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Sammanfattning  

Saab är ett varumärke som delas av två olika företag, försvars- och säkerhetskoncernen Saab 

AB och personbilstillverkaren Saab Automobile, idag ägt av NEVS, National Electric Vehicle 

Sweden AB. Här finns en potentiell problematik då två separata företag delar samma 

varumärkesnamn och kan ha olika strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag vilket har undersökts genom 

fokusgrupper och en enkätstudie. Studien utgår från konsumenters associationer och resultatet 

visar att Svenskt Tradition utgör en viktig del av varumärkesbilden. Överlag har Saab en bred, 

homogen och positiv varumärkesbild där varumärket Saab representerar båda de bolag som 

delar varumärkesnamnet. I kombination med en hög varumärkesmedvetenhet gör detta att 

Saab totalt sett är ett starkt varumärke med hög kännedom. En utmaning för framtida 

varumärkesarbete är att arbeta bort den association till Kris/Olönsamhet som görs och att 

stärka varumärkets koppling till Avancerad Teknik.  
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1. Inledning 
”Våra konkurrenter har använt det hur mycket som helst mot oss. Det har hetat att med dem 

kan ni inte göra affärer, de har ingen ekonomi och de har gått i konkurs. Ja, det har påverkat 

oss mycket negativt” – Håkan Buskhe, VD för Saab AB, om att företaget har lidit av Saab 

Automobiles problem (Svd, 2012).  

 

Vad är det första som dyker upp när du hör ordet Saab? Bilar, flygplan, vapen, konkurs eller 

kanske rent av Victor Muller? Det finns inget rätt eller fel svar och faktum är att namnet Saab 

representerar en mängd olika saker som säkerligen varierar beroende på vem som tillfrågas.  

Varumärket Saab har under en längre tid använts av två olika företag, 

personbilstillverkaren Saab Automobile och försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Två, 

sedan år 2000, helt skilda bolag som delar ett gemensamt varumärkesnamn. Att samma 

varumärke används av två separata företag i två olika branscher gör att det finns en 

problematik kring vad de båda företagen vill att varumärket ska representera och möjligen en 

avvikelse mellan detta och hur konsumenterna upplever varumärket. Det inledande citatet är 

hämtat från Saab AB:s kapitalmarknadsdag i september 2012. Trots att Saab AB inte längre 

har någon affärsmässig koppling till Saab Automobile påverkades företaget negativt av den 

kris som Saab Automobile genomgick innan konkursen. Det visar på att det inte finns någon 

tydlig gräns mellan de båda företagens varumärken, och på den problematik det kan innebära 

att två olika företag arbetar på var sitt håll med ett delvis delat varumärke.  

1.1 Saab – då och nu  

Saab är ursprungligen en akronym för Svenska Aeroplan Aktiebolaget och grundades år 1937 

för att säkra tillverkningen av svenska stridsflygplan (Lucas, 2009). Tio år senare började 

Saab även tillverka personbilar under en särskild division i Trollhättan (Lucas, 2009). År 

1990 lades personbilstillverkningen, efter många år av förluster, i ett eget bolag kallat Saab 

Automobile som år 2000 togs över helt av General Motors (Lucas, 2009). Saab AB är alltså 

sedan år 2000 helt separerat från personbilstillverkning och Saab Automobile.  

Saab AB beskriver sig som en försvars- och säkerhetskoncern (Saab AB, 2011). De är 

verksamma världen över och tillverkar allt från militärt försvarsmateriel till civila 

säkerhetsprodukter. Saab AB är kanske mest välkänt för sin tillverkning av stridsflygplan och 

är aktuella sedan Sveriges regering i augusti 2012 meddelade att de slutit ett avtal med 

Schweiz om att lägga en order på ett antal JAS 39 Gripen, som tillverkas av Saab AB 

(Reinfeldt, Hägglund, Björklund & Lööf, 2012). 
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Saab Automobile försattes år 2011 i konkurs efter att GM sålt bolaget till den holländska 

sportbilstillverkaren Spyker Cars. Huvuddelen av konkursboet förvärvades av det kinesiska 

företaget National Electric Vehicle Sweden AB (NEVS) (NEVS, 2012). NEVS har träffat ett 

licensavtal med Saab AB som innebär att de får använda namnet Saab som varumärke på de 

elbilar som de avser tillverka i framtiden (NEVS, 2012) Den gamla logotypen kommer dock 

inte att användas. Trots Saab Automobiles konkurs lever alltså Saab vidare som varumärke på 

personbilar genom NEVS förvärvande av Saabs Automobiles konkursbo. 

Det finns alltså två bolag som delar varumärkesnamnet Saab, försvars- och 

säkerhetskoncernen Saab AB och biltillverkaren Saab Automobile. Men hur upplevs det 

gemensamma varumärket? Är uppfattningarna om varumärket homogena eller går åsikterna 

isär då varumärkesnamnet delas av två olika företag? Vi har valt att se på varumärkesnamnet 

Saab som ett gemensamt ”paraply” som delas och påverkas av de båda bolagen. I uppsatsen 

är det enbart detta gemensamma varumärkesnamn som kommer att beskrivas och det kommer 

i fortsättningen benämnas Saab. Försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB kommer vi att 

benämna Saab AB och biltillverkaren Saab Automobile (NEVS) just Saab Automobile. När vi 

skriver ”Saab” åsyftar vi det delade varumärkesnamnet, paraplyet, och inte något av de 

enskilda företagen.  

1.2 Problembakgrund och tidigare forskning 

Tidigare studier har visat att det kan finnas betydande variationer mellan olika konsumenters 

uppfattningar även inom enskilda varumärken (Ivens & Valta, 2012). Ett starkt varumärke 

kännetecknas däremot av konsistenta och positiva associationer hos konsumenter (Kotler & 

Keller, 2006). Dock tyder forskning av Gerzema, Lebar & Rivers (2009) på att konsumenters 

uppfattningar om varumärken generellt blir mindre fördelaktiga. Detta kan innebära ett glapp 

mellan konsumenters egentliga attityd mot ett varumärke och företagets egen uppfattning om 

varumärkets styrka. Enligt Gerzema et al. (2009) utgör detta glapp ett hot mot varumärken 

som kan få finansiella konsekvenser för de företag som står bakom. Capps (2007) menar 

vidare att det finns en stor risk att ett varumärke försämras om de faktorer som 

konsumenterna anser fördelaktiga inte överensstämmer med företagets målsättning för 

varumärket. Enligt Ivens & Valta (2012) blir det dessutom av allt större vikt att ha ett starkt 

varumärke även på industriella marknader. 

Denna studie utgår ifrån och bygger vidare på ovanstående varumärkesforskning genom 

att, med utgångspunkt i varumärket Saab, beskriva hur varumärket idag uppfattas av svenska 

konsumenter i allmänhet, vilka associationer som görs till varumärket samt hur enhetlig 
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bilden av varumärket är. Med konsumenter avser vi inte nödvändigtvis faktiska kunder till de 

båda företagen. Som konsumenter behandlas i denna uppsats alla de som inte är producenter 

och alla privatpersoner behandlas således som konsumenter oavsett om man de facto haft en 

köp-sälj relation med något av de två företagen. Försvarsmakten är idag Saab AB:s enskilt 

största kund (Saab AB, 2011). Därmed ligger det, trots att det inte är ett konsumentföretag, i 

Saab AB:s intresse att allmänheten har en positiv inställning till varumärket då Sveriges 

befolkning genom val till Riksdag, och indirekt Regering, påverkar Försvarsmakten och dess 

budget. Kopplingen till konsumenter är tydligare i Saab Automobils fall där NEVS planerar 

att fortsätta tillverka och sälja personbilar under namnet Saab. Därmed är det problematiskt 

för de båda företagsledningarna om varumärket inte uppfattas på önskat sätt av konsumenter i 

allmänhet, eller om varumärket förlorar sin funktion som en identitetsplattform för företagen 

(Urde, 1999). För att uppnå ett framgångsrikt varumärkesarbete krävs att företag lyssnar på 

marknaden och ständigt anpassar sig efter marknadens behov och uppfattningar (Gerzema et 

al., 2009). Denna studie kommer att belysa marknadens uppfattningar kring varumärket Saab.  

Undersökningen utgår därmed från ett generellt problem vid hantering av varumärken som 

undersöks genom en specifik studie av varumärket Saab. Varumärket Saab är intressant att 

undersöka då två företag har ett intresse av att på lång sikt arbeta med varumärket. Här kan en 

problematik identifieras då två skilda företag delar samma varumärkesnamn och har olika 

strategier för hur varumärkesarbetet bör fortgå. Arbetet med varumärken är en långsiktig 

process där olika marknadsaktiviteter påverkar olika delar av varumärket och vad det 

representerar (Keller, 2011). Vidare läggs det allt mindre resurser på varumärkesarbete och 

det är därmed viktigt att dessa resurser används till rätt åtgärder (Keller, 2011). Det är därför 

viktigt för Saab AB och Saab Automobile att det finns en tydlig plan för varumärkesarbetet 

och för att kunna utveckla en framgångsrik sådan krävs en förståelse kring hur varumärket 

uppfattas idag. Denna uppsats kan således bidra till att ge en bild av var varumärket Saab står 

idag, som kan vara intressant för de båda företagens framtida varumärkesarbete. Utifrån 

denna bild kan förslag på praktiska implikationer ges till de båda företagsledningarna om hur 

de långsiktigt bör arbeta med respektive varumärke.  

Ovanstående mynnar alltså ut i en fråga om hur varumärket Saab uppfattas idag och om 

uppfattningarna om det gemensamma varumärket kan beskrivas som ett homogena?  

Syftet med uppsatsen är att, genom att studera konsumenters associationer till varumärket, 

beskriva hur varumärket Saab uppfattas idag och särskilt om uppfattningarna är enhetliga eller 

om variationer finns.  
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2. Teori 
2.1 Varumärken 

Ett varumärke är ett namn, term, tecken eller symbol eller en kombination av dessa. 

Varumärken identifierar varor eller tjänster från en viss säljare och särskiljer dem från 

konkurrenters produkter (Kotler & Keller, 2006; Aaker, 1991).  

     En av varumärkets viktigaste uppgifter är att differentiera varor och tjänster från 

konkurrerande produkter som tillfredsställer samma behov (Osselaer & Alba, 2000). 

Skillnader i pris har länge varit ett vedertaget sätt att differentiera sig på. Ett varumärke kan 

däremot skapa en differentiering med särskiljande egenskaper på andra grunder än pris 

(Aaker, 1991). Således är det viktigt för varumärken att på olika sätt skilja sig från mängden. 

Grundas differentieringen på rationella, funktionella eller handgripliga skillnader är det 

relaterat till produkternas prestanda (Kotler & Keller, 2006). Grundas differentieringen 

däremot på symboliska, känslomässiga eller immateriella skillnader är det relaterat till vad 

varumärket representerar (Kotler & Keller, 2006).  

Ett framgångsrikt varumärkesarbete resulterar i att konsumenter förknippar ett varumärke 

med en viss innebörd. Denna innebörd är tänkt att skapa mening och värde för konsumenter 

och bör sträva efter att vara unik (Urde, 1999). Att varumärken skapar värde för konsumenter 

tar sig uttryck i en lojalitet mot varumärket, vilket därmed gynnar företaget som står bakom 

varumärket (Melin, 1997). Varumärkeslojalitet skapar en förutsägbarhet och ger företaget 

som står bakom en viss säkerhet kring efterfrågan på deras produkter. Varumärkeslojaliteten 

skapar också barriärer som försvårar för andra firmor att äntra marknaden (Aaker, 1996). 

Medan produkter och processer snabbt kan efterliknas av konkurrenter (Aaker, 1995) är det 

svårt att efterlikna bestående uppfattningar om ett varumärke hos individer och 

organisationer. Således är varumärkeshantering viktigt för att säkra konkurrensfördelar (Urde, 

1999) och varumärkeslojalitet hos konsumenter kan bidra till bättre resultat för företag och 

ökat värde för aktieägare (Kotler & Keller, 2006). Således utgör ett företags varumärkesarbete 

en viktig del i det långsiktiga arbetet med att upprätthålla god konkurrenskraft. 

Varumärkesarbetet ska mynna ut i att varumärket fungerar som en gemensam 

identitetsplattform för såväl konsumenter som organisationen bakom varumärket (Urde, 

1999). Genom marknadsföring och tidigare erfarenheter från användning av produkten skapar 

sig konsumenter uppfattningar om ett varumärke (Keller, Apéria & Georgson, 2008). 

Uppfattningarna kan vara av både funktionell och symbolisk karaktär (Keller et al., 2008). 

Varumärken kan exempelvis signalera specifika produktegenskaper till konsumenterna (Urde, 
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1999). Kvalitét och säkerhet är egenskaper som varumärkesbyggare ofta strävar efter att få sitt 

varumärke att signalera. Varumärken kan således reducera den risk som konsumenter 

upplever i samband med köp eller konsumtion av en produkt (Keller, 2011) och kan därmed 

utveckla ett förtroende hos konsumenter (Keller et al., 2008). 

2.2 Varumärkeskännedom 

För att förstå hur ett varumärke kan utvecklas till att generera förtroende och lojalitet är 

Varumärkeskännedom ett centralt begrepp. Innehållet och strukturen i konsumentens 

Varumärkeskännedom influerar vad denne kommer att tänka på i samband med ett varumärke 

(Keller, 1993). Detta påverkar i sin tur även responsen från en konsument i samband med 

marknadsaktiviteter för varumärket (Keller, 1993). Företag strävar efter att skapa starka, 

fördelaktiga och unika associationer för varumärket i konsumenters medvetande (Kotler & 

Keller, 2006). En association kan definieras som vad som helst i minnet som är länkat till ett 

varumärke (Aaker, 1991). Genom de associationer som görs får varumärket en tydlig identitet 

som differentierar det från dess konkurrenter. Ett varumärkes styrka ligger därmed inbäddat i 

konsumenters medvetande genom vad de har upplevt, direkt och indirekt, med varumärket 

(Kotler & Keller, 2006). Det är således av central betydelse för företag att säkerhetsställa att 

konsumenter har rätt typ av erfarenheter av varumärket för att uppnå en hög och positiv 

Varumärkeskännedom. 

För varumärken är det av central betydelse att ha en hög och positiv Varumärkeskännedom 

då det speglar ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke förhindrar urholkning och att 

företaget tappar kontroll över de associationer som konsumenterna kopplar till varumärket. 

Det finns inom litteraturen olika uppfattningar om hur man mäter ett varumärkes styrka eller 

kännedom. Aaker (1996) poängterar att faktorer som medvetenhet om varumärket, 

associationer, lojalitet samt upplevd kvalité är viktiga för ett starkt varumärke. Gerzema et al. 

(2009) talar istället om differentiering, relevans och förståelse hos konsumenter samt om 

lojalitet som grundpelare för ett starkt varumärke. Keller utarbetade år 1993 en modell, som 

mäter Varumärkeskännedom genom variabler kopplade till Varumärkesmedvetenhet och 

Varumärkesbild, och som har blivit flitigt citerad (Oakenfull & McCarthy, 2008; M’zungu et 

al., 2010; Rafi et al., 2011; Urde, 1999; Kuhn et al., 2008). Kellers (1993) modell (se figur 1) 

delar upp Varumärkeskännedom i de två benen Varumärkesmedvetenhet och Varumärkesbild, 

som tillsammans utgör grundpelarna för ett starkt varumärke. Varumärkesmedvetenhet delas 

vidare upp i komponenterna Återkallningsförmåga och Igenkänningsförmåga. 

Varumärkesbilden består av typer av associationer som konsumenter håller i minnet samt hur 
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fördelaktiga, starka och unika dessa associationer är (Keller, 1993). Då Kellers (1993) modell 

är väl använd i litteraturen anser vi att den kan ge en god bild av konsumenters uppfattningar 

av varumärket Saab. 

Figur 1: Modell över de komponenter som summerar till varumärkeskännedom. Översatt från Keller (1993:7). 

Användandet av Kellers (1993) modell medför dock vissa teoretiska begräsningar. Mycket av 

fokus inom dagens varumärkesforskning ligger till stor del på ett gemensamt skapande av 

värde mellan varumärket och konsumenter (jmf. Vargo & Lusch, 2004), något som Kellers 

(1993) modell över Varumärkeskännedom inte behandlar. Innehållet i 

Varumärkeskännedomen ligger dock till grund för vidare utveckling av ett företags 

varumärke och är i allra högsta grad aktuellt (Keller, 2011). Därmed har Kellers (1993) 

modell valts som teoretiskt ramverk.  

2.2.1 Varumärkesmedvetenhet 

Modellens första ben, Varumärkesmedvetenheten, bygger på sannolikheten att en konsument 

kommer att tänka på varumärket och delas upp i de två komponenterna Igenkännings- och 

Återkallningsförmåga (Keller, 1993). Komponenten Igenkänningsförmåga består av 

konsumenters förmåga att konfirmera tidigare exponering av märket. Det bygger på att 

konsumenter kan minnas sig ha sett eller höra talas om varumärket.  

Komponenten Återkallningsförmåga består av konsumentens förmåga att identifiera 

varumärket givet en viss produktkategori eller annan ledtråd (Keller, 1993). Vi har valt att 

bortse från denna andra komponent. Detta val har gjorts då det är svårt att på ett bra sätt mäta 
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det gemensamma varumärket Saabs Återkallningsförmåga hos konsumenter då varumärket 

delas av två företag i olika branscher och produktkategorier. Då Saab förekommit som 

varumärke i ett flertal olika branscher varierar potentiella konkurrenter och då 

Återkallningsförmåga mäter konsumentens förmåga att identifiera varumärket givet en viss 

produktkategori eller annan ledtråd är en sådan mätning svårgenomförd för det delade 

varumärket Saab. Således kommer Återkallningsförmåga inte att undersökas i denna studie. 

Denna avgränsning medför att det inte är möjligt att jämföra Saabs varumärkeskännedom 

gentemot dess konkurrenter.  

En hög Varumärkesmedvetenhet är en förutsättning för att ett varumärke ska kunna 

uppfylla modellens andra ben och etablera en stark Varumärkesbild (Urde, 1999), vilket 

behandlas mer utförligt nedan. Detta då det är svårt för en konsument att koppla associationer 

till ett varumärke om densamme överlag har låg medvetenhet om märket. Medvetenheten är 

därmed nära relaterat till hur väl ett varumärke når ut till konsumenterna med sin identitet och 

det är mer troligt att konsumenter väljer att köpa ett varumärke som de är bekanta med 

(Aaker, 1991). 

2.2.2 Varumärkesbild 

Modellens (Keller, 1993) andra ben utgörs av Varumärkesbilden, som sammanfattar 

konsumenters uppfattningar om varumärket, det vill säga vilken bild de har av varumärket. 

Den samlande Varumärkesbilden utgörs av de associationer som görs till varumärket och 

dessa associationers styrka, fördelaktighet och unikhet.  

     Varumärkesbildens första komponent benämns ”typer av associationer” i Kellers (1993) 

modell. Denna benämning görs då Keller (1993) vidare delar in associationerna i olika 

kategorier. Vi kommer i denna studie att utgå från de associationer som görs till varumärket 

oberoende av vilken typ av association det rör sig om. Anledningen till detta är att vi i denna 

studie främst är intresserade av att kartlägga just vilka associationer som görs till varumärket 

och om de uppfattningar som finns om dessa associationer tillsammans utgör grunden för ett 

homogent varumärke. Vilka typer av associationer det rör sig om är således inte huvudfokus 

för studien. Vi kommer därmed inte att undersöka om det är främst associationer kopplade till 

attribut, nytta eller attityder som exempelvis anses mest fördelaktigt utan har valt att titta på 

varje association var för sig. Således görs ingen gruppering av associationerna enligt Kellers 

(1993) modell och därför ersätts ”typer av associationer” i Kellers (1993) modell av 

”associationer” i den modifierade modellen (se figur 2). Vi kan i och med denna avgränsning 

inte bilda oss en generell uppfattning om huruvida de båda bolag som delar varumärket Saab 
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bör fokusera på aspekter relaterade till attribut, nytta eller attityder i sitt varumärkesarbete. 

Därmed begränsas implikationerna av studien till att endast möjliggöra rekommendationer 

utifrån de undersöka associationerna.  

Varumärkesbildens andra komponent utgörs enligt Kellers (1993) modell av 

associationernas fördelaktighet. För att en god Varumärkesbild ska uppnås är det viktigt att de 

associationer som konsumenter gör till varumärket är av fördelaktig karaktär. Detta för att 

konsumenten ska ha en positiv syn på varumärket och lita på att produkten framgångsrikt kan 

tillfredsställa deras behov.  

     Varumärkesbildens tredje komponent utgörs enligt Kellers (1993) modell av 

associationernas styrka. Associationerna som görs till varumärket ska, utöver att vara 

fördelaktiga, helst också vara starka. Starka associationer gör det mer troligt att information 

som lagrats finns lättillgänglig i minnet. Sannolikheten att intressenter framkallar dessa 

associationer vid exponering av varumärket ökar därför.  

Varumärkesbildens fjärde och sista komponent utgörs enligt Kellers (1993) modell av 

associationernas unikhet. Genom positionering av varumärken kan företag säkra hållbara 

konkurrensfördelar och differentiera sig gentemot konkurrenter genom att inta en unik 

position (Urde, 1999). Således är det viktigt att de associationer som görs till varumärket är 

unika och inte generiska. Sällan är ett varumärke helt ensamt om associationer, men det är ur 

positioneringssynpunkt en stor fördel om ett varumärke innehar associationer som är unika 

gentemot sina närmaste konkurrenter. Sammanfattningsvis bör alltså associationerna, enligt 

Kellers (1993) modell, vara starka, fördelaktiga och unika för att skapa en god 

Varumärkesbild.  

Ovanstående teoretiska genomgång och de avgränsningar som gjorts leder fram till en 

modifierad version av Kellers (1993) modell som presenteras nedan (se figur 2). I den 

modifierade modellen har de delar som inte undersöks i studien tagits bort. Genom dessa 

begränsningar blir den modifierade modellen det verktyg som används för att undersöka och 

beskriva Saabs Varumärkeskännedom i denna studie. Då Saab är ett varumärkesnamn som 

delas av två företag finns det möjligen en diskrepans i hur Varumärkeskännedomen ser ut hos 

olika konsumenter. Modellen i figur 2 kommer i fortsättningen endast benämnas ”modellen” 

och det är då den modifierade modellen och inte Kellers (1993) ursprungliga modell som 

åsyftas.  

 



 12 

 

Figur 2: Modifierad och översatt version av Kellers (1993:7) modell över de komponenter som summerar till 

varumärkeskännedom.  

Det vänstra benet i den modifierade modellen illustrerar Varumärkesmedvetenheten och 

utgörs av konsumenternas förmåga att minnas sig höra talas om varumärket, alltså deras 

Igenkänningsförmåga. I det högra benet ser vi att den samlade Varumärkesbilden ges av de 

associationer som görs till varumärket samt hur starka, fördelaktiga och unika dessa 

associationer är. Den samlade Varumärkesmedvetenheten (vänster ben) och 

Varumärkesbilden (höger ben) summerar sedan till den totala Varumärkeskännedomen 

(överst i modellen).  

3. Metod 
3.1 Val av metod 

Studier av varumärkesassociationer, som syftar till att se om uppfattningarna om varumärket 

är homogena eller inte, kan genomföras på ett flertal olika sätt. Exempelvis genom 

djupgående konsumentintervjuer eller studier av redan befintligt material så som pressklipp.  

Vi valde att först genomföra fokusgruppintervjuer och utifrån dessa en större enkätstudie, för 

att på så sätt kunna inkludera en större mängd konsumenter i studien än vad som varit 

hanterbart om exempelvis djupintervjuer genomförts. De associationer som görs till Saab togs 

fram genom fokusgrupper och resultatet från dessa låg sedan till grund för den enkätstudie 

som besvarades av ett större antal respondenter.  

Att genom fokusgrupper identifiera variabler som sedan undersöks på ett större urval är en 

väl beprövad metodik inom marknadsföringsforskningen (Malhotra, 2012; Saunders et al., 

2009). Kombinationen fokusgrupp enkätstudie gjorde att konsumenters djupare tankar kring 

varumärket först kunde föras fram och associationer genereras. Dessa resultat kunde sedan 

testas på ett större antal personer för att se vilka tendenser som genomgående finns gällande 
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Saabs Varumärkeskännedom. Valet att låta fokusgrupper ligga till grund för enkäten gjordes 

för att kunna generera de associationer som vid tidpunkten för studien gjordes till Saab hos 

allmänheten. Kombinationen av de två metoderna gör att analysresultatets tillförlitlighet 

stärks om de olika metoderna leder till samma resultat (Holme & Solvang, 1997). Om så inte 

är fallet kan de båda metoderna komplettera varandra och på så sätt ge ett mer nyanserat 

resultat (Holme & Solvang, 1997).  

Då enkäten utformades utifrån de åsikter som uppkom vid tre fokusgruppintervjuer 

begränsas undersökningen till att endast undersöka dessa associationer. Det kan finnas andra 

associationer hos allmänheten som därför utelämnas och inte undersöks i studien. Detta gör 

att resultatet från enkätstudien inte kan sägas omfatta Saabs fullständiga 

Varumärkeskännedom utan begränsas till att undersöka de associationer som framkom under 

fokusgrupperna.  

3.2 Fokusgrupp 

För att få fram de associationer som konsumenter gör till varumärket Saab genomfördes tre 

stycken mindre fokusgruppintervjuer som alla ägde rum i Uppsala. Målet med användandet 

av fokusgrupper som undersökningsmetod är att de ska leda fram till en produktiv 

gruppdiskussion där de enskilda respondenternas åsikter kombineras med utvärdering och 

diskussion (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Deltagarnas åsikter sätts i relation till 

varandras och utmanas och diskuteras i gruppen, vilket underlättar undersökningar av 

specifika koncept (Saunders et al., 2009), i detta fall de associationer som görs till varumärket 

Saab. Enligt Keller (1993) är fria associationsövningar rörande ett varumärke ett bra 

tillvägagångssätt för att få insikt i olika associationer. Fokusgruppintervjuer valdes därför för 

att deltagarna ledigt och utan tidspress skulle kunna diskutera sig fram till vad de associerar 

med Saab (Malhotra, 1999). 

3.2.1 Urval  

Fokusgruppernas deltagare valdes ut i Uppsala genom ett icke-sannolikhetsbaserat urval då 

deltagarna valdes för att passa syftet med gruppintervjun, ett så kallat ändamålsenligt urval 

(Saunders et al., 2009). Denna urvalsform är vanlig då små urval görs och då det finns ett 

specifikt syfte bakom urvalet, så som att identifiera associationer.  

Vid fokusgrupperna deltog vid varje tillfälle sex olika personer. Detta är i linje med de 

rekommendationer som görs för antal deltagare vid en gruppintervju. Vanligtvis ligger 

deltagarantalet mellan fyra och åtta personer (Saunders et al., 2009). Sex respondenter per 
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fokusgrupp valdes, då målet var att samtliga deltagare skulle kunna föra fram sin åsikt, 

samtidigt som antalet respondenter skulle främja diskussion och därför inte fick vara för litet. 

Totalt deltog 18 personer i fokusgrupperna.  

Deltagarna valdes så att varje fokusgrupp bestod av hälften kvinnor och hälften män. Belk 

(2006) och Malhotra (1999) rekommenderar att deltagarna skall vara någorlunda homogena i 

sin personliga karaktär, då det är lättare för deltagarna att uttrycka åsikter tillsammans med 

människor med liknande bakgrund (Belk, 2006). Vi valde därför ut deltagare som vi trodde 

skulle vara någorlunda utåtriktade och villiga att uttrycka sin åsikt i grupp. Deltagare valdes 

sedan med olika utbildningsnivå och sysselsättning för att få en så diversifierad bild som 

möjligt. Deltagarna var relativt jämt spridda över åldrarna och var mellan 23 och 65 år gamla. 

I samtliga fokusgrupper fanns äldre och yngre respondenter representerade. De kriterier som 

deltagarna i fokusgrupperna valdes efter kan därmed sägas vara personlighet, utbildningsnivå, 

ålder och kön. Samtliga deltagare tillfrågades personligen om de kunde tänka sig att delta i 

fokusgrupperna och urvalet bestod av personer i vår omgivning som vi på olika sätt kommit i 

kontakt med under vår studietid i Uppsala. Några av deltagarna var bekanta med varandra 

sedan innan. Då fokusgruppen inte berör ett känsligt ämne ansågs detta inte vara något 

problem som bör ha påverkat resultaten. Det kan dock inte säkert uteslutas att deltagare med 

anknytning till andra i gruppen av någon anledning känt sig hämmade att uttrycka sin faktiska 

åsikt. 

En konsekvens av urvalet blir att det är ett fåtal människors åsikter som ligger till grund för 

enkätens utformning och därmed huvudstudien. Resultatet från fokusgrupperna kan heller inte 

generaliseras då vi inte kunnat säkerställa att samtliga samhällsgrupper varit representerade 

och att en allmängiltig bild framkommit. Vidare skedde alla fokusgrupper i Uppsala med 

personer med anknytning till staden, vilket ger en geografisk bias på svaren.  

3.2.2 Utformning och genomförande av fokusgrupp 

Syftet med fokusgrupperna var att identifiera associationerna i modellen (figur 2), de 

vanligast förekommande associationer som görs till varumärket. Då målet var att fånga 

respondenternas initiala och spontana associationer fick deltagarna inte reda på vilket 

varumärke som skulle diskuteras före fokusgruppintervjuns start.  

Gruppintervjuerna inleddes med att syftet förklarades för deltagarna och att vi underströk 

att det inte fanns något rätt eller fel rörande associationerna. Den signal detta sänder om att 

alla åsikter är lika värda är en viktig del i moderatorns arbete för att säkerhetsställa en god 

gruppatmosfär (Belk, 2006). Deltagarna uppmanades diskutera med varandra och att gärna 
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utveckla varandras åsikter. Den öppna fråga som därefter ställdes var ”Vad förknippar ni med 

varumärket Saab?”. Deltagarna fick därefter diskutera med varandra, berätta vad de kom att 

tänka på i samband med varumärket och vilka associationer de gjorde.  

Under fokusgrupperna kom associationer relaterade till Saab Automobile fram i stor 

utsträckning och det diskuterades kring bilarna och körglädje, kvalitét och lojalitet. Vidare 

diskuterades de negativa sidorna av Saabs personbilstillverkning och faktumet att den inte 

varit lönsam under en lång period. JAS Gripen relaterades generellt starkt till Saab i en 

fokusgrupp och det förde diskussionen vidare på flygplanstillverkning och teknologi i den 

fokusgruppen. Här uppkom även försvarsrelaterade associationer och vapen nämndes. Vidare 

diskuterades hur bilarna, och främst nya Saab 9-5, påverkats av flygplansarvet. Design, 

sportighet och teknologisk framkant var associationer som nämndes, samtidigt som bilarna 

upplevdes som säkra. Genomgående för samtliga fokusgrupper var mycket starka 

associationer till varumärket som svenskt och som en viktig del i svensk industri.  

En svårighet vid diskussioner i fokusgrupp är att få alla deltagare att delta aktivt. Att några 

få deltagare dominerar diskussionen är en risk vid fokusgrupper då andra individer kan känna 

sig hämmade att uttrycka sin åsikt (Belk, 2006). När det fanns en risk att ett fåtal individer 

skulle börja dominera diskussionen allt för mycket uppmuntrade vi därför, i vår roll som 

moderatorer, till deltagande av inte lika aktiva medlemmar genom att exempelvis fråga hur de 

såg på vad föregående talare sagt (Malhotra, 1999). Deltagarna ombads även utveckla sina 

associationer om dessa behövde förtydligas. Att moderatorn visar att man inte fullt ut förstår 

vad en deltagare menar och ber denne förtydliga eller utveckla sitt resonemang är ett viktigt 

verktyg för att generera tydliga och bra resultat (Malhotra, 1999). Samtliga deltagare i 

fokusgrupperna verkade dock känna sig bekväma med situationen och kom alla till tals.  

I samtliga fokusgrupper framkom efter 10-15 minuter inga nya associationer varpå 

diskussionerna avstannade. Då inga nya associationer genererades avslutades fokusgrupperna 

efter detta tidsspann, vilket är en ovanligt kort varaktighet för fokusgrupper. Enligt Malhotra 

(1999) och Belk (2006) är det vanligt att fokusgrupper varar i minst en timme. Att 

fokusgrupperna gick så pass fort att genomföra kan förklaras med att syftet var att få fram 

associationer till varumärket snarare än att föra en fördjupad diskussion kring detsamma. 

Efter intervjuerna transkriberades resultaten och associationerna grupperades i kategorier som 

fick representera flera associationer med samma tema. I tabell 1 nedan visas en illustration 

över hur denna gruppering skett med exempel på associationer tagna från fokusgrupperna. 

Samlingsnamnen, till höger i tabellen, överfördes sedan till enkäten som associationer från 

modellen (se figur 2), rörande varumärket Saab. Valet föll på att låta de båda produkterna 
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Saab 9-5 och JAS Gripen representera de flygplans- och bilrelaterade associationerna då just 

dessa två produkter framkom frekvent under fokusgrupperna i samband med diskussion av de 

branscher Saab varit verksamma inom. Valet att använda de båda produkterna som 

samlingsnamn gjordes då det ger en större konkretisering av vilken bransch och tillverkning 

varumärket Saab förknippas med än vad exempelvis ”biltillverkning” och 

”flygplanstillverkning” som samlingsnamn hade gjort. Vi misstänkte dessutom att nästan 

samtliga respondenter skulle förknippa Saab med biltillverkning om de blev tillfrågade. 

Genom att istället välja dessa produkter som samlingsnamn kan enkäten ge en mer konkret 

bild av huruvida konsumenterna har en mer specifik kännedom om varumärkets tillverkning 

än enbart ”bilar” eller ”flygplan”. Därför anser vi att användandet av dessa associationer på 

enkäten kan ge en tydligare bild av Varumärkeskännedomen. Samma tankegång ligger bakom 

valet av JAS Gripen, en produkt som täcker in såväl associationer till flygindustri som till 

stridsflygplan.  

Antalet associationer som överfördes till enkäten begränsades till åtta stycken då det är 

svårt för respondenter att hålla alltför många objekt i minnet vid exempelvis 

rangordningsfrågor (Saunders et al., 2009). Det innebär att inte alla associationer som 

uppkommit under fokusgrupperna kunde rymmas i enkäten, vilket medför en begränsning av 

studien. Det är även viktigt att notera att samlingsnamnen är subjektiva och konstruerade 

utifrån vår uppfattning om vad som tydligast framkom i fokusgrupperna. Det gör att det finns 

en risk att vi har feltolkat resultaten från fokusgrupperna och att samlingsnamnen blivit 

missvisande. Denna risk innebär en begränsning i generaliserbarheten av resultatet och gör att 

användandet av andra samlingsnamn kunnat generera ett annorlunda resultat.  

Exempel på associationer vid fokusgrupp Samlingsnamn 
Bra bil, Hållbar, Körglädje, Hög standard Kvalité 
Misskött, Dålig lönsamhet, Nederlag, Kris Kris/Olönsamhet 
Försvarskoncern, Vapen, Övervakning, Försvarsmateriel  Försvarsmateriel 
Teknologisk framkant, Tekniskt inriktat, Radarteknologi, Häftigt Avancerad Teknik 
Flygplanstillverkning, Stridsflygplan, JAS Gripen, Flygindustri JAS Gripen 
Säker bil, Trygghet, Pålitlig, Trogen Säkerhet 
Biltillverkning, Saab 9-5, Design, Sportiga bilar Saab 9-5 
Svenskt varumärke, Tradition, Inhemskt, Svensk industri Svensk Tradition 

Tabell 1: Tabell över gruppering av associationer genererade av fokusgrupperna. 

3.3 Enkätstudie  

Huvudsaklig data till denna studie har samlats in genom en enkätundersökning. Då vi hade ett 

antal standardiserade frågor som skulle besvaras av ett större antal respondenter och ville vara 
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säkra på att de tolkades på samma sätt av samtliga respondenter lämpar sig användandet av en 

enkätstudie väl (Saunders et al., 2009). En enkätstudie, vars resultat till högre grad 

representerar en större del av befolkningen, är också lämplig då studien avser kartlägga 

konsumenters allmänna uppfattningar om varumärket snarare än att gå på djupet. 

3.3.1 Urval  

Då det inte är möjligt att tillfråga samtliga personer i populationen måste ett urval göras 

(Trost, 2012). Det urval som gjorts för denna enkätstudie är ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Ett bekvämlighetsurval är ett icke-sannolikhetsmässigt urval då samtliga individer i 

populationen inte har samma sannolikhet att komma med (Bryman & Bell, 2007). Då enkäten 

baseras på ett bekvämlighetsurval, och således främst riktat sig mot de respondenter som 

funnits tillgängliga vid platserna för undersökningen, är det inte statistiskt möjligt att 

generalisera resultaten för att omfatta hela populationen. För att urvalet trots detta ska bli så 

representativt som möjligt för populationen som helhet har målet vid genomförandet av 

studien varit att få en god demografisk spridning på respondenterna vad gäller såväl kön som 

ålder och sysselsättning. Ett bekvämlighetsurval valdes för studien då det bedömdes som mest 

effektivt för att generera ett tillräckligt stort svarsunderlag under den begränsade tid på tre 

dagar som sattes för distribuering av enkäten.  

 Enkäten distribuerades till personer på ett flertal platser i centrala Uppsala. Främst på gator 

och butiker runt om i stadskärnan. Detta val baserades på möjligheten att nå personer av 

varierande bakgrund som kunde tänkas ha en uppfattning om varumärket Saab. Samtliga 

personer som befann sig på dessa platser under dagarna för undersökningen var potentiella 

respondenter och så fort en respondent var klar med en enkät tillfrågades nästa förbipasserade 

person om att delta i studien.  

Valet att samla in enkäter i Uppsala Centrum gjordes då det är stor genomströmning av 

människor där och således möjligt att få en god spridning på respondenterna vad gäller ålder, 

kön och sysselsättning. En stor andel enkätsvar hämtades även in i anslutning till Uppsala 

Centralstation. Det ökar sannolikheten till större geografisk spridning då respondenter vid 

centralstationen kan antas komma från olika delar av Uppsala och övriga orter. Då enkäten 

enbart distribuerats på platser i de centrala delarna av Uppsala finns en risk att enbart en viss 

kategori av respondenter tillfrågats och att resultatet därmed blir snedvridet.  Denna risk har 

försökt undvikas genom att enkäterna distribuerades under olika veckodagar och tider på 

dygnet för att nå olika typer av människor.  
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Att staden Uppsala inte har någon uppenbar koppling till Saab anses positivt för resultatet. 

Om enkätundersökningen exempelvis genomförts i Linköping, där Saab AB länge haft sin 

flygplanstillverkning, eller i Trollhättan, där Saab Automobile tillverkat sina bilar, är risken 

att resultaten påverkats av bias stor. 

3.3.2 Enkätens utformning 

Enkäten (se bilaga 1) kan delas in i två delar. En inledande del där respondenten får ange 

demografisk bakgrundsinformation om sig själv, och en huvuddel innehållande de enkätfrågor 

som avser mäta konsumentens Varumärkeskännedom enligt modellen. Utformningen av dessa 

delar presenteras nedan.  

3.3.2.1 Enkätens bakgrundsdel 

Enkäten inleds med bakgrundsfrågor där respondenten får ange kön, ålder och sysselsättning. 

Åldern angavs genom att respondenten kryssade för den åldersgrupp som han eller hon 

tillhörde. Den uppdelning i åldersgrupper som gjorts grundar sig i en tanke om att 

respondenter i samma ålderskategori har fått ungefär samma exponering för varumärket Saab, 

vilket möjliggör en analys av eventuella skillnader i varumärkesuppfattning mellan olika 

åldersgrupper. Kategorierna har utformats så att respondenter inom samma åldersgrupp ska ha 

ungefär samma socioekonomiska status, baserat på antagandet att densamma främst avgörs av 

ålder, inkomst och social situation. Studien har begränsats till att undersöka myndiga 

konsumenters uppfattningar om varumärket varför 18 år satts som undre gräns. 

Respondenten fick ange sin sysselsättning i en öppen fråga. Enkätsvaren var vidare helt 

anonyma för att inte hämma ärliga svar eller minska responsration. En anonym enkät ger 

också en större trygghetskänsla för respondenten då information inte kan kopplas till dem 

personligen. Svaren förstördes efter genomförd studie och kommer inte användas i framtida 

studier.  

3.3.2.2 Enkätens huvuddel 

Enkätens huvuddel (se bilaga 1) innehöll de frågor som avsåg mäta respondentens 

Varumärkeskännedom. Respondenten fick, på tre olika sätt, ta ställning till åtta olika 

associationer som kopplas till Saab. Resultat som framkommit vid fokusgrupperna.  

Den första frågan testar respondentens Igenkänningsförmåga enligt modellen (se figur 2) 

och således Varumärkesmedvetenheten. Frågan syftar till att fånga tillgängligheten av 

varumärket i konsumentens minne, det vill säga om respondenten kan minnas sig ha sett eller 

höra talas om varumärket (Keller, 1993). Denna fråga har placerats först då resterande frågor 
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behandlar respondentens uppfattningar kring varumärket Saab och inte kan besvaras om 

respondenten inte skulle känna till varumärket. 

Fråga två mäter enligt modellen (se figur 2) associationernas styrka och är utformad så att 

respondenten får ta ställning till de olika associationerna genom att på en sjugradig skala 

löpande från instämmer inte alls till instämmer helt ange i hur pass stor utsträckning de 

förknippar varumärket Saab med en viss association.  

Fråga tre mäter utifrån modellen associationernas fördelaktighet genom att respondenten 

får rangordna associationerna efter hur pass fördelaktiga de är för deras bild av varumärket. 

Från mest till minst fördelaktigt. Ett alternativ till en rangordningsfråga skulle ha varit att 

även här lista alla associationer och låta respondenten ange på en skala hur pass fördelaktig de 

anser att varje enskild association är. Rangordningsaspekten hade då till viss del uteblivit då 

respondenten kunnat ange att varje association är precis lika positiv eller negativ för deras 

bild av Saab. Genom att frågan utformats som en rangordning tvingas respondenten ta 

ställning till vilka associationer som är mest respektive minst fördelaktiga i förhållande till 

varandra. Detta ger ytterligare en dimension till den data som fås genom enkäten och 

kompletterar resultaten från fråga två väl.  

Enkätens fjärde och sista fråga mäter associationernas unikhet i modellen och därmed har 

samtliga delar i modellen (figur 2) mätts. Unikheten mäts genom att respondenten får välja ut 

den av de åtta associationerna som de anser vara mest unik för Saab. Keller (1993) 

rekommenderar att en sådan direkt frågeställning används för att mäta unikhet av olika 

associationer. Som nämndes i teoriavsnittet är ett varumärke sällan ensamt om associationer 

och därför har formuleringen mest unikt använts.  

Utformningen av enkäten har utgått från Kellers (1993) rekommendationer om hur de olika 

variablerna i hans ursprungliga modell (se figur 1) ska mätas. Då enkäten utformats enligt 

Kellers (1993) rekommendationer stärks validiteten kring att enkäten faktiskt mäter de olika 

variabler som summerar till Varumärkeskännedom.  

Studien avser undersöka konsumenters attityder till varumärkesnamnet Saab, som 

illustrerats som det ”paraply” företagen delar, och fokuserar inte på uppfattningarna kring de 

enskilda företagen Saab AB eller Saab Automobile. Därför har vi valt att skriva just Saab på 

enkäten och låta respondenten själv välja vad han eller hon vill lägga i det.  

3.3.3 Genomförande av enkätstudie 

Innan enkäten delades ut genomfördes, enligt rekommendationer av Saunders et al. (2009), en 

pilotstudie för att säkerhetsställa enkätens kvalité. Sex personer fick besvara enkäten och 
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komma med synpunkter på frågornas utformning. Pilotstudien visade att instruktionerna för 

rangordningen i fråga tre behövde förtydligas, vilket gjordes enligt de synpunkter som givits. 

I övrigt uppfattades enkäten som tydlig och lättadministrerad.  

Datainsamlingen skedde i form av en intervjuadministrerad enkät då konsumenter på 

stadens gator fick besvara enkätformuläret. Respondenten fick själv läsa frågorna och fylla i 

frågeformuläret. Att frågorna inte ställs muntligt minimerar risken att respondenten känner sig 

pressad att svara på ett visst sätt då deras respons noteras. Vidare stärks reliabiliteten då det 

minskar eventuell påverkan från oss och situationen blir så lik som möjligt för samtliga 

respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). 

En tidsgräns om tre dagar sattes för insamlandet av enkätsvar. Insamlingen skedde under 

förmiddag, eftermiddag och kvällstid. Detta för att kunna nå personer med olika livssituation 

och bakgrund. Efter tre dagar hade 296 enkäter samlats in och undersökningen kunde avbrytas 

då vi, inom den tidsgräns som satts upp, ansåg att vi hade uppnått det material som krävdes 

för att kunna gå vidare med studien.  

Genomförandet av enkätstudier med bekvämlighetsurval under en förutbestämd tidsram 

innebär ett visst bortfall. Bortfallet berodde nästan uteslutande på att respondenterna inte hade 

tid eller intresse att fylla i enkäten. Bortfallet innebär att åsikter som kan skilja sig från 

insamlat materialet inte kommer med i studien. Detta är viktigt att ta hänsyn till. Eventuella 

effekter från bortfallet har försökt minimeras då vi strävat efter att nå respondenter med 

varierad bakgrund så att resultaten från studien, trots bortfallet, inte ska snedvridas. Det går 

dock inte att garantera att bortfallet inte påverkat resultatet.  

Några större svårigheter för respondenterna att besvara enkäten kunde inte observeras 

vilket tyder på att respondenterna över lag var bekanta med att uttrycka sina attityder på en 

skala från 1 till 7 och att rangordna objekt. Det är, trots detta, ingen garanti för att 

respondenterna verkligen angav sin faktiska åsikt. Vår samlade uppfattning är dock att 

respondenterna valde det alternativ på skalan som bäst överensstämde med deras åsikt och 

rangordnade utifrån vad de faktiskt ansåg.   

Studiens validitet har vidare stärkts genom att enkäter som varit påtagligt slarvigt ifyllda 

har plockats bort då det varit uppenbart att respondenten inte tagit sig tid att på ett seriöst sätt 

besvara frågorna. Även ofullständigt ifyllda enkäter har plockats bort då utelämnande av svar 

på någon fråga kan tyda på att övriga frågor inte heller har besvarats korrekt eller att för lite 

tid lagts på genomförandet av enkäten. Totalt plockades 14 stycken ofullständiga eller 

felaktigt ifyllda enkäter bort och kvar fanns 282 stycken fullständiga enkätsvar. Att resultatet 

enbart inkluderar fullständiga och seriösa svar gör att validiteten stärks.  
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3.3.4 Sammanställning av svar    

Enkäterna sammanställdes manuellt i dataprogrammet Microsoft Excel. Då bakgrundsfrågan 

om respondentens sysselsättning varit öppen kodades svaren om och placerades i fyra olika 

sysselsättningskategorier; student, arbetande, arbetslös eller pensionär. Sedan svaren 

sammanställts beräknades olika deskriptiva mått. De mått som användes var medelvärde, 

typvärde, median och standardavvikelse. Även max- och minimivärden noterades. 

Presentationen av resultaten utgår i första hand från medelvärden, vars resultat sedan 

kompletteras och understöds av andra mått.  

Vid presentationen av resultaten från fråga 3, där associationernas fördelaktighet mäts, har 

de medelvärden som presenteras räknats om. Då frågan är utformad som en rangordning får 

de mest fördelaktiga associationerna låga värden då de rankas högt upp. För att diagrammen 

inte ska bli missvisande och för att ett högt värde ska motsvara hög fördelaktighet har skalan 

viktats så att en placering högst upp motsvarar en fördelaktighet av det maximala värdet 7, en 

rangordning näst högst upp motsvarar värdet 6, och så vidare ner till en placering längst ner 

på rangordningen som motsvaras av värdet 0.  

Trots att svaren angavs på en ordinalskala har vi valt att behandla skalorna som 

intervallskalor med lika stora skalsteg, och således beräknat medelvärden. Vi är medvetna om 

att detta inte är helt statistiskt korrekt, men anser ändå att medelvärden ger den bästa möjliga 

deskriptiva överblicken av svaren på de olika frågorna. En presentation och analys utifrån 

median eller typvärde, som bara kan anta heltal, hade gjort att skillnaderna blivit mindre 

tydliga och presentationen svårare att följa. Att kombinera medelvärde med andra mått ger en 

allsidig bild av resultaten och möjliggör djupare analys.  

På fråga 4 på enkäten om vad respondenterna ansåg vara mest unikt för varumärket kunde 

endast ett alternativ väljas och svaren presenteras därför som relativa tal för de valda 

alternativen.  

4. Resultat och Analys 
I denna del kommer resultaten från enkätundersökningen att presenteras. Resultaten kommer 

även att analyseras parallellt med presentationen. Avsnittet inleds med att 

bakgrundsinformation om respondenterna presenteras. Därefter presenteras de resultat som 

mätt Saabs Varumärkesmedvetenhet och sedan de resultat som mätt Varumärkesbilden vilken 

enligt modellen (figur 2) utgörs av de associationerna som görs till varumärket samt dessa 
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associationers styrka, fördelaktighet och unikhet. De associationer som framkom under 

fokusgrupperna presenterades i tabell 1.   

4.1 Bakgrundsdata om respondenterna 

Av de 282 personer som besvarat enkäten är 170 kvinnor och 112 män. 60 % av 

respondenterna är således kvinnor och resterande 40 % män. Det finns därmed en viss 

övervikt i antalet kvinnliga respondenter i urvalet. Då någon märkbar skillnad i svaren mellan 

könen inte kunnat noteras, bör övervikten av kvinnliga respondenter inte ha påverkat 

resultatet i någon större utsträckning. Det går dock inte att utesluta att så är fallet och således 

kan övervikten av kvinnor i urvalet ha snedvridit studiens resultat. Det är alltså möjligt att en 

studie med helt jämn könsfördelning nått andra resultat.  

 

 
Figur 3: Fördelning av respondenter uppdelat på ålder och kön.  

Figur 3 visar hur respondenterna är uppdelade i de olika ålderskategorierna och även 

fördelningen av män och kvinnor. Flest respondenter återfinns i åldersgrupperna 36-50 år och 

51-65 år med 32 % respektive 29 % av respondenterna. Minst antal respondenter återfinns i 

gruppen >65 år.  

Figur 4 visar respondenterna uppdelat på 

sysselsättning. En klar majoritet av respondenterna är 

arbetande, denna grupp utgör 70 % av det totala antalet 

respondenter. 4 % av de tillfrågade har svarat att de är 

arbetslösa och 12 % är pensionärer. Resterande 14 % är 

studenter.   

 

 
                    Figur 4: Respondenternas sysselsättning 
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4.2 Varumärkesmedvetenhet          

Enkätfrågan Har du hört talas om Saab? mätte Igenkänningsförmåga och 

Varumärkesmedvetenhet hos konsumenten enligt modellen (figur 2).  Samtliga 282 

respondenter svarade ja på frågan och 100 % av de tillfrågade var alltså medvetna om 

varumärket Saab. Detta är ett positivt resultat då en hög medvetenhet om ett varumärke är en 

förutsättning för att kunna koppla associationer till detsamma. Att resultaten skulle visa en 

hög medvetenhet var förväntat då Saab i högsta grad är ett publikt varumärke som ofta 

förekommer i media och har gjort så i stor utsträckning kring tidpunkten för 

enkätundersökningens genomförande. Varumärkesmedvetenheten kring varumärket Saab, så 

som modellen mäter det, är alltså mycket hög. Medvetenhet är ett av de två ben som 

summerar till hög Varumärkeskännedom och Saab uppfyller således denna vänstra del av 

modellen. Därmed kvarstår en presentation av resultat och analys från mätningen av 

modellens högra ben, Varumärkesbilden, vars olika delar presenteras nedan. Det 

sammanslagna resultatet av Varumärkesbilden och Varumärkesmedvetenheten utgör sedan 

varumärket Saabs samlade Varumärkeskännedom.  

4.3 Varumärkesbild 

Enligt modellen summerar de associationer som görs till ett varumärke samt dessa 

associationers styrka, fördelaktighet och unikhet till ett varumärkes samlade Varumärkesbild. 

De associationer som gjordes till Saab genererades genom fokusgrupper vilka presenterades i 

metoddelen (se tabell 1) och enkätundersökningen mätte sedan dessa associationers styrka, 

fördelaktighet och unikhet. Dessa resultat presenteras nedan. 

4.3.1 Associationernas styrka 

En del av Varumärkesbilden utgörs enligt modellen av associationernas styrka. För att mäta 

styrkan fick respondenterna ange hur starkt de förknippar Saab med en rad olika 

associationer. Ju mer respondenterna förknippar en association med varumärket, desto 

starkare är associationen och desto tydligare är bilden av varumärket. Ju starkare 

associationerna är, desto bättre Varumärkesbild ger det förutsatt att associationerna är 

positiva.  
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Figur 5: Associationernas styrka (medelvärden) 

Respondenterna gav varje association ett värde mellan 1 och 7. Ju högre värde, desto starkare 

association. Figur 5 visar medelvärden för styrkan av de olika associationerna. Spridningen 

mellan värdena är förhållandevis liten och samtliga associationer har ett medelvärde omkring 

5 och ligger på övre halvan av den sjugradiga skalan. Den association som är starkast 

förknippad med Saab är Svensk Tradition med medelvärdet 5,79. Medianen för samma 

association är 6 och typvärdet, det mest frekvent förekommande värdet, är 7 och alltså det 

högsta möjliga värdet. Den association som respondenterna i minst utsträckning förknippade 

med varumärket var Försvarsmateriel som fick medelvärdet 4,67. De sex övriga 

associationerna ligger jämt fördelade med medelvärden kring strax över 5, vilket syns tydligt i 

figur 5.  

 Vad gäller spridningen av de individuella svaren varierar standardavvikelsen mellan de 

olika associationerna från ca 1,2 till drygt 2. Svaren är alltså relativt spridda kring 

medelvärdena och samtliga associationer, utom Säkerhet vars lägsta värde är 2, har fått 

värden över hela skalan, från 1 till 7. Den association som hade det högsta medelvärdet, 

Svensk Tradition, hade också den lägsta standardavvikelsen på 1,24. Svaren var därmed för 

Svensk Tradition mer samlade kring medelvärdet än för andra associationer.  

 Att det skiljer sig så pass lite mellan medelvärdena för de olika associationerna kan 

förklaras med att samtliga associationer har genererats genom fokusgruppintervjuer. Således 

är samtliga associationer sådant som faktiskt förknippas med Saab och har kommit upp under 

fokusgrupperna. Att samtliga associationer från fokusgrupperna förknippades relativt starkt i 

enkätstudien tyder på en homogen uppfattning bland respondenterna och att det är dessa 

associationer som varumärket överlag står för. Svensk Tradition är den starkaste associationen 

och Försvarsmateriel den svagaste. För både Saab AB och Saab Automobile får det anses vara 
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positivt för Varumärkesbilden att varumärkesnamnet Saab är starkt förknippat med Svensk 

Tradition.  

Att Kris/Olönsamhet är en relativt stark association försämrar i allra högsta grad 

Varumärkesbilden då det är en negativt laddad association. Detta är möjligen extra negativt 

för Saab AB, då det kan medföra komplikationer för deras affärer under varumärkets namn. 

Även om det förefaller troligt att svenskar som är involverade i affärer med Saab AB är 

medvetna om distinktionen mellan Saab AB och Saab Automobile är denna skillnad möjligen 

inte lika uppenbar internationellt och Saab Automobiles finansiella problem är något som har 

använts av Saab AB:s flygplanskonkurrenter för att få egna fördelar. Då Saab AB till stor del 

är verksamma på internationella marknader kan den sämre Varumärkesbild som denna 

association medför skada affärerna. Oavsett vilket bör resultaten tas på allvar då det onekligen 

inte är positivt för något av de två företagens Varumärkesbild att kopplas till Kris/Olönsamhet 

bland konsumenter. Särskilt NEVS, som planerar att börja producera elbilar under namnet 

Saab inom kort tid, har ett viktigt arbete framför sig med att återställa förtroendet för 

varumärket Saab som biltillverkare.  

Att Försvarsmateriel är den svagaste associationen skulle vidare kunna ses som ett tecken 

på att allmänheten inte är helt medvetna om vad för slags produkter, bortsett från JAS Gripen, 

som Saab AB tillverkar. Det är negativt för Saab AB att företagets huvudsakliga produktion 

inte är en starkare association än vad det är och således utgör en mindre del av Saabs 

gemensamma Varumärkesbild. För Saab Automobile skulle det tvärtom kunna sägas vara 

positivt för Varumärkesbilden att associationen till Försvarsmateriel är svag då det, vilket 

presenteras nedan, inte är en fördelaktig association.  

4.3.2 Associationernas fördelaktighet 

Nästa del av Varumärkesbilden utgörs av associationernas fördelaktighet. Ju mer fördelaktiga 

de associationer som kopplas till ett varumärke är, desto bättre blir Varumärkesbilden. På 

enkätens tredje fråga fick respondenterna rangordna de åtta associationerna från mest till 

minst fördelaktiga för deras bild av varumärket och frågan mätte således associationernas 

fördelaktighet.  
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Figur 6: Associationernas fördelaktighet (medelvärden) 

Figur 6 visar hur pass fördelaktiga associationerna som görs till Saab är. Mest fördelaktig är 

associationen Kvalité med medelvärdet 4,67. Tätt följd av Avancerad Teknik som hade 

medelvärdet 4,48. Ser man på hur många som faktiskt placerat de två associationerna högst 

upp i rangordningen är dock Avancerad Teknik högst med 70 placeringar överst. Att jämföras 

med Kvalité som har 44 placeringar som etta. Kvalité har således en jämnare nivå på sina 

placeringar högt upp i rangordningen medan Avancerad Teknik har ett antal lite sämre 

placeringar som drar ner medelvärdet. Detta understryks av att standardavvikelsen för 

Avancerad Teknik (2,06) är högre än för Kvalité (1,84). Då Avancerad Teknik är den 

association som placerats som etta flest gånger får den trots det något lägre medelvärdet 

sammantaget ses som den mest fördelaktiga associationen. Vad gäller standardavvikelserna 

generellt sett ligger de runt 2. Avvikelserna från medelvärdet är således något större i 

rangordningen jämfört med påståendena kring associationernas styrka i fråga två.  

  Andra associationer som anses fördelaktiga är Säkerhet, Svensk Tradition och Saab 9-5, 

alla med medelvärden omkring 4. Mindre fördelaktigt anses Försvarsmateriel och JAS Gripen 

vara med medelvärden kring 2,5.   

Den association som är i särklass minst fördelaktig är Kris/Olönsamhet som blivit placerat 

längst ned av 160 respondenter, det vill säga ca 57 % av de tillfrågade. Medelvärdet för 

Kris/Olönsamhet är 1,56.  

Ett mönster framgår således. De försvarsrelaterade associationer som kan kopplas till Saab 

AB är generellt sett mindre fördelaktiga än andra associationer. Detta illustreras genom att 

Försvarsmateriel och JAS Gripen rankas lågt och är ofördelaktiga för respondenternas bild av 

varumärket medan exempelvis associationer som Saab 9-5 och Kvalité anses mer 

fördelaktiga. Trots att Saab Automobile genomgått en kris och nyligen försattes i konkurs är 
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de associationer som kan kopplas till biltillverkning mer fördelaktiga än de associationer som 

kopplas till försvar och Saab AB vilket självklart är problematiskt för Saab AB. Det måste 

dock sägas vara positivt för såväl Saab AB som Saab Automobile att Avancerad teknik är den 

mest fördelaktiga associationen. Då Saab AB tillverkar högteknologiska produkter och strävar 

efter att profilera sig som ett bolag som ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling är det 

positivt att Avancerad Teknik är en både stark (se figur 5) och fördelaktig (se figur 6) 

association. På samma sätt kan, för Saab Automobiles del, tillverkningen av elbilar anses vara 

tekniskt avancerad. Således finns en god grund för Saab AB och Saab Automobile att bygga 

vidare på i sitt framtida varumärkesarbete, och möjligen profilera sig ytterligare som 

högteknologiska företag. Att säkerhet är en fördelaktig association kan ses som positivt inte 

bara för Saab Automobile utan också för Saab AB. I fokusgrupperna uppkom säkerhet främst 

som en association kopplad till bilarna Saab tillverkat men då ett av Saab AB:s 

huvudområden är civil säkerhet är det gynnsamt för Varumärkesbilden att säkerhet har en 

positiv laddning hos allmänheten. Säkerhet kan alltså ses som en dubbelsidig association som 

innefattar både personsäkerhet och säkra produkter. Säkerhet var också en relativt stark 

association (se figur 5) och denna kombination, av starka och fördelaktiga associationer, ger 

en bättre Varumärkesbild.  

4.3.3 Associationernas unikhet 

Den sista komponenten för att enligt modellen få den samlade Varumärkesbilden är 

associationernas unikhet. Ju mer unika de associationer som kopplas till ett varumärke är, 

desto bättre är Varumärkesbilden. På enkätens fjärde fråga fick respondenten ange den 

association de ansåg vara mest unik för varumärket Saab och mätte således associationernas 

unikhet.  

 
Figur 7: Associationernas unikhet (relativa tal).  
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Som figur 7 visar blev Svensk Tradition det mest valda alternativet och 26 % av 

respondenterna ansåg det mest unikt. Inte långt efter kom JAS Gripen som 24 % ansåg mest 

unikt för Saab. Hälften av alla respondenter ansåg alltså någon av dessa två associationer vara 

mest unik. Minst unikt ansågs Försvarsmateriel, Kvalitet, Kris/Olönsamhet och Säkerhet vara 

som alla låg omkring 5 %. Avancerad Teknik och Saab 9-5 låg i mitten med ca 15 respektive 

10 % av respondenternas röster.  

 Svensk Tradition är alltså den mest unika associationen för Saab. Svensk Tradition var 

dessutom den starkaste associationen. Det är alltså samma association som är både starkast 

och mest unik, och Svensk Tradition är såldes en viktig komponent i Saabs samlade 

Varumärkesbild. Dessa resultat tyder på att Saab är starkt rotat som ett svenskt varumärke och 

ses som något av en nationell angelägenhet. Ett rimligt resultat då Saab AB är den enda 

svenska tillverkaren av stridsflyg och Saab Automobile fram tills konkursen var en av två 

historiskt etablerade svenska biltillverkare. Även JAS Gripen ansågs mycket unikt för Saab 

vilket ligger i linje med ovan dragna slutsats då JAS Gripen är Sveriges stridsflygplan och 

dessutom blivit mycket omskrivet i media.  

4.4 Samlad varumärkeskännedom 

Lägger vi ihop associationernas styrka, fördelaktighet och unikhet får vi den samlade 

Varumärkesbilden av Saab, och således det högra benet i modellen. Varumärkesbilden ger 

tillsammans med modellens vänstra ben, Varumärkesmedvetenheten, den totala 

Varumärkeskännedomen. Saabs Varumärkesbild kan sammanfattas så här: 

De associationer som görs till Saab är överlag starka. Svensk Tradition är den starkaste 

associationen och Försvarsmateriel den svagaste. De sex andra associationerna är alla relativt 

starka och det bara Försvarsmateriel som sticker ut som en något svagare association.  

De två mest fördelaktiga associationerna är Avancerad Teknik och Kvalité och minst 

fördelaktig är associationen till Kris/Olönsamhet. Svensk Tradition och Säkerhet är vidare 

mer fördelaktiga än JAS Gripen och Försvarsmateriel.  

De mest unika associationerna är Svensk Tradition och JAS Gripen. Minst unika 

association är Försvarsmateriel.  

Då Svensk Tradition är både den starkaste och mest unika associationen, samt en av de 

mest fördelaktiga, utgör den en viktig del i Saabs Varumärkesbild. Försvarsmateriel sticker på 

motsatt vis ut som både den svagaste och minst unika associationen, samt som en av de minst 

fördelaktiga och utgör därför inte en betydande del av Varumärkesbilden.  
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Dessa två associationer sticker ut något men slutsatsen blir ändå att varumärket Saab idag 

har en bred Varumärkesbild som omfattar ett flertal starka associationer. En majoritet av 

associationerna är också fördelaktiga och har ett visst mått av unikhet vilket gör att den 

samlade Varumärkesbilden av Saab måste sägas vara positiv. 

Denna goda Varumärkesbild, i kombination med den starka Varumärkesmedvetenheten, 

gör att varumärket Saab på det hela taget har en hög och god Varumärkeskännedom vilket är 

det modellen mäter. Saab är ett starkt varumärke som i allra högsta grad finns i konsumenters 

medvetande och bilden av varumärket är över lag positiv och homogen.  

4.5 Varumärkesbild utifrån ålder 

Vid en mer ingående analys av materialet framkom vissa tendenser på att Saabs 

Varumärkesbild uppfattas olika beroende på respondentens ålder. Därför har vi valt att vidare 

studera materialet utifrån de olika ålderskategorierna för att se om det finns några generella 

skillnader mellan grupperna. En första överblick av materialet uppdelat på ålder visade att de 

största och mest intressanta skillnaderna fanns mellan de äldsta och yngsta åldersgrupperna. 

Skillnaden mellan dessa grupper kan förklaras av att de äldre respondenterna haft längre tid 

på sig att skapa en varumärkesuppfattning och upplevt Saab under en längre tid. Medan de 

yngre respondenterna har bildat sin uppfattning om varumärket mer nyligen. Således 

presenteras och analyseras endast data för dessa två grupper i ett försök att utreda om 

skillnaderna på ålder ger två delvis olika Varumärkesbilder.  

De största skillnaderna står att finna gällande vilka associationer som är starkast och vittnar 

om en delvis heterogen Varumärkesbild mellan de två åldersgrupperna.   

 

 
Figur 8: Associationernas styrka uppdelat på ålder (medelvärden).  



 30 

Som figur 8 visar finns det stora skillnader mellan styrkan hos associationerna mellan de äldre 

och yngre respondenterna i urvalet. Den kanske tydligaste skillnaden finns för associationen 

Försvarsmateriel som är svag hos åldersgruppen 18-25 år (medelvärde 3,0) men mycket stark 

hos >65 år (medelvärde 6,0). De äldre gör alltså en stark association mellan Saab och 

Försvarsmateriel medan de unga inte gör det. Liknande förhållande råder för associationerna 

JAS Gripen, Kvalité, Svensk Tradition och Säkerhet som är starkare i åldersgruppen >65 år 

än hos 18-25 år. Överlag är alltså associationerna starkare hos äldre personer än hos yngre. 

Detta resultat kan möjligen förklaras av att den äldre generationen genom sin livslängd utsatts 

för en större exponering av varumärket än de unga och således har starkare associationer till 

detsamma. De två associationer som bryter detta mönster är Saab 9-5 och Avancerad Teknik 

som är starkare hos de yngsta. 

Dessa resultat kan tolkas som att det finns en skillnad i Varumärkesbilden av Saab bland 

yngre och äldre konsumenter. De äldre förknippar i större utsträckning Saab med 

Försvarsmateriel, JAS Gripen, Svensk Tradition och Säkerhet. Medan yngre konsumenter i 

större utsträckning förknippar Saab med Avancerad Teknik och Saab 9-5. Om fokus läggs på 

vilka produkter som associeras starkast med Saab kan vi utläsa att den äldre generationen i 

större utsträckning förknippar Saab med Saab AB, då de har en mycket starkare association 

till JAS Gripen och Försvarsmateriel. De yngre förknippar däremot varumärket i större grad 

med Saab Automobile, då de har en starkare association till personbilen Saab 9-5. Dessa 

resultat ger också en fingervisning om åt vilket håll varumärket kan komma att utvecklats 

inom de närmaste decennierna till följd av mortalitet. I takt med att äldre personer går ur tiden 

kommer de associationer som görs till varumärket att försvagas överlag, och speciellt de som 

är kopplade till försvarsdelen av varumärket. Att dessa associationer är så pass mycket 

starkare bland de äldre kan förklaras av att de inte bara utsatts för större exponering av 

varumärket på grund av högre ålder utan även för mer intensiv exponering. Det kan tänkas 

vara fallet då Saabs tillverkning av försvarsmateriel och stridsflygplan eventuellt var en större 

angelägenhet under krigsåren och under det kalla kriget, än vad det är idag. Det är därför 

rimligt att tänka sig att Saab AB, som producent av det svenska flygvapnets jaktplan, fick en 

mer intensiv exponering i samhället då än vad det får i dagens fredstid. Att associationer 

kopplade till försvar riskerar att försvagas framöver innebär en stor utmaning för Saab AB. 

Saab AB måste, för att inte den totala Varumärkeskännedomen ska försämras, hålla sig 

synliga gentemot konsumenter för att på så vis uppehålla starka associationer till varumärket. 

Hur Varumärkesbilden av Saab kommer att se ut i framtiden påverkas naturligtvis även av 
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andra omständigheter, exempelvis hur pass närvarande NEVS och deras produktion av elbilar 

under namnet Saab blir, samt framtida varumärkesarbete från Saab AB.  

 

 
Figur 9: Associationernas fördelaktighet uppdelat på ålder (medelvärden).   

Figur 9 visar vilka associationer som anses mest fördelaktiga inom respektive åldersgrupp.  

För gruppen 18-25 år är Avancerad Teknik den mest fördelaktiga associationen (medelvärde 

4,25) och de två associationer som anses minst fördelaktiga är Försvarsmateriel och 

Kris/Olönsamhet. För >65 år är istället Säkerhet och Kvalité de mest fördelaktiga 

associationerna (medelvärden på 5,23 respektive 5,15) men de minst fördelaktiga är desamma 

även för de äldre.  

Såväl de äldsta som yngsta respondenterna tycker alltså att Försvarsmateriel och 

Kris/Olönsamhet är två mycket ofördelaktiga associationer. Skillnaden är att Försvarsmateriel 

är en svag association bland de yngre och en stark association hos de äldre, som nämnts ovan. 

De äldsta gör alltså en stark koppling mellan Saab och den ofördelaktiga associationen 

Försvarsmateriel vilket därmed är negativt för deras Varumärkesbild av Saab. De yngre 

respondenterna tycker också att Försvarsmateriel är en mycket ofördelaktig association men 

då associationen inte är lika stark hos dessa respondenter påverkar det inte deras 

Varumärkesbild negativt lika mycket.  
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Figur 10: Associationernas unikhet uppdelat på ålder (relativa tal). 

Figur 10 visar hur många procent av respondenterna i varje åldersgrupp som angett respektive 

association som mest unik. För gruppen 18-25 år är JAS Gripen (21 %) mest unikt, tätt följt 

av Saab 9-5 och Svensk Tradition, båda med 17 % av svaren. Även för gruppen >65 år är JAS 

Gripen mest unikt, dock på delad plats med Svensk Tradition, båda med 33 % av svaren. 

Båda åldersgrupper har alltså ansett JAS Gripen som mest unik men ingen av de båda 

åldersgrupperna tycker att det är en särskilt fördelaktig association (se figur 9) vilket hade 

varit önskvärt för att ytterligare stärka Varumärkesbilden. Svensk Tradition anses också unikt 

hos båda grupperna, som de också tycker är en fördelaktig association för Saab. Vidare är 

Svensk Tradition en stark association i gruppen >65 år och relativt stark i den yngre gruppen, 

jämfört med övriga associationer. Denna koppling är mycket positiv för Saabs 

Varumärkesbild då en god sådan kännetecknas av starka, fördelaktiga och unika 

associationer.  

5. Slutsats 
Syftet med denna uppsats var att, genom att studera konsumenters associationer till 

varumärket, beskriva hur det gemensamma varumärket Saab uppfattas idag och särskilt om 

uppfattningarna är enhetliga eller om variationer finns.  

De associationer som identifierades bestod av både generella associationer som kan 

appliceras på såväl Saab AB som Saab Automobile och specifika associationer som tydligt 

kan härledas till vart och ett av bolagen. Då alla associationerna sammantaget förknippades 

starkt med Saab, samt att en majoritet av associationerna ansågs fördelaktiga i viss mån, tyder 

resultatet på att allmänheten idag har en relativt bred Varumärkesbild av Saab. Att de 
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associationer som genererades under fokusgrupperna överlag förknippades starkt med 

varumärket av enkätstudiens respondenter tyder på att Varumärkesbilden är homogen. Det 

innebär att det är en förhållandevis utbredd uppfattning hos allmänheten att varumärket Saab 

representerar de båda bolag som delar varumärkesnamnet och fungerar som ett 

samlingsbegrepp för de två företagen. I kombination med en hög Varumärkesmedvetenhet 

innebär den någorlunda homogena och goda Varumärkesbilden att Saab sammantaget uppnår 

en hög och positiv Varumärkeskännedom och således på det hela taget måste anses vara ett 

starkt varumärke. 

Svensk Tradition var den association som mest genomgående ansågs stark, fördelaktig och 

mest unik. Försvarsmateriel var tvärtom den association som genomgående var svag, ansågs 

ofördelaktig och minst unik.  

Vid en analys av resultatet utifrån ålder framkom dock en mer heterogen bild av 

varumärket, där det var tydligt att det främst var de äldre respondenterna som starkast 

associerade Saab med Försvarsmateriel och därmed Saab AB medan de yngre inte alls gjorde 

det i lika stor utsträckning. Saab AB har med andra ord en stor utmaning i att tydligare 

profilera sig som en försvars- och säkerhetskoncern gentemot konsumenter. Att 

medvetenheten om vad företaget tillverkar tycks vara låg hos unga människor, är ett problem 

och en trend som måste vändas genom aktivt varumärkesarbete. Annars riskerar Saab AB att 

framöver få allt mindre inflytande över det gemensamma ”varumärkesparaply” som delas 

med Saab Automobile. Således kan en viss heterogenitet identifieras mellan hur Saabs 

Varumärkesbild uppfattas av äldre och yngre personer. Yngre personers Varumärkesbild 

domineras av biltillverkning och äldre personers Varumärkesbild av tillverkning av 

försvarsmateriel. Således finns en tendens till att det gemensamma varumärkesnamnet Saab är 

uppdelat i två olika aspekter: biltillverkning och försvarsmateriel. Vilken aspekt man som 

konsument främst förknippar varumärket med beror till viss del på dennes ålder.  

Vidare har de båda företagen en gemensam utmaning i att förändra bilden av Saab som ett 

varumärke förknippat med Kris/Olönsamhet. Vilket idag är en relativt stark och mycket 

ofördelaktig association som görs till varumärket. Saab Automobile har en stor utmaning i att 

återställa förtroendet för Saab som biltillverkare och Saab AB har en utmaning i att tydliggöra 

att de är ett fristående företag utan anknytning till den kris som Saab Automobile genomlidit.  

Saab är ett varumärke som byggts upp under långt tid vilket avspeglas i att det finns en 

utbredd uppfattning om att varumärket representerar Svensk Tradition. Då associationen till 

Svensk Tradition ansågs vara såväl fördelaktig som unik är detta något som de båda bolagen i 

sitt varumärkesarbete bör sträva efter att vårda och behålla som en del av sin Varumärkesbild 
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då målet är att alla associationer som görs ska vara just starka, fördelaktiga och unika. Vidare 

ses Avancerad Teknik som fördelaktigt och som relativt unikt vilket är positivt för de båda 

bolagen. Saab AB bör därför bygga vidare på sin högteknologiska profil. Då associationen till 

Avancerad Teknik enligt undersökningen är mer fördelaktig än associationen till 

Försvarsmateriel blir vår rekommendation för Saab AB att fokusera på den tekniska aspekten 

av företagets produkter i arbetet med att etablera en starkare medvetenhet om företagets 

produkter hos den yngre delen av befolkningen. Detta för att koppla en mer fördelaktig 

association till sitt varumärke. 

För Saab Automobile blir vår rekommendation att i uppstarten av sin produktion av elbilar 

försöka arbeta bort bilden av att vara en olönsam biltillverkare och samtidigt försöka bevara 

och vårda den starka association till Svensk Tradition som görs till varumärket idag. Saab 

Automobile bör lägga fokus på att kommunicera den tekniskt avancerade aspekten av 

elbilstillverkningen och därigenom bygga ett varumärke som kombinerar Svensk Tradition 

med teknisk innovation.  

6. Begränsningar och framtida forskning 
Denna studie har genomförts i Uppsala och det är möjligt att resultaten skulle skilja sig åt 

om data samlats in på en annan geografisk plats. På samma sätt hade resultaten kunnat 

skilja sig om ett annorlunda eller större urval gjorts då undersökningen blivit mer 

representativ för Sveriges hela population. Vidare har vi endast undersökt de 

associationer som framkom under de fokusgruppintervjuer som genomfördes. En mer 

omfattande undersökning där fler eller andra associationer tagits fram genom ytterligare 

gruppintervjuer hade kunnat visa på ett annat resultat.  

Huvuddelen av denna studie är baserad på en enkätstudie och gav därför ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna för att förstå varför de svarat som de 

gjort. Det vore intressant att gå djupare in på de mest framträdande resultaten i denna 

studie för att kartlägga de bakomliggande faktorerna till dessa resultat. Det vore 

exempelvis intressant att genomföra djupgående intervjuer med respondenter från olika 

generationer för att undersöka vad som ligger till grund för de skillnader som observerats 

mellan de yngsta och äldsta. Vidare vore det intressant att mer ingående undersöka hur 

Saab Automobiles kris har påverkat Saab AB. Detta då resultatet visade att 

respondenterna starkt förknippade det gemensamma varumärket Saab med 

Kris/Olönsamhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Försättsblad och enkät 
 

Information om enkätstudie 

Vi är två studenter vid Uppsala Universitet som skriver vår kandidatuppsats på 15 

högskolepoäng. Detta ingår som ett obligatoriskt sista moment innan fullgjord examen. Då vi 

båda har ett stort intresse för marknadsföring och varumärken har vi valt att skriva vårt 

kandidatarbete inom detta område. Vi genomför just nu en studie angående ett svenskt 

varumärke. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt men ditt svar är viktigt för att studien ska 

kunna slutföras.  

 

Enkäten tar ungefär tre minuter att fylla i. Vänligen följ instruktionerna till varje fråga och 

välj det svarsalternativ som utifrån din egen uppfattning stämmer bäst in på dig. När du är 

klar lämnas enkäten till oss. Alla svar är helt anonyma och inga enskilda svar kommer att 

presenteras i den slutgiltiga uppsatsen. Vidare kommer samtliga enkäter att förstöras efter 

genomförd studie och kommer inte användas i framtida studier. Examensarbetet förväntas 

vara klart den 17 januari 2013 och kommer senare under våren att finnas tillgängligt online 

genom Uppsala Universitets databas.   

 

Vill du ha ytterligare information, eller om du har några frågor om examensarbetet eller 

enkäten nås vi på: 

E-mail: winberg.jessica@gmail.com 

Telefon: 0735-25 66 08 

 

Vi hoppas du tar dig tid att fylla i enkäten. 

 

Tack på förhand för ditt medverkande! 

 

Vänliga hälsningar, 

Sam Ekman och Jessica Winberg 
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Enkätundersökning om varumärket SAAB 
Kandidatuppsats Uppsala Universitet 
 
Kön 
 Man 
 Kvinna 
 
Ålder 
 18-25 
 26-35 
 36-50 
 51-65 
 >65  
 
Sysselsättning: ________________ 
 
 
1. Har du hört talas om Saab? 

 Ja 
 Nej 

 
 

2. Vad associerar du med varumärket Saab? 
Ange hur väl följande påståenden instämmer på dig. 1: Instämmer inte alls, 7: Instämmer helt 
 
Jag förknippar Saab med Avancerad Teknik 

 
 
Jag förknippar Saab med Saab 9-5 

 
 
Jag förknippar Saab med Försvarsmateriel 

 
 
Jag förknippar Saab med JAS Gripen  

 
 
Jag förknippar Saab med Kvalité 
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Jag förknippar Saab med Kris/Olönsamhet 
 

 
 
 
Jag förknippar Saab med Svensk Tradition 
 

 
 
Jag förknippar Saab med Säkerhet 
 

 
 
 
 
3. Rangordna nedanstående alternativ genom att placera ut siffrorna 1 till 8 från det du tycker 
är mest fördelaktigt (1) till det du tycker är minst fördelaktigt (8) för din bild av varumärket 
Saab. Skriv siffran på linjen.   
 
___ Avancerad Teknik 
___ Saab 9-5 
___ Försvarsmateriel 
___ JAS Gripen 
___ Kvalité 
___ Kris/Olönsamhet 
___ Svensk Tradition 
___ Säkerhet 
 
 
 
4. Vilket av följande anser du vara mest unikt för Saab? Kryssa för ETT alternativ 
 

 Avancerad Teknik 
 Saab 9-5 
 Försvarsmateriel 
 JAS Gripen 
 Kvalité 
 Kris/Olönsamhet 
 Svensk Tradition 
 Säkerhet 
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Bilaga 2: Tabell över deskriptiva resultat av Fråga 2 
 
Association MV Median Typvärde 
Avancerad Teknik 5,17 5 5 
Saab- 95 5,17 6 7 
Försvarsmaterial 4,67 5 7 
Jas Gripen 5,22 6 7 
Kvalité 5,2 6 6 
Kris/Olönsamhet 5,15 5 7 
Svensk Tradition 5,79 6 7 
Säkerhet 5,3 5 6 
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Bilaga 3: Tabell över deskriptiva resultat av Fråga 3 
 
Association MV Median Typvärde 
Avancerad Teknik 3,52 3 1 
Saab- 95 4,38 4 4 
Försvarsmaterial 5,49 6 7 
Jas Gripen 5,13 6 6 
Kvalité 3,33 3 2 
Kris/Olönsamhet 6,44 8 8 
Svensk Tradition 3,85 4 2 
Säkerhet 3,74 3 2 
 
 


