrad med varumärket 
och i vilken utsträckning samma försäljare anser sig kunna påverka kunden. Denna 
påverkansgrad är mätt utifrån bland annat val av bilmodell, men också av val av 
tillbehör, redovisade i enkäten. För att underlätta analys av variabler har vi gått efter 
tabellen för kritiska värden för Pearsons korrelations analys. När df = 200 och 
signifikansnivån signifikans nivån är 1 % bör inte korrelationer under 0,182 accepteras. 
Då vi har en något mindre population på där df = 183 – 2 = 181 kan korrelationsvärden 
under 0,2 med ett 99 % konfidensintervall inte accepteras. Vid 95 % konfidensintervall 
kan korrelationsvärden under 0,15 accepteras. Då det är många av 
förklaringsvariablerna som korrelerar starkt med varandra kommer de tolv starkaste 
korrelerade förklaringsvariablerna att presenteras av plattsbristskäl. Nedan i Tabell 11 
kan vi se de resultat vi kommer att ta vidare i analysen.  
 

 

Tabell	  11	  -‐	  Starkaste	  korrelationerna	  samanställd	  av	  Pearsonskorrelationsanalys.	  

8.2.1 Korrelation efter bearbetning av multikolinjaritet. 
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På grund av eventuell multikolinjaritet valde vi att göra ett nytt Pearsons korrelations 
analys test där vi plockade bort variabler som korrelerade med varandra och tog enbart 
med de vi ansåg vara intressanta (Studenmund, 2011, s. 262). Vi valde även att ta in de 
oberoende försäljnings variabler som inte bearbetats i Cronbachs alfa tillförlitlighetstest 
av anledningen att de inte kunde bearbetas i tillförlitlighetstestet korrekt då de stod för 
sig själva. Dessa var graden försäljarna sålde begagnade eller nya bilar av företagets 
varumärke eller av annat varumärke än företagets samt hur stor andel som såldes till 
privatpersoner. 
 
Nedan redovisar vi de analyser som vi ansåg intressanta och bidra till studien.  
 
Då ett syfte med studien var att undersöka huruvida identitet påverkar försäljningen 
valde vi att undersöka ifall försäljarnas försäljning av antalet sålda bilar korrelerade med 
om de sålde bilar av företaget eller även sålde bilar av ett annat varumärke.  
 

 

Tabell	  12	  –	  Korrelation	  med	  försäljningar	  
 
Persons korrelationsanalys ovan visade att de oberoende variablerna hade en signifikant 
relation mellan varandra. Dock visar Pearsons korrelationsanalys enbart indikationer på 
ett linjärt samband mellan två variabler, men värdet beskriver inte nödvändigtvis det 
fullständiga karakteristiska förhållandet mellan variablerna.  

8.3 Regressionsanalys 
För att vidare undersöka förhållandena mellan förklaringsvariablerna och den 
beroendevariabeln för att upptäcka vilken av de förklaringsvariablerna som var de 
största prediktorer för den beroendevariabeln rörande försäljning. Därför utfördes en 
multipel regressionsanalys för att testa den konceptuella ramen. Vi använde av en 
stegvis metod för att få den modell som passar bäst, med andra ord, har det högsta R-
kvadrat värdet på en godtycklig signifikant nivå. Även en logistisk regression 
genomfördes för att utmäta kunskapsskillnader mellan företagen och dess försäljare. 
Den logistiska regressionen ses som ett komplement till de ”vanliga” multipla 
regressionerna. 
 
Innan de multipla regressionerna analyserades, ville vi kontrollera multikolinjaritet 
mellan samtliga förklaringsvariabler, då vissa misstankar hade väckts tidigare i 
korrelationstesterna. Den minsta acceptans av tolerans var över 0,10 och de tolererade 
VIF-värdena var under fem, kan vi konstatera, med stor sannolikhet, att multikolinjaritet 
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mellan regressionerna inte rådde. Därför kunde vi inkludera alla, vad vi ansåg relevanta 
förklaringsvariabler i regressionerna. 

8.3.1 Förklaringsvariabler av Försäljning 

Nedan redovisar vi de resultat som har framtagits genom regression av de olika 
beroendevariablerna rörande försäljning. Vi redovisar enbart de som visar någon 
signifikant relation eller är av intresse för studien. Vi började med att undersöka vilken 
av indexförklaringsvariablerna som var den största prediktorn till antalet sålda bilar. 
 

 

Tabell	  13	  -‐	  Multipel	  regression	  för	  antalet	  sålda	  bilar	  i	  månaden	  med	  index	  förklaringsvariabler	  
samt	  	  andel	  sålda	  företags	  bilar	  och	  andra	  bil	  varumärken.	  	  
 
När samtliga indexvariabler användes som förklaringsvariabler fick vi att Miljön/NEP-
skalan hade en signifikant relation med antalet sålda bilar i månaden. Dock hade den 
enbart en förklaringsgrad med ett justerat R-kvadrat värde på 0,019. I övrigt så kan vi 
säga att regressionen i alla fall indikerade svagt på att en ökad miljöoro ökade 
försäljningen signifikant. Vi valde, på grund av den låga förklaringsgraden att även 
undersöka ifall försäljarna hanterade andra bil varumärken, nya och begagnade, hade 
någon signifikant relation med antalet sålda bilar i månaden.  
 
Modellens förklaringsgrad, med ett justerat R-kvadrat värde på 0,081, var låg och 
förklarar enbart 8,1 % av variansen gällande antalet sålda bilar med index 
förklaringsvariablerna. Ifall data delades upp så att en regressionsmodell framtogs för 
respektive företag var det enbart BMW som gav ett signifikant negativt linjärt samband 
mellan antal sålda bilar I månaden och ifall försäljarna sålde nya bilar av annat 
varumärke. Modellen hade dock enbart en förklaringsgrad med justerat R-kvadrat på 
0,076, alltså kunde enbart 7,6 % av fallen predikteras.  
 
Dock var det inga vidare multipla regressioner som visade på några signifikanta 
relationer där någon av försäljningsvariablerna stod som beroende variabel och där 
några av indexen var förklaringsvariabler. Detta beror på tre anledningar: 
 
1. Vi har allt för stor skevhet i våra data där respondenterna har svarat högt på 
majoriteten av frågorna.  
2. Måtten vi använder oss av för att mäta försäljning är varken objektiva eller fullt 
korrekta. T.ex. Antalet uppskattade sålda bilar i månaden. Att sälja en “dyrare” bil I 
månaden kan vara en mycket bra prestation medan att sälja 15 stycken eller fler 
begagnade eller “billigare” bilar kan vara en lättare uppgift där varken kunskap, 
identifikation eller andra förklaringsvariabler beror på.  
3. Måttet på förklaringsvariablerna kan vara felaktiga eller bias. 
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Vi beslöt oss därför att undersöka ifall det fanns andra relationer som skulle stå i 
indirekt hypotiserad relation med försäljning.  
 
En relation mellan företagets värderingar och försäljarens värderingar skulle kunna 
påverka försäljningen indirekt. Vi gjorde en logistisk regression med den beroende 
variabeln om försäljaren jobbade på BMW eller Audi och förklaringsvariablerna 
 

 

Tabell	  14	  –	  Tilltalningsgrad	  med	  kärnvärden	   
 
I Tabell 14 – Tilltalningsgrad med kärnvärden ovan kan vi se ett signifikant linjärt 
samband att försäljarna tilltalas till företagets kärnvärden med en förklaringsgrad 
(Nagelkerke R-kvadrat) på 37,3 % vilket säger oss att Ca 37,3 % av beteendet kan 
förklars med hjälp av de orberoende variablerna.. Detta säger oss att försäljarna för 
respektive företag anser sig tilltalas mer av sitt företags kärnvärden, alltså en signifikant 
POF (Person Organization Fit). Vi kan även se i en regression med Identitets index som 
förklaringsvariabel ett signifikant linjärt positivt samband med antalet år som försäljaren 
har jobbat på företaget med en förklaringsgrad på 10,4 % för BMW och 4 % för Audi.  
 

 

Tabell	  15	  –	  Varumärkes	  identifikation	  och	  påverkningsgrad	  
 
Den viktigaste påverkan en försäljare kan ha mot kunden i beslutsprocessen är valet av 
bilmodell. Detta är den mest avgörande faktorn som avläser ifall försäljaren kan påverka 
kunden av valet av just bilmodell. Ovan kan vi se en regression där samtliga 
påverkansgrader ställdes mot identifierings indexet för att avläsa ifall graden av 
identifiering stod i relation till ifall försäljarna uppskattade sig kunna påverka kunden av 
bilmodell, miljövänlighet biltillbehör (dragkrok, däck, motorkraft, fälgar), försäkring 
och leasing/köp på kredit. Som Tabell 15 avslöjar så står enbart graden försäljaren anser 
sig kunna påverka kunden av bilmodell samt försäkring i signifikant relation med 
identifieringen med en förklaringsgrad på 10,8 % vilket säger oss att Ca 10,8 % av 
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beteendet kan förklars med hjälp av de orberoende variablerna..  

 

Tabell	  16	  -‐	  Försäljares	  kunskap	  om	  kärnvärdena	  och	  påverkningsgrad	  
 
Ovan i Tabell 16 – Försäljares kunskap om kärnvärdena och påverkningsgrad kan vi se 
två regression där samtliga påverkansgrader ställdes mot kunskapstest av kärnvärde 
indexet för att avläsa ifall graden av kunskap respektive försäljare hade om respektive 
företags kärnvärden stod i relation till ifall försäljarna uppskattade sig kunna påverka 
kunden av bilmodell, miljövänlighet biltillbehör (dragkrok, däck, motorkraft, fälgar), 
försäkring och leasing/köp på kredit. Som Tabell 16 avslöjar så står även graden 
försäljare kan om varumärkets kärnvärden i ett signifikant positivt linjärt samband mot 
graden försäljaren anser sig kunna påverka kunden av bilmodell samt försäkring med en 
förklaringsgrad för Audi försäljarna på 19,3 % och för BMW försäljarna 13,5 % vilket 
säger oss att Ca 13,5 % av beteendet kan förklaras med hjälp av de oberoende 
variablerna. 
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9 Analys och diskussion 

Genom medelvärdesjämförelser, korrelationsanalyser samt logiska och multipla 
regressionsanalyser besvarar uppsatsförfattarna studiens frågeställning och syfte.. 
Nedan ämnar uppsatsförfattarna att föra en diskussion och analysera de intressanta 
resultat som går att utläsa från de empiriska fynd presenterade i studiens resultat och 
statistiska analyser. Initialt kommer författarna att presentera en diskussion gällande 
försäljares varumärkeskunskap och varumärkesidentifikation. Styckena följs av analys 
och diskussion rörande miljö och kommunikation. Kapitlet avslutas med presentera 
studiens slutsatser och illustrera författarnas hypotetiska modell som besvarar 
problemformuleringen: 

”På vilket sätt påverkar försäljares kunskap om varumärket och 
varumärkesidentifikation försäljarens försäljningssiffror samt upplevda förmåga 
att påverka kundens val i relation till försäljning?” 
 
För att pedagogiskt redogöra för författarnas frågeställning samt ge svar, bryts 
frågeställningen ned i de beståndsdelar den startade med redan i inledningen av denna 
uppsats.  

9.1 Försäljares Varumärkeskunskap 
Enligt de bägge marknadscheferna, Fredrik Ellsäter och Nils Simonsson mäter varken 
BMW eller Audi försäljares kunskap om varumärket. Ingen av företagen har heller 
särskilda upprättade brand behaviours för sina försäljare (Ellsäter 2013; Simonsson 
2013). Ellsäter påpekar i intervjun att han tror att det kan finnas skillnader i hur olika 
försäljare upplever varumärket. Resonemanget hörde ihop med uppsatsförfattarnas 
grundantagande om att teoretiska och praktiska bristfälliga belysning skulle lämna 
utrymme till försäljare att ladda varumärket de säljer, med andra värden än de företaget 
vill kommunicera. En sådan situation skulle således enligt uppsatsförfattarna skapa en 
svårkontrollerad budskapsförmedling som kan ha direkta konsekvenser på företag och 
organisationers resultat. Det teoretiskt närbesläktade området försäljares kunskap 
redogör för kunskap som  en viktig förklaringsvariabel för försäljning. (Arun Sharma et 
al.  2007 s. 171; Darwar & Parker 1994, s. 58; Verbake et al, 2011, s. 407; Weitz et al. 
1986 s. 187).  

9.1.1 Varumärkeskunskap i förhållande till försäljning och 
påverkansgrad 

Resultat påvisar ingen signifikant korrelation mellan försäljarens varumärkeskunskap 
och försäljningsmåttet rörande Fråga 8 (se Appendix 1) - antalet sålda bilar i månaden. 
Dock påvisar resultaten från denna studie att kunskapen om varumärket hos försäljarna 
står i relation till i vilken grad försäljaren anser sig påverka kund av val av bilmodell 
och försäkring. Darwar and Parker (1994, s. 58) har tidigare påvisat att försäljares 
kunskap är viktig för försäljarens slutgiltiga övertalningsförmåga. Vi kan alltså även 
genom denna studie påvisa sambandet mellan försäljarens varumärkeskunskap och 
upplevda förmåga att påverka kunden i val av bilmodell samt försäkring. Det kan 
således vara så, att försäljare som är säkra i företagets förmedlade identitet också har 
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bättre verktyg att påverka kunder, då försäljaren kan kommunicera i enlighet med det 
företaget förmedlar externt. 
 
Tittar vi närmare på resultaten ser vi att de aktuella kärnvärden rankas högt av försäljare 
hos de  bägge företagen. 6,48 för Audi och 6,53 för BMW, se Tabell 7. Intressant är 
dock att de värden som ej är kärnvärden rankas till 6,06 för Audi och 6,23 för BMW. 
Försäljarna uppmäter således höga resultat på samtliga värden. Vi vill betona att 
kärnvärdena och icke kärnvärdena skiljer sig signifikant inom varje företag. 
 
Samtidigt utmäter författarna låga empiriska värden på samarbetsföretagen gällande 
Fråga 20.3 (se Appendix 1) - vad försäljarna anser sig själv kunna om den externa 
marknadsföringen för företaget. 4,38 för Audi 4,73 för BMW. Harris (2007 s. 104) 
menar att anställda måste förstå den externa marknadsföringen samtidigt som de förstår 
den egna rollen att leverera enligt varumärkeslöften. Vi kan också utläsa relativt låga 
värden rörande hur försäljare utvärderar den interna kommunikationen, fråga 17.1 och 
17.4 (Se Appendix 1), vilket tyder på att den interna kommunikationen är bristfällig. På 
detta, kan vi utifrån intervjuerna addera vetskapen om få antal utbildningstimmar per år 
med avseende på varumärket (Simonsson 2013, Ellsäter 2013). Vi kan också utifrån 
enkäten utläsa att försäljarna utvärderar samarbetet mellan marknadsavdelningen och 
försäljningsavdelningen till relativt låga 3,95. Det ligger därför nära till hands att 
bedöma att försäljare faktiskt i tillräckligt hög utsträckning inte kan skilja på företagets 
kärnvärden gentemot andra värden.  
 
Enligt (Wilson et al., 2008, s. 19) skapar den externa marknadsföringen förväntningar 
hos kunderna. Den externa kommunikationen kommunicerar företagets kärnvärden 
utifrån marknadsavdelningens perspektiv. Den interna marknadsföringen agerar som 
förutsättning för att företagets anställda ska kunna leva upp till de löften som utlovas via 
den externa marknadsföringen. Den interaktiva marknadsföringen som sker av 
försäljarna vid själva leveransen av tjänsten, påverkas i stor utsträckning av huruvida 
kundens förväntningar från den externa kommunikationen möts av försäljaren eller ej. 
Här kan vi alltså från våra resultat utmäta brister i vad som Wilson et. al, (2008 s. 19) 
påvisar vara viktiga för företagets försäljningssiffror. 
 
Den bristfälliga differensen mellan svaren av olika kärnvärden gör resultaten 
svåranalyserade. Detta innebär alltså att vi inte med trovärdighet argumentera för bara 
en sanning. Vi vill därför redogöra för sannolika utgångspunkter för den bristfälliga 
differensen mellan svaren. Differensen mellan Audi:s och BMW:s svar rörande 
varumärkets kärnvärden kan förklaras av att företagen är relativt snarlika aktörer på 
marknaden. Bägge företagen härstammar från Tyskland och konkurrerar emot liknande 
kundsegment vilket också minimerar de intuitiva skillnaderna mellan företagen. De 
beprövade kärnvärdena låg också relativt nära de företagens kärnvärden vilket inte gör 
skillnaderna markanta. Hade exempelvis undersökningen utförts på företag från olika 
segment, (så som Audi och Skoda eller BMW och Volvo) hade sannolikt de 
kommunikativa värdena utvärderas av säljare från bägge företagen med större differens. 
Det kan således te sig så att de beprövade förhållandena inte var optimala. De relativt 
marginella skillnaderna mellan svarsalternativen inom och emellan de bägge företagen 
kan även förklaras av att respondenterna överlag väljer höga värden vid utvärderingen. 
Detta innebär att en skillnad som upplevs som marginell, i själva verket kan förklara en 
större differens. Resultatet kan även grundas i att det frågebatteri som användes för att 
mäta för varumärkeskunskapen inte var tillräcklig. Att utveckla fler frågebatterier samt 
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inkludera praktiska kunskapstester av extern marknadsföring skulle kunnat specificera 
mätningen ytterligare.  
 
Vidare finner vi en sannolik förklaring i försäljarens faktiska kunskap om varumärket. 
Det kan vara så att försäljarna överlag inte kan tillräckligt om varumärket. Detta skulle 
rent praktiskt innebära att försäljarna som grupp, i tillräcklig utsträckning inte skulle 
kunna redogöra och särskilja på företagens faktiska kärnvärden. Detta är något som i sin 
tur kan antas grunda i den bristfälliga interna kommunikationen, bristande kunskap om 
den externa kommunikation samt de få varumärkesspecifika utbildningstimmar 
tillhandahållna av de bägge företagen. Detta är en trolig orsak och något som också 
påvisar vikten av vår studie och våra resultat. Resonemanget understryks också av 
Audi:s marknadschef Nils Simonsson som menar att han tror att det finns ett glapp 
mellan hur företaget vill kommunicerar varumärket och hur försäljarna uppfattar det. 
Enligt honom finns det i dagsläget rum för försäljare att tolka varumärket på egen hand, 
då det inte följs upp eller uppmuntras av olika program. (Simonsson 2013)  

9.2 Varumärkesidentifikationen 
9.2.1 Identifikation och påverkansgrad 

Resultatet i Tabell 15 påvisar vikten av försäljares identifiering med varumärket. 
Speciellt med hänsyn tagen till tidigare teori som påvisar att försäljarens påverkansgrad 
är en viktig faktor för försäljning och varumärkesutvärderingar (Darwar and Parker, 
1994, s. 58; Goff et. al 1994. s 26). Graden försäljaren uppskattar sig kunna påverka 
kund av: bilmodell, biltillbehör (däck, dragkrok, fälgar och motorkraft), försäkring, 
leasing och miljövänlighet handlar om den uppskattade förmågan att kunna påverka 
kunden i den tredje fasen av kundens köpprocess (Jobber & Fahy, 2009, s. 60-61; 
Martin & Morich, 2011, s. 484-485).  

9.2.2 Hanteringen av flera varumärken 

Vi kan se i Tabell 13 - Multipel regression för antalet sålda bilar i månaden med index 
förklaringsvariabler samt andel sålda företagsbilar och andra bil varumärken, när det 
inkluderades ifall försäljarna sålde andra bilmärken än de bilvarumärken i fråga 
(Audi/BMW) ställt till antalet sålda bilar i regressionen signifikanta linjära samband. 
Sambandet påvisade att, i de fall försäljaren sålde nya bilar av ett annat bilvarumärke 
sålde han eller hon färre bilar per månad med ett beta värde på (-0,199) De försäljare 
som sålde till större delen nya bilar av specifikt bilvarumärke (Audi/BMW) sålde även 
de färre bilar i månaden. Däremot, försäljare som sålde begagnade bilar från specifikt 
bil varumärke sålde fler bilar i månaden. Sambandet som talar för att ju större andel 
begagnade bilar av specifikt varumärke försäljaren säljer ses som logiskt, då en 
begagnad bil antas vara lättare att sälja än en ny, med anledning av prisskillnaden. Ett 
mer intressant samband finner vi i samma tabell där det påvisas att antal sålda bilar i 
månaden minskar då försäljaren hanterar andra bil varumärken än det specifika alltså att 
han eller hon inte enbart säljer Audi eller BMW bilar. Här skulle samma logiska 
resonemang som tidigare kunna förklara en del av denna försäljningsminskning. Men 
beta-värdet är mer negativt (-0,3) när försäljarna hanterar ett annat varumärke än just 
Audi eller BMW vilket stöder och ger signaler på att när försäljarna hanterar flera olika 
varumärken minskar antalet sålda bilar i månaden. Att ta hänsyn till är att betavärdes 
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skillnaden enbart ger indikationer på en skillnad. Förklaringen kan jämföras med 
Ullrich´s et al (2007, s. 12) identitets matchningsprincip. Principen bygger på att 
relationen mellan identifikation och relevanta beteenden är starkare när de behandlar 
samma kategorisering (Hughes & Ahearne, 2010, s. 86; Ullrich et al, 2007, s. 12). Med 
andra ord kan en allt för stor splittring mellan varumärken, som är fallet för samtliga 
bilhallar som behandlar Audi/BMW bilar, som inte enbart säljer Audi/BMW bilar utan 
även andra bil varumärken, ha effekt på försäljarens identifiering. En identifiering som 
vi vet påverkar försäljarens upplevde påverkansgrad vid val av bilmodell, se Tabell 15. I 
Tabell 2 - Bakgrundsfrågor kan vi utläsa att det existerar en signifikant skillnad mellan 
de båda företagen och i vilken utsträckning försäljarna  hanterar andra varumärken där 
29% av Audi:s försäljare uppger sig sälja andra bil varumärken utöver Audi bilar och 
där 21% av BMW:s försäljare säljer andra varumärke utöver BMW bilar.  

9.2.3 Identifikation och känsla till varumärket 

Enligt Leidenkrantz (2012, s. 15) får starka företagsvarumärken sina medarbetare att 
använda varumärket till att uttrycka sin egen identitet. Uppsatsförfattarna tror att 
ytterligare en av anledningarna till att det inte fanns någon korrelation mellan antalet 
sålda bilar och identitet kan bero på att vi inte undersökt medarbetare som är anställda 
av företaget i fråga, utan försäljare som har en större distans till varumärket. Just denna 
distans gör att varken identitet eller känsla (Brakus et al,. 2009) korrelerar med antalet 
sålda bilar i månaden utan att återförsäljarna drivs av, som Bandura (1986) påvisar, 
andra värdefulla resultat. Även Chatman (1989, s. 346) hävdade att överenstämmelsen 
mellan den enskilde medarbetaren värden och organisatoriska värden kan förutsäga 
anställdas tillfredsställelse, engagemang och omsättning. Dock anser vi att distansen 
skulle kunna minskas genom en starkare internkommunikation med varumärket (Audi 
eller BMW), då återförsäljarna värderade den interna kommunikationen som 
otillräcklig, men användbar. Detta är helt i linje med de slutsatser som Punjaisri & 
Wilson (2011, s. 1526)  påvisade. Genom utbildning och en ökad interkommunikation 
kan företaget få sina anställda att öka sin identifieringsgrad med varumärket, vilket i sin 
tur ska stärka deras engagemang gentemot varumärket. Även Meyer et al. (2002, s. 21) 
och Papasoulomou & Vrontis (2006, s. 179) såg detta samband mellan de anställdas 
identifieringsgrad och graden av en stark internkommunikation. Detta gäller alltså även 
trots att relationen är mellan återförsäljares säljare och företagets vars produkter och 
tjänster de förmedlats varumärke. Däremot korrelerar känslorna  med 
internkommunikationen och den externa kommunikationen starkt, se Tabell 11 – 
Starkaste korrelationer, med 0,343 och 0,449. Detta tyder på att kommunikationen har 
en avgörande betydelse för hur försäljarnas känslor står i relation till företaget, vilket 
även Brakus et al. (2009) påvisade i en konsumentkontext. 
 
Som vi kan se i Tabell 10, visas en signifikant korrelation mellan identifieringen och 
ifall försäljarna säljer till större grad företagets bilar eller ej. Ifall försäljarna behandlar 
andra bil varumärken än det företag de är ansvariga för, minskar deras försäljning av 
totalt sålda bilar. Vi ser även att försäljarnas grad av identifiering korrelerar starkt med 
ifall de säljer (Företags) begagnade bilar positivt, alltså att deras grad som de 
identifierar sig med företaget ökar ifall de även behandlar begagnade bilar av företaget. 
Vi kan även se indikationer av att om försäljarna hanterar begagnade bilar som inte är 
från företaget så korrelerar detta negativt och minskar deras grad av identifiering med 
företaget. Således identifierar sig en försäljare som i större utsträckning säljer företagets 
bilar mer än en försäljare som behandlar flera varumärken.  
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Vidare kan vi utläsa i Tabell 11 -  , att försäljarnas känslor till varumärket korrelerar 
med den grad de anser sig kunna påverka kunden med 0,337. Det vill säga även åsikter 
utifrån Brakus et al. (2009) varumärkesupplevelsetest visar sig starkt korrelera med 
försäljares uppfattning att kunna påverka kunder. Vi ser också i Tabell 11 att känslor 
korrelerar starkt positivt med vad försäljarna anser passar företaget med 0,601. Detta 
bekräftar ytterligare Brakus et al. (2009) uppfattningen av varumärket i form av 
förnimmelser, känslor, kognition och beteenden är kopplat till varumärkets design, 
identitet och kommunikation. Känslorna korrelerade mycket starkt med graden 
försäljarna identifierade sig med företaget med 0,664. Hughes & Ahearne (2010) 
påvisade även att ifall identifieringsgraden är hög hos försäljarna blir distributörernas 
mål mer framträdande och därmed blir varumärkets, Audi:s eller BMW:s, relativa 
prestation beroende av de målen. Denna identifieringsgrad beror på ifall ett styrsystem 
stöder varumärket. Finns det ett starkt styrsystem, en stark internkommunikation mellan 
försäljare och varumärket, Audi eller BMW, kommer identifieringsgraden att öka. 
(Hughes & Ahearne, 2010, s. 85) Som regressionen visar i Tabell 14 har respektive 
försäljare en signifikant hög POF. En hög överensstämmande grad mellan den 
individuella försäljarens värderingar och vad denna personens uppfattning om vilka 
värderingar som passar organisationen bäst. Detta skulle i sin tur, i linje med Yaniv & 
Farkas (2005, 449) skapa en prototypisk kultur som tyder på att försäljaren anser att 
organisationens värderingar överensstämmer med individen och därmed skapar en 
situation som försäljaren är bekväm med. När de från ledningen önskade 
varumärkesvärderingarna matchar försäljarens värderingar, alltså en hög POF, har 
försäljaren lättare att önskvärt återspegla organisationens värderingar korrekt till 
kunden. Försäljarna kommer att uppfatta dessa värden som kongruenta med 
organisationens värderingar och kommer även att vara mer redo att överföra dem till 
kunden. (Yaniv & Farkas, 2005, s. 449). Detta visar på att det existerar känslor och 
identiteter hos försäljarna om varumärket i fråga. 
 
Medvetenhetsgraden och attitydskillnaden hos de bägge marknadscheferna rörande 
identifieringsgraden är olika. Där BMW:s marknadschef uttrycker sig - “Förmånen för 
oss är att varumärket är så starkt att de vill identifiera sig med det.” (Ellsäter, 
2013).  Medans Audi:s marknadschef säger att han tror att det finns ett glapp mellan hur 
företaget vill kommunicerar varumärket och hur försäljarna uppfattar det. Enligt 
Simonsson finns det i dagsläget rum för försäljare att tolka varumärket på egen hand, då 
det inte följs upp eller uppmuntras av olika program. (Simonsson, 2013). Dock finner vi 
ingen signifikant skillnad mellan företagen i graden försäljarna identifierar sig med 
företaget, se Tavell XX - Indexvariabler.  

9.3 Sammanställd kunskap och identitet 
Som tidigare nämnt, kunde uppsatsförfattarna inte finna några statistiskt signifikanta 
starka bevis i regressionen som tydde på att graden av identifikation och kunskap om 
varumärket hade ett direkt linjärt samband med direkt försäljning i antalet sålda bilar 
per månad. Hade däremot starkare mått på försäljning i form av t.ex. individuella 
försäljningssiffror varit tillgängliga tror uppsatsförfattarna att de regressioner som 
utförts hade givit mer signifikanta  resultat. Genom att ställa kunskapsnivån mot 
identifikationsnivån utifrån samma mätinstrument fick författarna av denna studie en 
mer holistisk bild av frågeställningen. På så sätt kom de närmare problematiken om vad 
försäljare kan om vad företaget i förhållande till vad som verkligen tilltalar dem; Se 
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Tabell 13 – Logistisk regression samt Tabell 15 – Varumärkesidentifikation och 
påverkningsgrad. Författarna kommer således åt de attityder och påvisar koppling 
mellan varumärkesidentifikationen och varumärkeskunskapen som två sammanlänkande 
teoriområde. Varumärkeskunskapen bör därför utifrån denna studie ses som en 
grundläggande förutsättning för att förmedla varumärket på rätt sätt men är inte enskilt 
något som kan beskriva och förklara försäljningsresultat så som tidigare forskning kring 
kunskap, bland annat presenterad av Verbake et al. (2011. s. 423). 

9.4 Miljö 
Den variabeln som förklarade antalet sålda bilar i månaden signifikant i regressionen 
var miljö (NEP-skalan). Dock enbart med en förklaringsgrad på nära 2 %. Detta 
indikerade att en ökad miljöoro ökade försäljningen. I Tabell 10 - Pearsons korrelations 
analys korrelerar miljö indexet med antalet sålda bilar med en relation på 0,156 och 
tyder på ett signifikant positivt linjärt samband mellan miljöattityder och antalet sålda 
bilar. Även i Tabell 8 – Värden som passar försäljaren att miljövänlighet inte var ett 
värde som försäljarna tilltalades av hos en bil med ett medelvärde på 4,11. 
Relationsmarknadsföringen genom försäljare gällande miljö är alltså i det 
socioekonomiska klimat som råder i Sverige en allt viktigare fråga för bilindustrin för 
att hålla sig konkurrenskraftiga (Forbes, 2013; Borglund, 2012, s. 12, 159; Borin & 
Metcalf, 2010, s. 140), mycket beroende på att det har blivit ett allt starkare budskap att 
konkurrera med de senaste åren (Borglund, 2012, s. 12, 159; Borin & Metcalf, 2010, s. 
140; Forbes, 2013).  

9.5 Kommunikation 
Som kan utläsas i Tabell 11 - Starkaste korrelationerna sammanställd av 
Pearsonskorrelationsanalys, står reklamen, den externa kommunikationen, i stark 
signifikant korrelation med vad som tilltalar försäljarna med 0,446. Identiteten 
utvärderas i korrelationstestet till 0,293, internkommunikationen till 0,499. Försäljarna 
kommer att bilda sina egna intryck av ett varumärke från den kommunikationen som 
försäljarna utsätts för. Kommunikationen underlättar även utvecklingen av ett starkt 
psykologiskt samband med varumärket så det blir mer knutet nära till försäljarens 
självuppfattning och identitet samt vad denna tilltalas av. (Hughes, 2013, s. 12). 
Intressant nog, var att sambanden mellan den upplevda reklamen och 
varumärkesidentifieringen påverkat av internkommunikationen med 0,293. Detta 
påvisar Hughes (2013, s. 12) teorier vilka hänrör till att försäljares uppfattningar om 
varumärkets reklam blir till starkare varumärkesidentifiering när reklam åtföljs av en 
stark intern varumärkeskommunikation. Detta gäller alltså inte enbart vid reguljär 
försäljning som Hughes (2013) påvisade, men även när distansen mellan försäljarna och 
företaget är större, alltså mellan en försäljare och företaget vars produkter denna 
hanterar. 

10 Slutsats och hypotetisk modell 
Utifrån den teoretiska kontexten sammanfogat med de starkast korrelerade 
förklaringsvariablerna från Pearsons korrelationsanalys samt regressioner har vi uttytt 
direkta och indirekta samband med våra beroendevariabler. Modellen nedan påvisar de 
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intressanta signifikanta utfall som kompletterar och skapar en än holistisk bild av 
studien samt dess slutsats. Vi ämnar således att illustrera det tidigare påvisade 
sambandet mellan företagets kommunikation, försäljares varumärkesidentifikation och 
känslor, varumärkeskunskap gentemot försäljares förmåga att påverka kunden i valet av 
bilmodell och försäkring samt antal sålda bilar.  
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FIGUR	  6	  –	  SLUTGILTIG	  MODELL	  
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Ovanstående modell illustrerar studiens resultat. Modellen påvisar att kommunikation, 
intern som extern påverkar försäljarens identifieringsgrad och känslor till varumärket. 
Vidare visar modellen att försäljares kunskap om varumärket och i vilken utsträckning 
försäljaren tilltalas av dessa kärnvärden också står i relation till försäljares förmåga att 
identifiera sig med varumärket.  
 
Försäljarnas känslor och identifieringen i förhållande till varumärket står sedemera i 
relation till graden försäljarna upplever sig påverka kunden av bilmodell och försäkring, 
någonting som även påverkas av varumärkeskunskapen. Vidare påvisar modellen att 
identiteten, känslorna samt miljöoro hos försäljarna även står i relation med ett annat 
försäljningsmått, nämligen antalet sålda bilar i månaden. Här kan vi även utläsa att 
försäljningsprestationen påverkas ifall försäljaren behandlar fler än ett varumärke. 
Försäljningsprestationen i antalet sålda bilar i månaden påverkas även av om försäljarna 
till större del säljer nya eller begagnade bilar av ett annat varumärke.  
 
Vi kan således se ett händelseförlopp där varumärkeskunskapen påverkar försäljares 
upplevda förmåga att påverka kunden samt att varumärkesidentifieringen påverkar antal 
sålda bilar samt försäljares upplevda förmåga att kunna påverka kunden. Vi kan även 
utifrån modellen utläsa att kunskapen om varumärket korrelerar med 
varumärkesidentifikationen. Med analysen, diskussionen och modellen har vi således 
besvarat studiens frågeställning. 
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11 Teoretiskt bidrag och framtida 
forskning 
Brakus et al,. (2009, s. 54) modell vilken mäter kundens varumärkesupplevelse i 
sensoriska, affektiva, intellektuella och beteendemässiga känslor påvisas genom denna 
studie vara valid och applicerbar på försäljares känslor till det varumärke som de 
hanterar. Försäljares känslor till varumärket mätta utifrån Brakus modell korrelerar med 
försäljares upplevda förmåga att påverka kunden. Studien genererar således en 
utvecklad bild av Brakus modell till att även mäta försäljare.  
 
Hughes (2013) uppmärksammade att människor som vill bygga en god självbild är 
benägna att identifiera sig med en enhet som de har positiva känslor till. I resultatet kan 
vi se ett positivt samband mellan försäljarnas känslor och graden de identifierar sig. 
Någonting som även Hughes (2013) delvis påvisade. Vår studie påvisar att sambandet 
även gör gällande återförsäljares försäljare 
  
Varumärkeskunskap kan inte bekräftas ha signifikant påverkan på antal sålda bilar. 
Verbeke et al.:s (2011. s. 407, 418) påvisar kunskap är den viktigaste variabeln vid 
försäljning. Vår studie påvisar istället en ett statiskt samband mellan miljöattityder och 
försäljning. Dock kan vi inte uttala oss fullskaligt, då tidigare redovisade misstankar om 
en icke effektiv mätning av kunskapen kan ligga bakom resultatet. Tidigare forskning 
rörande försäljares kunskap kan således inte utan utvecklade studier appliceras på 
försäljares specifika kunskap relaterat till varumärket. Studien påvisar dock sambandet 
mellan varumärkeskunskap och varumärkesidentifikation.  
  
Klement et al. (2011, s. 1400) påvisade att identifikation har en påverkan på hur den 
anställda beter sig, tar beslut och företagets resultat. Hughes & Ahearne (2010, s. 82) 
modell rörande försäljarens grad av identifikation står i relation med företagets resultat 
genom försäljningen. Vår studie påvisar  sambandet mellan identifikationsgraden och 
försäljning samt graden försäljaren anser sig påverka, vilket i sin tur kan antas påverka 
företagets resultat. Vi kan också utläsa ett samband med Punjaisri & Wilson:s (2011) 
studie där de fann att internkommunikationen stod i relation med graden den anställda 
identifierade sig med företaget. Vi kan således se ett samband som utvecklar tidigare 
forskning from Hughes & Ahearne (2010) och Punjaisri & Wilson (2011) att 
internkommunikation står i relation med identitet och identitet står i relation till 
försäljarens försäljning och upplevda påverkansgrad.  
 
Vår studie bidrar med att ytterligare identifiera vad Harris (2007 s. 104) påvisade, 
nämligen att anställda måste förstå den externa marknadsföringen samtidigt som de 
förstår sin egna roll i att leverera enligt varumärkeslöften.  Därför bör också företag 
aktivt arbeta med kommunikationen av sitt varumärke även internt. Detta har vi 
bekräftat gällande även återförsäljares säljare och inte enbart den direkt anställda av ett 
företag. Man bör således även kommunicera internt med de individer som behandlar 
och representerar företagets varumärke. 
 
Vi bekräftar åter även Yaniv & Farkas teori om att en hög kongruens mellan de 
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anställdas personliga värderingar och företagets värderingar skulle påverka varumärket 
positivt (2005, s. 449). Dock kan vi inte gällande Yaniv & Farkas (2005) bevisa att 
denna kongruens som funnits resulterar i att varumärket presterar bättre eller sämre. Vi 
kan således enbart påvisa att det finns ett samband mellan vad som tilltalar 
återförsäljarna och företagets vars produkter de hanterar kärnvärden. 
 
Vidare påvisar studien att försäljare som hanterar mer än ett varumärke i sin säljportfölj 
säljer totalt sett färre bilar än en försäljare som enbart hanterar ett varumärke. Resultatet 
kan kopplas samman med Ullrich:s et al (2007, s. 12) identitets matchningsprincip. 
Principen bygger på att relationen mellan identifikation och relevanta beteenden är 
starkare när de behandlar samma kategorisering. (Ullrich et al, 2007, s. 12). Vi kan 
således påvisa ett resultat som statistiskt signifikant påvisar att en försäljares splittring 
mellan varumärken innebär att försäljare säljer mindre bilar. 
 
Ytterligare ett bidragen till teorin är fyndet som gjordes vid användningen av Dunlap et 
als., (2000) NEP-skala. Där en ökad miljöoro kunde öka försäljningen i antalet sålda 
bilar per månad. 

11.1 Framtida forskning 
Tidigare forskning har påvisat försäljarens roll som extra väsentlig som beslutsgrund för 
komplexa köpbeslut, en kategori som val av bil kvalificerar under. Därför anser vi det 
intressant för framtida forskning att studera om våra resultat även gör gällande för andra 
kontexter, både för likande komplexa beslut samt för enklare köpbeslut för exempelvis 
dagligvaruhandeln.  
 
Vidare rekommenderar vi att framtida forskning tittar på mer skilda företag med olika 
värden på varumärket. Förslagsvis kan studien genomföras på ett high-brand företag och 
ett low-brand företag. Detta tror vi kan leda till än mer signifikanta resultat för de 
beprövade förhållandena i som redovisas i vår studie. Vi vill även föreslå att framtida 
forskning vad gäller varumärkeskunskap även inkluderar utvecklade kunskapstester 
utifrån bredare referensramar. Försäljaren skulle exempelvis kunna testas mot extern 
marknadsföring samt simuleras gentemot situationer där försäljaren förväntas utgå från 
olika Brand Behaviours. Detta utvecklar måttet och kombinerar kunskap, med känslor 
och handling, relaterat till varumärket. Dessa studier kan med fördel innehålla 
kvalitativa metoder.  
 
Avslutningsvis vill vi rekommendera ett framtida fokus på försäljares roll för 
miljökonsumtion. Vår studie pekar på ett intressant förhållande mellan försäljarens 
miljöåsikter och försäljningsresultat. Därför rekommenderar vi att framtida forskning 
tittar närmare på hur hållbara verksamheter kan använda sig av försäljares identifiering, 
för att påverka och stimulera konsumenter att fatta miljövänliga köpbeslut. 
 

12 Rekommendationer  
12.1 Generella rekommendationer 
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I en tid då bilindustrin står inför utmaningen att stärka relationer med sina återförsäljare 
kan våra resultat vara av betydande påverkan och för ledningen relevant. Specifikt, 
erbjuder denna forskning nya insikter för Internal Branding, identitets teori samt en 
nyupptäckt bana för hur försäljarens identitet, känslor, kunskap samt uppfattningen av 
miljö gentemot varumärket han eller hon hanterar står i relation till varandra.  
Litteratur och resultaten hävdar, att skillnader mellan ledning och medarbetare, en stor 
distans, indikerar på en närvaro till framtida problem (Amisnova & Moavondo, 2010, s. 
787). Speciellt gällande företags varumärkesstrategi, bör chefer säkerställa enhetlighet i 
hur varumärket ska uppfattas internt även av återförsäljares säljare som inte bara 
hanterar företagets produkter, men även varumärke. Detta så att varumärket kan 
återspeglas korrekt till slutkonsument. Återförsäljaren är nämligen en förlängd arm av 
varumärket som måste tas i beaktas i allt större utsträckning. I praktiken skulle en 
introduktion till “Brand Behaviour Policys” skapa en djupare relation mellan 
återförsäljarna och varumärket de hanterar. Även att introducera en etisk 
värderingsgrund i linje med miljö budskap, då detta har visat sig spela en allt större 
signifikant roll i det bilsamhälle som är i Sverige idag. Internkommunikationen mellan 
återförsäljare och valt företag är någonting som bevisligen i forskningen visat sig vara 
efterfrågat och upplevt som bristande av återförsäljarna. Då korrelation råder mellan 
internkommunikationen och identifieringen skulle en ökad kommunikation skapa ett 
starkare jag-koncept hos återförsäljarna i relation till det varumärket de hanterar och 
säljer. Av allt större vikt att även denna återförsäljare enbart hanterar ett varumärke för 
att inte vara splittrad i sin identifiering med varumärket. 
 
Att utveckla varumärkesidentifiering bland försäljarna är en strategi som är tillgänglig 
för företag för att styra över sinnesutrymmet hos försäljarna och påverka aktiviteter och 
beteenden som påverkar företagets varumärke. För detta ändamål bör uppmärksamheten 
från företagen ägnas åt att upprätthålla ett gott rykte och en tydlig välfungerande 
kommunikation med försäljarna. Dessutom måste företagen erkänna dess roll som 
representanter och agenter i alstringen av varumärkesidentifikationen hos försäljarna. 
Dock kan denna process med att bygga en varumärkescentrerad relation med försäljare 
på individnivå vara tidskrävande, resurskrävande och komplext för företaget.  
 
Rörande återförsäljarna bör de således företagen erbjuda insikten om att de bör motivera 
sina säljare att enbart hantera ett varumärke.  
 
Slutligen vill vi återkoppla till den etiska diskussion som hölls tidigare under avsnitt 
5.2.3 – Etiskt förhållningssätt. Vi vill därmed uppmärksamma att slutsatser som vi har 
dragit om att företag bör låta sin säljare enbart hantera ett varumärke bör tas i beaktande 
utifrån ett etiskt förhållningssätt. Detta då det skulle kunna te sig i att företag påverkar 
försäljare på ett icke etiskt korrekt sätt i det långa loppet och ”hjärntvättar” dem med 
propagerande information, internt och externt, som ger försäljarna en icke objektiv bild 
av företaget. Det är dock i vår tro om att en objektivitet är viktig vid försäljning för att 
kunden ska kunna känna tillit. 

12.2 Rekommendationer till fallföretagen 
Vi vill mot bakgrund av denna studie rekommendera och poängtera följande 
utgångspunkter specifikt för våra samarbetspartners.  
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Den interna kommunikationen mellan återförsäljare i studiens samarbetsföretag upplevs 
inte som optimal av återförsäljarna. Då korrelation råder mellan internkommunikationen 
och varumärkesidentifiering skulle en förbättrad kommunikation skapa en ökad 
identifiering med varumärket hos försäljarna. Studien påvisar också indikationer på att 
chefer bör säkerställa enhetlighet i hur varumärket ska uppfattas internt. Detta för att 
optimera möjligheten för att varumärket kan återspeglas korrekt till slutkonsument.  
 
Vidare påvisar studien att det är av allt större vikt att försäljare enbart hanterar ett 
varumärke, detta för att undvika att försäljare är splittrad i sin identifiering med 
varumärket. Hanteringen av enbart ett varumärke visar sig även ha en signifikant 
påverkan på viss typ av försäljning, försäljarens upplevda påverkningsgrad av kundens 
val av bilmodell och försäkring. Centralt är även att introducera en etisk 
värderingsgrund i linje med miljöbudskap, då detta har visat sig spela en allt större 
signifikant roll för försäljning i det bilsamhälle som är i Sverige idag. Förslagsvis kan 
en introduktion i “Brand Behaviour Policys” tydliggöra företagets värderingar utifrån 
viktiga etiska utgångspunkter. Vi rekommenderar även att företagen i fråga för en 
kontinuerlig uppföljning av försäljares trivsel på arbetsplatsen samt ser över deras 
relation och identifikation till det hanterade varumärket.. Dock skulle en process där en 
varumärkescentrerad relation med säljarna bli tids- och resurskrävande samt komplex. 
En närmare studie bör därför genomföras internt inom respektive företag. 
 
Avslutningsvis vill vi rekommendera företagen att överse ifall återförsäljarna enbart ska 
vara tillåtna att sälja produkterna, samt representera varumärket, från ett specifikt 
varumärke. Även om denna är inom samma koncern så ser vi en tendens till att 
försäljarnas splittring i identifiering, känsla och kunskap om och till varumärket i fråga 
skapar en miljö där de varumärken eventuellt kannibaliserar varandra och påverkar 
försäljningen. Se Tabell 13 - Multipel regression för antalet sålda bilar i månaden med 
index förklaringsvariabler samt andel sålda företags bilar och andra bil varumärken. 
Detta utifrån de faktorer vi har mätt. Vi rekommenderar att en större och mer 
heltäckande studie genomförs innan beslut om detta kan tas.  

13 Begränsningar & sanningskriterier 

Nedan vill vi redovisa för de begränsningar och sanningskriterier som gäller för vår 
studie. Sanningskriterierna tar sin utgångspunkt i begreppen reliabilitet samt validitet.  

13.1 Begränsningar 

Som med all forskning, är det viktigt att känna igen de begränsningar som finns vad 
gäller studiens utformning. Begränsningar som inkluderar tidsram, antal problem och 
syften och geografiskt upptagningsområde är samtliga förhållanden som författare 
måste ta ställning till. (Ejvegård, 1996, s. 26) För det första är det viktigt att notera att 
denna studie bestod av respondenter från två specifika företag inom bilindustrin. Därför 
bör en försiktighet tas i akt vid försök att generalisera (Shiu et al., 2009, s. 169-170) 
resultaten av denna studie till andra socioekonomiska kontexter än de som råder i 
Sverige eller i den miljö de båda företagen agerar inom. Däremot kan denna studie ge 
företag som agerar utanför Sveriges gränser en indikator på våra beprövade 
förhållanden. Vi anser att studien sannolikt även kan tillämpas för andra aktörer inom 
branschen samt eventuellt andra närliggande yrkeskategorier som berör samma faktorer 



73	  

som vår fallstudie. Detta gäller då sektorer vilka involverar komplexa köpbeslut, vare 
sig de involverar återförsäljare ett eller flera varumärken i sin portfölj. Det är också 
viktigt att notera att respondenterna själv har uppskattat de resultat forskarna analyserat 
och tolkat.  
 
Vi vill dock inte utan uppmaning om fler studier göra resultaten till en generell sanning 
för andra aktörer i närliggande branscher. Vi understryker därför vikten av fler likartade 
studier med skilda geografiska och branschspecifika förhållanden etc.  
 
Studien resultat bör därför ses som en indikator för likartade förhållanden samt som ett 
första vetenskapligt underlag för de beprövade förhållandet.  

13.2 Reliabilitet & validitet 

Reabilitet och validitet är viktiga begrepp för att bedöma uppsatser inom 
företagsekonomi. Nedan vill vi beskriva och framförallt redogöra för vår syn på studien 
utifrån dessa kriterier. Reabiliteten beskriver huruvida samma resultat kan uppnås vid en 
upprepad studie. Måttet används således för att utesluta att studien är påverkad av 
tillfälliga eller slumpmässiga faktorer. (Bryman & Bell, 2003 s. 48) Reabiliteten är ett 
viktigare begrepp vid kvantitativa studier där vikten av att ett mått är stabilt är väsentlig 
för studiens resultat och utfall (Bryman & Bell, 2003 s. 48, 73) Validiteten mäter i 
vilken utsträckning vi mäter det vi egentligen vill mäta. (Holm & Solvang, 1997,  s. 
167) och påvisar således på pålitlighet och följdriktighet (Bryman & Bell, 2003 s. 93) 
Vidare är validitet direkt relaterad till reliabiliteten “om ett mått på ett begrepp är 
instabilt genom att det fluktuerar och därför inte reliabelt, kan det inte heller utgöra ett 
mått med tillräckligt hög validitet för begreppet i fråga” (Bryman & Bell, 2003 s. 49) 
Således är reliabilitet en förutsättning för att validitet ska uppnås.  
 
I processen av den empiriska insamlingen har vi gått igenom vissa punkter för att hitta 
fel som Holme & Solvang (1996, ibid) har uppmärksammat som kan påverka resultaten 
med hänvisning till på ovanstående. Nedan vill vi grundligt redovisa för vår studies 
reliabilitet samt validitet utifrån Holme och Solvang (1996, ibid) Därefter vill vi 
redovisa det Cronbach-alfa mått som används för att generera ytterligare trovärdighet 
till studien 
 
Är svaren uttömmande? 
För att säkerställa att enkäten undersöker det vi vill undersöka har vi kopplat varje 
enkätsfråga till ett teoriavsnitt.  Teorikoppling finner du illustrativt i Figur 3 – 
Teoretiska kopplingar. Frågorna 14.7 och 23.1 i enkäten är identiska och syftade som 
bekräftande empiriska indikatorer, det fanns ingen signifikant skillnad mellan 
svarsresultaten. Se Appendix 3. De flesta av frågorna ställdes i form av frågebatterier 
vilket möjliggjorde uttömmande svar med hög trovärdighet. Gällande Frågan 16. 
“Gradera vad du anser passar in på varumärket (Företag)” skedde ett överföringsfel, där 
ett av företagens kärnvärde föll bort när vi överförde enkätfrågorna från ett dokument 
till websurvey.textalk.se Detta kommer dock att påverka resultatet, resultatet kan 
således inte, gällande de berörda frågor vara fullt reliabla eller valida. På grund av 
ovanstående valde vi att slumpa bort ett kärnvärde av det andra företaget för att räkna 
bort ur studien. Detta resulterades i att ett index på 3/4 användes istället för 4/4.  
 
Tolkar respondenterna frågorna korrekt?  
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Enkätens frågor gick vi igenom med flertalet personer: en varumärkeskonsult, vår 
handledare och av bägge författarna återupprepade gånger för att bekräfta att frågorna 
var lättförståeliga, inte kunde missuppfattas samt så att svaren hamnade på rätt plats i 
enkäten. För att vidare säkerhetsställa att bilförsäljarna skulle förstå och vara trygga 
med innehållet överblickades även enkäten av BMW:s marknadschef Fredrik Ellsäter.  
 
Kommer svaren på rätt plats i enkäten? 
Webenkätverktyget websurvey.textalk.se innehöll övergripliga visualiserande verktyg 
som hjälpte oss att finna eventuella felsvar. För att bekräfta att svaren hamnat på rätt 
plats har vi gått igenom data i Excel där en mer övergriplig bild av data kan återges.  

13.2.1 Cronbach´s α 

I vår strävan efter att skapa tillförlitliga vetenskapliga resultat har vi utfört ett 
Cronbach´s α-test. Resultaten påvisar att 98 av de 99 frågor som vi ställer mäter korrekt 
det vi avser att mäta. De resultat som påvisas i studien är därmed reliabla.  

13.2.2 Urval 

Vi anser att målgruppen vi undersöker är nära till helt homogen i den bemärkelsen att 
samtliga är försäljare eller försäljningschefer, för att ytterligare bekräfta detta frågar 
fråga 2 (Appendix 1 enkät) ifall respondenten är just försäljare eller försäljningschef. 
Detta är annars någonting som hade kunna påverka resultatet. (Holm & Solvang, 1997, 
s. 163-169).  

13.2.3 Anonymitet 

I vår strävan efter att säkerhetsställa tillförlitliga svar erbjuder respondenterna full 
anonymitet i enighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) samt 
personuppgiftsförordningen (SFS 1998:1191). Samt en skriftlig säkerhetsställning om 
att resultaten inte behandlas eller analyseras på individnivå av våra samarbetspartners. 
 
Sammanfattat 
Resultat kan mot ovanstående anses som reliabelt och valida. Vi anser således att 
samma resultat skulle upprepas i en ny studie förutsatt att förhållandena var detsamma.  
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Appendix 2 – Introduktionsbrev till 
respondenter 
Hej alla (Företag) försäljare! 

Enkätundersökning är en del av ett examensarbete på masternivå från 
Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Studien sker i samarbete med Dr. Johan 
Jansson (avdelning för företagsekonomi) och (Företag):s marknadsavdelning. 

Enkätundersökningen syftar till att närmare undersöka din roll som försäljare samt dina 
åsikter om (Företag) som varumärke. Vi vill understryka att alla dina svar är anonyma. 
Resultatet kommer behandlas som en kunskapsgrund för samtliga försäljare av 
(Företag) och inte behandlas utifrån den enskilda individen.  

Som tack för att du deltar lottar vi tillsammans med (Företag) ut … bland samtliga 
deltagare! 

Enkäten tar mindre än 10 minuter att besvara. 

Kontaktperson (Företag): Marknadsschef … 

Har du frågor angående enkäten eller vill ta del av studiens resultat är du mer än 
välkommen att kontakta författarna bakom studien på någon av adresserna nedan. 

Tack på förhand! 

Adam Falklind 

Mail:a.falklind@gmail.com 
 

William Lundgren 

Mail: williamelundgren@gmail.com 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
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Appendix 3 – Svarsfrekvenser 
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Appendix 4 Intervjuguide 
Intervju med marknadschef: Fredrik Ellsäter/Nils Simonsson 
BMW/Audi 
 
 
 
Kort historik: 
 
Din bakgrund 
Försäljningssiffror 
Framtida trender (Design och miljötrender) 
 
Frågor rörande varumärket: 
 
* Vilka är (Företag) ´s kärnvärden? 
* Hur ser fördelningen ut mellan dessa kärnvärden. Vilka är viktiga respektive mindre 
viktiga?  
* Genom vilka kanaler kommuniceras framförallt dessa kärnvärden?  
* Brand mantra, Points of difference/(USP) 
* Hur mäter ni ert varumärke? (brand equity) Mäter ni även hur ert varumärke upplevs 
av era anställda?  
* Sker det centralt eller från Sverige?  
* Vilken/vilka byråer jobbar ni emot?  
* Är det några andra nyckeltal som ni värderar/mäter erat varumärke i?  
* Hur vill ni att återförsäljare ska kommunicera ut ert varumärke?  
* Hur tycker du att det går?  
* Är det någonting som du skulle vilja ändra på?  
* Vilken är er relation till konkurrenter?  
* Flera varumärken i samma bilhall, hur hanterar ni det?  
* Är det ett problem?  
* Hur mäts försäljarens varumärkeskännedom?  
 
Intern kommunikation av varumärket: 
 
* Hur får försäljare som säljer (Företag) bilar reda på information om varumärket? 
* Hur arbetar ni här på (Företag) med den kommunikationen?  
* Anser du att era återförsäljare kan tillräckligt om varumärket?  
* Hur skulle deras kunskap om- och bild av (Företag) kunna förbättras?  
 
Identifikation: 
 
* Tror du att graden försäljare identifierar sig med (Företag) påverkar försäljningen av 
bilar? 
* Arbetar ni aktivt för att era säljare ska identifiera sig med (Företag)?  
 
Enkäten: 
 
* Titta igenom specifika frågor tillsammans. Alternativa förslag på hur vi ska mäta? 
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* Förslag på tillägg i enkäten? 
* Incitament till ökad svarsfrekvens 
* Möjligt att korrelera (Företag)s försäljningsdata med enkäten? 
 
* Någonting annat du vill tillägga? 
 
* Är det okej att vi tar kontakt med dig om vi skulle ha några ytterligare funderingar 
gällande undersökningen? 
	  
	  
Tack.	  

 


