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Under 2008 drabbades världsekonomin snabbt av en djup lågkonjunktur vars återhämtning ännu 

under inledningen av 2010 på allvar inte kommit igång. Följderna av lågkonjunkturen var 

permitteringar, uppsägningar och framför allt en allmän ekonomisk oro. Som ett naturligt resultat 

av att utsikterna i den egna ekonomin ser allt ostadigare ut kommer konsumenten att avsluta, skjuta 

upp eller minska sin konsumtion. Mellan produktgrupper finns skillnader i hur stor påverkan är, 

allmänt taget syns konsumtionsminskningen tydligast bland produkter som är umbärliga, det vill 

säga sådana produkter som på något sätt ses som onödiga men som ändå i en god ekonomisk 

situation konsumeras. Den minskade konsumtionen leder till att företag ställs inför utmaningen att 

försöka bibehålla marknadsandelar, omsättning och vinst trots lågkonjunkturen. Avhandlingens 

huvudsyfte är att beskriva och analysera de anpassningar som detaljhandlare på en strategisk 

marknadsföringsledningsnivå gör för att klara sig ur den förändrade situation som lågkonjunkturen 

medför. 

Den empiriska undersökningen utfördes bland bilaffärer med en kvalitativ forskningsmetod. 

Informationen samlades in genom personliga intervjuer med personer som fattar de strategiska 

besluten. Undersökningen visade att det är nödvändigt att anpassa företaget till de förändrade 

konsumtionsvanorna. Att undersökningen utfördes bland bilaffärer grundar sig i att 

nybilsförsäljningen drastiskt drabbades av lågkonjunkturen, dessutom är bilar en högengagemang-

kapitalvara och är en av de största investeringar konsumenter gör. Ännu under 2008 uppgick den 

finländska nybilsförsäljningen till 140 000 personbilar en siffra som i och med lågkonjunkturen 

2009 sjönk till 90 500 sålda personbilar. 

En naturlig anpassning som detaljhandlare drabbade av en lågkonjunktur gör är att de skär i 

kostnaderna. Att allmänt reducera alla kostnader i samma förhållande är dock ett alternativ som bör 

undvikas, däremot bör allt överflöd ransoneras bort.  Marknadsföringsbudgeten som sådan bör inte 

klassas som överflöd, även om de marknadsföringskanaler som inte uppvisar förväntat resultat kan 

ransoneras bort.  

Baserat på undersökningen kan strategierna till att överleva lågkonjunkturen vara att aggressivt 

satsa på priskonkurrens, de befintliga kunderna eller en ytterst god betjäning. Att företaget varit 

framgångsrikt under perioderna innan lågkonjunkturen kan räknas som en fördel och styrka vilken 

kan utnyttjas under lågkonjunkturen.  För att ha en chans att överleva lågkonjunkturen krävs det att 

de rätta strategiska anpassningarna hittas och kan tillämpas på ett effektivt sätt. Att ha en god 

uppsikt över signalerna som kan indikera att en lågkonjunktur är på kommande är även viktigt. 

Nyckelord: Detaljhandel, lågkonjunktur, marknadsanpassning, marknadsföringsstrategi. 
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1 INLEDNING 

Michael Porter (1998:1) anser att konkurrens är det som avgör om ett företag lyckas 

eller går under. Konkurrensen som normalt i huvudsak utgörs av andra företag har i den 

rådande lågkonjunkturen fått en utmanare i konsumenternas minskade konsumtion. I en 

rådande långkonjunktur eller recession är det förståeligt att allmänhetens beteende 

kommer att förändras. Ett vardagligt tecken på att vanliga människor ser över sina 

utgifter är att polisen delar ut färre grova bötesstraff för rattfylleri och överhastighet i en 

ekonomisk lågkonjunktur. Orsakerna till fenomenet ligger enligt överkommissarie 

Heikki Seppä till en del i att bilismen avtar när bensinpriset stiger. Men även om 

bränslepriset sjönk under slutet av 2008 ökade detta inte bötesstraffen. Seppä menar att 

människorna inte vill riskera bötesstraff när deras framtida utkomst kan vara oviss. 

(Kunnas 2009)  

Det kan anses självklart att konsumenters beteende förändras i takt med att massmedia 

och andra informationskällor gör sitt bästa för att sprida en domedagsstämning. Den 

relevanta frågan är således hur ett företag skall kunna kringgå att drabbas av minskad 

försäljning och dras med in i lågkonjunkturen. Utmaningen kan vara stor, ibland 

oövervinnerlig. Pressen som ställs på företag kommer med all sannolikhet även att 

medföra att de som nu satsar och fattar strategiskt hållbara beslut kommer att få ett stort 

försprång, gentemot de som försöker spara sig igenom krisen. Att i en högkonjunktur få 

företaget att gå med vinst är ingen större konst, det är i ekonomiskt strama tider som de 

rätta strategierna får en större betydelse (Ang, Leong & Kotler 2000:17). Under 

lågkonjunkturens inledning lanserades reklamkampanjen ”Älä ruoki lamaa”
 1

 i syfte att 

påminna konsumenterna om att en fortsatt konsumtion skulle lindra den finska 

lågkonjunkturen. Den enskilda medborgaren kan givetvis inte påverka konjunkturen i 

större utsträckning men konceptet kring reklamkampanjen tilltalar mig personligen. 

Som en allmän opinionsbildare fyller den dock en viktig uppgift att motverka alla de 

                                                 

1
 Älä ruoki lamaa (www.alaruokilamaa.fi) var en reklamkampanj som strävade efter att minska 

konsumenters skräck och okunskap för lågkonjunkturen.  Genom kunskap hoppas man få konsumenter att 

på ett rationellt sätt analysera den egna situationen och inse hur stor betydelse den inhemska 

konsumtionen har för Finlands ekonomi. (Älä ruoki lamaa lehdistötiedote 2009)  

http://www.alaruokilamaa.fi/
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dystra artiklar som under lågkonjunkturens utveckling publicerades. Kampanjens 

viktigaste uppgift är att fungera som en tankeställare för att konsumenterna inte helt och 

hållet skall avsluta sin konsumtion, utan till en viss grad också fortsätta att spendera. 

Under senare delar av 2009 tappade tyvärr kampanjen publicitet och styrka. I likhet med 

att ”Älä ruoki lamaa” på en allmän nivå strävade efter att stimulera konsumenternas 

konsumtion bör även den enskilda detaljhandlaren kunna förmå kunderna att fortsätta 

köpa varor. Det som kommer att utgöra kärnan i denna avhandling är vilka 

marknadsföringsstrategiska förändringar det enskilda företaget har möjlighet att göra 

och vilka som är de mest relevanta för att även kunna blomstra i svåra tider. Är det så 

att det krävs speciella lågkonjunkturstrategier eller klarar sig företag genom att använda 

sig av traditionella tillväxtstrategier? Eller är det så att det enbart är företag med stark 

kapitalstruktur som överlever lågkonjunkturen genom att gå i dvala? Är det alls möjligt 

att utgå från att alla företagets kunder drabbas av lågkonjunkturen på samma sätt och 

med samma magnitud eller kommer detta enbart att medföra att företagets prestation 

blir sämre? 

Vare sig det rådande ekonomiska läget benämns ekonomisk kris, depression, recession 

eller lågkonjunktur kan det utgående från antalet Google-sökningar antas och framför 

allt bekräftas att dessa begrepp är aktuella. Sökningarna på dessa termer, figur 1, ökade 

kraftigt genast i början av september 2008 när hoten om de amerikanska 

bankkollapserna blev allt allvarligare. Den ökade sökfrekvensen kan tyda på att 

allmänheten då blev mera bekymrad för sin framtid. En av nackdelarna med den globala 

värld som vi i dag lever i är att även de dåliga nyheterna, oron och sårbarheten sprider 

sig näst intill omedelbart mellan såväl länder som företag (Kotler & Caslione 2009b:x). 

Oron spred sig under hösten 2008 även till Finland allt eftersom allt fler arbetstagare 

varslades om samarbetsförhandlingar och uppsägningar. Det kan med andra ord 

konstateras att ämnet lågkonjunktur sannerligen är och har varit aktuellt. Känslorna som 

dessa Google användare hyser till lågkonjunkturen är givetvis omöjliga att förutse men 

det kan ändå antas att nyhetsvärdet och behovet av information är det viktiga. Det 

ökande antalet sökningar kan även fungera som en indikator på att en överlägsen 

majoritet är medveten om att en förändring i den ekonomiska konjunkturen har skett. 

Anmärkningsvärt är dock att sökorden recession, lama och subprime crisis redan under 

slutet av januari 2008 hade en pik. Att det under 2009 skett en stagnering i sökningarna 
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kan säkert relateras till att kunskapen om krisen växt i takt med att allt fler 

informationskällor rapporterat om lågkonjunkturen. Det finns givetvis många sätt att 

mäta konsumenters intresse och oro för lågkonjunkturen, varav ett är dessa 

Googlesökningar.  

 

Figur 1. Googlesökningar 2007–2010
2
 (Google trender, egen bearbetning). 

Samtliga företag borde således vara medvetna om att stora delar av kunderna och 

konsumenterna är påverkade, om inte ekonomiskt så i alla fall mentalt. Att i detta läge 

inte överhuvudtaget överväga vilka konsekvenser detta kan ha på det egna företaget kan 

således vara förödande och få betydligt mera långtgående konsekvenser än själva 

lågkonjunkturen.  Genom att göra en korrekt analys av konsumenternas förändrade 

beteende och genom att kunna anpassa strategierna till att modsvara dessa kommer 

företagen att lyckas bättre såväl under lågkonjunkturen som i det långa loppet (Quelch 

& Jocz 2009:54). 

                                                 
2
 För större graf se bilaga 3. 
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1.1 Problemdiskussion 

American marketing association definierar konsumentbeteende som “den dynamiska 

interaktionen mellan känslor och kognition, beteende och omgivningen i vilken 

individen gör olika utbyten i livet.”
3
 Således består konsumenters beteende av de tankar 

och känslor som konsumenten har samt av agerandet under konsumtionsskedet. Viktigt 

är även den påverkan som konsumenten får från omgivningen vilken tenderar att 

påverka känslorna och tankarna. (Peter & Olson 2005:5) Vad som framför allt kommer 

att vara viktigt att ta i beaktande under en lågkonjunktur är hur den yttre omgivningen 

påverkar konsumentens beteende och i synnerhet huruvida beteendet förändras, samt 

vilka produkter som byts ut och vilka som slopas helt. Tenderar konsumenterna att byta 

ut dyrare varor som de tidigare var lojala till när omgivningen blir instabil? Vilka 

förändringar i företagens budskap kan då motverka detta beteende? Företagens 

utmaning blir här att lyckas bibehålla konsumenternas konsumtion. Under köpprocessen 

påverkas konsumenten av olika element som kommer att påverka utgången, en av dessa 

är omgivningen (Peter & Olson 2005:182). 

I många fall utgör marknadsföringsbudgeten en post som det är enklast att skära i för att 

minska på kostnaderna. Kommer denna kostnadsinbesparing att leda till att företaget 

överlever lågkonjunkturen eller kommer det bara att leda till att förlusten blir större? 

(Quelch & Jocz 2009:54) Givetvis påverkar företagets likviditet
4
 vilka valmöjligheter 

som är tillgängliga, om kassan är tom är även valmöjligheterna betydligt färre. 

Soliditeten
5
 påverkar i vilken utsträckning företagen kan fatta besluten utan att påverkas 

av intressenter som finansiärer och kreditgivare. Därmed bör företaget ha redskap som 

möjliggör att proaktiva beslut kan fattas i rätt tidpunkt för att undvika situationer där 

valmöjligheterna redan har passerat och endast de obehagliga återstår. Trots att 

situationen för företag kan se dyster ut anser Investors styrelseordförande Jacob 

                                                 
3
 Egen översättning av American marketing associations definition på consumer behavior:”The dynamic 

interaction of affect and cognition, behavior, and the environment by which human beings conduct the 

exchange aspects of their lives” (AMA Dictionary 2009). 

4
 Likviditet är ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga 

5
 Soliditet är ett mått på företagets långsiktiga betalningsförmåga (eget kapital/totala tillgångar) 
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Wallenberg (SVT Agenda 2009) att företag inte enbart skall se det negativa i 

lågkonjunkturen utan även ta fasta på de möjligheter som ges. Han poängterar att 

företag bör hålla likviditeten och balansräkningen i skick för att kunna ta sig ur den 

svåra tiden. Det viktigaste att fästa vikten vid under en lågkonjunktur anser Wallenberg 

vara forskning och utveckling. Dessutom menar han att företag bör ta tillfället i akt och 

kommunicera med kunderna. Genom marknadsföring får företaget större 

marknadsandelar, en process som underlättas av att konkurrenter med dålig ekonomi 

blir tvungna att dra ner på sin marknadsföring.  

Enligt det sunda förnuftet har Wallenberg rätt i att det är svårt att lyckas utan att satsa på 

marknadsföring, men ändå är en av de vanligaste lågkonjunkturanpassningarna att 

företag drar ner på marknadsföring och skjuter upp eller senarelägger 

produktutvecklingar (Kotler & Caslione 2009a:188).  

Samtidigt som priset utgör den mest avgörande faktorn för konsumtion bland ett stort 

antal konsumenter är det ytterst viktigt att komma ihåg att detta på något sätt inte är 

fallet för samtliga. Vissa grupper ägnar mer tid åt att jämföra olika alternativ för att 

kunna konsumera till ett lägre pris. Dessa grupper kommer att attraheras av 

prisjusteringar medan andra grupper som inte drabbats av lågkonjunkturen fortfarande 

är beredda att betala fullt pris. Utgående från detta är det viktigt att kunna omdefiniera 

målmarknaden och strategierna för verksamheten. (Le & Nhu 2009:45) 

Är det över huvud taget möjligt att med hjälp av marknadsföring förhindra att företag 

drabbas av minskad försäljning i en lågkonjunktur? Lindqvists (1993) spontana svar 

är ”NEJ”. Vid närmare eftertanke resonerar han dock att så åtminstone är fallet vad den 

nationella nivån beträffar. Vidare kommer han fram till att åtminstone någonting måste 

kunna göras i det enskilda företaget, frågan är bara vad. Kotler och Caslione (2009a:190) 

anser att lågkonjunkturen är den tid då smarta företag hittar outnyttjade kund- och 

tjänstetomrum att använda till sin fördel. Eller som ett gammalt kinesiskt ordspråk 

uttrycker det: ”när stormen kommer bygger somliga murar, medan andra bygger 

väderkvarnar”. Att förmå upptäcka konsumenternas förändrade beteende och tillämpa 

de rätta marknadsföringsstrategierna är för företag utmanande men kan visa sig vara 

belönande i det långa loppet. 
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1.2 Syfte 

Målet med avhandlingen är att beskriva och analysera de anpassningar som 

detaljhandlare på en strategisk marknadsföringsledningsnivå gör för att klara sig ur den 

förändrade situation som lågkonjunkturen medför. Bisyftet blir att genom den empiriska 

undersökningen förstå den utvalda branschens marknadsföringsomgivning. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns många lösningar till återhämtning ur en lågkonjunktur. Skilda lösningar finns 

även på olika nivåer, på den nationella statliga nivån försöker statsmakten hindra att 

nedgången blir alltför stor genom olika former av stödpaket. Denna avhandling kommer 

dock att avgränsas till att behandla de beslut som är relevanta för detaljhandlaren i 

förhållande till slutkunden. Därmed kommer även alla former av stödpaket att 

utelämnas. Naturligtvis kommer statliga stödåtgärder att indirekt påverka konsumenters 

förmåga att spendera, denna betydelse kan ändå anses vara ringa med tanke på de frågor 

företagen ställs inför i en lågkonjunktur.  

Även om Grönroos delar upp företagets marknadsföring i en extern och intern del 

kommer direkta åtgärder i den interna marknadsföringen att uteslutas ur avhandlingen. 

Med marknadsföringsstrategier avses i denna avhandling de strategier som företag 

tillämpar gentemot sina kunder.  

1.4 Metoddiskussion 

Angreppssättet till avhandlingen är att genom deduktion först bygga upp en teoretisk 

referensram. Den senare delen består av att genom den empiriska undersökningen se 

huruvida företagen i den rådande lågkonjunkturen handlar i enlighet med den tidigare 

forskningen. Den tidigare forskning som presenteras förutsätts bilda ett deduktivt 

system som vid kombination med den empiriska undersökningen skapar ny kunskap. 

Det andra angreppssättet är induktion i vilken forskaren utgår från en empirisk 

undersökning med mål att skapa nya teoretiska slutsatser. Här bör därför 

datainsamlingen ske helt förutsättningslöst. (Wallén 1993:44–45) 
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Vid val av forskningsansats kan forskaren välja mellan två ontologier, även kallat 

världsbilder, hermeneutik och positivism. Hermeneutikens ontologi grundar sig på 

Aristoteles världsbild som är uppbyggd på att varje människa uppfattar världen på ett 

subjektivt sätt – fakta är nyttiga, men alla fakta är inte relevanta: ”alla fakta är inte 

fakta”. Positivismen igen har sitt ursprung i den galileiska världsbilden som betraktar 

människan som ett ting bland andra med kunskapen som ett objektivt fenomen. 

(Helenius 1990:211, 234)  

Efter valet av världsbild återstår valet av forskningsmetod. Här består alternativen av en 

kvalitativ eller kvantitativ forskningsmetod av vilka den kvalitativa forskningen bygger 

på hermeneutiken och den kvantitativa på positivismen. Den kvalitativa metoden strävar 

efter att plocka fram de kvaliteter som förklarar de bakomliggande fenomenen medan 

den kvantitativa metoden strävar efter att mäta kvaliteternas frekvenser. Den kvalitativa 

metoden förmår således bättre förklara en viss företeelse, det vill säga metoden är 

explorativ. (Eneroth 1992:76) Några av de viktigaste särdragen i den kvalitativa 

metoden är att:  

Forskaren har direkt kontakt med det empiriska fältet. 

Forskningsuppställningen är dynamisk och kan ändras under 

forskningsprocessens gång samt att materialet som presenteras är beskrivningar 

av den undersökta företeelsen. (Björk 1994:12) 

Trots att valet av kvalitativ metod medför att en del av generaliserbarheten går förlorad 

kommer undersökningen att få ett större djup av detaljerad information om 

forskningsämnet (Patton 1990:14). För att kunna finna den centrala kunskapen om vilka 

anpassningar som företag gör under en lågkonjunktur anser jag med hänvisning till 

föregående att den kvalitativa metoden i detta sammanhang ger det bästa resultatet. 

Eftersom varje ekonomisk nedgång är unik och återhämtandet kräver speciella 

anpassningar kommer en kvalitativ metod att kunna fastställa och lyfta fram de centrala 

anpassningarna (Trost 1997:15–16). 

Som datainsamlingsmetod i denna avhandling kommer personliga intervjuer att 

användas. Detta för att det är den kvalitativa datainsamlingsmetod som har möjlighet att 

plocka upp nyanserade och otolkade beskrivningar samt specifika situationer ur den 

intervjuades värld som för forskaren leder till nya insikter och perspektiv. (Aaker & Day 
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1986:121; Kvale 1997:36–37) Genom att fokusera intervjuerna till de personer som gör 

upp riktlinjerna och som fattar besluten om vilka relevanta redskap och strategier som 

skall användas i bekämpandet av lågkonjunkturen kommer djupgående fakta att komma 

fram till ytan.  

1.5 Avhandlingens uppläggning 

I det första kapitlet ges en inledning till ämnesområdet samt en diskussion om varför 

anpassningar är nödvändiga vid en lågkonjunktur. Dessutom presenteras 

forskningsproblemet, syftet och avgränsningarna samt en metoddiskussion kring valet 

av undersökningsmetod. Det andra kapitlet strävar efter att ge en överblick av 

lågkonjunkturen som fenomen samt hur företag påverkas av konjunkturförändringen 

och vilka misstag företagsledningen vanligen begår ifall lågkonjunkturen förblir 

oupptäckt. Kapitel tre koncentrerar sig på de hot som drabbar företaget ifall 

anpassningar till den minskade ekonomin inte genomförs, nämligen minskade intäkter 

som till sist kan leda till en avvecklig av företaget. Fjärde kapitlet presenterar Porters tre 

generiska strategier som en av byggstenarna till anpassningar i lågkonjunkturen. Därtill 

poängteras i kapitlet fördelarna med att kunna bryta sig loss från konkurrenterna genom 

en blue ocean-strategi. Kapitlet bjuder även på de strategiska förändringarna som ett 

varuhus på den finländska marknaden genomfört. Den förståelse som fås i kapitel två 

till fyra gör det lättare för läsaren att förstå vikten av de förändringar och anpassningar 

som föreslås i det femte kapitlet. I kapitlet ges redogörelser för hur konsumenter 

förändrar sitt beteende samt hur företag kan tillfredsställa detta genom en riktig 

marknadsföringsmix. Den empiriska undersökningens uppläggning och genomförande 

behandlas i det sjätte kapitlet samt en presentation av de valda företagen och hur 

bilbranschen förändrats under lågkonjunkturen. I det sjätte kapitlet presenteras därtill 

undersökningens resultat vilket tillsammans med den teoretiska referensramen 

analyseras och tolkas i det sjunde kapitlet. Kapitel sju bjuder även på en diskussion om 

undersökningens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Avhandlingen 

sammanfattas genom att lyfta fram de viktigaste konklusionerna i det åttonde kapitlet 

samtidigt ges även förslag till fortsatt forskning kring ämnet.  

  



9 

 

2 LÅGKONJUNKTUR SOM FENOMEN 

Enligt Nationalencyklopedin karakteriseras en lågkonjunktur av låg ekonomisk aktivitet 

hos företagen, samt av hög arbetslöshet i samhället. Lågkonjunkturen kan delas in i den 

mildare och kortvarigare recessionen och den djupare depressionen. (Lågkonjunktur) 

Någon klar och entydig definition på lågkonjunktur, recession och depression finns inte 

men en av nationalekonomer vedertagen definition är att en recession kännetecknas av 

två på varandra följande kvartal av negativ bruttonationalprodukt. (Blanchard 2006:26–

27; Shama 1993:62) En mera lättbegriplig definition på recession är att efterfrågan är 

mindre än den tidigare varit (Kotler 1973:45). Orsakerna till den negativa tillväxten är 

givetvis i enlighet med Kotler en minskad efterfrågan av varor och tjänster. Detta leder 

igen till en minskad efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt som konsumenterna till en viss 

del blir tvungna att ransonera bland sina aktiviteter bör staten samtidigt stimulera 

konsumenternas efterfrågan för att kunna bryta den negativa trend som annars uppstår. 

(Shama 1978:45)  

Den nationalekonomiska definitionen föranleder dock konflikter i och med att det under 

ett år med totaltillväxt även kan ha existerat en recession. I USA var 2001 ett sådant år 

med recession under de tre inledande kvartalen och tillväxt under det sista. Sådana år 

klassificeras som milda recessioner. (Blanchard 2006:26–27) Under en depression 

sjunker tillverkningen till nivåer som är långt under det normala samtidigt som 

arbetslösheten hålls kvar på en ytterst hög nivå. Även den minskade efterfrågan under 

en depression leder till att investeringar avtar och situationen tenderar att vara 

oföränderlig under flera år. Den mest kända depressionen är den som utbröt efter 

börskraschen 1929. (Blanchard 2006:467; Depression) Finland har även under senare 

tid varit utsatt för en depression. Under 1990-talets depression, ”laman”, steg 

arbetslösheten från 3,5 procent år 1990 till 18,4 procent år 1994, detta samtidigt som 

bruttonationalprodukten under åren 1990–1993 minskade med 12 procent. Depressionen 

som Finland då upplevde var en av de värsta som någon nation upplevt sedan andra 

världskrigets slut. (Kiander 1999:5)  

Den internationella valutafonden IMF förutspådde i början av 2009 att Finland under 

året kommer att ha en negativ tillväxt på 1 procent samt att arbetslösheten kommer att 
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stiga från 6,4 procent till 7,2 procent. Detta i relation till att tillväxten för år 2007 var 

4,5 procent. (IMF 2009) Att statssekreterare Raimo Sailas i januari 2009 förutspådde att 

den finländska bruttonationalprodukten kommer att krympa med 2–3 procent visar 

endast på hur svårtolkad situationen var (Saastamoinen 2009:20). Enligt min mening 

och av dessa definitioner att döma, har Finland således helt klart befunnit sig i en 

lågkonjunktur som fått sin början ur en global kris. Dock är det svårare att avgöra ifall 

det handlar om en svår recession eller om det i själva verket är en depression som landet 

befunnit sig i, gränsdragningen är i efterskott lättare.  

Det verkliga utfallet för 2008 var att Finland övergick i en recession under det sista 

halvåret 2008. Den totala minskningen av bruttonationalprodukten under det sista 

kvartalet var 1,3 procent medan året som helhet såg en tillväxt på 1,0 procent. 

(BNP 2009) Efter att ha levt i lågkonjunkturen i knappt ett år uppvisade 

bruttonationalprodukten i slutet av juni 2009 en tillbakagång på 9,4 procent medan 

nedgången efter det första kvartalet var 7,6 procent i förhållande till föregående år 

(Kvartal 2). Som helhet återhämtade sig bruttonationalprodukten till att i slutet av 2009 

uppvisa en minskning med 7,8 procent i jämförelse med 2008. Minskningen var 

samtidigt den största som landet under ett år upplevt sedan åren 1917 och 1918. (BNP 

2010) Arbetslösheten, Figur 2, var i oktober 2009 8,2 procent vilket var en ökning med 

2,4 procentenheter från året innan (Arbetskraft 2009).  

 

Figur 2. Den relativa arbetslöshetens utveckling (Arbetskraft 2010). 

Fram till mars 2010 hade den finländska arbetslösheten stigit till 240 000 personer 

vilket utgör 9,1 procent av den arbetsföra befolkningen (Arbetskraft 2010). Bland 
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regioner har lågkonjunkturen påverkat arbetslösheten olika, i Österbotten var 

arbetslösheten i mars 2010 endast 7,4 procent för att i granlandskapen Mellersta 

respektive Södra Österbotten vara 9,1 och 10 procent. Den Österbottniska 

arbetslösheten var vid tidpunkten till och med lägre än i Nyland och Östra Nyland där 

arbetslösheten då uppgick till 7,6 procent. (Pälvimäki 2010:7) 

2.1 Den aktuella lågkonjunkturen 

Den utlösande faktorn till den lågkonjunktur som Finland för tillfället befinner sig i kom 

från den Amerikanska bolånemarknaden. Efter att i åratal beviljat för stora bolån med 

bristande säkerheter drabbades marknaden under 2008 av en våg av utmätta egendomar. 

Som ett resultat av de tidigare felkatigt beviljade lånen blev bankerna försiktigare med 

sina utlåningar till såväl företag som privatpersoner. Detta medförde att 

privatpersonerna övergick till att spara och minska konsumtionen från att tidigare ha 

levt på krediter. Konsumenternas förändrade beteende och oro drabbar mest sådana 

företag och produktgrupper som kan räknas som senareläggbara således sådana som inte 

nödvändigtvis behöver konsumeras genast. Exempel på sådana produkter är bilar och 

möbler. Svårigheten att få krediter och den minskade konsumtionen leder i sin tur till att 

företag ställs inför ett faktum att personalnedskärningar är nödvändiga som i 

förlängningen leder till att konsumenters köpkraft ytterligare minskar. Fastän detta 

kretslopp inte fick sin början i Finland har konsumenternas oro även spridit sig hit. I och 

med att marknaderna i dag är sammankopplade sprider sig trender allt snabbare mellan 

de olika marknaderna som ett resultat av ett ömsesidigt beroende. I en högkonjunktur 

syns fenomenet ur positiv bemärkelse som underleveranser och outsourcing, i 

lågkonjunkturen som att marknader snabbt drabbas av samma problem och skador. 

Även om många marknader mer eller mindre samtidigt drabbas av en kris finns det 

inom samma bransch vissa företag som klarar sig bättre än andra, exempelvis har 

biltillverkare i USA fått kämpa betydligt mera än sina motsvarigheter i Japan. Vissa 

branscher kan igen helt verka utan någon som helst påverkan av den rådande 

konjunkturen. (Kotler & Caslione 2009b:ix–xi) 

Kotler och Caslione (2009b:x–xii)  benämner det rådande konjunkturläget turbulens och 

påstår att detta kan liknas med de fenomen som uppstår i naturen. En bra liknelse är när 
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flygplanskaptenen uppmanar passagerarna att fästa säkerhetsbältet för att det finns risk 

för turbulens i form av luftgropar. På samma sätt som luftgroparna förorsakar att 

flygplanet mister sin stabilitet och förutsägbarheten om en trygg flygfärd försvinner blir 

passagerarna tillstötta och skadade av de motsatta obarmhärtiga och okontrollerbara 

krafterna. På samma sätt påverkas alla av en ekonomisk turbulens. I ena ögonblicket är 

allt lugnt för att i nästa ögonblick förbytas till att ingen enskild i nämnvärd betydelse 

kan påverka de krafter som styr världsekonomin. När de första tecknen på att en 

konjunktursvängning uppenbarar sig är det svårt, om inte omöjligt, att uttala sig om 

vilken effekten kommer att vara samt hur länge den kommer att hålla i sig. Till och med 

Nobelpristagare menar att det inte är värt att lita på nationalekonomer som med säkerhet 

säger sig veta vad som kommer att hända.  Tidigare lågkonjunkturer/turbulenta tider har 

förr eller senare övergått till vad som kan anses vara normalt. Frågan är vad som kan 

klassas som normalt efter dessa tider? Alla företag måste vara medvetna om att det finns 

risker i deras verksamhet. Vissa risker går att fastställa på förhand medan andra är 

omöjliga att mäta. För att företag skall ha en möjlighet att verka även i lågkonjunkturer 

och turbulenta tider är det nödvändigt att bygga upp varningssystem, scenarion och 

snabba handlingsplaner. Vad Kotler och Casliones undersökningar visar är dock att 

många storföretag som General Motors och Motorola saknar dessa förberedelser. 

Turbulensen är enligt dem det nya normala som i framtiden kommer att variera med 

perioder av hög- och lågkonjunkturer. Turbulensen för med sig två nya aspekter som 

företagen behöver behärska, nämligen sårbarhet som de måste skydda sig emot och 

möjligheter som företagen i sin tur behöver kunna exploatera. Ett faktum är att dåliga 

tider är vissa företag till nytta medan många samtidigt drabbas hårt. 

2.2 Företag i lågkonjunktur 

Shama (1993:62–65,70) menar att en nationell, eller varför inte även en global, 

recession kommer att leda till att marknadsförare kommer att behöva fatta olika beslut 

beroende på vilken nivå företaget befinner sig på. En nationell recession behöver 

nödvändigtvis inte påverka småföretag i samma utsträckning som stora. Dessutom 

kommer företag även att behöva hitta olika lösningar beroende på vilken bransch och 

region de verkar inom. För att kunna fatta de rätta besluten krävs att företaget har en 
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klar uppfattning om att de faktiskt befinner sig i en recession. Att småföretag börjar ge 

extrarabatter enbart för att bruttonationalprodukten minskar, kommer naturligtvis inte 

att vara någon bra lösning. Företagen bör således ha relevanta indikatorer som fångar 

upp förändringar på regional-, bransch- samt på företagsstorleksnivå. 

Företagets storlek har nödvändigtvis inte någon inverkan på huruvida utgången av 

recessionen blir kraftigt negativ. Shama (1993:64–65) betraktar stora företag som 

recessionssäkra i och med att de ofta har en större marknadsandel som hjälper dem att 

komma genom nedgången. Småföretag igen kan ha en fördel i en nischmarknad och 

kunna klara sig ur krisen på grund av avsaknaden av konkurrens. En viktig aspekt för att 

inte gå under är att kunna skaffa fram kapital. Detta gäller i synnerhet för små företag.  

Vad Shama dock inte tagit i beaktande är att stora företag även har en annan 

kostnadsstruktur än småföretag. Detta medför att de således bör kunna bibehålla sin 

omsättning för att ha en chans att täcka kostnaderna. 

Regioner bildar ofta helheter som drabbas vid olika tillfällen och med olika magnitud. 

Regioner kan även vara sammanknutna, vilket leder till att recessionen såväl kan spridas 

som motverkas genom länkarna. Olika branscher drabbas även olika hårt av recessioner, 

till exempel fortsatte den amerikanska läkemedelsindustrin att växa under 1980-talet 

och början av 1990-talet samtidigt som den övriga tillverkningsindustrin under samma 

tidsperiod upplevde två recessioner. (Shama 1993:64–65) I likhet sägs Vasaregionen 

under inledningen av lågkonjunkturen ha klarat sig bättre än andra regioner i och med 

att de stora industrierna klarat sig utan större orderfall. Under 2009 har dock de stora 

industrierna i Vasa även blivit tvungna att inleda samarbetsförhandlingar, bland annat 

har ABB varslat en arbetsstyrka på 100 personer (Enlund 2009).  I april 2010 

meddelade även Wärtsilä Finland att hela personalen på 800 personer skulle permitteras 

under på sin höjd 90 dagar, detta efter att behovet av kapacitet minskat med 20–25 

procent (Sippola 2010:1)  

Den finländska snabbmatsbranschen är en sådan bransch som ännu i början av 2009 inte 

drabbats av recessionen utan fortsätter att växa. Kotipizza uppvisade enbart i januari en 

försäljningstillväxt på 9 procent vilket klart överstiger hela restaurangbranschens 

tillväxt. Kotipizzas vd Kari Leppilahti ser en delorsak till det goda resultatet i att 
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människor även i ekonomiskt strama tider vill skämma bort sig med att äta ute, och att 

Kotipizza därmed utgör ett billigare alternativ till vanliga restauranger. (Mykkänen 

2009) Under ingången till 1990-talets lågkonjunktur upplevde Hesburger en ökad 

försäljning som de kunde relatera till att Finland var på väg in i en ekonomisk kris. 

Samma fenomen kunde de även identifiera så tidigt som i maj 2008. 

Snabbmatsbranschen som helhet upplevde under 2008 en tillväxt på 10 procent. 

(Tuhkanen 2008) Även i en internationell jämförelse kan samma tendenser ses. Under 

lågkonjunkturen har färre konsumenter råd med de dyraste middagarna och vinerna, det 

betyder dock inte att övriga är beredda att äta vad som helst. Restaurangbesöken 

fungerar som uppmuntran till att den dyra semesterresan måste avbokas och ger på så 

sätt en avkopplingsform och lyxkänsla i den ibland tunga vardagen. (Prewitt 

2002:10,195) 

2.3 Upptäckandet av lågkonjunkturer 

Som redan nämndes är det av central betydelse för företag att identifiera om de befinner 

sig i en lågkonjunktur för att därmed kunna fatta de rätta besluten. Nationellt ansågs 

USA år 1991 befinna sig i en mild lågkonjunktur. Bland en population på 101 slumpvis 

utvalda företag från Fortune 500 Industrial och Services samt Inc. 500
6
 ansåg 38 procent 

av företagsledarna att deras företag befann sig i tillväxt och 39 procent i recession.  En 

summering av samtliga åsikter visar att hela 58 procent inte ansåg sig befinna sig i en 

lågkonjunktur eller avstannande ekonomi. Samma undersökning visar även att endast 46 

procent ansåg att nedgången påverkat företaget negativt medan 21 procent ansåg att 

påverkan varit positiv och 31 procent ansåg att påverkan varken varit positiv eller 

negativ. Även vad strategier beträffar kan det urskiljas en låg tendens till påverkan. 

Exempelvis har endast 30 procent till en viss del tagit den ekonomiska situationen i 

beaktande vid prissättning samt 28 procent vid val av marknadsföringsstrategi. Även 

hållbara tecken för en lukrativ framtid kunde urskiljas i att kring hälften av företagen 

inte alls låtit det ekonomiska klimatet påverka forsknings- och utvecklingsbudgeten 

eller distributionen. (Shama 1993:66–68) 

                                                 
6
 Fortune 500 = Ranking av de 500 största publika företagen i USA enligt vinst, publicerad av Fortune 

Magazine. Inc. 500 = Lista över de 500 starkaste privata företagen i USA, publicerad av Inc. Magazine. 
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En indelning mellan små växande företag, stora industriföretag och stora serviceföretag 

visar en signifikant skillnad i hur situationen uppfattas. Småföretag tenderar att se 

ljusare på situationen än stora serviceföretag.  I likhet med detta anser sig små snabbt 

växande företag ha påverkats mindre negativt än större serviceföretag. Därmed bör i 

synnerhet småföretag sträva efter att utveckla egna ekonomiska barometrar, kanske i 

form av små signaler i likhet med den utveckling som Hesburger såg inför 1990-talets 

kris. Vanligt är dock att småföretag endast koncentrerar sig på nationella indikatorer vid 

avgörandet av den ekonomiska situationen. Bruttonationalprodukten, ränteläget, 

arbetslöshetsnivåer och produktivitet utgör en bra grund för analysen. Större och 

internationella företag bör även beakta växelkurser och landsspecifika faktorer. 

Utgående från dessa indikatorer kan marknadsförare lättare få en mera rättvis bild av det 

rådande marknadsläget och således kunna sätta in de rätta åtgärderna för framtiden. 

Ingen enstaka åtgärd kommer att vara lösningen till att överleva, utan det som krävs är 

en blandning av korrekta åtgärder. (Shama 1993:67,69–72)  

2.4 Ledningens vanligaste misstag 

När företagets ledning uppmärksammat att de yttre omständigheterna har förändrats och 

att ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur finns det svårigheter i övergången från det 

höga marknadsläget till det låga. Det som ofta sker är att ledningen går in i de svåra 

tiderna med ett övermod och en för bra självkänsla. Att inte våga inse att den egna 

branschen och det egna företaget har stora problem leder, när lågkonjunkturen är ett 

faktum, till kostnadsskärningar som drabbar företagets alla sektorer. Allt från 

marknadsföring, forskning och utveckling till personal minskas utan att desto mera se 

till effekterna. När väl framtidsutsikterna ser lovande ut och en högkonjunktur är på 

intågande öppnar ledningen igen dammluckorna för att återgå till den tidigare 

kostnadsstrukturen och satsningarna. Även om detta handlande just i ögonblicket känns 

som det enda rätta ställer det samtidigt den långsiktiga överlevnaden i fara i och med att 

det kan äventyra företagets konkurrensfördelar och finansiella ställning, för att inte prata 

om den kompetens som går förlorad vid uppsägningar. Fastän kostnaderna måste 

reduceras är det viktigt att alltid komma ihåg att aldrig frångå det som är företagets 

vinnande koncept och att effekten av felaktiga nedskärningar kan vara betydligt längre 
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än lågkonjunkturen. Andra aspekter bör även tas i beaktande. Att försöka locka till sig 

nya kunder innan de gamla är säkrade kan leda till att även de mest lojala kunderna går 

förlorade. Det finns en orsak till att företaget valt bort vissa kunder under 

högkonjunkturen, dessa förutsättningar har knappas förändrats i och med övergången 

till lågkonjunktur. Många företag gör nedskärningar i sin marknadsföringsbudget medan 

andra förstår vikten av att fortsätta i samma takt som förut. På samma sätt som 

vattendroppar blir mer och mer värdefulla desto mindre det finns av dem i öknen får 

även marknadsföringssatsningar större genomslagskraft när totalutbudet minskar. 

(Kotler & Caslione 2009b:44,50–51,56; Mckee 2008) 
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3 RISKER MED NEDGÅNG 

Anledningen till att företag upplever en nedgång kan bero på ett antal olika faktorer. De 

kan sammanfattas som ett skede när företaget misslyckas med att förutse och känna igen, 

undgå eller anpassa sig till externa eller interna krafter som hotar företagets långsiktiga 

mål. Ett av dessa externa hot kan vara en global lågkonjunktur. Oavsett om hotet 

kommer utifrån eller inifrån företaget är det centrala i definitionen att ledningen bör ha 

fingertoppskänsla för nuvarande och kommande förutsättningar. Även om företaget 

upplever en period av expansion betyder detta inte att företaget samtidigt kunde befinna 

sig i en nedgång. En expansion som utarmar företagets ekonomiska resurser eller andra 

former av utveckling som rubbar balansen leder till att den långsiktiga överlevnaden kan 

vara i fara. (Weitzel & Jonsson 1989:94–95) 

Weitzel och Jonsson (1989) har utgående från tidigare forskning utvecklat sin modell 

för vilka skeden som företag kommer att genomgå under en nedgång, illustrerat i figur 3. 

Utöver att identifiera skedena föreslår de även metoder för att kunna ha den 

fingertoppskänsla som behövs för att veta i vilket skede företaget egentligen befinner 

sig. Prestationsgapet, det vill säga skillnaden mellan företagets verkliga prestation och 

den prestation som ett ”normalt” marknadsläge skulle medge, kommer att tillta i takt 

med att företaget upplever en nedgång.  

3.1 Blindhet 

Det första skedet i Weitzel och Jonssons nedgångsmodell är blindhet. Den kännetecknas 

av att företaget varken känner igen eller vet vilka de interna och externa hoten mot den 

långsiktiga överlevnaden är. En av orsakerna till att det kan vara svårt att genast 

identifiera hot är att det tar en viss tid innan förändringen framträder i försäljnings- och 

resultatrapporter samt andra jämförelseverktyg. Därmed behövs även här uppdaterade 

och snabba verktyg som snabbt visar förändringar på marknaden. Interna hot kan 

obemärkt uppstå under en längre period av positiv resultatutveckling. Detta som ett 

resultat av att små problem under en högkonjunktur inte får den fokus som skulle krävas 

för att rätta till problemen. När konjunkturen väl vänder till det värre kan dessa 

bagateller snabbt förvandlas till betydande hinder. Ineffektivitet och förhalande 
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procedurer kan vara andra orsaker till en snabbare nedgång. Ledningen försummar lätt 

även den egna personalens attityder och moral under en positiv tillväxt. I och med att 

hoten i initialskedet av nedgången utgörs av kvalitativa faktorer och enskilda händelser 

som är svåra att identifiera och föra vidare inom företaget ställer detta stora krav på hela 

organisationen. De kvalitativa faktorerna kan utgöras av kunders förändrade 

förväntningar på företaget eller en minskad efterfrågan. Att trots kostnaderna med 

jämna mellanrum utföra en omvärldsanalys som resulterar i bra och tillförlitlig 

information leder till att företaget kan undgå att handla i blindo och har möjlighet att 

bryta en eventuell nedåtgående trend. (Weitzel & Jonsson 1989:97–98) Speciellt under 

en lågkonjunktur kan olika avdelningar påverkas och drabbas annorlunda vilket medför 

att en effektiv kommunikation bör försiggå till den strategiska ledningen (Kotler & 

Caslione 2009a:188). 

Figur 3. Prestationsgapet växer då nedgången tilltar (Weitzel & Jonsson 1989:102). 

En engagerad personal är ett sätt att övervinna nedgången i det blinda skedet. Det är 

viktigt att ständigt påminnas om företagets mission, strategier och målsättningar för att 

alla inom företaget skall kunna anpassa sin egen insats genast då en extern förändring 

uppenbarar sig. Företaget bör internt sträva efter att förmedla vidare såväl interna som 
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externa förändringar både vertikalt och horisontellt. För att helt kunna undgå det blinda 

skedet krävs att ledningen utgår från att det finns hot mot företaget och att en 

överlevnad endast är möjlig om hoten hittas. Samtidigt som företag aktivt bör kämpa för 

att inte hamna i en blind situation behövs vissa måttstockar som tar alla relevanta 

externa faktorer i beaktande, exempelvis lagar, industrin och marknadsläget samt att 

företaget kan jämföras mot andra i samma bransch. (Weitzel & Jonsson 1989:98–99) 

3.2 Overksamhet 

Overksamheten kännetecknas av att företaget trots att det är medvetet om att exempelvis 

försäljningen minskat eller lagrets omloppshastighet sjunkit, fortfarande väljer att inte 

göra förändringar. Företaget har ännu inte kommit i någon betydande kris men 

uppmärksamma anställda kan se tydliga tendenser för framtiden. Av ledningen krävs en 

analysförmåga för att kunna ta sig ur det overksamma skedet genom snabba handlingar. 

Den bör beakta om nedgången har sitt ursprung i en tillfällig eller långvarig 

tillbakagång på marknaden eller i omgivningen samt vilka möjligheterna är till en 

återhämtning. Oberoende av om nedgången beror på tillfälliga eller långvariga 

förändringar är det sämsta alternativet att förbli väntande på vad framtiden har att visa. 

Vare sig företaget väljer att omdefiniera sin marknad eller väljer att inta en 

skyddsposition kommer utfallet att lida av att företaget inte fattar beslutet genast 

indikationerna visar på att en förändring är nödvändig. Ett internt hot som talar för 

overksamhet är att ledningen inte kan erkänna att dess tidigare beslut i de förändrade 

förhållandena visat sig vara felaktiga. Att kunna fatta snabba beslut som förändrar 

målsättningarna i de nya förhållandena är därmed snarare bevis på bra ledarskap än 

dåligt. Motviljan att ändra på tidigare beslut anses därmed även som overksamhet. 

Denna overksamhet kommer endast att leda till högre kostnader och risk för att hamna 

in i nästa skede av nedgång. (Weitzel & Jonsson 1989:99–100)  

En av de många orsakerna till att företag upplever overksamhet är att många undviker 

att fatta beslut på ofullständiga grunder, därav är det lättare att förbli overksam tills all 

information klarnat. Problemet med att vänta på all relevant information är att beslutet 

då fattas för sent. För att snabba på beslutsprocessen är det viktigt att dela upp beslutet i 

delmål för att det inte skall bli övermäktigt. Med dessa delmål är det enklare att ändra 
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riktning eller till och med helt upphöra med processen ifall förutsättningarna ändras. 

Investeringarna och riskerna för varje delmål blir även mindre, vilket ytterligare kan 

hjälpa till med att lösa kreativa knutar. En annan rädsla som många besitter är att 

misslyckas och att dessutom pressas av en rådande lågkonjunktur förbättrar inte 

situationen. Den vinnande strategin är inte att minska på antalet misslyckanden utan att 

minska på kostnaderna för misslyckandena: det måste vara tillåtet att misslyckas men 

inte att göra dyra misstag. Det lönar sig således att ta lärdom av ett misslyckande och 

använda det kända uttrycket från Silicon Valley ”fail fast, fail cheep, and move on” 

(Gunther & MacMillan 2009:20–21) 

3.3 Felaktig handling 

I det tredje skedet av nedgången är indikatorerna på att företaget befinner sig i en 

nedgång redan så tydliga att alla är medvetna om vad som är på gång. Detta trots att 

företaget redan har inlett förändringar vad effektivitet och budgetkontroll beträffar samt 

infört sparsamhetsåtgärder.  Ännu i detta skede har företaget möjlighet att med ett 

korrekt handlande kunna klara sig ur den nedåtgående trenden, men om de korrekta 

åtgärderna uteblir kommer krisen dock att vara ett faktum.  Osakerna till att företaget 

handlar felaktigt kan bland annat bero på förhastade beslut som en följd av att ledningen 

hellre vill ha en snabb handlingsplan framom en kreativ och ändamålsenlig. Om 

företagsledningen är inåtriktad, till exempel har liten kontakt med kunder, blir besluten 

tillförlitligare genom att utlokalisera dem till de inom företaget som sitter på den mest 

relevanta informationen i sakfrågan. (Weitzel & Jonsson 1989:101–103) När företaget 

väl fått fram några förändringsförslag är snabbhet av vital betydelse. För att få längre tid 

till att omstrukturera verksamheten till de nya lösningarna är det ändamålsenligt att 

implementera flera alternativa lösningar samtidigt. När det senare visar sig vilken 

lösning som var den rätta bör företaget avveckla de vägval som inte lyckats. Detta är en 

strategi som bland annat använts av Verizon inför övergången till nya mobilnätverks 

standarder. (Gunther & MacMillan 2009:21) 

Det är även i det tredje stadiet av nedgång som företaget har den bästa möjligheten att 

helt omstrukturera och omorientera sin verksamhet. Den press som vetskapen om att 

nedgången är markant, tenderar från ledningens sida att leda till en verklig genomgång 
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av möjliga alternativ. Även att förverkliga ett nytt vägval kommer att vara enklare i och 

med att alla inom företaget är medvetna om situationen och på så sätt kommer att dra 

sitt strå till stacken för att en uppgång skall vara möjlig. För att ytterligare göra detta 

lättare krävs att lednigen tidigare även fattat korrekta beslut och på så sätt har 

personalens förtroende. Möjliga strategier som leder till framgång är att byta ut 

ledningen, diversifiera produktutbudet med nya produkter eller att avyttra 

förlustbringande verksamheter eller produkter. Tillfälliga nedskärningar i 

personalstyrkan kan även vara aktuella. (Weitzel & Jonsson 1989:103–104) En säker 

strategi för att fatta felaktiga beslut i detta läge är att utan desto större avväganden över 

hela linjen dra ner kostnaderna med till exempel 10 eller 20 procent. Visserligen 

upplever ett företag som befinner sig i finansiella svårigheter att kostnaderna måste 

reduceras. Men att minska marknadsföringsbudgeten eller servicenivån kommer 

knappast att leda till att företaget får fler kunder, som företaget skulle vara i desperat 

behov av. Den högsta ledningen har naturligtvis rätt att kräva att de underliggande 

avdelningarna skall reducera kostnaderna men det viktiga är att beslutet om vad som 

skall reduceras måste fattas på avdelningsnivå, kostnaderna skall bantas men 

förutsättningarna för en fortsättning måste finnas kvar. (Kotler & Caslione 2009a:188) 

3.4 Kris 

I det fjärde stadiet börjar det brinna i knutarna. Nedgången har redan pågått en tid och 

alla försök till återhämtning har misslyckats, vilket har lett till en kris inom företaget. 

Resurserna för att kunna genomföra en återhämtning är nu betydligt mindre än i de 

tidigare stadierna av nedgång. Ett annat alternativ som leder till att företaget befinner sig 

i krisstadiet är att en yttre katastrof, som en lågkonjunktur, förorsakat en snabb 

förändring som gör att de tidigare tre stadierna blir irrelevanta. Under krisstadiet krävs 

att företaget skall kunna genomföra stora omstruktureringar för att ha en möjlighet att 

återuppliva verksamheten och kunna undgå en säker kollaps. Garantier för att 

omstruktureringarna kommer att lyckas finns naturligtvis inte men ett säkert sätt att 

driva företaget till avveckling är att inte överhuvudtaget vidta åtgärder. (Weitzel & 

Jonsson 1989:104–105)   

För att kunna hitta de bästa lösningarna på såväl kort som lång sikt krävs det att 



22 

 

ledningen på avstånd kan betrakta företaget och dess möjligheter att ta sig ur krisen. 

Extern hjälp är här ett bra alternativ. Ledningen bör snabbt komma med ett 

förändringsförslag som dock noggrant bör ställas mot behovet för att undvika att 

förhastade och felaktiga beslut fattas. Som ett hjälpmedel för att få till stånd en snabb 

förändring kan det vara nödvändigt att byta ut hela ledningen. Fördelen med detta är 

även förutom nytänkandet, att de kvarvarande får en nystart i och med att de då fått 

syndabockar för nedgången. (Weitzel & Jonsson 1989:105) För att arbetet med att 

förverkliga återhämtningen skall lyckas bör företaget se till att det är omöjligt att 

bedriva verksamheten enligt de rutiner och handlingssätt som ledde till krisen (Gunther 

& MacMillan 2009:21). 

Företaget bör beakta att även externa faktorer kommer att förändras samtidigt som en 

nedgång upplevs. Dessa leder till att återhämtningen trots korrekta beslut blir svårare. 

Leveransvillkoren kommer högst troligt att försämras samtidigt som leverantörerna kan 

söka upp nya marknader för sina produkter. Detta försvårar således företagets förmåga 

att återhämta sig från nedgången. Kapitalet blir dyrare då kreditgivarna hyser mindre 

tillförlitlighet till ett företag i kris. Företag i kris kan inte förlita sig på att alla gamla 

kunder troget skall godkänna de produkt- och tjänstenedskärningar som krisen tvingat 

företaget att göra. Även på mättade marknader kommer konsumenternas beteende och 

produktval att gynna de företag som trots en kris kan behålla sina produkter 

lättillgängliga. (Weitzel & Jonsson 1989:106) Således bör ledningen även anta att 

minskade marknadssatsningar kan leda till en betydande minskning av 

marknadsandelen. 

3.5 Avveckling 

Om företaget i krisstadiet med hjälp av en effektiv omorganisering lyckas återhämta sig 

kommer det slutgiltiga avvecklingsstadiet aldrig att nås. I övriga fall kommer företag att 

tvingas till en avveckling eller konkurs. Takten, med vilken avvecklandet sker, är 

beroende på hur starka de yttre påverkande faktorerna är. Att avvecklingsstadiet är 

oåterkalleligt kan förstås i och med att kapitalet börjar ta slut, samt att företaget mist 

marknadsandelar och fått ett försämrat varumärke. Personalen har även tappat 

förtroende för att företaget skall kunna ta sig ur problemet och därmed börjat se sig om 
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efter nya arbeten. När alla de interna resurserna har utarmats kommer varken den gamla 

eller den nya ledning att kunna genomföra de förändringar som skulle krävas. Enda 

möjligheten till ”framgång” i avvecklingsstadiet är att på ett så smärtfritt sätt som 

möjligt minimera de negativa påföljderna för personalen och för övriga intressenter. 

(Weitzel & Jonsson 1989:97,106) 
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4 STRATEGIER OCH STRATEGISKA VÄGVAL 

För att det över huvudtaget skall vara möjligt att utveckla strategier för framtiden är det 

nödvändigt att på sätt eller annat ha en tankegång om vart företaget och den allmänna 

konjunkturen är på väg.  

Företagsledningen måste kunna se och urskilja de relevanta externa förändringarna och 

hoten, men de bästa resultaten uppnås endast när dessa kan bemötas med korrekta 

handlingar. Följande nivå av effektivitet är att uppnå en sådan styrka att tuffa beslut ter 

sig naturliga även i de mest pressade situationer. Scenariotänkande kan möjligtvis 

utgöra en metod för att företag helt och hållet skall kunna undgå att prestationsgapet 

uppstår Ramirez, Selsky och van der Heijden (2008:32–33) anser att företagets ledning 

under goda tider till fördel kan sätta sig in i hur de kunde gå till väga ifall företaget av 

någon anledning drabbas av en nedgång. Detta kan då vara ett medel till att förmå 

bibehålla en stark position när väl konjunkturerna vänder. Genom att bygga möjliga 

framtidsscenarion utgående från drivande krafter och att låta ledningen attackera dessa 

ges företaget en möjlighet att lära av sina misstag utan att i verkligheten behöva begå 

dem. En annan fördel är att ifall företaget totalt lyckats med scenariobyggandet, det vill 

säga de simulerade scenariorna överensstämmer med det verkliga utfallet, kommer 

företaget genast vid förändringen att ha en implementerbar strategi i byrålådan. 

Ramirez et al. (2008:179) nämner även om en övergång från att se på förändringar som 

episodiska till att se dem som kontinuerliga. Därmed behöver företaget även inse att 

företagets strategier är del av en omvärld vilken är i kontinuerlig förändring, som leder 

till att det inte går att sträva tillbaka till det som tidigare var normalt. 

4.1 Organisationstypen påverkar utfallet 

Även om färdiga handlingsplaner är bra att ha till handa när en global ekonomisk kris 

bryter ut är det i mångt och mycket själva upptäckten av att en förändring är nödvändig 

och själva implementeringen som är det centrala. En global ekonomisk kris utgör därtill 

endast en av många orsaker till att ett företag eller en organisation behöver genomföra 

förändringar. När det gäller att reagera och genomföra förändringar kan det enligt Miles 
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och Snow (2003:29) urskiljas fyra kategorier av organisationstyper, nämligen: 

försvarare, förutseende, analytiker och reagerare. 

Försvararna är företag vars ledare har stor expertis inom sitt område men som inte är 

villiga att pröva sina vingar inom nya branscher eller affärsområden. Som ett resultat av 

detta är det sällan dessa företag behöver göra stora förändringar i sin struktur, teknologi 

eller verksamhet. Ledningens fokus ligger på att höja effektiviteten av nuvarande 

satsningar. (Miles & Snow 2003:29) 

Förutseende företag är ständigt på jakt efter nya marknadsmöjligheter. På grund av 

deras stora intresse för produkt- och marknadsinnovationer är dessa företag många 

gånger inte tillräckligt ekonomiskt effektiva. (Miles & Snow 2003:29) Att dessa företag 

även kontinuerligt experimenterar med omgivningstrender kan resultera i att de har en 

färdigutvecklad handlingsplan som kan implementeras när indikatorerna pekar på att en 

lågkonjunktur står för dörren. 

Analytikerna verkar i huvudsak samtidigt inom två olika branscher: en som är relativt 

stabil och en som är betydligt mera turbulent. På den stabila marknaden fungerar 

företaget rutinmässigt och alla handlingar är strukturerade och effektiva. Större delen av 

ledningens satsningar kommer att ligga på den turbulenta marknaden. Här analyseras 

konkurrenterna noggrant för att företaget skall kunna ”stjäla” de bästa av 

konkurrenternas nya idéer och tillämpa dem i det egna företaget. (Miles & Snow 

2003:29) 

Reagerande företag har en ledning som är medveten om att det ofta sker förändringar i 

deras omgivning men som inte har förmågan att anpassa sitt företag. På grund av detta 

kommer omstruktureringarna att ske först efter att det inte finns några andra utvägar 

kvar. (Miles & Snow 2003:29) 

4.2 Strategier för att vinna över genomsnittet 

Porter (1998:11) har identifierat tre strategiska vägval med vilkas hjälp företag kan 

uppnå bättre resultat än branschen i genomsnitt, dessa är kostnadsledarskap, 

differentiering och fokus. Fokusstrategin kan dessutom delas upp i kostnadsfokus och 
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differentieringsfokus. Genom kostnadsledarskap och differentiering kan företag få 

konkurrensfördelar inom många segment samtidigt medan kostnadsfokus och 

differentieringsfokus är specificerade till unika marknadssegment. Att ge en generell 

handlingsplan för implementering av dessa strategier är omöjligt i och med att 

förverkligandet måste skräddarsys för varje enskild bransch och marknad. Porter 

framhåller dock att strategierna är den logiska vägen till konkurrensfördelar.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. De tre generiska strategierna (Porter 1998:12, egen översättning). 

För att kunna uppnå en konkurrensfördel måste företaget välja hurdan konkurrensfördel 

som det vill ha utgående från i vilken omgivning de vill uppnå fördelen. Att inte välja 

en strategi och erbjuda alla allt kommer enligt Porter att leda till ett mediokert resultat. 

Kostnadsledarskap uppnås genom att företaget blir den aktör på marknaden som 

erbjuder lägst pris. Detta kan bland annat uppnås genom stordriftsfördelar, ensamrätt till 

teknologi eller råmaterial. Kostnadsledarskap kännetecknas ofta även av standardiserade 

och simpla produkter. Nyckeln till framgång är att företaget skall lyckas producera en 

jämförbar produkt till ett av marknaden relativt sett lågt pris. Detta utan att samtidigt 

behöva sälja produkten avsevärt under de jämförbara produkternas pris. Här får 

kostnadsledaren således en större marginal än konkurrenterna. Endast ett företag på 

marknaden kan vara kostnadsledare i och med att en konkurrens om positionen kommer 

att leda till att företaget med högre kostnader får ekonomiska problem vid en tuff 

konkurrens. (Porter 1998:12–13) 
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Porters differentiering bygger på att företaget skall vara unikt på marknaden genom ett 

eller flera attribut som är uppskattade av kunderna. Genom en lyckad och unik 

positionering som passar in mot dessa attribut kommer företaget att belönas med ett 

prispremium på produkterna. I likhet med kostnadsledarskapet är 

differentieringsgrunderna unika för varje bransch men kan till exempel bygga på den 

unika produkten, leveranssättet eller helt enkelt på image och varumärkesbyggnad. För 

att strategin skall leda till önskat resultat krävs det att differentieringen möjliggör och 

tillåter ett prispremium som är högre än de fördelar som skulle uppnås genom ett 

kostnadsledarskap. (Porter 1998:14) 

Fokuseringen är den strategi som satsar på en smal marknad. Därmed krävs det att 

företaget delar upp marknaden i segment för att kunna satsa på ett eller flera med hjälp 

av kostnadsfokus eller differentieringsfokus. Optimeringen sker med tanke på de valda 

segmentens preferenser för att utelämna resterande delar av marknaden. Segment som 

penetreras med differentieringsfokus har behov som marknaden och konkurrenterna inte 

förmår tillfredsställa. Därmed är det för det enskilda företaget fördelaktigt att helhjärtat 

satsa på att tillgodose segmentens behov och utnyttja marknadens underprestation. 

Företag som satsar på differentiering på den breda marknaden kommer att underprestera 

i vissa segment medan de överpresterar i andra. Faktumet bygger på att företaget som 

verkar på den breda marknaden kommer att ha tillräckligt med kunder och att ifall det 

skulle tillfredsställa detta segment skulle tappa något annat. Kostnadsfokusstrategin kan 

användas i de fall där marknaden överpresterar, det vill säga när ett företag med en bred 

marknad försöker tillgodose specifika segments behov med resultatet att kostnaderna 

inte kan hållas på en ändamålsenlig nivå. I dessa fall har en fokuserad aktör bättre 

möjligheter. För att en fokusstrategi skall lyckas krävs det att målsegmentet särskiljer 

sig från andra, exempelvis kommer en liten tillverkare som fokuserat på en coladryck 

inte att lyckas utmana Coca-Cola och Pepsi eftersom dessa med sitt bredare utbud 

erhåller skalfördelar. (Porter 1998:15–16) Speciellt under en lågkonjunktur är det 

fördelaktigt att avveckla segment som är förlustbringande. Även förlustbringande 

konsumenter inom specifika segment bör företaget kunna bli av med. Under 

lågkonjunkturer innebär kostnadsfokus att produktegenskaper eller tjänster som inte 

tilltalar konsumenterna dras bort från marknaden. (Kotler & Caslione 2009a:188–189) 
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4.2.1 Genomförda strategiförändringar i lågkonjunktur 

I en finländsk fallstudie utförd av Le och Nhu (2009:44–50) framkommer det att det 

utländska lågprisvaruhuset ”L” från och med oktober 2008 valt att göra en strategisk 

förändring för att bättre kunna lindra lågkonjunkturens påverkan. Företagets ledning 

valde att övergå till en fokuseringsstrategi från att tidigare inriktat sig på 

kostnadsledarskap. För att kunna förverkliga en kostnadsfokusering och 

differentieringsfokusering utarbetades en agenda som omfattas av sju punkter: 

 Lågtprissatta produkter varje dag 

 Förbättrade logistiksystem 

 Reducering av svinn 

 Ökad effektivitet 

 Tillbakadragning av olönsamma produkter 

 Differentierat produktutbud 

 Differentierat promotionsutbud 

Även om lågprisvaruhuset är medvetet om att konsumenterna kan ställa sig motvilliga 

till återinförandet av normalpris när lågkonjunkturen väl är över har det valt att reducera 

priset på vissa produktgrupper, produktkombinationer och förpackningar. 

Prissänkningarna har lågprisvaruhuset genomfört enbart i syfte att fortsätta locka kunder 

och försöka bibehålla priset på andra produkter. För att kunna erbjuda lägre priser har 

varuhuset även valt att satsa på logistikförbättringar som att omplacera logistikcentraler, 

effektivare användning av informationsteknologi, minimera inventarier, samt att 

använda större enheter som mellanlager åt mindre satellitbutiker.  

I kostnadsfokusstrategin ingår mål om att kunna minska svinnet på produkterna, ett 

problem som varuhuset tacklat bland annat genom att ha tillförlitliga 

försäljningsprognoser, vilket förhindrar att färskvaror förstörs under lagerhållningen. 
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Bättre disciplin vad tillämpningen av FIFO
7

 samt transportmetoder som är 

skonsammare mot produkterna har också minskat svinnet. Effektivitetsökningen har 

genomförts genom att ge chefer utbildning i hur de skall kunna öka effektiviteten på de 

anställa samtidigt som företaget satsat på belöningssystem, avanceringsmöjligheter samt 

tidsgränser för olika aktiviteter. Butiksutrymmet har kunnat effektiveras genom att dra 

tillbaka underpresterande produkter för att i stället satsa på produkter som tilltalar 

konsumenter drabbade av lågkonjunkturen. 

Produktutbudet har differentierats genom att i större grad än tidigare introducera och 

uppdatera produktutbudet på de avdelningar inom vilka varuhuset är unikt och har en 

konkurrensfördel. I marknadskommunikationen har det dyra och överflödiga skalats 

bort för att i stället satsa på att kontinuerligt locka konsumenter till butiken. När 

kunderna väl är där har ett bonussystem sett till att höja konsumtionen. 

Med hjälp av strategiförändringen lyckades lågprisvaruhuset under rådande 

lågkonjunktur i november 2008 bibehålla motsvarande resultat som 2007 trots en 

försäljningsminskning på två procent och en kundminskning på tre procent. Orsakerna 

var att de anställdas effektivitet hade stigit med fem procent och logistikkostnaderna 

minskat med 10 procent. Trots att den ekonomiska krisen hade fått ett rejält fotfäste i 

januari 2009 lyckades varuhusets öka sitt totala resultat med 5,2 procent. Tillväxten har 

sin grund i att försäljningen ökade med 4,5 procent, kundbesöken med 2,5 procent och 

de anställdas effektivitet med hela 11 procent. Dessutom hade varuhuset lyckats sänka 

logistikkostnaderna med 12 procent samtidigt som svinnet var 7 procent mindre än 2008. 

Varuhusledningen var mycket nöjd med utfallet av strategiförändringen i och med att 

den kom vid rätt tidpunkt för att kunna behålla företaget på rätt spår, strategin kommer 

nu att bevaras under den fortsatta lågkonjunkturen.  

                                                 

7
 FIFO: från engelskans First In First Out, innebär att förstlevererade varor säljs först för att reducera 

svinn. 
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4.3 Blue ocean-strategier  

För att kunna undvika att behöva ta till priskonkurrens ställs företaget inför utmaningen 

att införa strategier som gör att konkurrensen istället minskar. Denna process pågår 

ständigt i många företag men lågkonjunkturen gör det mera brådskande att hitta en 

fungerande strategi. En av anledningarna som leder till priskrig är den minskade 

efterfrågan som lågkonjunkturen medför, naturligt kommer således marknaden att 

drabbas av ett överutbud. Den vanligaste åtgärden som företag tar till är att sänka priset 

med ett priskrig och minskade marginaler för samtliga företag som resultat. Det kreativa 

alternativet är att skapa en ny efterfrågan i ett nytt marknadsutrymme. Nya marknader 

kan skapas genom att skapa kunden ett tilläggsvärde och således kunna komma bort 

från prispressen. (Kim & Mauborgne 2009:4)  

Kim och Mauborgne har myntat begreppet blue ocean-strategi för att beskriva det 

strategiska vägval som gör att företag kan komma bort från priskrig. Ett av de företag 

som lyckats med denna strategi är Cirque du Soleil som utvecklat sitt vinnande koncept 

genom att inte konkurrera med andra cirkusar. Cirque du Soleil insåg att det inte fanns 

någon lönsamhet i att konkurrera med de etablerade cirkusarna i och med att branschen 

allmänt ansågs innehålla liten potential för tillväxt. Orsakerna till framgången var 

således inte att cirkusen lyckades locka till sig besökare från andra cirkusar utan att 

Soleil hittade en helt ny målgrupp. Den nya målgruppen var vuxna och företagskunder, 

dessa var villiga att betala ett högre pris än den vanliga barnfamiljen samtidigt som de 

var intresserade av en annan typ av underhållning, som därtill var billigare att producera. 

Cirque du Soleil hade insett att för att kunna vinna över konkurrenterna var det 

nödvändigt att sluta försöka att slå dem – ”The only way to beat the competition is to 

stop trying to beat the competition”. (Kim & Mauborgne 2005:3–4) 

För att inse betydelsen av Cirque du Soleil´s blue ocean-strategi är det enligt Kim och 

Mauborgne (2005:4–5) viktigt att inse skillnaden mellan en blue ocean-strategi och red 

ocean-strategi. Anledningen till varför företag inte bör finnas i den så kallade röda 

oceanen är att konkurrensen där är blodig, därav namnet. Den blåa oceanen 

kännetecknas däremot av outnyttjade marknader, skapande av efterfrågan och av 

tillfällen till vinstgivande tillväxt. Många av de blåa oceanerna skapas ur röda oceaner 
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genom att företag spränger existerande marknaders gränser. I en blue ocean är 

konkurrensen irrelevant i och med att spelreglerna är oskrivna. Ett angreppsätt för att 

förflytta företaget från en red ocean till en blue ocean är att flytta fokus från 

produktrelaterade värden till mera känslomässiga, en strategi som Pfizer lyckats väl med. 

Beträffande Viagra har Pfizer flyttat fokuset från den medicinska vården till att 

positionera läkemedlet som en livsstilsförbättrare. (Kim & Mauborgne 2005:74) 

Speciellt under lågkonjunkturen bör företag sträva efter att erbjuda kundupplevt värde 

för att kunna bryta trenden med sänkta priser och minskade marginaler. Visst kan det 

därmed låta som en självklarhet att företagsledningen bör flytta fokus från 

konkurrenterna till kunderna, men hur många gör det? All form av differentiering är till 

nytta för att undvika prispressning. Samtidigt som företag bör sträva efter att skapa ny 

efterfrågan i stället för att dela den existerande efterfrågan mellan det egna företaget och 

konkurrenterna. Kones styrelseordförande Antti Herlin säger att finländska företag 

måste tillverka unika produkter på ett smartare sätt än konkurrenterna för att ha en 

möjlighet att överleva i den globala konkurrensen (Ylisipola 2009:16). Detta kan direkt 

relateras till att genom en blue ocean undvika prispress, i Finlands fall utgörs 

prispressen av låglöneländer som Kina. Trots allt är det troligtvis så att det inte enbart 

behövs en välutvecklad produkt för att företag skall överleva krisen. Att i likhet med 

Grönroos (2009:356) senaste tankar satsa på att verkligen förstå hur kunden skapar 

värde (kundens värdeskapande process) av företagets produkter är en klar 

differentieringsmetod. Skapandet av kundvärdet måste dock, speciellt i ekonomiskt 

strama tider, kunna göras på ett ekonomiskt vettigt sätt, så att den genererade nyttan 

överstiger kostnaderna. 

4.3.1 Värdeinnovation 

Traditionellt sett använder företag andra aktörer på marknaden som en måttstock för att 

bedöma sin egen verksamhet, dessa företag kämpar ständigt även med att försöka slå 

sina konkurrenter. Kim och Mauborgne (2005:12–13) definierar ett sådant beteende 

som red ocean, de har genom sin forskning kommit fram till att lyckade blue ocean-

strategier bygger på värdeinnovationer. Värdeinnovationen innebär att företag strävar 

till att skapa ett försprång gentemot konkurrenterna i det värde som erbjuds kunden. På 
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så sätt kan konkurrensen göras irrelevant i och med att företaget nu verkar på en egen ny 

marknad. Syftet är att satsa lika starkt på såväl innovation som på värde. Utan 

innovation är resultatet ett värdeskapande som inte medför att företaget tillräckligt 

särskiljer sig från konkurrenterna. I samma anda kommer en för stor satsning på 

innovationer att leda till produkter som marknaden ännu inte är beredda för. 

 

Figur 5. Värdeinnovation kombinerar differentiering och låga kostnader (Kim & Mauborgne 

2005:16, egen översättning). 

Den nya marknaden som värdeinnovationen medför leder även till att företag inte 

behöver kompromissa gällande om produkten skall generera värde till ett högre pris 

eller ifall produkten skall vara billigare men samtidigt ge ett mindre värde (cost-value 

trade-off). I en blue ocean-strategi är denna kompromiss irrelevant i och med att syftet 

är att skapa differentiering till ett lågt pris. För att ännu anknyta till Cirque du Soleil var 

en av anledningarna till framgången att den lyckades få ekonomi i sin verksamhet. 

Genom sin blue ocean-strategi behövde cirkusen inte konkurrera om artister med högt 

gage, vilket var naturligt för dess red ocean-konkurrenter. Samtidigt som Soleil hittat 

kostnadseffektiva artister och kunde på så sätt minska kostnaderna var dessa också 

lösningen till att höja kundvärdet. Från Cirque du Soleils perspektiv fanns det endast tre 

nyckelfaktorer som den kunde ta med sig från traditionella cirkusar, nämligen tältet, 

clownerna och akrobaterna. Allt annat skulle leda till att cirkusen inte kunde hålla 

kostnaderna nere. På grund av att Cirque du Soleil hade skapat sig en annan 

kostnadsstruktur än konkurrenterna hade den större möjlighet att höja kundvärdet. 

Satsningen på att inte ha djurnummer medförde bland annat att cirkusen kunde 

Kundvärde 

Kostnader 

Värde-

innovation 
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introducera ett tema för hela föreställningen för att skapa helhetsupplevelse som 

besökarna kände igen från underhållningsindustrin men inte cirkusar. (Kim & 

Mauborgne 2005:13–15) 

Cirque du Soleil lyckades med sin värdeinnovation genom att ta det bästa från två 

världar, nämligen cirkus och Broadway. Därmed är det mest centrala att en 

värdeinnovation inte uppstår enbart av tekniska innovationer som sänker 

tillverkningskostnaderna. Visserligen kan sådana innovationer ha en del inverkan på att 

lyfta företaget men de skapar inga ”blue oceans”. Hela företagets organisation bör 

således sträva till innovationer för att företaget skall kunna skapa en ny marknad. (Kim 

& Mauborgne 2005:16–17)  

Det kundvärde som Kim och Mauborgne (2005) hänvisar till som en av grunderna för 

att skapa värdeinnovation är inte lika utvecklat som den värdeskapande process som 

bland annat Grönroos talar om. Kim och Mauborgnes kundvärde bygger till stort på de 

aktiviteter som sker inom företaget med slutsatsen att kunden endast upplever detta 

värde. Nackdelarna i denna syn är att företaget inte intresserar sig för den enskilda 

individens värdeskapande processer. För att helt och hållet gardera sig bör 

värdeinnovationen även riktas sin på kundens värdeskapande process och inte enbart se 

sina egna aktiviteter som det som är värdeskapande.
8
  

 

  

                                                 

8
 För utförligare diskussion se t.ex. Grönroos 2009 och Ravald 2008. 
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5 ANPASSNINGAR TILL LÅGKONJUNKTUR 

Vilka alternativ har då företag att välja mellan och vilka strategiska val är de rätta för att 

inte hamna i en situation där det enda alternativet som kvarstår är att avveckla 

verksamheten. Efter att tidigare kapitel bland annat behandlat vikten av att ha en 

tillförlitlig överblick av marknaden och den interna verksamheten kommer detta kapitel 

att behandla de förändringar som bör vidtas. Det är under en lågkonjunktur som företag 

med goda finanser har ett gyllene tillfälle att bygga upp en tillväxt samt att växa genom 

att locka till sig konkurrenternas besvikna kunder (Kotler och Caslione (2009a:190). 

Goodell och Martin (1992:5) uttrycker den kunniga marknadsförarens chanser på 

följande sätt: 

… Recessionen erbjuder oändliga möjligheter för de marknadsförare som 

förstår marknadens dynamik och som är villiga att planera överlevnaden av 

recessionen med eftertanke, lära av problemen, för att senare gå vidare till 

högkonjunkturen. (egen översättning) 

Som ett exempel på de anpassningar som krävs i en lågkonjunktur nämner management-

gurun Tom Peters ett anpassningsprogram som det amerikanska finanshuset Charles 

Schwab tog till för att klara av 1990-talets kris. Schwab var aggressiv för att kunna 

fortsätta att uppnå de tidigare satta tillväxtmålen även om farten aningen avtog. 

Koncentrationen på kunden blev större bland annat genom satsningar på kvalitet och 

betjäning samt genom att snabba upp skolningsprogram som riktade sig till betjäning. 

Schwab fortsatte även utvecklingen av nya produkter och tjänster som passade in i 

situationen. Lågkonjunkturen användes som en förklädnad till att avskaffa byråkrati 

som hindrade servicens effektivitet. Den viktigaste biten av programmet var att berätta 

för alla vad som var på gång, framförallt inom finansbranschen är intressegrupperna 

oroliga över vad som sker. Därför är det viktigt att berätta även de minsta detaljerna i 

och med att sanningen är lättare att hantera än spekulationer. (Peters 1991:20,23) 

5.1 Konsumenten förändras 

Naturligtvis är det inte enbart företag som drabbas av att den ekonomiska konjunkturen 

förändras från uppgång till nedgång. Den enskilda konsumenten är den som i större 

utsträckning behöver förändra sin konsumtion. I och med att konsumenternas 
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förändrade beteende även i slutändan kommer att påverka företagens resultat är det av 

central betydelse att känna till vilka omställningarna är. Enligt Kotler (1976:491–492) 

kommer konsumenten att genomgå fem synliga steg när han drabbas av en sämre 

ekonomisk situation.  

 Processen för att kunna acceptera och anpassa sig till situationen är lång och 

inleds med att förneka situationen varpå konsumtionen fortgår som vanligt.  

 I följande skede börjar läget förvärras så att vissa uppoffringar måste göras 

samt att konsumenten börjar söka efter substitutprodukter.  

 I den tredje fasen växer frustrationen gentemot de marknadskrafter som 

konsumenten anser vara skyldiga till lågkonjunkturen. Han skulle avsätta de 

skyldiga om han kunde. 

 Situationen börjar klarna mer och mer för konsumenten och i det fjärde skedet 

kommer känslor av hopplöshet och förtvivlan i takt med insikten att ingen kan 

underlätta situationen.  

 Slutligen finns inget annat att göra än att anpassa sig till situationen och att 

omdefiniera sina värderingar till att motsvara den nya ekonomiska 

verkligheten.  

Även om alla konsumenter inte genomgår processen på samma sätt är det möjligt att 

identifiera vissa förändringar som de flesta konsumenter genomgår som ett led i att 

spara pengar. Konsumenters lojalitet till kända varumärken kommer att ge vika till 

förmån för kedjors egna varumärken, som exempelvis Pirkka och Rainbow. Detta på 

grund av att dessa produkter har ett lägre pris men samtidigt en kvalitet som till stora 

delar motsvarar det kända alternativet. I och med att alla är på jakt efter det bästa 

erbjudandet kommer konsumenterna även att bli rörligare. De börjar göra sina uppköp 

hos flera företag och framför allt lågprisaffärerna kommer att få flera förespråkare. 

Samtidigt som rörligheten ökar kommer butikernas kundströmmar i större grad att 

utgöras av konsumenter som ändå har vägarna förbi, således gynnas de affärer som 

finns nära stora arbetsplatser eller bostadsområden. I likhet med att konsumenter byter 

från högprisvaruhus till budgetvaruhus kommer även detsamma att ske vad 

ersättningsprodukter beträffar. Innerfilén byts ut mot kyckling som i sin tur byts till 

tonfisk. För att spara på kostnader kommer konsumenten att i allt högre grad konsumera 

endast råvaror och råmaterial för att utföra jobbet på egen hand till exempel i fråga om 

mat och renoveringar. (Kotler 1976:491; Kotler & Caslione 2009a:188) Dessa tecken 
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har med klarhet även visats bland de finländska konsumenterna. Framför allt i och med 

att livsmedelshandeln i allt större grad förflyttades till hypermarketar och lågprisaffärer 

som Lidl. En ökad försäljning av kedjornas egna varumärken har också noterats, det är 

de mera välbärgade som är det segment som står för majoriteten av ökningen. Trots att 

priset på baslivsmedel som mjöl, ägg och potatis har gått upp väljer en allt större del av 

konsumenterna att likväl köpa dessa för att på egen hand tillreda måltider, vilket i det 

långa loppet blir billigare. (AC Nielsen 2008) 

Secondhand och återanvändning kommer även att utgöra betydande kanaler för att hitta 

inbesparingar. När konsumenten väl är mogen att göra ett större uppköp kommer han att 

sätta större vikt vid produktegenskaper och hållbarhet än på utseende och bekvämlighet. 

Konsumenten kommer att sträva efter att motverka impulsköp och att köpa onödiga 

saker. (Kotler 1976:491) Större investeringar som bilar, möbler och större apparater 

samt dyrare semesterresor tenderar att bli uppskjutna medan nöjen i allt högre grad 

upplevs i hemmet med hjälp av tv och internet (Kotler & Caslione 2009a:188, Quelch & 

Jocz 2009:55). 

5.2 Köpkraft och ekonomisk tilltro 

Det kan ofta vara lätt för marknadsförare att endast relatera stigande försäljningssiffror 

till en väl utförd marknadsföringskampanj. Detta är dock inte hela sanningen eftersom 

konsumenter är villiga att spendera mera pengar när deras ekonomiska framtidsutsikter 

ser positivare ut. (Quelch & Jocz 2009:54) Utöver det speciella beteendet bör företaget 

således även ta den ekonomiska omgivningen i beaktande vid såväl segmentering som 

vid prissättning.  Element som bidrar till konsumenternas köpkraft är förutom inkomst, 

priser, besparingar och skulder, möjligheten till att få krediter. Köpkraften är 

synnerligen viktig att ta i beaktande för företag som verkar på marknader med 

priskänsliga konsumenter samt produkter segmenterade till höginkomsttagare. (Kotler 

& Keller 2009:119) Under 2008 såg de finländska hushållen en realinkomstökning
9
 på 

2,7 procent. Trots detta avtog hushållens fasta investeringar med drygt en procent 

                                                 

9
 Realinkomst, lönens eller inkomstens köpkraft i varor och tjänster (Realinkomst). 
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(BNP 2009). Förhandsutsikterna för 2009 visade att en medelinkomsttagares köpkraft 

skulle stiga med 4,6 procent vilket är den största ökningen under 2000-talet. 

Anledningen till att köpkraften kraftigt skulle öka var bland annat en skattesänkning på 

totalt 870 miljoner euro. (Palkansaajan ostovoima) Det verkliga utfallet blev en 

realinkomstökning på en procent trots att hushållens löneinkomster under 2009 som ett 

resultat av den stigande arbetslösheten minskade med en procent. Hushållens 

konsumtion minskade trots inkomstökningen med 1,2 procent. Den oroliga situationen 

ledde även till att hushållens sparande ökade. (BNP 2010) 

Ett annat mätinstrument som visar konsumenternas vilja att konsumera är den så kallade 

förtroendeindikatorn. Som kan ses ur figur 6 sjönk konsumenternas tilltro till ekonomin 

kraftigt under den tid som lågkonjunkturen nådde sin kulmen. I mars 2010 ansåg 56 

procent av de tillfrågade konsumenterna att Finlands ekonomiska situation kommer att 

bli bättre under det kommande året, enbart 12 procent ansåg att situationen kommer att 

förvärras. I samma undersökning visade det sig att 20 procent av konsumenterna ansåg 

att arbetslösheten kommer att minska inom de följande månaderna samtidigt som 49 

procent uppskattade att arbetslösheten stiger. Dessa siffror kan sättas i relation till att 

under samma period 2009 ansåg 80 procent att arbetslösheten ökar och enbart 7 procent 

att den minskar. Gällande kapitalvaror ansåg 53 procent av konsumenterna att det var 

fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Pengarna kommer inom det närmsta halvåret oftast att 

satsas på resor eller införskaffandet av fordon, detta även om konsumtionsplanerna för 

det mesta är återhållsamma. 16 procent av hushållen planerade med ganska eller mycket 

stor säkerhet köpa en bil inom de kommande 12 månaderna och 7 procent en bostad. 

Under 2009 visade motsvarande siffror 15 respektive 8 procent. (Förtroendeindikatorn 

mars 2010) Genom att enbart jämföra dessa siffror med motsvarande för april 2010 är 

det synligt att konsumenternas tilltro till att lågkonjunkturen så småningom börjar vara 

förbi ökar. Från mars till april hade andelen konsumenter som var beredda att ta lån 

stigit från 65 till 70 procent. Även tilltron till den ekonomiska situationen ökade med en 

procentenhet till 57 procent medan arbetslöshetspessimisterna minskade till 39 procent. 

(Förtroendeindikatorn april 2010) 
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Figur 6. Konsumenternas förtroendeindikator 1995–2010 (Förtroendeindikatorn april 2010). 

5.3 Segmentering 

Som redan flera gånger kommit upp är en av orsakerna till att företag måste förändra 

sina strategier att konsumenterna förändrar sitt beteende. Det som dock ställer högre 

krav på företagen är att konsumenter inom traditionella segment drabbas olika. Det 

krävs därmed även nytänkande vid segmenteringen. Traditionell demografisk 

segmentering kommer att bli tvungen att ge vika för psykologisk segmentering. Den i en 

lågkonjunktur mera relevanta psykologiska segmenteringen bygger på konsumenters 

känslor, graderade från rädsla till bekymmerslös, gentemot lågkonjunkturen samt hur de 

kommer att dela in sina uppköp på skalan oumbärliga till umbärlig. Genom 

segmenteringen illustrerat i figur 7 har företaget möjlighet att anpassa sig till 

konsumenternas behov och kommer att komma starkare ut ur recessionen än de företag 

som gör nedskärningar över hela linjen.  (Quelch & Jocz 2009:54)  

Det som är gemensamt för konsumenter i en recession är att de tenderar dela in och 

rangorda sina inköp av produkter och tjänster enligt fyra kategorier
10

: 

 Oumbärliga, produkter och tjänster som krävs för att överleva eller som är 

centrala för välmåendet. De flesta ser mat och tak över huvudet som en 

nödvändighet men även transport och hälsa kan höra hit. 

                                                 
10

 Egen översättning av: Essentials, Treats, Postponables, Expendables. 
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 Vardagslyx, det lilla extra som konsumenten är beredd att unna sig. 

 Senareläggbara, saker som behövs eller eftertraktas men vars inköp kan 

senareläggas.  

 Umbärlig, saker som anses vara onödiga eller vars införskaffande är 

oförsvarbart. (Quelch & Jocz 2009:54–55)  

 

 

Figur 7. Nya konsumentsegment under recession (Quelch & Jocz 2009:56, egen översättning och 

bearbetning). 

I en lågkonjunktur kommer alla konsumenter utom de som befinner sig i segmentet lev 

livet i dag att se över sina konsumtionsvanor. Som en följd av detta kan produkter som 

bilar, underhållning och elektronik snabbt förflytta sig mellan de fyra kategorierna. 

(Quelch & Jocz 2009:55) Vid ingången till lågkonjunkturen kan en bil ses som en 

nödvändighet och vara oumbärlig för att ta sig till jobbet, medan den förvandlas till att 

vara onödig i situationer då ägaren blivit arbetslös. Även substituten i form av billigare 
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alternativ blir mera eftertraktade och fungerar som ett komplement till att helt avstå från 

varan (Quelch & Jocz 2009:55). 

Med utgångspunkt från Maslows behovshierarki är det lätt att förstå varför oumbärliga 

produkter alltid är eftertraktade och varför konsumtionen på de högre nivåerna avtar vid 

förändringar av yttre faktorer, som den ekonomiska konjunkturen. Maslows 

behovshierarki innebär i korthet att människans behov utvecklas allteftersom 

grundbehoven uppfylls och att de högsta nivåerna i behovshierarkin endast är möjliga 

ifall omgivningen så tillåter, till grundbehoven hör exempelvis mat och husrum 

(Maslow 1987:56,58). Detta kan ses som en förklaring till att de segment som inte 

drabbas av exempelvis permitteringar kan fortsätta att konsumera i gammal takt medan 

de drabbade minskar sin konsumtion som ett resultat av den förändrade privatekonomin.  

5.3.1 Avbryter konsumtion 

Det första segmentet är de som känner sig mest sårbara och ekonomiskt drabbade av 

lågkonjunkturen. Genom att stryka, skjuta upp, minska eller substituera kommer 

gruppen att minska sina utgifter över alla produktkategorier. Traditionellt är det 

konsumenter med lägre inkomst som hör till denna grupp. Konsumenter med högre 

inkomst kan även tillhöra gruppen om dessa är oroliga för sin framtid, speciellt om 

deras ekonomiska situation snabbt förändras. (Quelch & Jocz 2009:54) 

5.3.2 Drabbad men tålmodig 

Den drabbade men tålmodiga gruppen känner optimism till att lågkonjunkturen på lång 

sikt kommer att övergå i högkonjunktur. Den är samtidigt inte lika övertygad om att den 

närmaste framtiden kommer att vara lika positiv och är beredd på att dra ner på sin 

levnadsstandard. I likhet med de som avbryter sin konsumtion kommer de drabbade 

men tålmodiga att se över sina utgifter. Uppoffringarna blir dock inte lika kraftiga. 

Drabbade men tålmodiga utgör det största och bredaste segmentet från många 

inkomstklasser, med den gemensamma nämnaren arbetslöshet. I takt med att 

lågkonjunkturen fortskrider kommer segmentets tålamod att ta slut och konsumenterna 

kommer att övergå i att avbryta konsumtionen. (Quelch & Jocz 2009:54) Ett annat 
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möjligt scenario är också att konsumenten tröttnar på att ständigt behöva snåla och att 

han således kommer att börja spendera tills allt är spenderat. Konsumenten har således 

tappat sitt tålamod. 

5.3.3 Bekväm i situationen 

Segmentet känner ingen oro för att deras ekonomiska situation skall förändras som en 

följd av lågkonjunkturen och konsumtionen bibehålls även på samma nivå som tidigare. 

En liten minskning kan ses i att lyxköpen blir mera selektiv och att impulsköpen blir 

färre. I huvudsak består segmentet av den 5 procent av befolkningen som har högst 

inkomst men även de som känner sig trygga i sin ekonomiska situation som till exempel 

vissa pensionärer eller investerare som lyckats med konststycket att omplacera 

investeringarna före lågkonjunkturen. (Quelch & Jocz 2009:54) 

5.3.4 Lev livet i dag 

Det sista segmentet kommer inte att drabbas av lågkonjunkturen på annat sätt än att 

tidtabellen för vissa inköp blir längre. De unga urbana fortsätter till exempel att hyra 

framom att köpa en egen lägenhet. De som lever livet i dag är inte oroade över sina 

besparingar och kommer således att fortsätta konsumera utan större förändringar. 

Upplevelser är ett viktigt område som prioriteras framom köp av saker, med undantag 

för hemelektronik. Såvida arbetet finns kvar kommer gruppmedlemmarna inte att lämna 

gruppen. (Quelch & Jocz 2009:54) Segmentet kan liknas med den högsta nivån i 

Maslows behovshierarki som strävar efter självförverkligande, då allt annat redan har 

uppnåtts (Maslow 1987:58). 

5.4 Marknadsföringsmix 

Ett av de mest naturliga verktygen att göra förändringar på under en lågkonjunktur är 

marknadsföringsmixen. De fyra elementen produkt, pris, plats och promotion utgör 

därmed en helhetsbild över de förändringar som skall göras för att en överlevnad skall 

vara möjlig. Ett annat alternativ för att övervinna en lågkonjunktur på 

hemmamarknaden är att inleda export. Detta är dock något som tar tid och kan därmed 
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inte räknas som en snabb lösning på problemet. (Köksal & Özgül 2007:328) Att inleda 

exportverksamhet i en global lågkonjunktur som drabbat hela världen kommer dessutom 

att vara betydligt svårare än det är i normala förhållanden. Förändringar i 

marknadsföringsmixen utgör därmed ett slagkraftigt alternativ. Kotler och Caslione 

(2009b:189–190) förespråkar att alla investeringar under lågkonjunkturen på ett eller 

annat sätt bör påverka kundernas köpbeteende, därför är det inte fördelaktigt att endast 

övervaka marknadsandelar och vinstmål. Istället är det väsentligare att känna till vilka 

specifika behov som behöver tillfredställas i vilka segment. Exempelvis kan målet vara 

att öka konsumtionen per besök. Marknadsföringsinvesteringarna skall således ställas i 

förhållande till hur väl de kan förändra detta beteende.  Det är även under 

lågkonjunkturen värt att komma ihåg att den huvudsakliga och säkrare kassaströmmen 

kommer från de trogna och lojala kunderna (Quelch & Jocz 2009:55). 

5.4.1 Produkt 

Produktegenskaper som under en lågkonjunktur bör framhållas är tillförlitlighet, 

funktionalitet, hållbarhet och kvalitet, dessutom bör de vara ekonomiska (Shama 

1981:129; Le & Nhu 2009:47). Att under en recession satsa på forskning och utveckling 

för att på så sätt få nya produkter är viktigt för att inte tvingas till priskonkurrens 

(Williamson 2001:31). För att ha bättre möjlighet till att satsa fullt ut på utvecklingen av 

nya produkter och på de produkter som säljer bra är det nödvändigt att dra bort svaga 

produkter från marknaden samt för att ge större utrymme åt de framgångsrika (Ang et al. 

2000:117, Köksal & Özgül 2007:328, Kotler & Caslione 2009a:188). En stadig satsning 

på forskning och utveckling har en positiv korrelation med en långsiktig 

försäljningsökning. Likväl är det viktigt att även ha koll på kostnaderna i och med att en 

överstor satsning inte kommer att ge ett större resultat. (DeDee & Vorhies 1998:57) 

I högkonjunkturer råder det en ständig kamp mellan företag om att ständigt ha den mest 

utvecklade och tekniskt fulländade produkten, detta medför att generationerna snabbt 

byts ut och gamla versioner ständigt avvecklas. Eftersom många konsumenter blir allt 

mer priskänsliga under en lågkonjunktur är det från företagets synvinkel förnuftigt att 

kvarhålla dessa enklare och framförallt billigare versioner för att på så sätt även locka 

till sig de konsumenter som till exempel kan tänka sig att köpa en ny mobiltelefon men 
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som inte behöver den till annat än att ringa samtal. (Kotler & Caslione 2009b:155–156) 

Det finländska lågprisvaruhuset ”L” har valt att differentiera sitt produktutbud genom 

att i större utsträckning erbjuda universala produkter än produkter med ett smalt 

användningsområde. Dessutom satsar de på att förstärka de avdelningar som de är 

ledande på genom nya produktintroduktioner. Till exempel har de förstärkt utbudet av 

utländskt öl. (Le & Nhu 2009:47). 

5.4.2 Pris 

Den enkla lösningen till att öka en försäljning som går trögt är att sänka priset, endera 

direkt eller genom rabatter. Vid närmare eftertanke är denna strategi dock den sista ett 

företag bör ta till eftersom den långsiktiga vinsten då kommer att skadas. En 

väletablerad prestigefylld brandstrategi kan även den ta skada vid kraftiga 

prisjusteringar. Att konsumenter kommer att motarbeta prishöjningar när väl 

lågkonjunkturen är över är en faktor som samtidigt bör tas i beaktande vid utarbetandet 

av prisstrategier. (Köksal & Özgül 2007:328–329, Le & Nhu 2009:46) De skador som 

rabatter orsakar brandimagen kan vara enorma. Redan om ett företags produkter säljs 

till ett rabatterat pris i 30 procent av tiden eller mera leder detta till att kunderna blir 

tveksamma till huruvida det i produktens originalpris finns någon verklighetsförankring. 

Därtill tappar konsumenterna begreppet om varumärkets kvalitet. (Kotler & Caslione 

2009b:158) Bennet (2005:124) har till och med visat att en bibehållen prisnivå i 

konjunktursvängningar inte påverkar företagets resultat negativt.  

I och med att priset kommer att ha en avgörande roll i konsumentens köpbeslut i en 

ekonomisk stram situation finns det enligt Ang et al. (2000:113) i huvudsak två 

prisstrategier att välja mellan. Antingen kan företaget välja att erbjuda en kvalitativt 

bättre produkt till samma pris som tidigare, eller en produkt av tidigare kvalitet men till 

reducerat pris. I synnerhet under perioder av lågkonjunktur är det viktigt att inte se 

prissättningen som ett oberoende verktyg utan som ett verktyg som bör integreras med 

de andra elementen i marknadsföringsmixen (Köksal & Özgül 2007:329). Ett annat 

alternativ till en prissänkning är att i någon form erbjuda kunden ett tilläggsvärde som 

inte negativt påverkar resultatet. På så sätt kan företag behålla den tidigare vinstnivån. 
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Vad som dessutom är positivt med att erbjuda tilläggsvärde är att ifall erbjudandet 

fungerar kommer det att förhöja kundupplevelsen så väl för den enskilda transaktionen 

som för företaget i helhet. (Sugars 2008) Dessutom hävdar Köksal & Özgül 2007:329 

att konsumenter under försäljningsögonblicket i större utsträckning uppskattar ett 

mervärde än att exempelvis få fördelaktigare kreditvillkor. 

Med minskade försäljningssiffror är det lätt hänt att företaget enbart koncentrerar sig på 

de transaktionskunder som står för dörren på bekostnad av trogna och lojala kunder. I 

och med att dessa transaktionskunder enbart är ute efter det för tillfället billigaste 

erbjudandet kommer de även att byta leverantör när de hittar ett billigare erbjudande. 

Att prissättning således även kan påverka vilka kunder företaget kommer att ha, är något 

som bör tas i beaktande i och med att de lojala kunderna som vill ha tillförlitliga 

varumärken eller expertis alltid kommer att komma tillbaka oavsett pris. Prisstrategin 

bör således även anpassas för att inte mista dessa trotjänare speciellt inom de branscher 

där de lojala kunderna står för en stor andel av försäljningen. Kunden som dricker 8 

Coca-Cola om dagen är trots allt attraktivare än den som dricker 8 flaskor i månaden. 

(Kotler & Caslione 2009b:60–61) En prissänkningsstrategi är även helt obefogad i de 

fall målmarknaden och eller det valda segmentet är drabbade (Le & Nhu 2009:45) Även 

om Kotler och Caslione menar att företag inte skall ta till prissänkningar för att i en 

lågkonjunktur locka till sig engångskunder kan prisjusteringar till en viss del vara 

nödvändiga. Speciellt med tanke på den konsumentbeteendeförändring som 

diskuterades i kapitel 5.1 samt de nya konsumentsegmenten som diskuterades i 5.3 är 

det enligt min mening relevant att till en viss del följa med i konsumentens 

lågkonjunkturanpassningar, olika produkter torde även regera olika på prisjusteringar. 

Däremot är jag helt av samma åsikt gällande kundlojalitetssatsningar. 

5.4.3 Plats 

Som redan tidigare nämnts kommer konsumenter att omvärdera var de konsumerar. 

Företag bör därmed även se till att produkterna finns i sådana butiker som speglar 

förmånlighet. Ett positivt kassaflöde är givetvis en förutsättning för såväl nya som 

gamla distributionskanaler. (Ang et al. 2000:117; Köksal & Özgül 2007:329) En annan 

utväg är att satsa på alternativa kanaler för att nå kunderna eller att helt och hållet slopa 
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mellanhänder och i egen regi sälja till slutkunden (Shama 1978:47; Ang et al. 2000:117). 

Alternativet kan vara att överlåta en större del av distributionen till de mellanhänder 

som genererar mest resultat. På långsikt är det viktigt att fatta korrekta beslut gällande 

distributionskanalerna i och med att uppbyggandet av ett nytt nätverk tar lång tid. (Le & 

Nhu 2009:45) Att förhandla fram de mest fördelaktiga transportlösningarna kan 

innebära skillnaden mellan en tillräcklig och en för liten vinstmarginal (Kotler & 

Caslione 2009a:189).  

5.4.4 Promotion 

Att under en lågkonjunktur bibehålla eller att till och med höja promotionsbudgeten är 

ett av de bästa besluten som företagsledningen kan fatta. En minskning av 

försäljningspersonalen och reklamanslagen kommer att ha en negativ effekt på resultatet. 

(DeDee & Vorhies 1998:58) Förutom att de företag som bibehåller eller höjer sin 

marknadsföringsbudget kommer att prestera bättre under lågkonjunkturen, kommer 

effekten att bli dramatiskt större när lågkonjunkturen väl är över. Enligt Roberts 

(2003:33) kommer de företag som minskar sin marknadsföringsbudget under 

lågkonjunkturen att efter två år av uppgång se en marknadsandelstillväxt på 0,6 procent. 

De som bibehåller budgeten upplever en tillväxt på 0,9 procent medan de som ökar 

marknadsföringsbudgeten under nedgången ser en tillväxt på 1,7 procent. Vid 

utformandet av reklambudskap är det viktigt att ta konsumenternas förändrade 

värderingar i beaktande. Reklamen bör således bestå av budskap som avspeglar säkerhet, 

tillförlitlighet och hållbarhet framom image och status. (Shrager 1991:5) Då 

konsumtionen övergår till lågkostnadsprodukter bör dessa få en mera framträdande roll i 

reklambudskapet framom dyrare produkter (Kotler & Caslione 2009a:189).  

Mercedes-Benz har i USA till skillnad från andra biltillverkare som Ford och Hyundai 

valt att inte fokusera på vare sig den rådande lågkonjunkturen eller rabatter vid 

marknadsföringen och introduktionen av den nya E-klassmodellen 2009. Ford och 

Hyundai har erbjudit ekonomiska lättnader åt kunderna ifall de efter bilköpet skulle bli 

arbetslösa. Mercedes fokuserade i stället på bilens teknologi och dess arv, en strategi 

som de även använt sig av tidigare. Tanken bakom kampanjen var att i och med att alla 

konkurrenter valt att ständigt visa att det finns goda specialerbjudanden på marknaden 
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finns det ingen mening med ännu en sådan kampanj. I slutet av reklamfilmerna valde 

Mercedes att tillkännage bilens pris men inte att detta pris i verkligheten var upp till 9 

procent lägre än den tidigare versionen.  Tanken var att målgruppen trots detta kommer 

att inse vilket värde de får för pengarna, att i reklamen påpeka detta faktum skulle inte 

vara i varumärkets intresse. (Clifford 2009) Mercedes dilemma är således inte att deras 

målgrupp inte skulle ha råd att köpa den nya bilen utan snarare att de inte fått tillräcklig 

uppmuntran, kampanjen strävar således till att visa bilens fördelar och status, inte att 

den kan köpas billigt. 

Inom detaljhandeln har promotionen under den rådande lågkonjunkturen mer och mer 

inriktats till att koncentrera sig till själva butiken. Procter & Gamble har under 2009 

introducerat ett nytt koncept beträffande promotionen av sina produkter. Konceptet 

Store Back bygger på att alla inom företaget skall arbeta utifrån förutsättningen att 

produkten skall fungera och förstås av kunden i butiksmiljön där produkten slutligen 

köps. Produktförpackningen har fått en stark roll och lyfts fram som företagets 

viktigaste kontaktyta till konsumenterna. Beträffande relationen mellan 

branschmarknadsföring
11

 och marknadsföring i media spenderar Procter & Gamble i 

stort sätt lika mycket på bägge. (Neff 2009:6) Även på den finländska marknaden har 

lågprisvaruhuset ”L” valt att förutom att kommunicera sin sedan tidigare kända 

prispolitik även introducera en form av bonussystem. Systemet innebär att kunderna 

betalar mindre när de köper för en större summa, vilket för företaget leder till att de får 

större del av kundens plånbok. Inbesparningar i reklambudgeten har gjorts genom att 

koncentrera tv reklamer till de dagar i veckan som de har störst försäljning, nämligen 

torsdag till söndag. För att differentiera sig från de lokala konkurrenterna och för att 

kontinuerligt locka tillbaka kunder har de reserverat varannan vecka för speciella 

veckokampanjer. Bland dem hittas bland annat Amerikanska veckan, Skaldjursveckan, 

Sportveckan och Lyxproduktveckan. I och med satsningen har de lyckats skapa flera 

ivriga konsumenter lågkonjunkturen till trots. (Le & Nhu 2009:47) Kotler och Caslione 

(2009a:189) menar i enlighet med det som varuhuset förverkligat att företag behöver ta 

steget från dyra reklamkanaler till billigare och sätta ett prestationskrav på 

                                                 
11

 Bestående av trade promotion och shopper marketing. 
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reklambyråerna. Därtill anser de att små oproduktiva försäljningskontor bör läggas ner 

och låta försäljarna jobba hemifrån. 

Kraven på inbesparningar kan mycket väl genomföras som reduceringar i 

promotionsbudgeten, dock bör dessa givetvis göras med omtanke. Ofokuserade 

reklamkampanjer som till exempel är designade för att skapa medvetenhet till ett känt 

företag är goda alternativ för avveckling. Således krävs det att kampanjerna skall bryta 

ner de existerande barriärerna till konsumtion, övriga satsningar slukar endast resurser 

utan att tillföra nytta. (Kotler & Caslione 2009a:189–190) Mainostajien Liitto förutsåg i 

början av 2009 att året skulle bli dystert ur ett marknadskommunikationsperspektiv. 

Reklambarometern
12

 visade att satsningarna drastiskt skulle minska, barometerns 

resultat blev -41. Hela 49 procent av medlemsföretagen planerade nedskärningar medan 

endast 8 procent hade planerat att utöka sina satsningar, 86 procent av företagen var 

dessutom förberedda att ytterligare minska promotionsbudgeten under året. Mellan 

branscher fanns skillnader då industrin minskade med 51 procent medan handeln endast 

skar ned med 31 procent. Barometern visar även att förskjutning av marknadsföringen 

sker från mera opersonliga platser som TV, tidskrifter och utomhusreklam till mera 

personliga virtuella kanaler som e-postreklam och sökmotorreklam. Dessutom kommer 

medlemsföretagen att i större utsträckning än tidigare satsa på adresserad direktreklam 

samt butiks- och servicepunktsreklam. Vad barometern inte avslöjar är huruvida ett 

skifte har gått från dagstidningar till mera tillgängliga gratistidningar. Dock är det 

bevisat att en nedgång i dagstidningsreklamen sågs redan innan lågkonjunkturen var ett 

faktum. (Mainosbarometri 2009) I och med att allt fler företag har riktat in sig på reklam 

som är närmare kunden är det möjligt att utgå från att gratistidningarna har tagit en 

större del av marknaden.  

Att lågkonjunkturen håller på att avta kan även ses i att prognosen inför 

reklamstatningarna 2010 visar en tillväxt i jämförelse med 2009. Barometersaldot har 

nu stigit till 5. En fjärdedel av företagen kommer att öka sina satsningar med i medeltal 

                                                 
12

 Reklambarometern är en av Mainostajien Litto publicerad undersökning om medlemmarnas 

reklamsatsningar, medlemsföretagen är över 400 till antalet och svarar för över 80 % av de totala 

reklamsatsningarna i Finland. Barometerns saldo fås från skillnaden mellan de företag som kommer att 

öka sina satsningar och de som kommer att minska satsningarna. 
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15 procent och de 19 procent av företagen som skär i budgeten gör detta med i medeltal 

18 procent.  Verkställande direktören på Mainostajien Liitto Ritva Hanski-Pitkäkoski 

förutspår till och med att det kan vara möjligt att marknadskommunikationen överträffar 

2008 års nivå. Även under 2010 kommer en allt större del av kommunikationen att ske 

på Internet, som helhet har nätmedia ett saldo på 64. Dagstidningar och tidskrifterna 

fortsätter att tappa mark med saldon på -29 respektive -19. Hela 56 procent av företagen 

förutspår att den egna efterfrågan kommer att stiga med ett barometersaldo på 44, här är 

det handeln som har de positivaste utsikterna. Undersökningar i början av 2009 pekade 

ännu på ett barometersaldo på noll. (Mainosbarometri 2010) De förverkligade 

reklamsatsningarna i media under mars 2010 visade en total ökning på 5,9 procent, där 

internetreklam totalt ökat med 22,2 procent, stads- och hämttidningar visade en ökning 

på 19,1 procent. Samtidigt som dagstidningar ökade med 4,7 procent minskade 

tidskrifternas reklamandelar med 5,6 procent. Bland de branscher som ökade 

reklamsatsningarna finns livsmedelsbranschen som ökade med 23,6 procent, ökningen 

av motorfordonsreklam var 5,7 procent. Anmärkningsvärt nog ökade även 

arbetsplatsannonserna med 13,7 procent. (Mediamainonta 2010)  

Den personliga försäljningen utgör även en betydande aspekt i om en affär kommer att 

uppstå eller inte. Beroende på bransch kan personalkostnaderna för 

försäljningspersonalen utgöra en av företagets största utgifter. Balansgången mellan att 

ställa tillräckliga och övermodiga krav på försäljarna kan i en lågkonjunktur vara hårfin, 

att pressa kunder till att fullfölja en affär är ingen långsiktig strategi. Ledningens uppgift 

är att på så många sätt som möjligt underlätta försäljningsavdelningens arbete under en 

lågkonjunktur, vilket enligt Kotler och Caslione (2009b:161-163) kan omfatta bland 

annat följande metoder:  

Återvänd till grunden, även om det känns kostnadseffektivt att ha försäljare som endast 

kommunicerar med kunderna via e-post och telefon är detta inte att föredra. Den 

personliga kontakten som ett möte ansikte mot ansikte medför, skapar större förtroende 

under lågkonjunkturen. 

Bygg laganda för att lyckas hålla moralen uppe samt för att kommunikationskanalerna 

skall fungera i bägge riktingarna. Kommunikationen mellan försäljarna och ledningen 
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bör ske mera personligt, då kan försäljarnas problemsituationer vändas till motivation. 

Ge inte efter för att få vilken som helst affär till stånd. Att tillåta försäljare att bevilja 

rabatter/sänka priset medför dels att kunderna blir mindre villiga att acceptera 

prishöjningar, dels kan även försäljarna motsätta sig en sådan situation i fortsättningen. 

Nya sätt att motivera försäljarna, små saker som att ha korta motiverande möten eller 

att ha belönande tävlingar mellan försäljarna och olika team. Effekten av tävlingarna 

kan även ses långt efter att konjunkturen har svängt. 

Ha höga målsättningar, men de skall inte vara omöjliga. Målen måste vara rimliga så 

att de kan uppnås men samtidigt finns risker att motivationen försvinner helt om 

målsättningarna sänks för mycket. 

Skydda grundlönerna, i och med att många försäljare har en viss grundlön plus en viss 

provision är de redan där med och delar företagets risk i och med en lågkonjunktur. Att 

därtill sänka grundlönerna höjer knappast deras motivation.  

5.5 Den teoretiska referensramen i korthet 

Den teoretiska referensramen inleddes i det andra kapitlet med en beskrivning av 

fenomenet lågkonjunktur och hur den rådande lågkonjunkturen tagit fart samt hur 

företag i allmänhet reagerar till en lågkonjunktur. I det tredje kapitlet beskrevs riskerna 

med en nedåtgående trend i företaget och hur trenden skall kunna brytas. Kapitel fyra 

lyfte fram att det finns strategiska vägval att ta till för att bli bättre än konkurrenterna 

och till och med frigöra företaget från konkurrensen. När det gäller de specifika 

lågkonjunkturanpassningarna är det vitalt att ha kunskap om vad det är som gör att 

företaget måste anpassa sig, nämligen ett förändrat konsumentbeteende som bygger på 

deras oro inför framtiden. Oron är den som i huvudsak leder till en minskad konsumtion 

att segmentera marknaden enligt konsumenterna oro istället för en demografisk 

segmentering kommer således att visa sig värdefullt. De sålda produkterna bör under 

lågkonjunkturen vara kvalitativa och hållbara samtidigt bör företaget sträva till att vare 

sig sänka priset eller promotionsbudgeten. Härefter kommer den empiriska 

undersökningen att presenteras varpå den analyseras mot den teoretiska referensramen.   
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6 DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING 

OCH GENOMFÖRANDE 

Detta kapitel beskriver hur den empiriska undersökningen har planerats och genomförts, 

presentationen görs för att läsaren skall få en inblick i de vägval som gjorts. I de 

föregående kapitlen har en teoretisk referensram byggts upp genom presentation av det 

rådande konjunkturläget och tidigare forskning gällande marknadsföringsstrategier och 

lågkonjunktursanpassningar. Genom denna förhandskunskap har en empirisk 

undersökning utformats och genomförts, angreppssättet har varit deduktivt. 

Datainsamlingen har gjorts genom personliga intervjuer för att på så sätt kunna få 

djupgående kunskap kring fenomenet marknadsföringsstrategier under lågkonjunktur. 

Informanterna kontaktades på förhand för att passa in tidpunkter för intervjuerna. 

Samtliga informanter ställde sig genast positivt till ett deltagande i undersökningen. Den 

första intervjun genomfördes 4.3.2010 med Käyttöautos vd Jyrki Viitala på hans kontor. 

Inför intervjuerna hade en intervjuguide tagits fram som bygger på förhandskunskapen 

vilken erhållits ur avhandlingens inledande kapitel. Intervjuguiden fungerade under 

intervjuerna som en ledsagare med mål att hålla intervjun i den utstakade riktningen och 

för att fungera som ett instrument för att kunna se om den teoretiska världen 

överensstämmer med den verkliga företagsvärlden. 

6.1 Den kvalitativa intervjuns särdrag och utförande 

Som redan i metoddiskussionen nämndes har kvalitativa intervjuer valts som 

datainsamlingsmetod. En intervju kan beskrivas som ett samtal mellan två personer med 

ett ömsesidigt intresse där det, speciellt i den kvalitativa forskningsintervjun konstrueras 

kunskap i interaktionen. Bland den kvalitativa forskningsintervjuns fördelar finns bland 

annat kvalitativa, deskriptiva och specifika element. Målet med forskningsintervjun är 

att kunna berätta och beskriva den kvalitativa kunskap som intervjupersonen besitter 

och om den värld som han befinner sig i. Vikten ligger på specifika situationer och 

handlingssekvenser framom allmänna åsikter. (Kvale & Brinkmann 2009:18,43) 

Intervjun skiljer sig från samtal i den bemärkelsen att en intervju skall vara väl planerad 

samt intervjuns innehåll skall finnas i en intervjuguide. Under intervjun är det inte 
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nödvändigt att följa den förutbestämda ordningen på frågorna, frågornas ordningsföljd 

bör stöda den intervjuades associationsbanor. Dock är det viktigt att ta tillvara hela 

intervjuguidens innehåll. (Trost 1997:34)  

Två av intervjuerna genomfördes på finska och trots att jag anser mig behärska finska 

flytande, är detta dock en variabel som behövde beaktas inför intervjuerna. För att 

eliminera denna variabel framställdes utgående från det ihopsamlade teoretiska 

materialet en intervjuguide som senare översattes till finska. I den finska intervjuguiden, 

finns som bilaga 1, är frågorna noggrant formulerade i första hand i syfte att övervinna 

den språkliga barriären som fanns men även för att inga väsentliga aspekter skulle 

lämnas bort. Kvale och Brinkmann (2009:146) anser att en god intervjuguide beroende 

på intervjusituationen kan vara detaljrik eller enbart innehålla viktiga huvudteman. 

Trots att denna intervjuguide var detaljrik användes den i form av ett stöd, informanten 

gavs istället möjlighet att fritt berätta sina åsikter och frågorna omgrupperades vart efter 

intervjun fortgick för att stöda detta, följdfrågor fungerade i detta syfte. Till den tredje 

intervjun som gjordes på svenska kompletterades intervjuguden, bilaga 2, med frågor i 

avseende att såväl bekräfta som att i vissa fall testa de tidigare utförda intervjuerna.  

Under samtliga intervjuer gjordes anteckningar samtidigt som hela intervjuerna spelades 

in elektroniskt, allt med mål att underlätta analysarbetet. Att under intervjusituationen 

spela in samtalet har såväl för- som nackdelar. Till fördelarna hör att det i efterhand 

finns utrymme att tolka tonfall och specifika ordval och dessutom frigörs intervjuarens 

tid till att lyssna för att kunna ställa följdfrågor istället för att göra noggranna 

anteckningar som i efterhand kan vara svårtydda. En av nackdelarna är att 

informanterna kan känna sig hämmade av tanken på att deras röster blir inspelade. Trots 

att intervjun spelas in och att anteckningar görs är forskarens minne ett viktigt verktyg 

när det gäller möjligheten att analysera materialet. (Trost 1997:51–51) Samtliga av de 

intervjuade reagerade genast positivt på att intervjun skulle spelas in, de ansåg att 

intervjun på så sätt skulle löpa smidigare. Under intervjuernas gång märktes inga tecken 

på att informanterna skulle ha påverkats av inspelningen. 

Genast efter varje intervjutillfälle gjordes sammanfattande anteckningar på de tankar 

som kommit upp under intervjuns gång, dessa innehöll bland annat slutledningar som 
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knöt ihop svaren på de olika frågorna. Det inspelade materialet sammanställdes i 

textform genom transkribering, de intervjuer som genomfördes på finska översattes i 

samband med detta till svenska. Under transkriberingen utelämnades oväsentliga 

utsvävningar som inte var relevanta för undersökningen, tonlägen och gester finns ej 

heller med i transkriptionerna. Dock användes ljudspåren som ett komplement under 

analysen för att säkerställa korrektheten. Efter att intervjuerna transkriberats 

behandlades och analyserades materialet med mål att finna de centrala åsikterna. 

6.2 Urvalsprocessen och de undersökta företagen 

Målet med valet av bilaffärer som bransch för undersökningen var att bilköp för de 

flesta konsumenter är en stor investering, som kräver såväl eftertanke som ekonomiska 

förutsättningar. Som kan ses ur figur 8 är även bilhandeln en bransch vars försäljning 

drastiskt minskat under den rådande lågkonjunkturen. Från 2008 till 2009 sjönk den 

totala nybilsförsäljningen från knappa 140 000 till 90 500 bilar, en procentuell nedgång 

på 35 procent (Autoalan Tiedotuskeskus). Så många som var tredje finländare valde att 

under 2009 skjuta upp sitt bilbyte. Bland annat detta resulterade i att Finland är det land 

i Västeuropa som i relation till befolkningsmängden hade tredje lägst nybilsförsäljning. 

Endast Skoda och BMW lyckades volymmässigt öka sin försäljning, medan exempelvis 

Toyota backade med 32 procent, många andra märken upplevde dock försäljnings 

minskningar på så mycket som 60–80 procent. (Söderholm 2010:88)  

Vid valet av undersökningsobjekt gjordes en sökning i VOITTO+ databasen
13

. Den 

valda branschen detaljhandel med personbilar och lätta fordon (branschkod 45112) gav 

cirka 1 000 företag. Under 2008
14

 hade hela branschen en total omsättning på cirka 6,5 

miljarder euro, medan medianomsättningen var 528 000 euro. I tabell 1 presenteras 

mera ingående siffror för såväl hela branschen som för de undersökta företagen.  

                                                 
13

 VOITTO+ är en databas innehållande företags bokslut och nyckeltal, databasen uppehålls av Suomen 

Asiakastieto, boksluten från år 2008 utgör den senaste kompletta samlingen för bilbranschen. 

14
 Den senaste kompletta bokslutssamlingen som vid tidpunkten fanns tillhanda var från 2008. De flesta 

företagen har bokslutsdatum 12/2008. Dock förekommer i branschen  även några med 03/2009. 
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Figur 8. Den finländska personbilförsäljningens utveckling, Åland exkluderat (Autoalan 

Tiedotuskeskus, egen bearbetning). 

 

Tabell 1. Bilbranschen i siffror 2008. 

Bokslut 2008 

euro Bilbranschen 

KäyttöAuto 

Ab 

Rinta-Jouppis 

Bilaffär Ab 

Bilaffär Reijo 

Lähdemäki Ab 

Omsättning 

 

268 937 300   164 532 600   18 410 800   

Totalt 6 533 746 200   

  

  

i genomsnitt 7 018 000   

  

  

median 528 100   

  

  

per person  genomsnitt   673 900 618 200 909 000 511 400 

Periodens resultat 

 

2 267 700 2 449 700 -236 600 

Totalt 23 166 100   

  

  

i genomsnitt 23 900   

  

  

median 3 000   

  

  

Soliditet 

 

64,8 89,4 21,5 

i genomsnitt % -11,7 

  

  

median % 36,6 

  

  

övre kvartil % 69,9 

  

  

nedre kvartil % 8,7       

Kassa och Bank 

 

7 219 600   5 759 500 43 500 

    

Källa: VOITTO+ 

Urvalsantagandet för de två första företagen som intervjuades var att företag med stor 

omsättning och stark finansiell status högst antagligen även har en förmåga att planera 

sin framtid, ställa upp strategier och samtidigt vara handlingskraftiga nog att fatta beslut 

när de yttre förhållandena förändras. Här urskiljer sig Käyttöauto och Rinta-Jouppis 
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Bilaffär från mängden. Käyttöauto var omsättningsmässigt fjärde störst i branschen år 

2008 medan Rinta-Jouppis Bilaffär placerade sig på en tolfteplats. Bägge företagen är 

väl etablerade på marknaden samt har en involverande ägarstruktur där ägarna utgör den 

högsta operativa ledningen i företagen. Förutom en stor omsättning har dessa företag 

även en stark soliditet som ett tecken på att verksamheten under en längre tid varit 

lönsam. Bägge företagen har dessutom otaliga bilagenturer på fleratlet orter. 

Orsaken till att välja företagens vd:n som informanter grundar sig i att bägge samtidigt 

är såväl ägare som styrelseordföranden och således torde ha ett större intresse i att driva 

företaget vidare trots den ekonomiska lågkonjunkturen. Som vd besitter de en 

övergripande bild av hur de vill att företaget skall handla, inte enbart ur ett 

marknadsföringsperpektiv utan även ur ett bredare och mera långsiktigare perspektiv. 

De två vd:arna har lång erfarenhet av att leda sina företag, vilket kan antas ger trygghet i 

beslutsfattande inför realiteten att verksamhetsomgivningen snabbt har förvandlats 

drastiskt. När det gäller själva intervjusituationen är informanterna inte nya inför 

situationen i och med att de i media har uttalat sig om bilbranschens vardag. Företagens 

storlek med avseende till omsättningen och den slutgiltiga vinsten är även ett tecken på 

att ledningen har kontroll över verksamheten och aktivt försöker påverka utfallet. Som 

det nämndes i avhandlingens syfte är målet i första hand att undersöka de strategiska 

anpassningarna.  

Eftersom de två först undersökta företagen på många sätt påminner om varandra valdes 

det tredje företaget, Bilaffär Reijo Lähdemäki (i fortsättningen Bilaffär Lähdemäki), för 

att få en alternativ bild på hur lågkonjunkturen påverkat marknadsförings- 

anpassningarna. 2008 hade företaget en omsättning som resulterade i en 61:a plats i 

branschen. Även beträffande omsättningen per person ligger företaget på en lägre nivå 

än de två tidigare nämnda företagen. Företaget har därtill i motsats till de två andra 

enbart ett verksamhetsställe placerat i Vasa. Att företaget dessutom redan under 2008 

gjorde ett negativt resultat gör situationen än mer intressant. Bland de tre företagen finns 

även gemensamma drag som att samtliga är familjestyrda familjeföretag med över 40 år 

i branschen. Överlappning finns även i de bilmärken som företagen representerar. 

Dessutom är samtliga verksamma i Vasa vilket gör att de på så sätt är konkurrenter. 

Som informant för Bilaffär Lähdemäki fungerade försäljningschef Göran Snickars. 
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Orsaken till detta var utöver att få ett kompletterande företag även att få en större 

inblick i hur konsumentbeteendet har förändrats i själva köpögonblicket samt detaljer 

om marknadsföringsarbetet. En närmare presentation av företagen ges längre fram i 

kapitlet, i tabell 1 presenterades företagens och branschens bokslutssiffror för 2008. 

6.2.1 Käyttöauto Ab 

Käyttöauto är ett österbottniskt familjeföretag med huvudsäte i Seinäjoki, företaget firar 

under 2010 sitt 40-årsjubileum. Det huvudsakliga marknadsområdet omfattar 

Österbotten, Birkaland och mellersta Finland. Totalt har företaget 11 verksamhetsställen 

på 9 orter. Nybilsförsäljningen består av 23 märken, därtill representerar Käyttöauto 

Volvo lastbilar och bussar samt BMW-motorcyklar. År 2009 var antalet anställda 

omkring 430 medan omsättningen uppgick till 220 miljoner. Årligen säljer företaget 

cirka 10 000 bilar. Nybilsförsäljningen består av följande märken:  

 Alfa Romeo 

 Audi 

 BMW 

 Chrysler 

 Citroën 

 Dacia 

 Dodge 

 Fiat 

 Ford 

 Honda 

 Isuzu 

 Jaguar 

 Jeep 

 Land Rover 

 Mercedes-

Benz 

 Mitsubishi 

 Nissan 

 Opel 

 Renault 

 Seat 

 Suzuki 

 Volkswagen  

 Volvo 

Som informant har Jyrki Viitala fungerat. Viitala har som ägare över 20 års erfarenhet 

av posten som vd för Käyttöauto. (Käyttöauto esittely 2010, Viitala 2010) 

Intervjun utfördes på vd Viitalas kontor i Seinäjoki torsdagen den 4 mars 2010 mellan 

klockan 14.45 och 15.45. Under intervjun tog de teman som fanns i intervjuguiden upp 

under avslappnade former. Intervjuguiden fungerade som en ledsagare med många 

följdfrågor som resultat, intervjun kunde genomföras utan yttre störningar. 
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6.2.2 Rinta-Jouppis Bilaffär Ab 

Rinta-Jouppis bilaffär som i dag helt ägs av Ari Rinta-Jouppi har sina rötter i Tervajoki 

där företaget grundades av hans farfar år 1952. Företaget har sedan starten även drivits 

av Aris far Rauno. Ari som under barndomen tillbringade mycket av sin fritid i affären 

sålde sin första bil som 15-åring och har på heltid arbetat inom företaget efter avklarad 

militärtjänst. Efter att ha arbetat sig upp genom företaget som bilförsäljare, 

försäljningschef och marknadsföringschef tillträdde Ari 1996 som vd. Rinta-Jouppis 

affärsområde sträcker sig i dag från Rovaniemi i norr till Helsingfors i söder, totalt 

omfattande 13 verksamhetsställen. Det var först under 1990-talet som Rinta-Jouppis 

Bilaffär började expandera efter att länge ha varit stark i Tervajoki och Vasa. Efter att 

under årens lopp avvecklat produktgrupper som jordbruksmaskiner och lastbilar består 

produktutbudet numera av person- och paketbilar samt husbilar. Huvudsakligen har 

företaget privatkunder som sin målgrupp, men även småföretag som i sitt köpbeteende 

handlar i likhet med privatkunder. Förutom begagnade bytesbilar består 

nybilsförsäljningen för närvarande av: 

 BMW 

 Chevrolet 

 Dacia 

 Elnagh  

 Honda 

 LMC 

 Opel 

 Renault 

 Seat 

 Skoda  

 Toyota 

I och med att Rinta-Jouppi har växt såväl organiskt som genom företagsköp under de 

senaste 20 åren har försäljningsvolymen även ökat till att som bäst ha legat på cirka 

13 000 bilar, av dessa är ca 3 000 nya bilar och resten begagnade. En nivå som enligt 

planerna även skall kunna hållas under 2010. Under 2008 var omsättningen 164,5 

miljoner. Vad Rinta-Jouppi minns har företaget aldrig gjort ett negativt resultat, ej heller 

under 1990-talets lågkonjunktur. Förtaget har valt att inte ta till samarbetsförandligar 

även om utsikterna ibland sett mörka ut. Istället har betydelsen att framstå som en 

ansvarstagande och trygg arbetsgivare varit viktigare för att på så sätt kunna motivera 

personalen att kämpa hårdare. (Rinta-Jouppi 2010) 

Intervjun genomfördes den 10 mars 2010 med ägare och vd Ari Rinta-Jouppi i 

bilaffärens mötesutrymme i Tervajoki mellan klockan 14.15 och 15.20. Intervjun 
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förlöpte smärtfritt och stämningen var avslappnad samtidigt som informanten kunde 

besvara samtliga frågor och ge intressanta detaljer. 

6.2.3 Bilaffär Reijo Lähdemäki Ab 

Företaget är grundat 1969 av Reijo Lähdemäki. Till de nuvarande lokalerna på 

Mjölnaregatan i Vasa, som samtidigt utgör det enda verksamhetsstället, flyttade 

företaget i början av 1980-talet. Familjeföretaget drivs i dag av andra generationen. Till 

en början såldes enbart begagnade bilar men sedan 1983 har företaget haft Opel agentur. 

Vid sidan av Opel säljs för tillfället även Chevrolet, Citroën och Nissan. Företaget har 

traditionellt representerat GM och har fortfarande rättigheterna till att sälja Saab, detta 

fastän märket numera tillhör Spyker. Bilaffär Lähdemäki säljer årligen ca 1 000 bilar 

varav ca 400 är nya. 2008 uppgick omsättningen till 18,4 miljoner. Företagets 

personlastyrka uppgår till 34 personer där merparten arbetar inom servicen. Ej heller 

Bilaffär Lähdemäki har under lågkonjunkturen genomfört samarbetsförhandlingar. En 

av företagets styrkor är att kunder kan få betjäning på bägge inhemska språken. Det som 

företaget de senaste åren satsat på är en splitterny servicehall som kan betjäna alla de 

märken som företaget säljer. (Snickars 2010) 

Som informant fungerade försäljningschef Göran Snickars som inom företaget började 

arbeta som försäljare år 1980 och övergick till försäljningschef år 1986. Intervjun 

utfördes på försäljningschef Göran Snickars kontor 23.3.2010 mellan klockan 9.30 och 

10.30. Bortsett från ett kort avbrott, som inte påverkade informanten, kunde intervjun 

genomföras i lugn och ro. 

6.3 Förändrade omständigheter inom bilbranschen 

Finland fick från och med 1 januari 2008 en förnyad bilbeskattningslagstiftning 

gällande personbilar. Reformen innebar att storleken på den skatt som betalas vid köpet 

av en ny bil, bilskatten, bestäms enligt bilens koldioxidutsläpp (g/km). Genom att ge 

konsumenter incitament till att köpa bränslesnålare bilar var statens mål med 

förändringen att minska koldioxidutsläppen. Som en följd av förändringen sjönk de 

nyregistrerade bilarnas koldioxidutsläpp från att 2007 i medeltal ha varit 177,4 g/km till 
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att 2008 vara 163,1 g/km. Förbättringen fortsatte även under 2009 då medeltalet var 

157,3 g/km. I praktiken betyder detta att totalpriset på bränslesnåla bilar sänktes i och 

med att skatteprocenten som lägst är 12,2 och som högst 48,8. Dieselbilar har även fått 

en fördel till bensindrivna bilar i och med reformen. I och med detta kommer den 

finländska bilparken så småningom att förnyas, en bilpark som i dag har en 

genomsnittsålder på 10,4 år och en skrotningsålder på 19,3 år är i internationella mått 

mätt gammal. En annan förändring som den nya bilskatten fört med sig är att 

prisuppgifterna numera ges som ett skattefritt pris med ett tillägg för den uppskattade 

skatten som tillsammans utgör det totala priset. Även denna förändring har gjorts för att 

konsumenterna enkelt skall se skillnaden och fördelen med att köpa en bränslesnålare 

bil. (Beskattning av vägtrafik 2010, Autoilun verotus 2010) I försäljningsstatistiken går 

det att urskilja att det är dieselbilar som är de största vinnarna efter förändringen. 

Konsumenterna har oftare valt en dieseldriven bil framom ett byte till en mindre motor 

eller en mindre bil. Tidigare drevs cirka en av fem nya bilar av diesel medan nästan 

varannan nybil numera är en dieselbil. Effekten kommer troligtvis med tiden att jämna 

ut sig i och med att diesel, på grund av dieselskatten, inte är ett ekonomiskt försvarbart 

alternativ för de som kör under 20 000km/år. (Söderholm 2010:88) 

Som ett resultat av skatteförändringen kan det enligt Söderholm (2010:88) vara svårt att 

direkt hitta lågkonjunkturens påverkan på nybilsförsäljningen enbart genom att jämföra 

försäljningsvolymen 2007 med 2008 och 2009. Söderholm förespråkar därmed att ett 

medeltal av försäljningen mellan 2004 och 2006 skall användas. Enligt denna metod 

ligger den normala finländska nybilsförsäljningen på 145 500 bilar/år varpå 

försäljningsminskningen 2009 blir 38 procent. 

Branschutsikterna för 2010 har satts till 100 000 sålda bilar vilket endast är något fler 

bilar än den försäljningstakt som branschen höll under slutet av 2009. Under de två  

första månaderna av 2010 steg nybilsförsäljningen med 6 procent. Mars månad har 

historiskt varit en bra försäljningsmånad men under 2010 sjönk den till hälften i och 

med att importörerna inte vågade ta in bilar på grund av hamnarbetarnas strejk.  

Beräknat enligt att konsumenterna fortsätter och byter till ny bil enligt den normala 

cykeln 3,5 år kommer 135 000 bilar under årets lopp att uppnå denna ålder. Lägg därtill 

de 50 000 bilar som förblev obytta under 2009 så kommer det nog att finnas 
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kundpotential på den finländska nybilsmarknaden. För att den finländska bilparken inte 

ytterligare skall föråldras krävs däremot en försäljning på 145 000 nya bilar. 

(Söderholm 2010:89; Ylisipola 2010:16) 

Som kan ses ur figur 9 påverkade skattereformen i januari 2008 stort prisnivån på nya 

bilar. Detta samtidigt som de allmänna konsumentpriserna fortsatte att öka fram till 

slutet av 2008. Priset på begagnade bilar har under lågkonjunkturen även stigit i takt 

med att konsumenter övergått till att köpa en bättre begagnad bil framom en ny, vilket 

har ökat efterfrågan. För tillfället råder det brist på bättre begagnade bilar anser Pekka 

Rissa vd för Auto Alan Keskusliitto. Han anser att nybilsförsäljningen kommer att ta 

fart i och med att mellanpengen till en ny bil har minskat när priset på de begagnade 

bilarna ökat. (Ylisipola 2010:16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Bilars prisutveckling i relation till allmänna konsumentpriser (Ylisipola 2010:16, egen 

översättning). 

6.4 Den empiriska undersökningens resultat 

I följande underkapitel kommer det material undersökningen genererade att presenteras 

skilt för varje informant. Informanternas åsikter kommer att presenteras noggrant så att 

läsaren skall få bästa möjliga inblick i materialet, även att en kvalitativ studies 

trovärdighet bygger på genomskinlighet stöder detta tillvägagångssätt. Efter 
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presentationen kommer kapitel 7 att bjuda på en analys som visar på skillnaderna och 

likheterna mellan informanternas svar och den redan tidigare presenterade teoretiska 

referensramen. 

6.5 Jyrki Viitala, vd Käyttöauto 

Hur har bilbranschen förändrats under dina 20 år som vd? 

Viitala anser att bilbranschen under de 20 år som han varit vd i likhet med all övrig 

företagsverksamhet blivit allt svårare att förutse, förändringarna är snabbare. Det som 

alla inom branschen livnär sig på är fortfarande i huvudsak samma som tidigare, 

nämligen service, reservdels- och fordonsförsäljning. Han anser att den största 

förändringen finns i att kundernas konsumentbeteende till viss del förändrades i och 

med Internets introduktion i branschen, utvecklingen är fortfarande ständig. Det 

konkreta som har skett är att kunderna är mera pålästa när de kommer till bilaffären, de 

är således medvetna om vilka bilar de vill provköra. Tidigare kom kunderna till butiken 

för att se vad som bjöds ut. Viitala anser att Käyttöauto i varje fall i medeltal har lyckats 

skapa de rätta handlingsmodellerna för att hållas med i tiden och i branschens 

utveckling, men som i all detaljhandel är det en vardaglig utmaning. 

Vad betyder marknadsföring inom Käyttöauto? 

Med marknadsföring syftar Viitala på alla de tillvägagångssätt med vilka Käyttöauto 

försöker väcka kundernas köpintresse och köpvilja. Som intresseväckare använder de 

sig bland annat av reklam i olika media, även aktivt försäljningsarbete i form av 

adresserade brev samt telefon- och e-postkontakter.  

Var befinner vi oss? Hur djup är den rådande svackan om man ser ett till två år bakåt i 

tiden? 

Under början av 2009 var Viitalas känslor till den då rådande situationen i jämförelse 

med den som råder under samma period 2010 betydligt osäkrare och dystrare. I varje 

fall har företaget bättre kontroll på situationen. Ännu under början av 2009 var det ingen 

som visste exakt vad som komma skulle. Så tillvida att inga överraskande yttre hot 

kommer och rubbar balansen anser Viitala att Finland sakta kommer att få en positiv 

utveckling. Men tiden är ganska skör och riktningen kan vara en annan som en följd av 

enbart små förändringar. På Käyttöauto tror de på en positiv utveckling, hellre ser de att 

ekonomin går med små steg framåt än retirerar. Denna utveckling kommer i sin tur 

naturligtvis även att gynna bilbranschen.  

Hur har kunderna förändrat sitt beteende under lågkonjunkturen i jämförelse med 

senaste högkonjunktur? 

Viitala anser att Finlands utveckling under de senaste 10–15 åren har varit positiv. 

Finland som nation, och företagens såväl som människornas privatekonomi har enligt 

hans mening utvecklats mycket starkt, till och med bättre än Europa i genomsnitt. I 

varje fall ”inkomstökningen har hos oss varit mer betydande och större än i övriga EU-

länder som i princip gjort att konsumtionsförmågan har varit synnerligen bra”. De första 



61 

 

tecknen på den utmanande tiden kom under våren 2008 och förstärktes fram till 

15.9.2008. Kunderna blev osäkra på vad framtiden skulle föra med sig, det påverkade 

deras beteende som igen syntes i minskade försäljningssiffror. Viitala nämner samtidigt 

att han baserar sitt uttalande om att utvecklingen kommer att vara positiv på att 

verkligheten dock är den att konsumenternas räntor i dag är på den lägsta nivån 

någonsin och överlag är det möjligt att säga att inkomstnivån för de som har fast arbete 

är högre än någonsin. Viitala anser att det är företagets uppgift att få konsumenterna ur 

det allmänna chocktillståndet som världen gick in i 2008 och övertyga dem om att våga 

konsumera.  

Käyttöauto har med hjälp av sin starka kassa lyckats skapa sig ett vapen för att ha en 

möjlighet att locka till sig och övertyga kunder till ett bilbyte. Viitala säger att fastän 

biltillverkarna är medvetna om att efterfrågan har minskat, tar det tid innan fabrikerna 

hinner anpassa sin kapacitet, 2009 fanns det en klar överproduktion på nya bilar i 

Europa. Detta samt den starka kassan medförde att företaget speciellt under 2009 

kraftigt försökte verka genom att köpa stora bilpartier för att få till stånd klara 

inköpsfördelar och på så sätt kunna erbjuda bilar till ett normalt sett billigare pris. Detta 

är ett starkt vapen till att företaget mer än genomsnittet kunna påverka konsumentens 

köpbeslut. Viitala hävdar att Käyttöauto genom att ha billigare bilar i jämförelse med 

konkurrenterna har fått till stånd affärer i snabbare takt det vill säga större omsättning. 

Till viss del har prisoffensiven även hjälpt till att locka kunder även från orter utanför 

den naturliga verksamhetsomgivningen. Risken med att köpa stora partier nya bilar är 

att det görs fel prioriteringar beträffande egenskaper, Viitala nämner att sådana även 

säkert till en del gjorts men att den stora helheten blivit lyckad. 

Hur stor betydelse har bilens pris för att en affär uppstår? 

Enligt Viitalas mening spelar priset en stor roll, utan att nedvärdera andra element. Han 

påstår att pengar är den starkaste mätaren på om en affär uppstår eller inte, speciellt i en 

situation där två företag konkurrerar med likadana produkter. Om Käyttöauto kan sälja 

till ett billigare pris och inte beter sig hur som helst finns det nog större chanser att få en 

affär till stånd.  

Hur snabbt borde ett företag reagera på omvärldsförändringen? 

Viitala anser att en omvärldsförändring, som den rådande lågkonjunkturen, kan vara 

såväl ett hot som en möjlighet. Käyttöauto reaktionssnabbhet är beroende av hur djupt 

konjunkturen går och vilken tidsperioden är, i allmänhet håller Viitala reaktionsförmåga 

som något bra och inte som en nackdel. Men det handlar om långsiktigt arbete, 

exempelvis med kunnig arbetskraft är det värt att fundera två gånger på vad som är 

vettigt. 

Viitala vittnar om att Käyttöauto såg de första tecknen på en konjunkturförändring då 

oljepriset och räntorna steg, dessa var lindriga men ändå klara. På hösten 2008 

accelererade den negativa trenden och ledningen försökte klargöra vilken den rådande 

situationen var samt dess allvarlighetsnivå, som underlag till att kunna fatta de rätta 

besluten. Reaktionshastigheten beträffande organisations- och personalförändringar var 

medvetet långsam, ledningen flyttade med vilja flera gånger fram 

samarbetsförhandlingarna som till slut inleddes i februari 2009. Åtgärder som att 

anpassa andra utgifter till det rådande marknadsläget inleddes redan under hösten 2008. 
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Temat var att kapital måste frigöras från lagren så att inköpsstrategierna kunde 

genomföras, vilket Käyttöauto även lyckades med. Samtidigt med inbesparningarna 

genomförde företaget betydande investeringar i nya fastigheter på närmare 10 miljoner 

euro. Även om Viitala på förhand hade haft full kännedom om lågkonjunkturen hade 

detta inte påverkat investeringsbesluten. I efterhand är det möjligt att Käyttöauto kunde 

ha gjort vissa detaljer annorlunda och gjort inbesparingar då de vidtagna 

försiktighetsåtgärderna visade sig onödiga. Att investeringarna kunde göras 

förmånligare under lågkonjunkturen och att investeringarna kunde genomföras utan att 

behöva göra större inbesparingar är några av fördelarna. En annan fördel är att företaget 

har expanderat färdigt inför kommande uppgång. 

Hur allvarliga blev samarbetsförhandlingarna?  

Utgångspunkten var på de olika områdena att ledningens uppgift är att skaffa arbete och 

den enskilda anställdas uppgift är att göra sitt jobb ordentligt, till och med bättre än 

någonsin. Att göra gott ifrån sig är enligt Viitala det bästa den enskilda kan göra för att 

motverka lågkonjunkturen och påverka att kunderna kommer på nytt.  

Utgående från de framtidsutsikter företaget hade om hur djup svackan skulle bli och hur 

detta skulle påverka omsättningen och försäljningen samt kostnadsnivån sattes 

riktlinjerna för samarbetsförhandlingarna. I och med att service- och 

reservdelsförsäljningen endast hade backat med 10 % och bilförsäljningen backat med 

25 % valde Käyttöauto att varsla maximalt 50 personer om uppsägning. Samtidigt 

meddelades att samtliga anställda skulle permitteras under totalt fyra veckor; två veckor 

på våren och två på hösten. Permitteringarna förverkligades slutligen på så sätt att 

samtliga var permitterade två veckor på våren medan höstens permitteringar helt kunde 

slopas. Uppsägningarna blev totalt cirka 20 och resten kunde realiseras med hjälp av 

pensionsarrangemang. Viitala är mycket nöjd med att service och 

reservdelsförsäljningen endast backade 10 %, i efterhand anser han att det var ett 

felaktigt beslut att permittera mekanikerna i och med att de egentligen hade tillräckligt 

med arbete. 

Försäljningen sjönk med 25 %, vilken var utvecklingen innan det? 

Som helhet var förändringarna inte så stora mellan åren 2006 och 2008. Viitala anser att 

företaget under dessa år knagglat vidare med en låg resultatnivå ej heller 

omsättningsmässigt skedde det några förändringar under tiden 2006–2008 utgifterna var 

dock de som växte aning. Det var först mellan 2009 och 2008 som den negativa 

förändringen skedde. Viitala tror och vet att Käyttöauto har klarat sig bättre än 

konkurrenterna i branschen.  

Har det skett andra förändringar förutom samarbetsförhandlingarna? 

Inga väsentliga förändringar har gjorts inom organisationen annat än nedskärningarna. 

Under 2010 har företaget redan gjort nyanställningar, till en del på grund av att 

investeringarna har blivit färdiga och att det i Seinäjoki har öppnats en ny 

försäljningspunkt. Ett tiotal nyanställningar har totalt gjorts. Likviditeten har varit 

synnerligen god sedan sommaren 2009, vilket Viitala delvis anser bero på att mindre 

kapital bundits upp i bytesbilar. 
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Kan ett företag undgå en omsättningsnedgång under en lågkonjunktur?  

Viitala anser det ganska osannolikt, då måste företaget i fråga kunna något sådant som 

andra inte kan. Givetvis kan nedgång undvikas genom att köpa upp verksamhet och 

utvidga men med samma förutsättningar är det ytterst svårt. Det som hände på 

marknaden under 2008 och 2009 var stora förändringar som det i teorin kanske skulle 

ha varit möjligt att klara sig undan men i praktiken mycket svårt. I stället är det värt att 

försöka omstrukturera verksamheten så att den egna nedgången blir mindre än 

branschen i helhet. Då måste företaget vara tillräckligt aktivt i marknadsföringen och i 

det som görs på försäljningssidan. Samtidigt måste även de omkringliggande 

anpassningarna vara under kontroll.  

De saker som Käyttöauto gjorde och förverkligade under 2009 gav i huvudsak ett gott 

resultat. Misstag begicks naturligtvis, Viitala nämner att permitteringarna skulle ha 

förverkligats på ett annat sätt än de gjordes.  

Hur förhåller du dig i allmänhet till priskonkurrens?  

Viitala anser att priskonkurrens är en väsentlig del av branschen, ”våra tjänster och 

produkters pris måste vara konkurrenskraftiga”. Vid tillfällen då en konkurrent har ett 

betydligt lägre pris mäter konsumenten det tilläggsvärde som Käyttöauto kan producera 

i hur villig han är att betala mera för vår produkt. Viitala menar att Käyttöauto måste 

bygga företaget så att de har möjlighet att sälja förmånliga produkter till kunderna och 

inte bygga existensberättigandet på att kunna ta ut ett till konkurrenterna sett högre pris. 

Finns det andra aspekter där Käyttöauto är bättre än konkurrenterna, utöver priset?  

Bättre, eller i alla fall annorlunda är Käyttöauto såtillvida att de har förmånen att arbeta 

med många leverantörer och märken. Enbart detta garanterar enligt Viitala inte 

någonting. Företaget måste även här vara tillräckligt ödmjukt och med de rätta vapnen i 

varje marknadsläge göra arbete för att ro hem varje affär. Interna utmaningar kommer 

även av att ha många bilmärken i och med hanteringen av alla huvudmansförhållanden. 

Har ni sett att kunder lämnar en dyrare bil till förmån för en billigare?  

En sådan förändring kan enligt Viitala ses men här är det även beskattningsförändringen 

som styr konsumentbeteendet i betydande mängd. Dock har Viitala den uppfattningen 

att effekten av skatteförändringen har nått sin kulmen och konsumentbeteendet är på 

väg tillbaka till utgångspunkten beträffande bilvalet.  

Är det i högre grad de gröna värderingarna eller lågkonjunkturen som bidragit till 

förändringen och övergången till bränslesnålare bilar? 

Kombinationen av att bilars miljöpåverkan allmänt har lyfts fram och den förnyade 

beskattningen har resulterat i att konsumenter övergått till att köpa bilar med mindre 

utsläpp och rent konkret bilar med mindre motorer. Naturligtvis ser Viitala att en del 

människor har de gröna värderingarna som sitt huvudmål med en bränslesnålare bil 

medan de flesta väljer den bränslesnålare bilen för att den är billigare. Konsumenterna 

är enligt Viitala inte beredda att betala för sina gröna värderingar men om förmånen fås 

så är de redo att göra det valet.  
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Hur har försäljningstiden utvecklats, från att kunden kommer in genom dörren tills 

affären är klar? 

Tack vare Internet, inte lågkonjunkturen, är kunderna mera förberedda och har mera 

information om produkten och är mognare att fatta ett beslut när de kommer till 

bilhallen. Enligt Viitala leder detta till att kundmötet och beslutet går snabbare än 

tidigare. Samtidigt kan lågkonjunkturens osäkerhet medföra att kunden blir försiktigare 

och värderar sitt köpbeslut längre än i en bättre konjunktursituation. Med de stora 

inköpen försökte Käyttöauto få kundens offert och erbjudande så bra att det skulle 

inverka på snabbheten i köpbeslutet.  

Finansiering  

Viitala påpekar att inga betydliga förändringar har skett på finansieringsmarknaden. 

Normalt skärps kreditvillkoren under en lågkonjunktur, så även inom bilbranschen. 

Handpenningarna har blivit större och kundanalysen noggrannare. I vissa fall har detta 

lett till att kunden inte fått finansieringen. När så är fallet gäller det att försöka ändra på 

förutsättningarna för att få en affär till stånd, vilket ibland dock är omöjligt. Det enda 

kundsegmentet som företaget har blivit tvunget att avveckla är de kunder som inte har 

tillräcklig kreditvärdighet, dessa har enligt Viitala mer eller mindre naturligt fallit bort.  

Marknadsföringskanaler 

Hos Käyttöauto har en koncentration till tryck och tidningar skett samtidigt som allt 

obefogat har lämnats bort för att koncentrera sig till de lokala huvudtidningarna. De 

totala marknadsföringskonstanterna har minskat i och med detta. Viitala hänvisar till att 

vissa säger att företag skall marknadsföra mera under hårda tider medan Käyttöauto 

reducerat kostnaderna med cirka 30 %. Viitala nämner att det på kostnadssidan finns två 

stora poster personal och marknadsföring som kan förändras för att anpassa 

verksamheten. Viitala menar att det finns många åsikter om hur en reklam skall se ut, 

men det centrala enligt honom är att visa den tillbudsstående produkten i förhållande till 

priset.   

Marknadsföringsmix 

Käyttöautos viktigaste marknadsföringskanaler är tryck, tv och Internet. Samarbetet 

med importörerna är ganska stort speciellt när det gäller nya bilar. Viitala berättar att det 

finns skillnader mellan importörernas aktivitet gällande marknadsföring, vissa sköter det 

mesta själv genom rikstäckande publicitet i exempelvis Kärkimedia och lokala tv-

reklamer medan andra importörer enbart ger marknadsföringsstöd. 

Den personliga försäljningen har inte genomgått stora förändringar annat än att den 

ideligen kan förbättras till att vara mera aktiv och inte invänta kundernas initiativ.  

Morötter till försäljarna har Käyttöauto till en viss del försökt utveckla men Viitala kan 

inte säga att företaget där lyckats exceptionellt. 

Demonstrationsdagar 

Stora förändringar har inte skett, samma aktiviteter som företaget tidigare haft har de 

försökt hålla fast vid. Effektiviteten varierar stort beroende på vad som förevisas.  
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Märkeslojala kunder  

Det är vanligt att kunders intresse riktas till starka brand under en lågkonjunktur, sådana 

märken som enligt undersökningar och mätningar är eftertraktade. Kvalitativa och 

tillförlitliga brand förstärker sin ställning på marknaden, vilket även skett bland 

Käyttöautos märken. 

Har utbudet och efterfrågan varit i skick under de senaste åren? 

Efterfrågan och utbudet på bilmarknaden har varit helt i obalans, bilbranschen har med 

våld försökt pressa ut produkter på den finländska marknaden. Överproduktion är 

bilbranschens problem och i Finland syns det med för mycket nya bilar på marknaden. 

Viitala ser problem i att kapital då knyts i lager av bytesbilar vilket resulterar i att det 

ekonomiska resultatet sjunker. I dagens läge är utbudet och efterfrågan i bättre jämvikt 

då tillverkarna blivit tvungna att reducera produktionen i och med krisen. Ett av 

branschens problem är svårigheten att uppskatta bytesbilens pris. Då detta slår fel 

uppstår givetvis en affär, men med ett ekonomiskt sett dåligt slutresultat.  

Under 2009 gjorde Käyttöauto sig av med ett stort antal begagnade bilar i samband med 

inköpen av de stora partierna. Konjunkturläget har även hjälpt till med försäljningen av 

de begagnade bilarna i och med att begagnade bilar har haft större åtgång som ett 

alternativ till nybilsköpet. Dessutom minskar antalet nyare begagnade bilar som byts in 

då nybilsförsäljningen minskar.  

Kan man skapa sig en helt ny egen marknad inom bilbranschen? 

Säkert i alla fall i teorin, men i praktiken är det svårt att hitta på någon idé som ingen 

annan har – ”det är i mångt och mycket att göra businessen bra och effektiv”. 

Vad anser du om Toyotas problem? 

Viitala anser att girigheten vann över kvaliteten, att bilar återkallas är dock ett 

vardagligt fenomen. Det allvarligaste här var att många hade mist livet och det stora 

antalet bilar som skall repareras. Delvis anser Viitala att det handlar om stormaktspolitik 

mellan den amerikanska och asiatiska bilindustrin. 

Hur har Saab och Volvo påverkats av lågkonjunkturen? 

Att Volvo nu har sålts till det Kinesiska Geely ser inte Viitala som något som kan 

påverka Volvos försäljning, i varje fall inte negativt. Hur Saab repar sig från ruinens 

brant får tiden utvisa men Viitala anser att det inte kommer att vara enkelt. Om det visar 

sig att Saab tappar stora delar av volymen kan Viitala tänka sig att Käyttöauto har ett 

försäljningsläge, i likhet med det utbud som företaget har i dag. 

Segmentering 

Käyttöauto segmenterar kunder enligt användningssätt, prisklass samt drivmedel och 

därifrån bjuds nya alternativ ut. Den stora terrängbilsförsäljningen har varit slö och där 

är det inte längre fördelaktigt att med tvång bjuda ut bilar.  Däremot har mindre 

terrängbilar och fyrhjulsdrivna bilar gått bra åt, och en bidragande orsak har varit den 

kalla vintern 2010. 
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Utmaningen 

Under våren 2009 var alla lager fyllda av nya bilar såväl i Finland som i övriga Europa. 

I takt med att tillverkarna har lyckats minska produktionen till att motsvara efterfrågan 

har leveranstiderna blivit allt längre. Viitala säger att den nu rådande situationen på sätt 

och vis är svårare, men varje tid har sina utmaningar. Bilaffärer kan i bägge 

situationerna lyckas bättre än genomsnittet, det gäller bara att hitta de rätta 

handlingsmodellerna för denna situation.  

Framtiden 

Framtidsplanerna måste ge en fingervisning om vart marknaden är på väg och hur 

produktionen utvecklas, den egna verksamheten måste anpassas till detta. Käyttöauto 

försöker planera 1–2 år in i framtiden. Planerna finns på olika nivåer såväl i form av 

korta tankar som vidareutvecklade planer. Framtidens möjliga hot har Käyttöauto även 

till en viss del försökt identifiera, vad som dock inte är säkert är om det i dagsläget finns 

rätta mediciner för hoten.  

6.6 Ari Rinta-Jouppi, vd Rinta-Jouppis Bilaffär 

Hur ser du på Rinta-Jouppis Bilaffär i jämförelse med konkurrenterna? 

Det beror på måttstocken, räknat enligt resultat- och balansräkningen så har Rinta-

Jouppis Bilaffär för stor självförsörjningsgrad, närmare 90 %. Således är skuldbördan 

inte så stor, med andra ord säger Rinta-Jouppi att företaget är överkapitaliserat. Fastän 

företaget expanderat har de samtidigt velat vara lite försiktiga. Rinta-Jouppi är inte 

medveten om något år som företaget inte skulle ha gjort ett positivt resultat. Detta 

medan många större företag som Delta-Auto har gjort stora förluster på ända upp till 12 

miljoner euro. På så sätt anser är Rinta-Jouppi att företaget är starka i och med att 

lönsamheten finns. Som en följd av detta har företaget ej heller tvingats till 

samarbetsförhandlingar. Tvärtemot många konkurrenter har Rinta-Jouppis Bilaffär 

under lågkonjunkturen nyanställt personal då många gamla trotjänare har gått i pension.  

Hurdana är försäljningsvolymerna? 

Volymerna har ökat i och med att Rinta-Jouppis Bilaffär ständigt utökat 

försäljningspunkterna, dock har de nya punkterna inte kompenserat för det bortfall som 

de gamla punkterna haft under lågkonjunkturen. Tidigare år har företaget som bästa det 

sålt över 13 000 bilar. Rinta-Jouppi har målet inställt på det samma under 2010, i och 

med ökningen av försäljningspunkter skall det enligt Rinta-Jouppi vara möjligt trots att 

totalmarknaden är klart mindre. Av de 13 000 bilarna utgörs cirka 10 000 av begagnade 

bilar. 

Vad betyder marknadsföring inom Rinta-Jouppis Bilaffär? 

Den största investeringen beträffande marknadsföring är fortfarande tidningsreklam, 

även små satsningar på tv-reklam görs. På sommaren brukar företaget dessutom med 
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J Rinta-Jouppi Ab
15

 ha gemensam radioreklam i radio Nova. Det som Rinta-Jouppi 

direkt kallar marknadsföring är tidningsreklam, eftersom det ger störst täckning. 

Adresserade brev sänds ut från importören och där olika importörer är betydligt aktivare 

än andra. Från företagets sida är målet att försäljarna skall ringa efter att kunden fått ett 

brev. På eftermarknaden används textmeddelandekampanjer som julhälsningar och 

inbjudan till demonstrationer, meddelandena sänds i försäljarnas namn. Andra former av 

marknadsföring som Rinta-Jouppi nämner är veckoslutsutställningar och 

demonstrationer. Sponsorering sker främst till junioridrott och dessutom har företaget 

avtal med Vasa Sport. Rinta-Jouppi anser betydelsen av sponsoreringen vara ganska 

liten, företaget gör det mera för den goda sakens skull.  

Hur allvarlig är situationen befinner vi oss i ”taantuma eller lama”? 

Rinta-Jouppi säger att Finland i varje fall har befunnit sig i lågkonjunkturens 

gränstrakter. Med avseende till företagets försäljning och övrigt som har skett märktes 

det sakta men säkert att försäljningen började släpa efter under sommaren 2008. Under 

hösten var differensen till det normala så pass stor att Rinta-Jouppi inte längre var nöjd 

med försäljningen. Hösten 2008 och början av 2009 var enligt Rinta-Jouppi dåliga. 

Botten nåddes under våren 2009, varefter återhämtning sakta började ske från och med 

sommaren 2009 dock utan några stora kast. Rinta-Jouppi ser nu allt ljusare på framtiden. 

Hur allvarlig var situationen? 

Volymen är det som påverkats hos Rinta-Jouppis Bilaffär. Trots detta har de lyckats 

göra positivt resultat även om det är mindre än tidigare. Med minskad omsättning är det 

omöjligt att göra samma resultat, speciellt utan att säga upp eller permittera personal. 

Fastän många permitterat och sagt upp folk har Rinta-Jouppis Bilaffär sett det som ett 

sämre alternativ i det långa loppet, arbetsplatsen blir mera otrygg och som arbetsgivare 

är företaget då inte lika eftertraktat. Rinta-Jouppi anser att företaget måste försöka 

särskilja sig på det sättet, han vill bära ansvar och omsorg för de anställda och ge dem 

en säkerhet. Därtill handlar det om ett familjeföretag med många långvariga 

anställningsförhållanden. Fastän det ibland såg ut att finnas allt för mycket anställda till 

marknadssituationen valde Rinta-Jouppis Bilaffär att stå fast vid linjevalet. Rinta-Jouppi 

menar att därmed syns det i resultatet men att huvudsaken är att det inte blev någon 

förlust. Den långsiktiga lönsamheten ger trygghet i och med att ett familjeföretag inte 

tänker i kvartal och att Ari Rinta-Jouppi är den ända ägaren. Rinta-Jouppi ser det som en 

styrka att företaget i motsats till ett börsbolag saknar giriga aktieägare som kräver ett 

bättre resultat för varje kvartal, således är ett familjeföretag en tryggare arbetsplats och 

mera långsiktig. 

Rinta-Jouppi medger även att han noga granskat massmedias intresse för ämnet och 

antalet artiklar rörande en möjlig kollaps för att bilda en uppfattning om vad som var på 

gång. På vissa dyrare produkter märktes även en minskande efterfrågan. Nog fanns det 

signaler som redan tidigt antydde att något var på gång. Rinta-Jouppi tycker trots detta 

att marknadens fall var överraskande stort då situationen förvärrades för var dag, början 

såg inte alls så dyster ut som det slutligen blev.  

                                                 
15

 J Rinta-Jouppi Ab ägs av Ari Rinta-Jouppis bror Jarmo, de två företagen verkar på olika orter. 
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Volymerna har sjunkit, finns det andra bidragande orsaker än konjunkturen? 

Bilskattereformen påverkade hela branschen på så sätt att de bilar som fanns i lager var 

beskattade på ett annat sätt och var således dyrare. På dessa bilar gjordes det enligt 

Rinta-Jouppi stora lagerförluster under våren 2008. Som en förhandsåtgärd hade 

företaget minskat på dyrare bilars antal i och med att det förutspåddes att skattepåverkan 

skulle vara större på dem. Men ingen hade enligt Rinta-Jouppi kunnat förutse att 

ändringen skulle basera sig på utsläppen, på så sätt var det mindre bilar och bilar med 

låga utsläpp som i relation mest sjönk i pris. Samtidigt styrdes konsumtionen enligt 

Rinta-Jouppi till dessa bilar. Som en följd livades marknaden upp och styrde 

konsumenter till bilar med mindre utsläpp. Trenden håller enligt Rinta-Jouppi 

fortfarande i sig. Rinta-Jouppi anser att skatteförändringen gav marknaden mera 

dynamik och fart samtidigt som lagerförlusterna för hela branschen tyvärr ökade. I och 

med omsättningsökningen gav detta samtidigt en möjlighet att återta förlusten som 

lågkonjunkturen skulle komma att medföra. Lagerförlusterna var i och med att nya bilar 

inte registreras före de sålts större bland de begagnade bilarna. 

 Hur förhåller du dig till förändrade omgivningsfaktorer? 

Enligt Rinta-Jouppi är det mesta negativt med en lågkonjunktur medan positiva aspekter 

också finns. En av de negativa aspekterna är att hela familjer hårt kan drabbas av 

lågkonjunkturen i form av arbetslöshet. Något positivt som kommit med 

lågkonjunkturen är det att människor till större grad uppskattar arbetsplatsen och att 

andan blir bättre. I och med den naturliga urgallringen skapas mera marknadsutrymme 

då vissa företag faller bort, en situation som enligt Rinta-Jouppi genast återställs då 

konjunkturen igen vänder. En annan fördel är att kostnadsstrukturen förändras och 

kostnaderna inte stiger i samma takt som i en högkonjunktur.   

Har ni som företag kunnat utnyttja konjunkturnedgången? 

På Rinta-Jouppis Bilaffär har de alltid jobbar hårt men Rinta-Jouppi anser att takten 

ökat ännu mer under krisen i och med att ingenting kommer gratis.  

Har ni konkurrensfördelar som andra inte har? 

En viss form av effektivitet, försäljningen per person har Rinta-Jouppis Bilaffär högre 

än många andra. Med tanke på storleken har de en låg organisation där så många som 

möjligt deltar i det aktiva försäljningsarbetet. Rinta-Jouppi har strävat och strävar efter 

en lätt administration. Han menar att det faktum att företaget har många agenturer 

medför större krav på administrationen som då lätt växer sig stor, detta har Rinta-

Jouppis Bilaffär lyckats undvika. Effektiviteten är en konkurrensfördel medan den andra 

är att Rinta-Jouppi själv som ägare är mycket nära företaget och deltar i det dagliga 

arbetet handgripligen i allt från marknadsföringen till att slutgöra affärer. Dessutom går 

Rinta-Jouppi personligen igenom ett stort antal av företagets affärer för att ständigt få en 

inblick i varifrån kassaströmmarna kommer. Därtill deltar han i inköp tillsammans med 

inköpsansvariga samt besluter varifrån produkter skall köpas, övervakar prissättning och 

kanske framförallt lönsamheten. Inom bilbranschen finns många riskfaktorer i och med 

att företagen tar emot begagnade produkter som de enligt konsumentskyddet blir 

tvungna att ge garanti på. Därtill är många företag till en del med och finansierar köpen, 

allt detta gör att det inom branschen finns många variabler för misslyckande. Att 

ständigt övervaka dessa är således viktigt och något som Rinta-Jouppi själv sköter om.  
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Försäljarnas löner bygger till stor del på provisioner av affärens bidrag som igen medför 

risker och kräver övervakning. Provisionernas uppgift är naturligtvis att skapa en så bra 

avkastning som möjligt. Rinta-Jouppi menar att företaget inte är ute efter en stor 

avkastning utan effektivitet och volymer med angivna avkastningsmarginaler och en 

kostnadsstuktur för att kunna vara lönsamma. Marginalerna behöver inte vara stora men 

bidraget måste vara på de rätta nivåerna för att allt skall lyckas. Med en nära ägare är 

det möjligt att kunna övervaka, det är ägaren som har det största intresset i företaget.  

Kundnyttan som Rinta-Jouppis Bilaffär kan erbjuda med hjälp av dessa styrkor är 

konkurrenskraftiga priser, alla bilpriser finns i dag på nätet och konkurrenssituationen 

gör att företag inte kan sälja bilar ifall det ej heller finns möjlighet att göra förmånliga 

affärer. Enligt Rinta-Jouppi är det inte priset på prislappen som avgör utan det 

slutgiltiga köppriset eller mellanpengen som fastställer om en affär uppstår. Rinta-

Jouppi anser att det är svårt att verka med en hög kostnadsstruktur och således måste 

volymen vara större hos en större bilaffär. 

Rinta-Jouppi välkomnar priskonkurrens och tycker att det hör till saken, konkurrensen 

måste enligt honom vara fri och utan restriktioner. Förut var försäljningsdistrikten för 

nya bilar begränsade vilket förhindrade att företag sålde vart som helst. Detta har Rinta-

Jouppis Bilaffär alltid varit emot, vilket i vissa skeden till och med skapat problem. 

Marknaden har enligt Rinta-Jouppi som tur är blivit mera fri, han anser att de företag 

som sköter sina uppgifter skall överleva medan de som har felaktig struktur och 

handlingsplaner inte klarar sig.  

Om ett företag inte kan konkurrera med priset finns det sätt att ändå hänga med? 

Det är enligt Rinta-Jouppi svårt att hänga med konkurrenterna ifall priset inte är 

konkurrenskraftigt, men givetvis kan företag inte enbart konkurrera med priset. I de fall 

företag enbart konkurrerar med priset och de övriga processerna inte fungerar kommer 

dessa enligt Rinta-Jouppi inte att klara sig. Rinta-Jouppi framhåller att kundnöjdheten 

måste vara bra, det är en sak även de måste jobba med varje dag för att förbättra och 

kvarhålla nivån. Priser kan alltid variera såväl uppåt som neråt vid jämförelse av 

enskilda bilar mellan konkurrenter, men det viktiga är enligt Rinta-Jouppi att den stora 

massan måste vara konkurrenskraftig. Kundnöjdheten består till stora delar av 

kundbetjäningen vilken enligt Rinta-Jouppi måste vara bra. De viktigaste aspekterna 

sammanfattar han dock som: betjäning, betjäning, betjäning men som en del av 

betjäningen är också priset, och bland annat köpvillkoren.  

Hur planerar ni för framtiden? 

Rinta-Jouppi har fått sådana signaler som han velat ha med tanke på framtiden. För 

tillfället har Rinta-Jouppis Bilaffär många bra agenturer med såväl japanska som 

europeiska bilar och premiummärken. Dessutom finns det i produktportföljen många 

husbilsagenturer som i framtiden enligt Rinta-Jouppi kommer att bli allt mer intressanta. 

Företaget vill sälja personbilar, paketbilar och husbilar, vilka utgör tre stödben. Rinta-

Jouppi anser att den största tillväxten kommer att ske bland husbilarna. Antalet 

bilmärken som Rinta-Jouppis Bilaffär i dag representerar räcker enligt Rinta-Jouppi bra 

till och han ser ingen orsak till utveckling. Under senare tid har företaget utvidgat 

försäljningsnätet en hel del. Rinta-Jouppi anser att om passande objekt dyker upp kan 

dessa övervägas, men han vill inte växa med tvång. En stadig tillväxt är det som är 
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målet utan galna hopp, främst genom organisk tillväxt genom en god försäljning. 

Har ni klara handlingsplaner för sådant som kan hända? 

Rinta-Jouppi är av åsikten att färdigtutvecklade handlingsplaner för lång framtid kan 

vara svåra att handskas med. Vissa tankar finns färdigt förberedda men i och med att 

omvärlden ständigt förändras går det inte att ha och tillämpa en färdig schablon. Det 

gäller att anpassa företaget efter varje situation, som ett exempel nämner Rinta-Jouppi 

att han ifjol inte visste att företaget under året skulle öppna en punkt i Rovaniemi eller 

börja representera Opel i Uleåborg. Företaget fångade möjligheten när de ställdes inför 

situationen att föregångaren i Uleåborg slutade och föregångaren i Rovaniemi blev 

uppsagd. ”Den exakta vägen kan ingen säga men riktlinjer för framtiden måste finnas”. 

Efter att de första tecknen visade sig sommaren 2008, hur snabbt kunde ni reagera? 

Allmänt tycker Rinta-Jouppi att företaget reagerat snabbt i och med att organisationen är 

låg och att ledningen är nära det dagliga försäljningsarbetet. Helst gör företaget 

förändringar i förskott än i efterskott, men beträffade personalen ville Rinta-Jouppi 

vänta och beslutet flyttades fram flera gånger, detta fastän många, om inte alla andra 

företag i samma storlek hade inlett samarbetsförhandlingar. Rinta-Jouppi anser att detta 

i det långa loppet var ett mycket sunt beslut.  

Vad var det första som gjordes? 

Rinta-Jouppi började som en första åtgärd se över kostnaderna och bland annat skapa 

effektivare reklam genom att skala bort sådant som var onödigt, totala reklamsumman 

sänktes dock inte. När kunderna blev allt färre kunde det satsas mer tid och 

omsorgsfullhet på varje kundmöte. För Rinta-Jouppi var det viktigt att kostnaderna 

skulle reduceras på annat sätt än genom personalnedskärningar, detta samtidigt som de 

två största utgiftsposterna är löner och reklam. Företaget ville hitta inbesparingar inom 

andra områden vilket således även medförde att dessa var av mindre karaktär. 

Företagets goda ekonomiska situation gjorde att inget akut behov att skrida till större 

åtgärder fanns, resultatet var de villiga att sänka så länge det inte blev negativt. 

Ökades marknadsföringen? 

Till en liten del flyttades en del av reklamen till nätet framförallt till portaler och 

banners. Rinta-Jouppi har dock en känsla av att banners effektivitet har minskat. Rinta-

Jouppis Bilaffär satsar mycket på tidningsreklam, en media som bilaffärer i USA till 

stor del avskaffat. Rinta-Jouppi medger att effekten av tidningsreklam har minskat men 

att företaget ändå valt att fortsätta. Som en följd av att företaget alltjämt lägger stora 

summor på tidningsreklam har kostnaden per enhet ändå kunnat hållas tämligen låga då 

företaget har kunnat undgå prishöjningar. Rinta-Jouppi nämner att om de i detta skede 

skulle minska satsningarna och dra bort pengar från tidningshusen skulle detta leda till 

ett högre pris för mindre publicitet. En stor del av den då förverkligade inbesparingen 

går således enbart till tidningen, det är viktigt att ha en stor andel det budskap som 

branschen yttrar. Fastän många konsumenter säger sig hitta sin bil på nätet är det enligt 

Rinta-Jouppi speciellt viktigt att kunna styra konsumenterna till hemsidan. I denna 

funktion fungerar tidningsannonserna mycket väl. Tidningsannonsen skapar en 

nyfikenhet för vad annat som erbjuds, visserligen styrs också en del trafik till hemsidan 

från portaler men adressen minns konsumenterna bäst från tidningen. 
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Rinta-Jouppis Bilaffär har koncentrerat mer och mer av tidningsannonserna till 

landskapstidningar och lämnat bort många mindre lokaltidningar. I vissa fall har de 

även övergett landskapstidningarna i de fall dessa höjt priserna för kraftigt till förmån 

för de mindre tidningarna.  Rinta-Jouppi anser att förnuftiga annonser är ett måste 

medan onödiga bör plockas bort, det finns heller ingen nytta med att ha annonser i för 

många tidningar. I alla situationer går det inte att skala bort överlappande annonsering, i 

och med att Rinta-Jouppis Bilaffär har försäljning på många orter är det speciellt 

utmanande beträffande Vasa och Tervajokienheterna. I Vasa behövs annonsering i 

Vasabladet och Pohjalainen samt i Tervajoki krävs Vasabladet, Pohjalainen och Ilkka.  

Försäljningsögonblicket 

Av naturliga orsaker har försäljarna mera tid för vare kund då kundströmmarna i 

bilhallen minskat med lågkonjunkturen. En annan trend som uppstått i och med Internet 

är även att en stor del av kunderna tar kontakt per e-post och den vägen begär offerter 

på bilar och mellanpengar. Trenden har medfört att underhandlingen inte behöver ske 

fysiskt i bilhallen.  

Rinta-Jouppi tror säkert att den personliga försäljningens vikt blivit större under 

lågkonjunkturen som ett resultat av att kontakterna är färre och försäljarna då har bättre 

tid att betjäna kunderna. Under goda tider kan försäljarna drabbas av ett högmod i och 

med att kunderna bara väller in. Försäljarna i lågkonjunkturen måste kämpa mera för 

varje affär. Rinta-Jouppi nämner att varje kundkontakt kostat mycket i 

marknadsföringskostnader och därmed spelar den personliga försäljningen såväl på 

nätet som i bilhallen en viktig funktion för att en affär skall uppstå.  

Direkta förändringar på försäljarnas löner har Rinta-Jouppis Bilaffär inte gjort, lönerna 

består av provisionslön med grunddel. Enligt Rinta-Jouppi bör grundlönen vara 

tillräcklig vilket ger säkerhet och minskar den inbördes konkurrensen. Om kampen 

mellan försäljarna blir för stark går detta ut över kunderna. Som ett resultat av 

volymminskningarna har förtjänsten minskat som igen fått många försäljare att lämna 

branschen.  Från Rinta-Jouppis Bilaffär har det även försvunnit försäljare men dessa har 

gått i pension varpå nästan alla tjänster har tillsattas med nytt folk.  

Nya bilars finansiering, hur stor del av bilarna säljs på finansiering och utan? 

Rinta-Jouppi nämner att det finns skillnader mellan orterna. Exempelvis i Tervajoki 

säljs en större andel på finansiering än i Vasa och i St. Michel mer än i Tervajoki. 

Samtidigt är antalet finansierade bilar större på den begagnade marknaden än bland nya. 

Som en tumregel håller Rinta-Jouppi att det totalt säljs en tredjedel med finansiering. 

Finansieringen är för tillfället enligt Rinta-Jouppi billig, givetvis lite dyrare än ett 

banklån men räntan hålls å andra sidan konstant. En annan av fördelarna är att det inte 

krävs borgenärer. Att den gamla bilen oftast kan användas som handpeng gör att 

finansieringen är ett snabbt, enkelt och relativt billigt alternativ som dessutom är säkert.  

Rinta-Jouppi berättar att räntorna hela tiden har varit tämligen förmånliga i och med att 

de sjönk redan innan lågkonjunkturen. Finansieringen är för bilaffärer en inkomstkälla i 

och med att företaget alltid får en viss provision, Rinta-Jouppi ser provisionen som en 

fördel i och med att det på bilarna inte längre finns så stort utrymme för vinst. De nya 

bilarnas marginaler har minskat. I dagsläget medger Rinta-Jouppi att service och 

reservdelar samt finansieringsförsäljningen avkastar mer än själva bilförsäljningen.  
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Hur har bilarnas mellanpeng förändrats under lågkonjunkturen? 

Rinta-Jouppi har som åsikt att konsumenterna har gjort förmånliga bilaffärer under 

lågkonjunkturen. Detta i och med att det funnits kraftiga kampanjer från många märken. 

Exempelvis har BMW till och med gett rabatter på uppemot 10 000 euro medan Toyota 

har erbjudit utrustning för 3 500 euro på köpet. Andra kampanjer som Rinta-Jouppi 

nämner är att kunder har fått en dieselmotor till priset av en bensinmotor eller en 

farmare till priset av en femdörrars. Anledningen till kampanjerna har varit att 

fabrikerna hela tiden producerat bilar med full kapacitet samtidigt som marknaderna 

ganska snabbt försvann. Rinta-Jouppi beskriver problemet med att det inte gick att 

stoppa rullbanden tillräckligt snabbt och överproduktionen således med tvång måste 

säljas på marknaden med kännbara rabatter. I dagsläget har nästan alla dessa bilar sålts 

och fabrikerna har lyckats anpassa produktionen till att möta efterfrågan. En del av 

nybilsköparna har även övergått till begagnade bilar och har lyckats få ett gott pris ur 

den gamla bilen, mellanpengen har överlag i lågkonjunkturen enligt Rinta-Jouppi varit 

förmånlig. 

Har kunder bytt från ett prestigemärke till ett mindre prestigefullt bilmärke i och med 

krisen? 

 I Björneborg säljer Rinta-Jouppis Bilaffär BMW, Honda, Skoda och Toyota men Rinta-

Jouppi skulle inte påstå att kunderna under lågkonjunkturen förflyttat sig från 

prestigemärkena. Han anser att kunderna i stort är relativt märkestrogna samtidigt som 

Rinta-Jouppis märken inte direkt kannibaliserar på varandras kundgrupper. Rinta-Jouppi 

han anser att det inte sker stora intrång mellan BMW, Honda, Toyota och Skoda. Rinta-

Jouppi nämner att Skoda under en längre tid har varit det märke som plockat till sig 

kunder från andra märken men här då främst från Volkswagen, Audi och kanske även 

Nissan i viss mån.  

Rinta-Jouppi framhåller att starka märken förstärks under en lågkonjunktur och de kan 

ses som säkra kort, Toyota, Skoda är bra exempel kända brand som förstärks av 

lågkonjunkturen. Otrygga märken och sådana som är starkt beroende av 

företagsförsäljningen är de som drabbas hårdast av lågkonjunkturen. Rinta-Jouppi 

förklarar en av anledningarna till företagsförsäljningens minskning på följande sätt: en 

privatperson nöjer sig bra med en lite tråkigare Toyota samtidigt om samma person 

väljer en tjänstebil vill han gärna ha en Alfa-Romeo. Statusbilen hade i samma 

utsträckning inte kommit ifråga ifall han måste köpa bilen med egna pengar.  

Hur mycket påverkar priset köpbeslutet? 

I förhandlingssituationer säger Rinta-Jouppi att priset ibland känns som den viktigaste 

aspekten i och med att det ideligen prutas och diskuteras om priset. Det är visserligen 

endast en del och enligt undersökningar är det inte heller enligt Rinta-Jouppi den 

viktigaste utan många andra saker inverkar men enligt egna erfarenheter är det extremt 

viktigt. Han poängterar att det inte går att sälja om priserna är lite felaktiga.  

Om man har felaktiga priser krävs mycket annat för att kompensera men vad 

det andra är, är svårt att säga. Att ha en såpass mycket bättre betjäning är svårt i 

och med att priset är en del av kundbetjäningen. Att man är pris 

konkurrenskraftig innebär också att man inte överprissätter betjäningen. (egen 

översättning) 



73 

 

Finns det alternativ annat än priset för företag att inte drabbas av lågkonjunkturen? 

Rinta-Jouppi anser att det förutom priset självklart även finns andra åtgärder som 

företag kan använda sig av för att undgå att drabbas av lågkonjunkturen. Med en bra 

kundbetjäning och att bland annat genom att ha försäljningsprocesserna samt många 

små detaljer i skick. Att rätt personal finns på rätt plats är ytterst viktigt eftersom det är i 

slutändan det som avgör affären. Priset är sålunda enligt Rinta-Jouppi inte det viktigaste 

utan att kontakten är tilltalande när kunden kommer till bilhallen. Även om företaget 

lyckas ha det överlägset lägsta priset måste försäljaren vara serviceinriktad med målet 

att lösa kundens problem. Om personligheterna inte synkar eller om försäljaren är 

överlägsen kan ingen affär uppstå i och med att priset är en variabel som parterna 

förhandlar om. 

Importörernas reklam 

Importörerna har övertäckande reklam. Därtill stöder importörerna ofta nybilsreklam till 

någon viss procent, som i sin tur är knutet till volymen. Om företaget inte säljer får de 

alltså heller inte ta del av reklampengarna. I och med lågkonjunkturen anser Rinta-

Jouppi att importörerna har reducerat sin övergripande reklam och på många sätt skärpt 

olika villkor. Många av förändringarna har sin grund i att biltillverkarna velat sänka sina 

kostnader.  

Finns det företag inom bilbranschen som är immuna mot lågkonjunkturen? 

Enligt Rinta-Jouppi finns det inte inom bilbranschen sådana företag som skulle vara 

immuna mot lågkonjunkturen. Ett enkelt mått är att se till företagens resultat, Rinta-

Jouppi har tillgång till Balance Consultings översikt av branschens bokslut för de 

senaste åren som visar att alla mer eller mindre tappat i jämförelse med tidigare år.  

Hur viktigt är det med investeringar i lågkonjunkturen? 

Rinta-Jouppis Bilaffär har investerat i och med öppnandet av nya försäljningspunkter. 

Rinta-Jouppi har ett fastighetsbolag åt vilket han som privatperson lånar kapital som i 

sin tur bygger nya fastigheter. Enligt Rinta-Jouppi är det viktigt att ha goda 

försäljningsutrymmen, dessutom ställer huvudmännen allt större krav på utrymmenas 

standard. I Tervajoki är det meningen att företaget skall förstora verksamheten med en 

tillbyggnad på 500 kvadratmeter samt i Vasa med 2 000 kvadratmeter. I Åbo kommer 

det även att göras en stor investering som inleds i slutet av 2010. Renoveringsarbeten 

pågår även i Raumo och i Björneborg där det nyligen köpts en ny hall som har 

totalrenoverats. Rinta-Jouppi menar att Åbo investeringen troligen kommer att bli den 

hittills största, för närvarande är Vasa enheten störst. Rinta-Jouppi säger att företaget 

hela tiden gjort stora investeringar, något som inte direkt påverkats av konjunkturläget 

vare sig i positiv eller negativ bemärkelse. Om tidpunkten att göra investeringar säger 

Rinta-Jouppi att priset på under lågkonjunkturen är lägre även om pisskillnaden inte är 

stor. Däremot anser han ränteläget vara såpass lågt att det är lönsamt att göra 

investeringar. Rinta-Jouppi tyder det låga ränteläget som en säkerhet till att ekonomin 

kommer att återhämta sig i och med att företag har möjlighet att göra investeringar. 

Däremot finns det enligt Rinta-Jouppi hot om räntorna gör stora hopp uppåt, steget för 

företag att då göra investeringar hade varit jättestort.  
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Har ni märkt att kunder skjuter upp bilbytet? 

Enligt Rinta-Jouppi finns det tydliga signaler på att kunder skjuter upp bilbytet, vissa 

kunder skjuter till och med upp bilens servicebesök, dessa har dock varit färre till 

antalet. Samtidigt som bilbytet har skjutits upp leder det till att det finns en uppdämd 

efterfrågan som kommer att förlösas då tiderna blir bättre.  

Finns det knep till att förlösa marknaden tidigare? 

Kampanjerna från de olika bilmärkena har försökt tilltala dessa kunder, med hjälp av 

kampanjerna har marknaderna hållits uppe. Syftet med kampanjerna har varit att få 

kunderna att inse att de får en såpass bra förmån att det nu nog är god tid att slå till. 

Många konsumenter är även medvetna om det inte råder något hot mot deras ekonomi 

att eftersom de har en säker arbetsplats med kontinuerlig inkomst. Dessa kunder har 

enligt Rinta-Jouppi gjort goda affärer när de har köpt en ny bil och då räntenivån 

dessutom varit låg. Rinta-Jouppi förstår att de som är arbetslösa eller har en stor risk för 

att bli arbetslösa blir aktsamma till ett bilbyte. Rinta-Jouppis Bilaffär har utöver 

importörernas kampanjer även haft en vilja att få in flere begagnade bilar och på så sätt 

har många kunder lyckats byta till sig en ny bil förmånligt. Dessutom har företaget 

under en längre tid haft en så kallad 2 000 euros kampanj på begagnade bilar. 

Kampanjen garanterar en kreditering på minst 2 000 för bil som bil vid byte till en 

begagnad bil vars pis är över 6 000 euro. Kampanjen har hållit liv i försäljningen, 

förtjänsten av kampanjen erkänner Rinta-Jouppi inte är den bästa i och med att företaget 

krediterar 2 000 euro för en bil som i själva verket kanske enbart är värd några hundra 

euro. Rinta-Jouppi säger att tanken bakom är att ifall kunden byter denna bil till en 

7 000 euros bil blir mellanpengen 5 000 euro. Krediteringen på 2 000 euro räcker ifall 

kunden inte har betalningsanmärkningar oftast till som handpenning. Kunder kan 

således med en liten månadsrat få möjlighet till en betydligt bättre bil än de hade 

tidigare. Rinta-Jouppi säger att företaget förvisso förlorar på affären men med hjälp av 

den kan de hålla volymerna uppe och hålla personalen sysselsatt, kvarnen hålls således 

rullande trots att bidraget inte alltid blir det eftersträvade.  

Har det bland bilarnas egenskaper skett förändringar? 

Rinta-Jouppi beskriver att trenden går mot mindre motorer och framförallt 

dieselmotorer och till en viss del även hybrider. Förut ansågs det var fint om en bil hade 

en V6:a. Exempelvis bland Skoda fanns det tidigare ett dieselalternativ på 1,9 liter 

medan nu motorn i dag är 1,6 liter fortfarande med samma effekt men med mindre 

förbrukning och utsläpp. På samma sätt såldes det tidigare 2 liters motorer medan det nu 

säljs motorer på 1,8 liter. De konsumenter som tidigare valde 1,6 liters motorer har även 

de övergått till mindre motorer till och med 1,2tsi som är det senaste alternativet. 

Kundernas miljöintresse har en liten inverkan på förändringen men det som Rinta-

Jouppi anser vara den största orsaken till förändringen är skatteförändringen. Skatten är 

mindre desto mindre utsläppen är och utsläppen följer till stor grad förbrukningen. 

Således har skatteförändringen medfört att en bränslesnål bil är förmånligare vilket gör 

att mindre bilars priskonkurrenskraft är utmärkt. Rinta-Jouppi anser att det i företagets 

utbud finns ett stort urval märken med utmärkta motorer, bland annat har BMW lyckats 

hålla utsläppen nere fastän bilarna är stora. Även Skoda, Honda och Toyota har enligt 

Rinta-Jouppi utmärkta produkter i det avseendet.  
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Finns det samband mellan Toyotas återkallelser och lågkonjunkturen? 

Rinta-Jouppi berättar att herr Toyoda, vd för Toyota, var av den åsikten att företaget 

växte för kraftigt och inte hade tillräcklig uppsikt på kvaliteten. Problemet är det att 

några av delarna i gaspedalen nöts efter användning, ett problem som uppstått med delar 

från endast en kanadensisk underleverantör, således är inte alla Toyota bilar drabbade. 

Av 8 Miljoner undersökta bilar har problemet upptäckts på ett fåtal där det finns en risk 

för att delen skall orsaka säkerhetsproblem. I Finland tvivlar Rinta-Jouppi på att det 

kommer att hittas en enda, men i och med att det blev så stor uppståndelse kring saken i 

USA, har saken blivit större än den egentligen är. En orsak till uppståndelsen är till viss 

del att den amerikanska bilindustrin har stora svårigheter och att svartmåla 

konkurrenterna således har fungerat som protektionism. Rinta-Jouppi anser inte att 

Toyotas finska marknad påverkats av återkallelserna eftersom de trogna kunderna är 

medvetna om att de personligen inte har haft några problem och sannolikheten att en 

olycka skulle ske som en följd av gaspedalen är så otroligt liten. Risken är dock 

befintlig och måste åtgärdas. 

Har ni gjort något för att lindra mediestormen? 

Rinta-Jouppis Bilaffär har inte egentligen drabbats utan största delen har riktats mot 

importören. Direkt till Ari har det inte kommit feedback men alla gör sitt bästa för att 

tackla situationen, verkstäderna försöker utföra reparationerna så smärtfritt som möjligt. 

Samtidigt som gaspedalsbytet erbjuds kunderna att samtidigt utföra den årliga servicen, 

det skall vara så enkelt för kunden som möjligt. Vissa kunder kan till och med enligt 

Rinta-Jouppi vara mogna att köpa en ny bil. Toyota är så känslig och noggrann att 

företaget enkelt överreagerar i sådana här situationer, det finns enligt Rinta-Jouppi 

många tillverkare som i sin tur väljer att inte alls reagera. I det långa loppet är det alltid 

bättre att överreagera. Om konjunkturen skulle ha varit en annan och den Amerikanska 

bilindustrin inte varit lika dyster skulle problemet inte fått lika stor uppmärksamhet. 

Tillbakadragningar av denna sort är inget ovanligt och i det långa loppet är dessa 

situationer ett ypperligt läge att skapa försäljning i och med att försäljare kan visa på en 

bra tillverkare och hur viktig kvaliteten är för Toyota. Att de i detta skede är ödmjuka 

och erkänner att ett fel har gjorts kommer i framtiden att leda till en ökad försäljning, i 

detta läge går det inte att börja strida emot. Ari anser inte att Toyotas kvalitet blivit 

sämre trots att företaget nu erkänt ett sådant faktum.  

Har det uppstått några specialsituationer under lågkonjunkturen? 

I sämre tider låter vissa kunder bli att betala sina bilar men detta har egentligen inte 

drabbat oss utan snarare finansieringsbolagen i och med att det är de som står för risken 

i och med att de fattar beslutet om finansieringen skall beviljas eller ej. Även för 

finansieringsbolagen har dessa kreditförluster vänt och en förbättring håller på att ske. 

Den största förändringen är nog att konsumenterna byter till mindre motorer. Förr gick 

motorvalet alltid uppåt och kunderna ville ha en större bil med större motor, medan 

trenden nu är en bil i samma storleksklass men med mindre motor, eller till och med en 

mindre modell. Beskattningen styr även detta.  

Hur stor del av förändringen kan tillskrivas beskattningen och laman? 

Beskattningens påverkan är nog större, de mindre motorerna är mera 

priskonkurrenskraftiga i och med att mindre bilskatt naturligt ger ett lägre pris. Rinta-
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Jouppi ser i det här avseendet att det trots allt är priset som är den avgörande faktorn.  

Annat att tillägga? 

Rinta-Jouppi anser att bilhandeln är detaljhandel och att all detaljhandel baserar sig på 

betjäningen och prissättningen samt ett hårt arbete. Utan att göra ett hårt arbete kan 

företag inte överleva, speciellt inte under dessa tider. Affärerna kommer inte av sig själv 

utan alla måste kämpa. 

Vilka är framtidsutsikterna? 

Något hopp till de goda åren som var tidigare kommer inte att ske men förbättringar 

kommer att komma sakta men säkert. Rinta-Jouppi ser många saker som han inte kan 

påverka själv som lite oroväckande, ett är hur den finländska bruttonationalprodukten 

kommer att utvecklas, vilka beslut som fattas i landet. En annan är samarbetsandan 

mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna och hur de kommer överens vilket 

påverkar hur Finland klarar sig som land i konkurrensen. Hittills har Finland klarat sig 

ganska bra men Rinta-Jouppi anser att det i inställningarna måste ske förändringar. Om 

inställningarna går mot den riktningen att fritiden är det som är nummer ett och att allt 

annat måste utformas kring den så finns det enligt Rinta-Jouppi inget annat alternativ än 

att den finländska levnadsstandarden måste sänkas. Nationens inställning till arbetet 

försvinner och på sätt och vis förlorar Finland en del av sisun. Som bilaffär kommer en 

minskad BNP och att människorna tjänar mindre att ses i form av färre affärer. 

6.7 Göran Snickars, försäljningschef Bilaffär Lähdemäki 

Till hur stor del är företaget beroende av service och försäljning? 

Omsättningen är större på försäljningssidan medan resultatet är större inom servicen. 

Bilsidans marginaler är i dag enligt Snickars jättesmå vilket gör att det krävs volymer. 

Bilpriserna har fallit under de här två åren till följd av den globala krisen, mestadels 

under 2009 vilket enligt Snickars har en naturlig negativ inverkan på resultaten. Men på 

servicesidan har Bilaffär Lähdemäki haft en stabil ökning per kund. På servicen är även 

marginalerna sådana att företaget har möjlighet att få inkomster därifrån.  

Vad räknar du som marknadsföring inom ert företag? Vilka undergrenar hör dit? 

Till marknadsföringen hör ganska mycket. Beträffande nya bilar så har själva märket en 

image som i princip marknadsför sig själv.  Hos bilaffär Lähdemäki stöder och 

genomför importören marknadsföringen med direktinformation till kunder såväl på bil- 

som på servicesidan. Bilaffär Lähdemäki kommer in i bilden genom att sköta den 

befintliga kundkretsen exempelvis med direktkontakt per brev, Internet och telefon. 

Telefonkontakten ser Snickars fortfarande som den som ger den mera personliga 

kontakten. Internet har ökat väldigt i och med det har även kunderna i bilhallen minskat 

under en 5 års tid. Däremot ser Snickars de kunder som kommer in som största delen 

köpare som vet vad de söker. Marknadsföringen på Internet gör att kunder kan komma 

från Uleåborg vilket enligt Snickars inte var fallet tidigare. Snickars ser fortfarande 

tidningsannonseringen då det gäller såväl nytt som gammalt som den bästa påminnelsen 

till kunderna. Snickars menar att de stora bilaffärerna med de stora nybilsvolymerna 
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satsar ganska kraftig på tidningar med internet som god tvåa, ett förhållande som blir 

allt tätare. Snickars håller Vasa som en sådan stad där alla känner alla och på så sätt kan 

försäljarna bättre komma ihåg och tillgodose kundens behov. Hos Bilaffär Lähdemäki 

finns det förutom Snickars även en annan försäljare som varit i branschen i 30 år. I och 

med erfarenheten känner de och har sålt bilar till flera generationer, även från kundens 

sida ger detta ökat förtroende vilket många nya försäljare och företag saknar. Andra 

företag i större städer och där personal ofta byts blir enligt Snickars tvungna att till 

exempel använda sig av konsultfirmor vilka tar kontakt med de existerande kunderna 

och analyserar när ett bilbyte kan komma på fråga.  

Snickars tar även upp att företaget drabbats av negativ marknadsföring speciellt i och 

med att företaget representerade GM:s märken samtidigt som GM i princip gick i 

konkurs. Kunderna visste givetvis inte hur det skulle gå. Till en viss del tror Snickars att 

konkurrenterna utnyttjade situationen och intalade konsumenterna om att det inte lönar 

sig att köpa GM märken för de kanske inte har någon framtid eller service. Detta 

drabbade enligt Snickars återförsäljarna på fältet på så sätt att folk blev osäkra. Dock är 

Snickars nu nöjd med situationen i och med att GM kunde säkra sin framtid och 

samtidigt behålla Bilaffär Lähdemäkis starkaste bilmärke Opel. Snickars anser att Opels 

betydelse för GM är stort i och med att många av motorerna används i andra av 

koncernens bilmodeller. Snickars nämner att det även finns tillverkare som kunnat dra 

nytta av lågkonjunkturen och skapa publicitet kring det egna märket, kanske då speciellt 

Koenigsegg som var på väg att köpa det betydligt större Saab. 

Figur 10. Kundförhållandets snöboll enligt Snickars (Snickars 2010, egen illustration). 

Snickars ser fortfarande kundförhållandet som det viktigaste argumentet när det gäller 

såväl nybilsförsäljning som försäljning av begagnade bilar. Kundförhållandet är kärnan 

i verksamheten, Snickars benämner kretsloppet snöboll. I snöbollen, figur 10, ingår alla 

företagets verksamheter som är viktiga för att kundförhållandet skall uppstå och kunna 

vidareutvecklas. Snöbollen startar från det att försäljaren tar emot en kund vänligt och 

visar kunden intresse. Diskussionen övergår i att kartlägga vilken typ av bil kunden 

söker, skall den vara ny eller begagnad, stor eller liten med mera. När försäljaren och 
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kunden hittat ett lämpligt objekt bör kunden få en övervägd offert. Snickars menar att 

det är viktigt att försäljaren inte enbart slänger ur sig ett pris utan offerten måste vara 

riktig för att på så sätt inte ge fel signaler åt kunden. Blir det inte affär på direkten bör 

försäljaren ringa kunden helst inom en eller två dagar för att visa intresse samt kolla 

läget. När parterna kommit överens och det blir affär brukar Snickars hålla ett litet 

tillfälle där han överlåter bilen, speciellt med nya bilar bjuder han bland annat på kaffe. 

Efter att kunden lämnat butiken och bildat sig en uppfattning av överlåtelsen och 

företaget och givetvis bilen bör det ske ett uppföljande samtal inom 3–7 dagar där 

försäljaren frågar hur det går och kan då rätta till möjliga problem. När kunden har köpt 

sin bil övergår relationen i nästa skede som från företagets synvinkel enligt Snickars är 

den viktigare. Före första service får kunden ett brev som informerar om att en service 

är på kommande och att kunden är välkommen. Under tiden som bilen är på service 

kommer kunden ofta över till bilhallen varpå försäljarna på nytt har möjlighet att bjuda 

ut bil nummer två. Det är viktigt att alla detaljer av snöbollen fungerar. Speciellt under 

verkstadsservicen är kundförhållandet känsligt för störningar, vilket enligt Snickars 

hänför sig till att servicen alltid kostar. Ifall något går snett kan det hända att förtroendet 

bryts och Bilaffär Lähdemäki tappar kunden. Snickars hänvisar till att ifall företaget 

tappar en nybilskund tar det minst 5 år innan den kommer tillbaka. Snickars anser att 

kunden troligtvis inte är beredd att återvända efter följande byte utan först efter det 

andra, dessutom är denna process både dyrare och tar längre. För Snickars är varje egen 

kund viktig plus att det ständigt måste byggas på med nya kunder.  

Snickars berättar att den kontinuerliga marknadsföringen skiljer sig från lanseringar av 

nya modeller på så sätt att när det kommer nya modeller ligger vikten på att få nya 

kunder från andra märken. I dessa situationer måste marknadsföringen vara effektiv och 

breddad, importören skapar synlighet i hela landet genom bland annat tv- och 

radioreklam. Dessutom sänds det information till konkurrenternas kunder. Bilaffär 

Lähdemäkis huvudsakliga uppgift är att underhålla och hålla kontakt med de egna 

kunderna så att de inte försvinner, företaget håller således den egna familjen i skick.  

Befinner vi oss i depression, recession, lågkonjunktur? Hur skulle du beskriva 

situationen?  

Enigt Snickars mening var krisen under början av 1990-talet aningen värre än den 

nuvarande, även om den nuvarande är global. Anledningen är att 1990-talets 

lågkonjunktur direkt genom valutakrisen väldigt mycket berörde företagen som 

resulterade i många konkurser och gjorde att arbetslösheten blev stor. Snickars nämner 

att över 60 % av bilparken i södra Finland bestod under förra lågkonjunkturen av 

leasingbilar. När det gick sämre för företagen minskade även hela nybilsförsäljningen 

som 1993 var minsta på 30 år nämligen 58 000 st. Snickars har räknat med att 2009 års 

försäljning denna gång blir den som är lägst, då såldes cirka 90 000 bilar.  I och med att 

företagen i denna kris klarat sig bättre ekonomiskt har samma effekt enligt Snickars inte 

synts till, denna kris har haft större påverkan på arbetarna än företagen. Det som dock är 

värre i den rådande lågkonjunkturen är att den globala omfattningen har föranlett att 

hela bilindustrin har blivit ommöblerad där till och med världens största biltillverkare i 

princip gick omkull. Även om GM var nära ruinens brant är situationen inte lättare för 

Toyota som för tillfället är världens största biltillverkare, Snickars nämner att även de 

har uppvisat förluster under de två senaste åren. Snickars hittar även positiva aspekter i 

att det har skett en gallring bland antalet bilmärken där vissa köpts upp av andra. Trots 
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detta finns det fortfarande enlig Snickars allt för många bilmärken. Skatteförändringen 

menar Snickars även har föranlett att bilförsäljningen förändrats. Snickars tror att de 

stora bilarna så småningom kommer att försvinna i och med att mindre bilar förbrukar 

mindre bränsle och har således mindre utsläpp. Produktutvecklingen hos biltillverkarna 

har även den blivit snabbare under krisen och Snickars förutser att följande generations 

bilar, elbilarna, finns på marknaden inom 3 år. Snickars har även siffror som antyder att 

50 % av försäljningen år 2020 är elbilar. Ett problem som många i dag menar att elbilar 

har är att batteritiden är begränsad. Snickars menar att detta enkelt kan lösas, många kör 

under 100 km/dag varpå en laddning hemma och en på jobbet är tillräcklig. Dessutom 

ser han att konsumenter i framtiden kan ladda, hyra och byta batterier på 

servicestationer. Priset är den faktor som ännu gör att övergången till elbilar går 

långsamt. 

Skatteförändringens inverkan 

Snickars menar att bortsett från bilar med stora motorer har förändringen inte varit 

riktigt stor i och med att förtjänsten på årsbasis på en vanlig familjebil på sin höjd är 

cirka 50 euro. Att bränslekostnaderna kommer att stiga i takt med att lågkonjunkturen 

mattas av och att acciserna höjs kommer enligt Snickars att ha en större effekt på 

övergången till bränslesnålare bilar med mindre utsläpp och i förlängningen att påverka 

nyutvecklingen. Den bilklass som tack vare krisen minskat kraftigast är bilar med större 

motorer. Detta beror enligt Snickars på att dessa även i allmänhet är större vilket totalt 

medför högre kostnader i allt från inköp till service och exempelvis däck.  

Hur har trogna kundernas beteende förändrats? 

Hos Bilaffär Lähdemäki består kunderna av alla åldersgrupper men faktum är att 

nybilsköparna allt mer skjuts mot att ha en ålderstruktur på 50 år och äldre, 

förskjutningen har skett under en längre tid men förstärkts under lågkonjunkturen. 

Snickars anser att det är dessa konsumenter som har ekonomin mera i skick, då de bland 

annat har betalt bort sina bostadsskulder. Trots krisen har kundgruppen ekonomin i 

skick. Snickars ser att åldersgruppen 25–50 år har avvaktat, detta gäller även de som har 

varit stadigvarande kunder på grund av oron för framtiden och hur de skall klara 

vardagen ifall de blir arbetslösa. Volymminskningen tillskriver Snickars denna oro. De 

som har ekonomin i skick är de som vågar konsumera i en lågkonjunktur, ”man brukar 

ju säga att pengarna skall rulla på för att allt skall rulla, det är nog den här gruppen som 

har skött det här”.  

När de yttre omständigheterna har försämras är det ett hot eller möjlighet? 

 I en global kris skärper sig alla, Snickars anser att storleken på företaget är sådant att de 

kunnat anpassa kostnaderna ganska snabbt. Snickars nämner att Finlands största 

bilföretag Delta-Auto fick ta till företagssanering på grund av att de hade svårt att agera 

snabbt i det fall de inte var tillräckligt bra skötta från början. Ett annat tecken är enligt 

Snickars att branschen under den senaste tiden inte gett några arbetsplatser utan de har 

snarare minskat kraftigt, detta gäller dock inte på servicesidan.  

När såg ni att någonting var på gång? 

Snickars ansåg sig notera att någonting var på gång redan vid årsskiftet 2008, 

förändringen kom dock inte på en gång. Tecknen på förändring var att kunderna visade 
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osäkerhet och sa att de inte vågade ta lån eller byta bil trots att de borde när den gamla 

började bli gammal och vara mycket körd. Snickars anser att Vasa trots allt har klarat 

sig ganska bra eftersom storföretagen varit starka, till motsats från städer som är starkt 

skogsindustriberoende.  

Att många kunder skjuter upp bilbytet leder enligt Snickars istället till att de reparerar 

bilen, köper service och däck. Därför poängterar Snickars vikten av helheten och att 

servicen fungerar när ett köp flyttas fram. Osäkerheten över vad som kommer att ske 

inom två till tre månader på kundens arbetsplats är största faktorn till att bilbytet flyttats 

fram, detta trots att arbetslösheten inte kraftigt växt på Bilaffär Lähdemäkis område. 

Vilka är de viktigaste kostnadsanpassningarna? 

Snickars anser reklamkostnaderna vara en av de största kostnaderna för företaget, dessa 

har därmed även minskats en aning. Samtidigt som den totala reklambudgeten sänkts 

har företaget även mer eller mindre helt avslutat att göra reklam för Saab då märkets 

marknad trots allt nästan försvunnit helt. Bilaffär Lähdemäki har även försökt minska 

risken för ovälkomna överraskningar beträffande de inbytta bilarna. I och med 

skärpningen av bilnormen har företaget blivit ännu noggrannare med undersökningarna, 

detta samtidigt som reparationskostnaderna ökat i takt med att bilarna fått allt mer 

elektronik. Snickars nämner att företaget klarat sig utan uppsägningar men att några 

försäljare frivilligt har valt att sluta i och med att arbetet inte har räckt till åt alla. På sätt 

och vis har detta även bidragit till en kostnadsinbesparing.  

Hur har de dagliga rutinerna förändrats? 

De dagliga rutinerna har inte förändrats i så stor grad. Som en orsak ser Snickars att alla 

försäljare redan tidigare sålt såväl begagnat som alla nya bilmärken. Teamarbetet och 

andan har blivit tätare i och med att alla tappat försäljning i lågkonjunkturen, 

tillsammans har de således försökt kämpa vidare.  

Kan ett företag i bilbranschen undgå en nedgång under en lågkonjunktur? 

I de fall krisen blir så pass kraftig som vi såg på 1990-talet och nu kommer enligt 

Snickars alla företag att drabbas oavsett hur bra verksamheten går.  

Vika fördelar har ni till era konkurrenter? 

Snickars nämner Bilaffär Lähdemäkis styrkor som att de har lång erfarenhet av samma 

agentur och samma märken som en viktig sak. Försäljarna och alla i företaget har 

erfarenhet av bilarna och känner till deras historia. Att försäljarna bland annat känner till 

Opels alla versioner sedan 1983 är enligt Snickars en enorm styrka i och med att 

historien är svår att få tag på i efterskott. Kontakten och underhandlingarna med 

importören blir såväl bättre som enklare när samarbete varat så pass länge som det har i 

Bilaffär Lähdemäkis fall. Den överlägset största fördelen som Snickars ser är att 

företaget har en stadigvarande kundkrets gällande försäljning och service. Snickars har 

till en och samma person genom åren sålt 15 nya bilar. Snickars anser att kunder säkert 

har lättare att göra affär med en försäljare som varit länge i branschen än en som bara 

varit 2 år i branschen, det tar enligt honom länge att bygga upp det rätta förtroendet. Att 

företaget dessutom genomgående kan betjäna sina kunder tvåspråkigt anser Snickars 

vara viktigt. Några av Bilaffär Lähdemäkis konkurrenter har brister på språkfronten 
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vilket Snickars anser leder till att många kunder i brist på förtroende kan ha svårare att 

fatta ett köpbeslut.  

Vilka är era största konkurrenter? 

Överlag de märken som i dag är mest efterfrågade i försäljningsstatistiken. I huvudsak 

andra tyska och japanska bilmärken som är i täten. 

Hur ser du på priskonkurrens? 

Prisen på nya bilar har gått ner. Skattesänkningarna gjorde enligt Snickars sitt men även 

en hårdnande konkurrens, överproduktion i Europa samt att kampanjernas antal ökat har 

bidragit till att genomsnittspriset fallit. Marginalerna har blivit mindre och det är 

bilaffärerna i sista leden som har lidit av de sänkta priserna. Fördelen ser Snickars i att 

kunderna fått billigare bilar. Utöver sänkta priser har marknaden enligt Snickars även 

gått emot att nya bilars standardutrustning i dag består av sådan utrustning som kunden 

för 5 år sedan var tvungen att betala extra för.  

Finns det knep att ta till för att få ut ett högre pris och undvika priskonkurrens? 

Snickars nämner att det är möjligt att få tillväxt i bilförsäljningen genom att sälja mera 

utrustning som exempelvis däck, motorvärmare, dragkrok och takboxar. På dessa 

marknader finns det enligt Snickars möjlighet att få bättre marginaler, företaget strävar 

hela tiden att utöka denna försäljning. Snickars hänvisar till att 90 % av nya bilars 

vinterdäck för tillfället köps via bilaffärer och han ser inte heller någon tillbakagång till 

att kunderna skulle köpa vinterdäcken från en däckverkstad. I samband med 

däckförsäljningen nämner Snickars att det finns möjlighet att sälja en aluminiumfälg 

istället för en plåtfälg. Bilaffär Lähdemäkis andra inkomstkällor är provisioner för 

förmedling av försäkringar och finansiering, ungefär hälften av de begagnade bilarna 

säljs med finansiering. I och med att företaget säljer fler nya bilar åt personer med bättre 

ekonomi är finansieringen av nya bilar mindre. 

Hur svårt är det att höja på priset efter en priskonkurrens? 

Det är svårt att höja ett pris, ifall ett företag vill sänka priset är det bästa alternativet 

enligt Snickars att ha en tillfällig kampanj under en viss tid vilket klart och tydligt måste 

framgå.  

Går du och sänker ett pris ett halvt år och så är det inte möjligt att höja det mera 

efter det, det är förkylt då redan. Men att du kan ha en kampanj som kan vara 

en, två veckor eller max en månad så det går och funktionerar. Men att ha en 

kampanj ett halvt år eller att sänka priset för att senare höja det tillbaka, sådana 

chanser finns inte i dag.   

Snickars tror inte heller att priset på nya bilar kommer att stiga när väl lågkonjunkturen 

är över utan att såväl priserna som utrustningsnivån kommer att kvarstå på de nivåer 

som i dag råder. Där företagen har möjlighet att göra vinster är på helhetspaketet som 

även innefattar tilläggsförsäljningen och servicen.  

Hur långt planerar ni för framtiden och hur ser planeringen ut? 

Vi lever kvartalsvis men vi vet nog vad som händer ett halvt år fram ganska bra. 
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Skulle det på något sätt gått att planera för svackan om man visste av den innan? 

Snickars anser att det inte var möjligt att planera för den rådande lågkonjunkturen i och 

med att det handlar om en global kris som inte fått sin början i Finland. 

Demodagar/utställningar, hur har dess effekt utvecklats? 

Snickars menar att det stora intresset för jippodagar har minskat. För 10 år sedan var det 

totala besöksantalet större i och med att jippona var färre till antalet, numera är det 

endast de riktigt intresserade som dyker upp, vilket har sin förklaring i att de flesta 

bilaffärer har jippon samtidigt.  

Försäljningstiden per kund? 

Försäljningstiden på en begagnad bil går enligt Snickars ganska snabbt. oftast görs 

köpbeslutet under samma besök, kunden är ofta på jakt efter en specifik bil eller 

prisklass. I gruppen trogna nybilskunder säger sig Snickars genast när kunden kommer 

in veta att nu är det igen dags för bilbyte. Nya kunder som inte känner till företaget och 

bilmärket studerar faktauppgifter och provkör samt grunnar på offerten samtidigt som 

de troligen tar en offert från någon annan bilaffär. Snickars kan således inte säga att 

tiden skulle blivit kortare eller längre utan det beror på vad kunden köper och vem 

kunden är.  

Vilka av era märken har gått bättre under krisen? 

Saab har totalt fått mest stryk, dels på grund av att produktionen var avbruten men också 

möjligen för att Saab i Finland är en lite dyrare bil, försäljningen har inte alls varit stor. 

Det positiva är att även om Opel hör till GM har dess försäljning i stort sett inte 

påverkats, förtroendet för Opel har varit väldigt bra. Men även här har den negativa 

publiciteten om GM haft en viss inverkan.  

Speciella egenskaper i de bilar som ni köpt in under krisen? 

Snickars påpekar att företaget gällande bytesbilar har koncentrerat sig på österbottniska 

bilar, ett faktum är att företaget tar importbilar i byte men helst undviks dessa. Fördelen 

med de österbottniska bilarna är enligt Snickars att de är servade i Österbotten och 

företaget har faktauppgifter från besiktningskontoret och stämplarna i serviceböckerna 

vilket underlättar vidareförsäljningen och ger garanti åt den nya ägaren. Farmarbilar är 

en biltyp som alla kan använda, allt från barnfamiljer, till golfaren och pensionären. 

Därmed är marknaden stor, Snickars påpekar att denna marknad gäller såväl nya som 

begagnade bilar. En ökande marknad finns även i att den andra bilens status har 

förändrats till att vara den lilla och ekonomiska bilen. Bilaffär Lähdemäki har således 

koncentrerat sig på dessa bilklasser. Mindre energi har satts på terrängbilsklassen som 

även överlag har sjunkit men i synnerhet under lågkonjunkturen. Snickars menar att 

Bilaffär Lähdemäki har en bra produktfamilj i och med att de flesta nya bilar som säljs i 

Finland finns i prisklassen mellan 20 000 och 25 000 €, där företagets märken i 

huvudsak även finns. 

Har finansieringen förändrats på något sätt?  

Handpengen har stigit på begagnade bilar. På nya bilar godkänner finansieringsbolagen 

att bilen är tillräcklig säkerhet, därmed behöver kunden endast betala 15 % av bilens 
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pris i handpennig. Det som har skärpts är att det krävs stadigvarande arbete utan 

betalningsstörningar, tidigare kunde någon liten störning godkännas. Snickars vittnar 

om att kredittiden har ökat. Förut såldes finansiering med kredittider på 3–4 år medan 

tiden numera är 3–5 år. Syftet med den förlängda tiden är att få ned månadskostnaden i 

och med att största delen av de som köper bil på avbetalning har även andra lån som 

måste passas in. 

Svårare att lansera nya modeller? 

Det är alltid en puff då det kommer en ny modell vilket Snickars alltid ser fram emot. 

Lanseringar föregås oftast av kampanjer på gamla modeller som fortfarande finns i lager. 

Olika importörer har enligt Snickars olika tillvägagångssätt vid lanseringar men i och 

med att Finland har en relativt liten bilmarknad står bilaffärerna ständigt inför problemet 

med att de blir tilldelade ett för få antal bilar och leveranstiden blir således för lång. 

Snickars anser att leveranstiderna under krisen blivit allt längre i och med att ingen 

tillverkning av bilar på lager sker, vilket är en kostnadsfråga för tillverkarna.  

Hur stor inverkan har priset på köpbeslutet? 

Snickars sätter en stor betydelse på prisnivån i och med att dagens bilar inte skiljer sig 

så mycket från varandra. I en bilklass går det inte att ha en 2 000–3 000 euro dyrare bil 

med sämre utrustning, enligt Snickars är det i varje fall omöjligt att då göra volymer. 

Om bilarna kostar ungefär lika mycket kommer kundförtroendet och märkesförtroendet 

in i bilden samt hur kunde blivit bemött, hur bilen har funktionerat och var kunden har 

sitt hjärta.  

Investeringar under krisen? 

Före krisen investerade Bilaffär Lähdemäki jättestort i en helt ny verkstad som har hand 

om alla märken som företaget representerar. Investeringen gjordes inför framtiden då 

Snickars tror sig veta att bilförsäljningen inte heller i framtiden kommer att inbringa 

några stora inkomster, istället gör service och olika tjänster det. Ett möjligt scenario är 

enligt Snickars att bilbesiktningarna inom några år sköts på märkesverkstäderna samt 

elbilars laddningspunkter, allt detta leder till mera arbete för serviceverkstäderna. Att 

bilarna faller i pris och blir äldre gör även att marginalerna på försäljningen blir mindre. 

Snickars poängterar den minskade försäljningens betydelse på snöbollen i och med att 

om det säljs mindre bilar så kommer detta att påverka verkstadens omsättning med 

något års fördröjning.   

Har krisen medfört att de märkestrogna blivit fler eller färre? 

Snickars tror inte att de märkestrognas absoluta antal har blivit fler men anser att det är 

de märkestrogna som har hållit uppe försäljningen. De bilmärken som har klarat sig i 

krisen är sådana märken som haft märkestrogna kunder. Dessa kunder har haft 

förtroende och de har haft bilar som funktionerat, fått gott bemötande och om de 

dessutom har haft ekonomin i skick har de inte heller haft några anledningar till att inte 

byta bil.  
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Har utbudet och efterfrågan varit lämpligt i högkonjunkturen och under nuvarande 

lågkonjunktur? 

I en högkonjunktur vill försäljarna inte alltid hinna med så betjäningen kan bli lidande 

medan betjäningen under lågkonjunkturen i takt med att försäljarna har mindre att göra 

kanske är aningen bättre.  

50-plussare har kanske haft råd att köpa en bil ur sin vanliga klass men de yngre har de 

bytt klass eller vad har de gjort? 

Den yngre gruppen har inte köpt så mycket nya bilar utan har istället övergått till lite 

begagnade bilar med finansiering och längre kredittid. De flesta har på så sätt sänkt sina 

krav beträffande bilköp. Alltid finns det människor i alla åldersgrupper som har en tjock 

plånbok men genomsnittet har sänkt kraven.  

På vilket sätt har ni gjort förändringar i marknadsföringsbudgeten? 

Alla märken ger marknadsföringsstöd till en viss grad. Som helhet har Bilaffär 

Lähdemäki en aning minskat marknadsföringen. Mest har minskningen varit på SAAB, 

vars utsikter inte varit så goda, där företaget för tillfället helt upphört med 

marknadsföringen. Balansen mellan märkena har företaget justerat i riktning till att mest 

marknadsföra det märke som gett störst volym. 

Finns de något skilt i budskapet som ni vill nå ut med? 

Kampanjerna har ökat, reklamen har varit mera orolig med många och kraftiga 

kampanjer. På så sätt har marknaden varit kundvänligare samtidigt som konkurrensen 

hårdnat. 

Vad är största utmaningen med konjunkturläget? 

Att få företaget att fortleva, från en företagares synvinkel är det säkert även att 

lyckas behålla personalen i och med att det i en högkonjunktur råder brist på 

kunnig personal. Från en försäljnings synvinkel är det att stötta företaget och 

konjunkturen till trotts lyckas behålla kunderna, man tvingas kanske till att göra 

lite sämre affärer men man har velat behålla kunderna för att snöbollen skall 

fungera. Resultatet blir lidande men kundrotationen hålls igång. När 

konjunkturen vänder tar man nya tag för att igen återerövra marknaden och 

personalen kanske igen ökar.  

Vilken har varit volymen? 

En typisk försäljningsvolym ligger årligen på 1000 bilar varav ca 400 är nya bilar. Den 

försäljningstakten krävs för att allt inklusive servicen skall rotera och inte minska i 

framtiden. 2009 såg Bilaffär Lähdemäki en tillbakagång på 25 %, då genomsnittet i 

branschen var 38 %. Snickars bedömer att företaget klarat sig bättre genom att till 

största del ha privatkunder och att arbetssituationen i Vasa med omnejd varit bättre än i 

de städer som är beroende av skogsindustri. Där har minskningar på uppemot 55 % varit 

möjliga som också resulterat i konkurser.  
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Snickars slutord 

Fastän arbetslösheten kommer att öka under 2010 har konjunkturen nått sin 

botten och uppgången har sakta börjat. Branschens nybilsförsäljning steg under 

januari, februari med 7 % i jämförelse med 2009. Tack vare att nya modeller är 

på kommande i den eftertraktade prisklassen samt att utbudet av ekonomiska 

bilar kommer att öka från alla bilmärken i kombination med att 

utsläppspåverkan kommer att resultera i en ökad efterfrågan på nya bilar är 

utsikterna positiva, det värsta är bakom. På grund av att arbetslösheten ökar 

kommer återhämtningen dock inte att ske i form av stora kast i bilförsäljningen.  
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7 UNDERSÖKNINGENS ANALYS OCH TOLKNING 

Undersökningen kommer härnäst att analyseras utgående från de teman som kommit 

upp under intervjuerna och visat sig vara de mest relevanta vid bemästrandet av 

lågkonjunkturen. 

7.1 Bilbranschens allmänna utveckling 

Samtliga informanter anser att bilbranschen blivit allt mer konkurrensutsatt under de 

senaste åren samt att marginalerna minskat. Anledningen är inte enbart lågkonjunkturen 

utan trenden fick sin början tidigare bland annat genom att kunder i och med Internet 

har fått tillgång till ett större marknadsområde och mera information om rådande 

erbjudanden. Att samtliga anser att det inom bilbranschen inte finns företag som är och 

kan bli immuna mot lågkonjunkturen är aningen uppseendeväckande. Å andra sidan 

vittnar Snickars och Rinta-Jouppi om att det samtidigt i branschen finns företag som till 

och med tappat över 50 procent av omsättningen. Därmed är målet för branschens 

företag att göra en så liten dykning som möjligt. Att kunna identifiera en annalkande 

lågkonjunktur och yttre hot är en förutsättning för att företaget skall ha en möjlighet att 

ta fram och tillämpa de rätta anpassningarna. Även om Shama (1993) beskriver att en 

nationell eller global lågkonjunktur inte automatiskt behöver påverka alla branscher 

eller företag är bilbranschen otvivelaktigt en bransch som drabbats. Med en total 

försäljningsminskning på mellan 35 och 38 procent finns det inga andra tolkningar. Ett 

av de företag som under 2009 fick stora svårigheter och som blev tvunget att genomgå 

en företagssanering var Delta-Auto. Enligt Snickars var orsaken att företaget på grund 

av sin storlek inte tillräckligt snabbt kunde anpassa sig till de förändrade 

omständigheterna. Med en förlust på 12 miljoner är det naturligtvis svårare att snabbt 

lyckas omstrukturera (Rinta-Jouppi). Shama betraktar stora företag som 

lågkonjunktursäkra tack vare en större marknadsandel. Även om Delta-Auto under 2008 

omsättningsmässigt var det största företaget i branschen hjälpte detta inte hålla bankens 

konkursansökan borta, en ansökan som dock senare återkallades under 

företagssaneringen. Redan 2008 gjorde Delta-Auto en negativ rörelsevinst på 2,2 

procent (Voitto+). 
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Shama nämner även att regioner drabbas olika starkt av lågkonjunkturer. Samtliga av de 

undersökta företagen har sina rötter i Österbotten, en region som i lågkonjunkturen 

klarat sig bättre än många andra. Bland annat anser Snickars att Vasa klarat 

lågkonjunkturen bättre än de städer som är starkt beroende av storindustrier som 

skogsindustrin, vilka drabbats hårdare. Vasas energikluster har i jämförelse klarat 

lågkonjunkturen bättre. I och med att de Österbottniska konsumenterna inte i samma 

utsträckning drabbats av uppsägningar och oro för den framtida utkomsten är deras 

konsumtionsförmåga och tillgängliga kapital aningen större. Osäkerhet på arbetsplatsen 

är trots allt den största orsaken till att ett bilköp skjuts upp (Snickars). Som ett tecken på 

att Vasa-regionen klarat sig bättre fungerar även Rinta-Jouppis exempel om att behovet 

av finansiering är lägre i Vasa och Tervajoki än i St. Michel, vilket även bekräftas av att 

arbetslösheten är lägre i Österbotten (Pälvimäki 2010).  

Konsten att fånga upp de väsentliga variablerna och tolka dessa till att en lågkonjunktur 

är på kommande och att förändringar måste ske är svårt. Signalerna kan för en 

snabbmatsrestaurang bestå av en försäljningsökning medan andra företag endast kan 

förlita sig på nationella indikatorer som bruttonationalprodukten, ränteläget och 

arbetslöshetsnivåer. (Shama 1993, Tuhkanen 2008) I de undersökta företagen kunde 

lågkonjunkturen upptäckas tidigt, även om informanterna inte kunde ana sig till hur pass 

omfattande lågkonjunkturen skulle bli. Hos Bilaffär Lähdemäki var de första tecknen på 

att något var på gång att konsumenterna i klartext sa att de inte vågade köpa en ny bil på 

grund av osäkerhet på arbetsplatsen. Dessa konsumenter uppenbarade sig redan under 

vårvintern 2008. Samtidigt såg även Käyttöauto att försäljningssiffrorna började dala för 

att vidare försämras till och med 15 september när lågkonjunkturen och bankkollapsen 

var ett faktum. Att räntorna och oljepriset steg tolkades redan tidigare hos Käyttöauto 

som att en konjunkturförändring var på kommande. Minskade försäljningssiffror under 

sommaren 2008 var på Rinta-Jouppis Bilaffär det slutgiltiga tecknet på att marknaden 

höll på att förändras, redan tidigare hade även små signaler setts. Speciellt Viitala 

framhöll att en snabb iakttagelse- och anpassningsförmåga är viktigt. Samtliga 

informanter höll det naturligt att först försöka identifiera lågkonjunkturens påverkan på 

företaget innan större anpassningar utfördes, kostnadsnivåerna ville de dock genast 

sänka. Som ett resultat av att ägarna i de undersökta företagen är med i de dagliga 

aktiviteterna kan konsumenternas åsikter snabbare kommuniceras vertikalt till den 
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strategiska ledningen. Bland annat Kotler och Caslione (2009a) samt Shama (1993) 

anser att detta underlättar för att de rätta besluten skall kunna fattas. När det gäller 

planering för framtiden ansåg ingen av informanterna att det i motsats till Ramirez et al. 

(2008) att det skulle gå att använda sig av detaljerad scenarioplanering inom 

bilbranschen. Rinta-Jouppi nämnde att han i huvudet har tankegångar om företagets 

framtida vägval men att det inte är möjligt att göra detaljerade planer i och med att 

branschen förändras snabbt.  

Det är heller inte möjligt att rakt av placera in de tre undersökta företagen i Miles och 

Snows (2003) organisationstyper. Företagen skulle möjligen kunna anses vara 

försvarare i och med att de satsar på en organisk tillväxt, dock är de samtidigt mera 

innovativa än det som Miles och Snow beskriver som typiskt för gruppen. Den 

organisationstyp som till större del stämmer in på Käyttöauto och Rinta-Jouppis Bilaffär 

är den förutseende i och med att de är på jakt efter nya marknadsmöjligheter det som 

dock inte stämmer in är att företagen till motsats från definitionen uppvisat goda 

ekonomiska resultat.  Vad som dock bör ses som positivt är att inget av företagen kan 

klassas som reagerare det vill säga att de inte förmår omstrukturera och fatta de 

relevanta besluten förrän detta är den sista utvägen. 

7.1.1 Konsumentbeteendet 

En orsak till att bilbranschen var intressant att undersöka var att bilköpet är ett såpass 

stort förvärv att konsumenter i många fall känner sig tvungna att senarelägga det när de 

drabbas av ekonomisk oro. Faktumet att bilbytet skjuts upp är helt i korrelation med de 

konsumentbeteendeförändringar Kotler (1976) samt Kotler och Caslione (2009a; 2009b) 

beskriver. Att Rinta-Jouppis Bilaffär till och med sett att vissa kunder skjutit upp bilars 

reparationer och service vittnar om att lågkonjunkturen verkligen mentalt hårt drabbat 

konsumenterna. Enligt Kotler borde istället reparationerna fungera som kompensation 

till ett nyförvärv. I motsats till snabbmatsbranschen som under lågkonjunkturen ser ett 

uppsving kan det konstateras att bilbranschen definitivt är en bransch som drabbas av 

konsumenters oro.  De konsumenter som under lågkonjunkturen lyckts behålla arbetet 

har i och med det låga ränteläget fått en större disponibel inkomst men som de tack vare 

oron inte är villiga att konsumera. För att använda sig av Viitalas ord är företagens 
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uppgift och samtidigt utmaningen att uppmuntra dessa konsumenter att fortsätta med sin 

konsumtion.  

Baserat på Kotlers (1976) åsikter tenderar konsumenter under en lågkonjunktur i större 

utsträckning välja secondhandprodukter samt att på egen hand utföra reparationer. Detta 

kunde hypotetiskt inom bilbranschen tolkas som att konsumenterna väljer att köpa 

begagnade bilar för att själv utföra reparationer på dessa. Dock vill jag hävda att 

konsumenternas minskade vilja för risktagande i kombination med att konsumenter 

enligt informanterna under kristider främst väljer att köpa starka varumärken ändå i de 

flesta fall har en större betydelse än den ekonomiska fördel som ett köp av en sämre 

begagnad bil kan innebära.  

Att konsumeter faktiskt skjuter upp bilbytet eller övergår till en begagnad bil är ett 

tecken på att konsumenterna blivit tvungna att omdefiniera sina värderingar till att 

motsvara deras nya ekonomiska verklighet. Detta är enligt Kotlers (1976) beskrivningar, 

se sidan 35, tecknet på att konsumenten genomgått hela transformationen från att 

slösaktigt ha spenderat i högkonjunkturen till övervägande och sparsam konsumtion i 

lågkonjunkturen. När innerfilén på matbordet bytts ut mot tonfisk kan det trots allt vara 

så att konsumenten vid ett bilbyte väljer att fortsätta med det trogna bilmärket som ett 

tryggt alternativ med låg risknivå. Detta samtidigt som konsumenter väljer bort kända 

varumärken till förmån för kedjors egna alternativ när det gäller till exempel mat. I och 

med att den totala nybilsförsäljningen 2009 minskade till 90 500 sålda bilar har många 

konsumenter helt i paritet med det förutspådda skjutit upp sitt bilköp. (Kotler & 

Caslione 2009; Söderholm 2010; Quelch & Jocz 2009) Att informanterna ser positivt på 

marknadsutveckling ger samtidigt förtroende inför framtiden även om de anser att också 

små negativa förändringar kan påverka uppgången starkt negativt. 

7.2 Risker med nedgång 

En positiv följd av att bilbranschen hårt drabbats av lågkonjunkturen är att riskerna med 

att företaget obemärkt övergår i en nedgång kraftigt reduceras i och med att 

lågkonjunkturen slog till tämligen abrupt. Enligt min mening har de undersökta 

företagen till stora delar kunnat undgå att ett större prestationsgap uppstått. 
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Prestationsgap är Weitzel och Jonssons (1989) benämning på skillnaden mellan vad ett 

företag i nedgång presterar och vad det skulle prestera ifall nedgången kunde 

motverkas. Visserligen har varken Rinta-Jouppis Bilaffär eller Bilaffär Lähdemäki tagit 

till permitteringar eller samarbetsförhandlingar för att anpassa sig till lågkonjunkturen. 

Här har således ett litet prestationsgap kunnat uppstå. Den goodwill som Rinta-Jouppis 

Bilaffär och Bilaffär Lähdemäki skapar med att inte göra personalnedskärningar 

kommer dock att få en större betydelse när lågkonjunkturen väl är över. Inte att 

förglömma är att uppsägningar alltid för med sig att företaget går miste om kompetens, 

som i värsta fall kan plockas upp av konkurrenterna.  

Vad som för Käyttöautos del dock bidrog till ett större prestationsgap var den onödiga 

permitteringen av verkstadspersonalen, det positiva var trots allt att den andra vågen av 

permitteringar helt kunde avblåsas. Givetvis har samtliga av de undersökta företagen 

mer eller mindre drabbats av vad som under normala förhållanden skulle kallas för kris 

och nedgång men under den extrema lågkonjunkturen har de trots allt klarat sig bättre 

än många andra konkurrenter. Denna aspekt är viktig att ta i beaktade beträffande 

fastställandet av lågkonjunkturens påverkan på de utvalda företagen. Käyttöauto 

upplevde 2008 en försäljningsminskning på 25 procent i likhet med Bilaffär Lähdemäki 

medan branschen som helhet backade med mellan 35 och 38 procent beroende på vad 

som räknas till normal. Att Rinta-Jouppis Bilaffär under året öppnade nya 

försäljningspunkter gör att en jämförelse i detta fall inte är möjlig men prestationen var 

betydligt bättre än branschen i helhet.  

För att placera in företagen i Weitzel och Jonssons figur över företags nedgång (figur 3, 

sidan 18) är det inte korrekt att påstå att företagen skulle ha kunnat undgå en nedgång 

genom att genast ha reagerat till det förändrade konsumentbeteendet. Viitala 

poängterade speciellt svårigheten med att fatta beslut gällande samarbetsförhandlingar 

samt att det sköts upp flera gånger. Företagen har därmed definitivt befunnit sig i det 

första skedet av nedgång, nämligen blindhet. Att samtliga utvalda företag är ägarstyrda 

och att framförallt Rinta-Jouppis Bilaffär har en låg organisation möjliggör att 

kundernas reflektioner om konsumtionsoron snabbt når den strategiska ledningen. Även 

om Viitala antydde att han anade de första varningssignalerna då oljepriset sköt i höjden 

och räntorna steg samt Snickars att kunderna började uppvisa rädsla för framtiden i 
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början av 2008 var det inget av företagen som kunde tro att lågkonjunkturen skulle slå 

till så hårt som den gjorde. I och med att samtliga vittnar om att de kände signaler redan 

innan försäljningssiffrornas nedgång vore det fel att hävda att företagen drabbades av 

nedgång enbart som ett resultat av att de inte hade de rätta verktygen för att fånga upp 

förändringen. Den största orsaken var att ledningarna ville ha mera information om vart 

konjunkturen var på väg, vilket även överensstämmer med Weitzel och Jonssons 

modell. I och med avvaktandet har företagen således även befunnit sig i det 

overksamma stadiet av nedgången. Här kan Käyttöauto fungera som ett bra exempel på 

den analysförmåga som Weitzel och Jonsson beskriver som en lösning till att ta 

företaget ur nedgången. Käyttöauto kunde identifiera att det bland importörerna fanns 

ett betydande överutbud av nya bilar. Genom att snabbt frigöra kapital från det egna 

lagret av begagnade bilar samt att använda sin starka kassa kunde företaget genom sitt 

snabba handlande köpa in nya bilar förmånligt. Anpassningen medförde att företaget 

kunde göra ett betydligt bättre resultat än vad som annars vore fallet även om de inte 

helt kunde återgå till den ursprungliga. Gunther och MacMillan (2009) påpekar att en 

förutsättning för att företag skall ha en möjlighet till återhämtning är att företagskulturen 

tillåter misstag så länge de är billiga. Viitala erkänner att en risk med att köpa upp stora 

bilpartier är att bilarnas egenskaper inte motsvarar det kunderna vill ha men att riskerna 

i detta fall inte översteg möjligheterna. Enligt min mening har inget av företagen under 

rådande lågkonjunktur sjunkit så lågt att de skulle ha kommit in i det tredje skedet av 

Weitzel och Jonssons modell felaktig handlig, detta förutsatt att lågkonjunkturen inte 

gör ytterligare en djupdykning. 

7.3 Strategier  

Teoretiskt kan det vara möjligt att helt och hållet undgå en lågkonjunktur. Vad 

undersökningen dock visar är att den lågkonjunktur som 2008 drabbade världen och 

Finland var så pass kraftig att undvikandet i praktiken ter sig omöjligt. Dock är det värt 

att komma ihåg att branscher drabbas olika. Bilföretagens målsättning förändras således 

till att prestera bättre än konkurrenterna och branschen som helhet. Att i bilbranschen 

peka på några specifika åtgärder som introducerats enbart på grund av lågkonjunkturen 

är i och med att marknaden i övrigt även ständigt förändras svårt. Skattereformen 2008 
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är endast en sådan annan förändring. Eftersom företag ej heller ställs inför enskilda 

utmaningar utan en kombination av flera är det till denna dynamik företagen måste 

kunna anpassa sig.  

Det går att identifiera delar av Porters (1998) tre generiska strategier (figur 4, sidan 26) 

hos de tre undersökta företagen. Käyttöauto har med hjälp av sin goda kassa lyckats 

skapa sig en kostnadsfördel genom det kostnadsledarskap möjligheten till förmånliga 

inköp gav. Även om Porters definition på kostnadsledarskap utgår från att det endast är 

ett företag på marknaden som kan vara kostnadsledare. I och med att bilbranschen är 

speciell på så sätt att det är importörerna som beviljar de enskilda bilaffärerna agenturer 

betyder det att de direkta konkurrenterna inte har möjlighet att erbjuda samma 

bilmärken. Därmed konkurrerar bilaffärerna med olika produkter i samma produktklass 

vilket enligt min tolkning leder till att det på marknaden kan finns utrymme för flera så 

kallade kostnadsledare. Bilaffär Lähdemäki har i sin tur mera fokuserat på en smal 

marknad genom differentieringsfokus när de i förstahand vill betjäna de befintliga 

kundernas totala behov i allt från bilköpet till hela verkstads- och serviceprocessen. 

Porter nämner att företaget bör fokusera på enstaka segment för att lyckas med 

fokusstrategin. I Bilaffär Lähdemäkis fall har den största delen av nybilsförsäljningen 

under lågkonjunkturen gått till personer över 50 år med ekonomin under kontroll. Även 

om säkerligen såväl Käyttöauto som Bilaffär Lähdemäki har god kundbetjäning är min 

tolkning att Rinta-Jouppis Bilaffär satsat på den breda marknaden genom differentiering 

av en god betjäning. Att Rinta-Jouppi anser att konkurrenskraftiga priser även är en del 

av den goda betjäningen är samtidigt värt att notera. Även företagets 2 000 euros 

kampanj har fungerat som en differentieringsgrund i och med att den gett konsumenter 

möjlighet att enkelt byta bort den gamla bilen vilken många andra bilaffärer inte ens vill 

höra talas om. Alla dessa aspekter går säkert på ett eller annat sätt att hitta i samtliga tre 

företag men på basis av undersökningen har de kommit till ytan på det nämnda sättet. 

7.3.1 Värdeinnovationer 

Kim och Mauborgne (2005) menar att företag måste flytta fokus från konkurrenterna till 

kunderna för att ha en möjlighet att skapa ett kundupplevt värde och i förlängningen 

även en blue ocean. Bilaffär Lähdemäki har till vissa delar försökt skapa kundupplevt 
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värde genom tillämpningen av Snickars Snöboll. Bilaffär Lähdemäki har på så sätt valt 

att betona kundrelationen som helhet och göra det enkelt för kunden. Samtidigt har inget 

av företagen helt och hållet vågat släppa fokus från konkurrenterna i och med att de 

upplever att priset är en så betydande faktor i konsumentens köpbeslut. En förklaring till 

att företagen känner sig tvungna att bevaka konkurrenterna kan vara att de inte enbart 

konkurrerar med andra bilmärken utan även med andra bilaffärer med samma 

representation på andra orter. 

Företagen skapar för tillfället kundvärde men de uppfyller inte Kim och Mauborgnes 

(2005) definitionen på en värdeinnovation. Som en följd av detta finns det således 

teoretiskt sett på marknaden outnyttjat potential till att göra bättre resultat i och med att 

värdeinnovationen såväl ökar kundvärdet som minskar kostnaderna. Viitala ansåg att 

det skulle vara bra att kunna frigöra sig från konkurrenterna men att det i verkligheten är 

ytterst svårt att hitta innovationer som andra bilaffärer inte har. Till vissa nivåer kan 

Rinta-Jouppis Bilaffärs 2 000 euros kampanj även tolkas som en värdeinnovation trots 

att den i huvudsak fungerar i marknadsföringssyfte. Kampanjen kan dock inte anses 

vara kostnadseffektiv i och med att Rinta-Jouppi vittnade om att många affärer inte har 

möjlighet att uppfylla de utsatta ekonomiska kraven. Andra fördelar i form av 

sysselsättning för personalen samt intäkter från försäljning av finansiering och 

försäkringar gör dock att kampanjens helhet blir bättre.  

Framtiden för bilbranschen blir intressant i och med att de flesta företag gått genom 

lågkonjunkturen med hjälp av att sänka priser, detta samtidigt som samtliga informanter 

vittnar om att priset har en ytterst stor betydelse och att prispremium samt prishöjningar 

knappast är möjliga. Genom en blue ocean-strategi och en värdeinnovation skulle det 

vara möjligt att frångå det faktum att nybilsförsäljningen mer eller mindre finns till för 

att reservdelsförsäljningen och verkstäderna i framtiden skall lyckas hålla full 

beläggning. 

7.3.2 Segmentering 

Ingen av informanterna nämnde att företagen till större utsträckning segmenterat 

marknaden utgående från hur konsumenter reagerar till den ekonomiska oron. Även om 
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detta är fallet är det möjligt att se hur företagens anpassningar har påverkat de fyra 

segment som Quelch och Jocz (2009) identifierat.  Quelch och Jocz nämner att 

konsumenter under en lågkonjunktur snabbt kan förflytta produkter mellan de olika 

nivåerna av nödvändighet. På samma sätt kan bilens behov graderas från oumbärlig till 

umbärlig i takt med att konsumentens ekonomiska och mentala situation förändras. 

Utgående från Quelch och Jocz segmenteringsmodell, figur 7 på sidan 39, och det 

empiriska resultatet har en anpassning till bilbranschen gjorts i figur 11. 

 

 

Figur 11. De nya konsumentsegmenten anpassade till bilbranschen (Baserat på Quelch & Jocz 

2009:56 samt undersökningen, egen översättning och tolkning). 
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de konsumenter som anser sig klara sig utan en bil i och med lågkonjunkturen helt 

kommer att tappa intresset för att köpa bil. De konsumenter inom segmentet som redan 

har en bil eller som är i behov av en bil kommer i mån av möjlighet att försöka skjuta 

upp köpet så tillvida den gamla bilen inte helt har gått sönder och måste ersättas. Vid 

små bilproblem kan gruppen i enlighet med Rinta-Jouppis observationer till och med 

skjuta upp reparationerna och bilservicen. För den del av segmentet som anser att bilen 

är oumbärlig är billigare alternativ och substitut viktiga. Snickars nämnde att yngre och 

framför allt de konsumenter som sedan tidigare har krediter övergått till att istället för 

att köpa en ny bil köpa en begagnad med förlängd kredittid. Skoda kan även ses som ett 

märke som fungerat som ett alternativ till ett dyrare bilmärke i de fall konsumenten inte 

velat övergå till begagnade bilar. Rinta-Jouppi nämnde att Skoda under en längre tid 

attraherat kunder från bland annat Audi och Volkswagen. Under 2009 var Skoda 

tillsammans med BMW de enda bilmärken som lyckades utöka antalet sålda bilar 

(Söderholm 2010). 

Att bilar under lågkonjunkturen marknadsförts och sålts genom att på köpet erbjuda 

tilläggsutrustning kan vara en metod för att få tveksamma kunder att fatta ett köpbeslut. 

Enligt Quelch och Jocz (2009) indelning anser inget av segmenten att konsumtionen av 

vardagslyx skall avslutas, endast på sin höjd kraftigt minskars. I det segment där flest 

personer finns de drabbade men tålmodiga minskar konsumtionsfrekvensen av 

vardagslyx och de övergår istället till att konsumera lyx som ger ett värde. Om 

företagen således kan erbjuda kunden ett större värde genom exempelvis bekvämare 

bilsäten är detta ett argument som biter på gruppen. Att segmentet även består av många 

olika personligheter som kommer från olika inkomstklasser med den gemensamma 

nämnaren arbetslöshet gör att det inom segmentet finns en stor bredd. De konsumenter 

som inte attraheras av tilläggsutrustningserbjudandet kommer troligtvis att skjuta upp 

bilbytet och föredra reparationer, samtidigt som nya bilar skall sakna finesser vilket 

leder till ett lägre pris. I och med reparationerna har företag som Bilaffär Lähdemäki 

möjlighet att genom en fungerande Snöboll kunna få intäkter av kunderna trots att de 

inte lyckas sälja nya bilar åt konsumenten. För de konsumenter som finns inom 

segmentet avbryter konsumtionen och drabbade men tålmodiga vilka anser att bilen är 

överflödig kan situationer uppstå där konsumenten säljer och avstår från sin bil, 

isynnerhet i hushåll som har flera bilar. Käyttöautos strategi att kunna erbjuda sina bilar 
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relativt sett billigare har attraherat de drabbade men tålmodiga, vilka är på jakt efter 

favoritmärken till ett billigare pris.  

Bilaffär Lähdemäkis nybilsförsäljning har till stora delar bestått av och hållits uppe av 

segmentet bekväma i situationen. Enligt Snickars har dessa till betydande del utgjorts av 

konsumenter som är över 50 år i och med att de äldre i större utsträckning har sin 

ekonomi under kontroll med en låg skuldbörda. Fastän en bil av segmentet skulle 

kategoriseras som umbärlig är de trots detta med hög sannolikhet beredda att köpa en ny 

bil med samma intervall som tidigare, lågkonjunkturen till trots. Segmentets impulsköp 

är det som minskar. Senareläggningar uppstår under den tid konsumenten för 

prisförhandlingar med företaget, i de fall konsumenten upplever sig få bättre kvalitet till 

samma pris kan prisförhandlingar undvikas. Därmed är tilläggsutrustningskampanjerna 

även till fördel inom denna grupp. Märkeslojaliteten är den som har störst inverkan på 

försäljningen bland de som anser bilen vara oumbärlig.  

Även de konsumenter som finns i segmentet lev livet i dag kommer i huvudsak att 

påverkas av märkeslojaliteten när det gäller köp av bil. Eftersom segmentet är starkt 

livsstils- och upplevelsebetonat och föredrar konsumtion framom investeringar kan 

detta utgöra att bilköpet kan senareläggas ifall det rätta erbjudandet inte dyker upp. 

Även i de fall som bilen räknas som umbärlig kommer konsumenterna att byta ut den 

gamla bilen i och med att bilägandet är ett tecken på status. De som sedan tidigare inte 

är bilägare kommer troligtvis att bli mera skeptiska till ett bilköp i och med att de 

uppskattar bekymmerslösheten i att inte äga en bil .  

7.4 Marknadsföringsmix  

Till de mest traditionella metoderna för att se på marknadsföringssatsningar hör 

marknadsföringsmixen, även kallat 4P. Undersökningen visade att det var genom dessa 

fyra variabler som bilaffärerna i huvudsak anpassat sin verksamhet. 
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7.4.1 Produkt 

När det gäller produkter eller rättare sagt i detta fall bilarna har den överlägset största 

faktorn som lett till en förändring varit bilskattereformen som skedde i januari 2008. 

Samtliga informanter ansåg att kunderna i och med detta är villiga att köpa bilar med 

mindre motorer och lägre förbrukning. En intressant aspekt som påpekades var att 

beteendeförändringen i själva verket beror på konsumenternas sparsamhet och inte på 

att de ekologiska värderingarna skulle ha blivit starkare. Att konsumenter allmänt under 

en lågkonjunktur är på jakt efter produkter som är tillförlitliga, hållbara och är av bättre 

kvalitet stämmer överens med informanternas uttalanden om att det är de stora 

bilmärkena som under lågkonjunkturen kan locka till sig kunder.  

Snickars i synnerhet resonerade även om att produktutvecklingen av nästa generations 

bilar tagit fart i och med lågkonjunkturen, framför allt gällande elbilar. DeDee och 

Vorhies (1998) kan visa att ständiga produktutveckligs satsningar kommer att ha en 

positiv påverkan på det långsiktiga resultatet. Även om de undersökta bilaffärerna inte 

har inflytande på biltillverkarnas produktutveckling är de i stort beroende av den för att 

även i framtiden ha bilar att sälja. Snickars vision om att hälften av de sålda bilarna år 

2020 är elbilar medför givetvis även ett förändringsbehov hos bilaffärernas 

stödfunktioner och en möjlighet att utveckla verksamheten. Således är det även 

nödvändigt för den enskilda bilaffären att redan nu börja planera för dessa möjligheter 

för att kunna vara beredd när introduktionen på allavar tar fart inom några år. 

En av de speciella egenskaper som finns inom bilbranschen är att företagen samtidigt 

som de hela tiden försöker sälja nya och begagnade bilar tar begagnade bilar i byte och i 

vissa fall till och med köper upp bilar av konsumenter. Rinta-Jouppi nämner att 

försiktighetsåtgärder är viktiga i och med att konsumentskyddet i Finland är starkt och 

att företaget således måste ha koll på vad som säljs då de ger garantier. Även hos 

Bilaffär Lähdemäki har försiktighetsåtgärder vidtagits för att kunna minska risken för 

kostnader, bland annat har företaget aktivt gått in för att i första hand ta österbottniska 

bilar i byte. Detta efter att företaget enligt erfarenhet sett att dessa bilar är bättre skötta, 

framför allt föredras finländska bilar framför privatimporterade.  Överlag har Bilaffär 

Lähdemäki även börjat utföra noggrannare kontroller på de bilar som byts in.  
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Som en följd av en kombination av såväl lågkonjunkturen som skattereformen har de 

större terrängbilarnas efterfrågan minskat kraftigt. Viitala menar att även om företaget 

inte avslutat försäljningen av dessa bilar är det en klass som fått mindre försäljningsstöd 

av företaget. Han framhöll att försäljningen av mindre terrängbilar däremot sett en 

positiv utveckling tack vare den kalla vintern 2010. Detta kan ses som ett tecken på att 

företagen måste ha ett fungerande produktutbud och kan inte enbart satsa på vissa typer 

av produkter även om majoriteten av konsumenterna förändrat sitt beteende i en viss 

rikting.  

7.4.2 Pris 

När det gäller olikheter mellan de anpassningar som presenterats i den tidigare 

forskningen och vad de undersökta företagen förverkligat är det kring prisstrategierna 

de största skillnaderna finns. Samtliga informanter ansåg att priset har en stor betydelse 

för att en affär överhuvudtaget skall kunna uppstå. Konkurrensen som enligt Snickars 

föranlett att det inom en bilklass inte går att konkurrera med en bil som är 2 000–3 000 

euro dyrare, detta betyder således att bilens pris även i normala konjunkturer behöver 

hållas på samma nivå som de konkurrerande alternativen för att märkets image och 

betjäningen skall kunna påverka konsumenten. Viitala ansåg även han att det är lättare 

att sälja bilar som har rätt pris förutsatt att företaget i övrigt sköter sig. Att Rinta-Jouppi 

dessutom betonar att betjäningen måste fungera men att priset samtidigt är en viktig del 

av betjäningen visar att det slutligen är helheten som är avgörande även om priset är 

viktigt för kunderna och för att en affär skall uppstå. Bland annat Köksal och Özgül 

(2007) samt Le och Nhu (2009) anser att företag under en lågkonjunktur inte bör sänka 

produktpriser med hänsyn till att den långsiktiga vinsten då kommer att bli sämre och att 

konsumenterna kommer att motverka prishöjningar när väl lågkonjunkturen är över. 

Kotler och Caslione (2009b) varnar till och med för att försäljarna kan sätta sig emot 

framtida prishöjningar. Snickars intygar att det är omöjligt att efter en prissänkning 

kunna genomdriva en höjning om det inte tydligt framgår att sänkningen enbart är 

tillfällig i en kampanj. Att Snickars även ansåg att priset på nya bilmodeller i framtiden 

ej heller kommer att höjas är dilemmat mellan de förverkligade prisstrategierna och de 

som i litteraturen förespråkas total. Kotler och Caslione (2009b) nämner att fortgående 
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rabatter som pågår över 30 procent av tiden kommer att leda till att kunders 

tillförlitlighet till företaget och produkterna kommer att minskas. Trots dessa risker har 

de undersökta företagen, Käyttöauto och Rinta-Jouppi i synnerhet, valt att rikta in sig på 

låga priser. 

Käyttöauto har använt sig av pressade priser som sin huvudsakliga strategi. Företaget 

har lyckats sänka priserna genom att göra stora och framförallt förmånliga inköp. Att 

inom bilbranschen sänka priserna är den strategi som företagen måste ta till för att ha en 

chans till försäljningsvolymer. Med denna trend kommer branschen således att stå inför 

en framtid med allt lägre priser, vilket naturligtvis kommer att medföra nya utmaningar. 

Trots att utvecklingen gått mot att en större del av bilarnas utrustning kommer som 

standard menar Snickars att försäljaren genom att få till stånd tilläggsförsäljning som 

aluminiumfälgar har möjlighet att skapa företaget en större marginal. Bilarnas 

marginaler har för tillfället pressats till en mycket låg nivå medan det på 

tilläggsförsäljningen fortfarande finns större marginaler. 

Medan Käyttöauto i större utsträckning än tidigare försökt rikta in sig på att göra 

förmånligare inköp har Rinta-Jouppis Bilaffär poängterat effektiviteten och lyckats hålla 

så många personer som möjligt aktiva med kundkontakter och försäljning. Bägge dessa 

strategier har föranlett att företagen lyckas hålla bilpriserna låga. Priskonkurrensen på 

den lokala marknaden där samtliga tre bilaffärer verkar tar sig uttryck i att Käyttöauto 

och Rinta-Jouppis Bilaffär är de som har möjlighet att ständigt pressa priset medan 

Bilaffär Lähdemäki till viss mån är tvungen att följa efter. Bilaffär Lähdemäkis intäkter 

kommer således i relation till de andra i mindre del från bilförsäljningen meden 

reservdels- och service försäljningen utgör den viktigare inkomstkällan.  

Köksal och Özgül (2007) förespråkar att företagen under en lågkonjunktur skall satsa på 

att erbjuda kunder tilläggsvärde framom fördelaktiga kreditvillkor för att ro hem affärer. 

För företag som på egenhand finansierar och ger betalningstider är detta värt att notera. 

Dock finns det inom bilbranschen särskilda kreditgivare som specialiserat sig på 

bilfinansiering och därmed fungerar bilaffärerna i detta fall enbart som förmedlare av 

krediter. Samtliga informanter nämnde att kreditvillkoren under lågkonjunkturen 

snarare blivit hårdare samtidigt som kravet på handpengens storlek växt. Att företagen 
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enbart förmedlar finansieringen medför såväl för- som nackdelar. En av fördelarna är att 

bilaffären inte behöver ta på sig risken att kunden inte kan förmå betala bilen, Rinta-

Jouppi nämnde dock att finansiärernas kreditförluster hittills varit relativt små. Till 

nackdelarna hör att det efter en förhandling slutligen varken är kunden eller bilaffären 

som avgör affären. Den absolut största fördelen med finansieringen är som såväl Rinta-

Jouppi som Snickars nämnde att det tillför företaget ytterligare en inkomstkälla. 

Snickars vittnar även om att konsumenterna i många fall väljer en förlängd kredittid 

vilket kan fungera i praktiken så att kunden får samma produkt som tidigare men till ett 

lägre pris, i varje fall blir månadsraterna lägre. Ang et al. (2000) nämner som en 

prisstrategi att sälja samma produkt till ett lägre pris, medan den andra prisstrategin 

enligt dem är att erbjuda en bättre produkt till oförändrat pris. 

7.4.3 Plats 

När det gäller försäljningsplatser inom bilbranschen har de undersökta företagen inte 

gjort förändringar specifikt med tanke på lågkonjunkturen. Käyttöauto fattade 

investeringsbeslut om nybyggnationer redan inför lågkonjunkturen, något som Viitala 

ansåg vara viktigt. Ett beslut som inte skulle ändras även om de hade haft information 

om att lågkonjunkturen var på kommande, investeringarna gjordes för framtiden. Rinta-

Jouppis Bilaffär har utökat sitt försäljningsnät under lågkonjunkturen. Till vissa delar 

kan detta även relateras till lågkonjunkturen i och med att konkurrenter tvingats sluta 

och Rinta-Jouppis Bilaffär fått möjlighet att överta agenturerna. Men i och med att 

bilhandeln kräver stora investeringar i försäljningslokaliteter har det i de befintliga 

bilhallarna inte skett större förändringar än ansiktslyftningar.  Rinta-Jouppis Bilaffär 

kommer att genomföra tillbyggnader under 2010 medan Käyttöauto färdigställde de 

senaste tillbyggnationerna under 2009. Bilaffär Lähdemäkis investeringar i en helt nya 

verkstads- och reservdelsutrymmen som färdigställdes strax innan lågkonjunkturen gav 

dem möjlighet att på ett effektivare sätt förverkliga kundförhållandets alla delar. Kotler 

och Caslione (2009a) anser att företag med god ekonomisk grund bör utnyttja detta för 

att kunna stå starkare såväl under lågkonjunkturen som efter att uppgången kommit 

igång. Såväl Viitala som Rinta-Jouppi ansåg att lågkonjunkturen var en god tidpunkt för 

investeringar dels på grund av det fördelaktiga ränteläget och de lägre 
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investeringskostnaderna men även för att stå redo när konjunkturen väl vänder. 

Trots lågkonjunkturen och andra omständigheter har den överlägset största förändringen 

som skett inom bilbranschen varit att Internets betydelse ökat markant. I och med att 

konsumenterna hittar information om bilarna på Internet har även en viss del av 

försäljningen förflyttats från bilhallen till e-post och telefonkorrespondens. Som en 

effekt av att konsumenterna hemma kan förbereda sig och bekanta sig med utbudet på 

ett helt annat sätt än tidigare har de kunder som kommer till bilhallen en större 

benägenhet att göra en affär (Snickars). Därmed kan vare sig den fysiska bilhallen eller 

ett närvarande på Internet åsidosättas, utan dessa skall ses som varandras komplement. 

Internet har även resulterat i att konsumenterna är redo att resa en längre sträcka när de 

hittat en intressant bil, således har bilaffärernas marknadsområde vidgats.  

7.4.4 Promotion 

Inom bilbranschen och speciellt vid nybilsförsäljning är importörerna delaktiga i bilars 

promotion och reklam. Beroende på tillverkare och importör tar samarbetet mellan 

bilaffären och importören olika skepnader. I Bilaffär Lähdemäkis fall är fördelningen 

den att importören i huvudsak svarar för att skaffa nya kunder medan bilaffären riktar in 

sig på att underhålla den gamla kundkretsen. Nya kunder ligger som främsta fokus 

under lanseringar av nya bilmodeller. Bilaffärerna erhåller även marknadsföringsstöd av 

importörerna vilket enligt Rinta-Jouppi oftast är knutet till försäljningsvolymerna, han 

nämner även att en del importörer har reducerat sina marknadsföringssatsningar som en 

följd av lågkonjunkturen.  

Samtliga informanter uppgav att de två största utgiftsposterna för bilaffärer är 

personalkostnader och marknadsföringskostnader. När det gäller att förändra dessa 

variabler har de tre företagen valt olika tillvägagångssätt. Rinta-Jouppis Bilaffär är det 

enda företag som vare sig minskat marknadsföringsbudgeten eller personalkostnaderna. 

Käyttöauto har reducerat marknadsföringsbudgeten med 30 procent och sagt upp 

personal medan Bilaffär Lähdemäki till vissa delar reducerat marknadsföringsbudgeten 

och fått minskade personalkostnader genom att några försäljare frivilligt valt att sluta. I 

motsats till vad företagen förverkligat har Roberts (2003) kunnat peka på att en under 
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lågkonjunkturen utökad promotionsbudget leder till att företaget kommer att uppvisa ett 

bättre resultat än i de fall budgeten hålls oförändrad eller sänks. Här kan det dock vara 

relevant att även reflektera över hur pass stor inverkan lågkonjunkturen har haft på 

konsumenternas konsumtionsvanor. Som sågs i figur 6 på sidan 38 störtdök 

förtroendeindikatorn i och med lågkonjunkturens introduktion. Såväl Viitala som Rinta-

Jouppi intygade svårigheten med att fatta beslut om personalnedskärningar. Att 

Käyttöauto även verkställde personalnedskärningar är således snarare ett tecken på 

situationens allvar än ett tecken på enbart en inbesparning, i och med att ingen av 

informanterna visste att det inte skulle vara möjligt att undgå lågkonjunkturen. 

Bland annat Kotler och Caslione (2009a) menar att det i promotionsbudgeten mycket 

väl kan finnas utrymme för inbesparningar men att dessa inte på något sätt skall drabba 

de olika beståndsdelarna på samma sätt. Att Bilaffär Lähdemäki kraftigt minskat 

Saabreklamen kan ses som en sådan riktad åtgärd. Att fortsätta göra reklam i gammal 

takt var omotiverat i och med att efterfrågan på nya Saabbilar kraftigt minskade som en 

följd av att tillverkarens framtid under lågkonjunkturen var oviss. Trots att den 

rekommenderade strategin är att inte minska reklamen kan det i reklambarometern 

konstateras att även den allmänna trenden varit att reducera reklamen. 

Reklambarometern visar dock att 2009 års reklamsatsningar i allmänhet förflyttats från 

opersonliga media till mera personliga kanaler. Samtliga informanter var överrens om 

att den viktigaste reklamkanalen för bilbranschen fortfarande var tidningar och tryck, 

medan Internet är en växande kanal där kunderna hittar viktig information om 

bilmodellerna. I varje fall de undersökta företagen och kanske även bilbranschen som 

helhet skiljer sig således från andra annonsörer i och med att dagstidningsannonseringen 

under 2010 förutspåddes minska i och med att barometersaldot är -29 och den totala 

motorfordonsreklamen ökat med 5,9 procent under mars 2010. Rinta-Jouppis Bilaffär 

omplacerade under lågkonjunkturen en större del av reklamsatsningarna till portaler och 

banners på Internet, detta samtidigt som Rinta-Jouppi ansåg att tidningsreklamen är det 

bästa sättet att locka kundströmmar till hemsidan och att bannrarnas effektivitet håller 

på att minska. Rinta-Jouppi nämnde att även tidningsreklamens effektivitet minskat men 

att anledningen till att företaget valt att fortsättningsvis satsa på tidningar var relaterade 

till att de skulle få en sämre förhandlingsposition med tidningshusen ifall de gjorde en 

reducering. Rinta-Jouppi ansåg i enlighet med Kotler och Caslione (2009) och Mckee 
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(2008) även att det var viktigt att behålla en stor andel av bilbranschens totala 

reklambudskap. Hos Käyttöauto har inbesparningar i reklamsatsningar uppstått i och 

med att de valt att koncentrera annonseringen till de lokala huvudtidningarna för att 

lämna bort överlappningar och ineffektiva tidningar. Denna åtgärd får även understöd 

av Rinta-Jouppi. Genom rationaliseringen kunde Käyttöauto reducera 

reklamkostnaderna med 30 procent. Även bilaffär Lähdemäki minskade i allmänt sina 

reklamsatsningar men anpassade dem så att minskningen påverkade Opel minst, vilket 

ansågs ha de bästa förutsättningarna för att lyckas. 

Beträffande annonsernas innehåll ansåg informanterna det viktigaste vara att annonsen 

finns, det vill säga att bilaffären får synlighet. Viitala ansåg att varan i relation till priset 

var viktigt medan Rinta-Jouppi påpekade att annonsen var viktig för att skapa intresse 

för att besöka hemsidan där alla bilar finns presenterade. Snickars påminner om att 

annonseringen och försäljningen under lågkonjunkturen gått i en riktning mot flera 

kampanjer, vilket från kundens synvinkel lett till bättre erbjudanden och mindre 

marginaler för företagen. Rinta-Jouppi anser kampanjerna vara ett bra sätt att kunna få 

konsumenterna övertygade till att fortsätta konsumera.  

Den personliga försäljningen har i och med lågkonjunkturen förändrats så tillvida att 

försäljarna har mera tid åt varje kund. Snickars tror att kundbetjäningen på så sätt blivit 

bättre och Rinta-Jouppi poängterade samtidigt även att försäljarna blivit tvungna att 

kämpa hårdare för att ro hem affärer. Lagandan bland försäljarna har hos Bilaffär 

Lähdemäki blivit tätare när de tillsammans försökt kämpa vidare. Kotler och Caslione 

(2009b) anser att lagandan är ett av de delområden som ledningen kan utveckla för att 

under lågkonjunkturen underlätta försäljarnas arbete. Ett annat delområde som Kotler 

och Caslione förespråkar är att grundlönerna bör skyddas för att i alla fall inte 

ytterligare sänka motivationen. Rinta-Jouppi var inne på samma bana när han ansåg att 

försäljarna bör ha en tillräcklig grundlön för att det inte skall uppstå onödig konkurrens 

mellan försäljarna som i sin tur påverkar kundbetjäningen negativt. Även om trenden 

inom bilbranschen har varit att en större del av affärerna till vissa delar inte görs i 

bilhallen påpekar Kotler och Caslione (2009b) att den personliga kontakten bygger 

förtroende som speciellt under en lågkonjunktur underlättar affärer. Snickars ansåg att 

ett starkt kundförhållande var det viktigaste i att få såväl nya som begagnade bilar sålda. 



104 

 

Tiden som försäljarna underhandlar med kunden har enligt Snickars under 

lågkonjunkturen inte påverkats utan är i likhet med tidigare mest beroende på vad 

kunden är intresserad av och vem kunden är. 

7.5 Undersökningens validitet  

Validitet innebär att undersökningen mäter det den är avsedd att mäta samt att 

irrelevanta ting inte kan påverka resultatet (Wallén 1996:65). Enligt Patton (1990:14) 

hänger validiteten i en kvalitativ undersökning på forskaren i och med att han utgör det 

instrument genom vilket all information samlas in. Erfarenhet av kvalitativ forskning är 

därmed till nytta för att kunna uppnå validitet och därigenom även trovärdighet. Kvale 

och Brinkmann (2009:366) tillägger även att kvaliteten på forskarens tidigare forskning 

har en stor betydelse när det gäller validiteten för en undersökning. Personligen har jag 

sedan tidigare erfarenhet av att utföra kvalitativa forskningsintervjuer. Metoden har 

under min studietid använts såväl i kandidatavhandlingen som i andra arbeten vilka gett 

goda resultat. Jag anser mig således behärska datainsamligsmetoden väl.  

Kvale och Brinkmann (2009:267) menar att en undersöknings validitet inte är något 

som enbart kan studeras i efterhand utan är något som måste genomsyra hela 

forskningsprocessen. Den fortgående valideringen består av sju delmoment nämligen 

tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. 

Tematiseringen innebär att den presenterade tidigare forskningen bör vara logiskt utvald 

och sammanfalla med forskningssyftet. I avhandlingens första till femte kapitel ges en 

bred förståelse till detaljhandelns nödvändiga lågkonjunkturanpassningar, vilket även 

eftersträvades såväl i problemdiskussionen som i syftet. Planeringen syftar till att en 

riktig och tillräcklig intervjudesign som leder till att en relevant metod används. 

Tidpunkten för insamlandet av den empiriska informationen förlades till mars 2010 med 

avsikten att informanterna till en viss del skulle kunna se tillbaka på den tid då 

lågkonjunkturen var som mest akut men samtidigt fortfarande var aktuell. 

Informanterna kontaktades i god tid före intervjutidpunkten och hade således tid att 

mentalt förbereda sig. Validiteten under Intervjun bestäms av informanternas förmåga 

att ge tillförlitliga svar och att forskarens anlag för att fånga upp all information. Att 

informanterna i många frågor var helt ense och att de i många fall gav mycket 
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uttömmande svar på frågorna bör tolkas som att kravet på informanternas tillförlitlighet 

uppfyllts. Samtliga intervjuer spelades in vilket gjorde att jag under intervjuerna kunde 

ställa följdfrågor för att få de uttömliga svaren, jag anser även att detta medförde att 

risken för missförstånd kunde minimeras. Utskriftens validitet är beroende på huruvida 

översättningen från talspråk till skriftspråk är korrekt. I och med att två av intervjuerna 

utfördes på finska valde jag att vid utskriften samtidigt översätta dessa till svenska i 

syfte att få ett datamaterial som enklare kunde analyseras. Vid analysen återvände jag 

till inspelningarna för att på vissa uttalanden säkerställa att översättningarna blivit 

korrekta. Även om denna översättning medförde att direkta citat inte kan användas från 

intervjuerna var detta en betydligt bättre lösning än att be informanterna tala annat än 

sitt modersmål. Analysen uppfyller validitetskraven om de dragna slutsatserna är logiskt 

hållbara. Enligt min mening är analysen logiskt hållbar i och med att den empiriska 

informationen till stora delar sammanfaller med den tidigare forskningen, även att 

analysen är motiverande förklarar logiken. Denna diskussion fungerar som validering 

för undersökningen i och med att ett resonemang kring vilka valideringsformer som är 

relevanta förs. Rapportering syftar till att den givna redogörelsen av undersökningens 

huvudresultat är valid. Läsaren ges i avhandlingen en god inblick i hur undersökningen 

utförts och en gedigen redogörelse av resultatet vilket bygger förståelsen för de dragna 

slutsatserna.  Slutsatsen av denna diskussion är därmed att undersökningen uppfyller de 

krav på validitet som Kvale och Brinkmann (2009:267) fastställt på 

intervjuundersökningar. 

7.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär strängt taget att en undersökning om den görs på nytt kommer att 

uppvisa samma resultat oberoende av vem som utför undersökningen, med andra ord att 

den saknar slumpmässiga fel (Wallén 1996:66). Reliabiliteten är även måttet på 

mätinstrumentets tillförlitlighet och entydighet. Eftersom en kvalitativ undersökning 

inte strävar till att mäta en viss företeelses kvantitet utan vill upptäcka flera olika 

kvaliteter har metoden inte på samma sätt ett mätproblem som den kvantitativa metoden. 

Forskaren bör dock få läsaren att förstå hur data kunnat samlas in och sammanfattas 

med hjälp av metoden, det vill säga att undersökningen har intersubjektivitet.  För att 
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uppnå intersubjektivitet krävs det att informationen som utgör grunden för analysen 

noga presenteras samt att det finns en noggrann redogörelse för metoden och de egna 

känslor och erfarenheter som bidragit till att informationen tolkats. (Eneroth 1992:59,68) 

I det sjätte kapitlet ges en noggrann redogörelse för den valda metoden och en bakgrund 

till bilbranschens verksamhetsomgivning samt framförallt presenteras intervjuerna 

nästan i sin helhet. Endast sådant som inte varit relevant för att förstå bilbranschen eller 

lågkonjunkturanpassningarna har i presentationen av intervjuerna utelämnats. 

Tillsammans med den teoretiska referensramen utgör bransch- och 

företagspresentationerna min huvudsakliga förförståelse. 

För att tillförlitlig data skall kunna erhållas krävs givetvis även tillförlitliga källor. 

Kvale och Brinkmann (2009:181) definierar goda intervjupersoner bland annat som 

samarbetsvilliga, välmotiverade, vältaliga, kunniga, sanningsenliga och konsekventa. 

Dessutom bör de ge sammanhängande svar som inte motsäger varandra och kunna hålla 

sig till ämnet. Även om Kvale och Brinkmann påstår att det är svårt om inte omöjligt att 

hitta personer som besitter alla de eftersträvade egenskaperna vill jag påstå att den 

empiriska undersökningens informanter till mycket stora delar morsvarade dessa krav. 

7.7 Generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann (2009:280) nämner att en ofta förekommen invändning mot 

kvalitativa forskningsintervjuer är att underlaget är för litet för att en generalisering 

skall vara möjlig. Dock är detta emellertid inget problem i och med att avhandlingens 

syfte inte var att resultatet skulle kunna generaliseras till något specifikt eller allmänt 

ändamål utan att istället beskriva och analysera de förverkligade anpassningarna som 

detaljhandlare vidtagit under lågkonjunkturen. Emellertid finns det säkert andra 

marknadsföringsstrategiska anpassningar som företag inom andra branscher använt vid 

anpassningen till lågkonjunkturen. Undersökningens syfte var att få en djupare 

förståelse för de marknadsföringsstrategiska förändringarna vilket även kan konstateras 

ha förverkligats i de undersökta företagen. 

  



107 

 

8 SAMMANFATTNIG OCH KONKLUSIONER 

Avhandlingens kontribution till forskningen ligger i att befästa kunskapen om hur och 

vilka marknadsföringsstrategiska anpassningar ett företag gör med mål att undvika en 

nedgång. Orsakerna till nedgångar kan vara flera, i avhandlingen har det koncentrerats 

till att behandla nedgångar som är orsakade av yttre förändringar i konsumenternas 

vardag eller rättare sagt lågkonjunkturer. En allmän vedertagen definition på 

lågkonjunktur är att den kan delas in i den kortare och lindrigare recessionen samt den 

kraftigare depressionen. För att en nation skall sägas vara i en recession krävs att två på 

varandra kvartal uppvisar en negativ bruttonationalprodukt, något som Finland gjorde 

under senare delen av 2008. 

Alla ekonomiska nedgångar är olika beträffande såväl magnitud som vilka som drabbas, 

detta leder således till att anpassningarna för varje lågkonjunktur är olika. Riskerna med 

att inte upptäcka och hitta de relevanta anpassningarna är stora, i de fall de inte hittas 

kommer det att resultera i att företaget hamnar i en negativ spiral av nedgång. Den 

empiriska undersökningen visade att företagen var villiga att tillåta en viss negativ 

nedgång för att kunna klargöra vilka de rätta strategiska anpassningarna var. Detta 

belyser även att det är de rätta anpassningarna som krävs för att företaget skall ha en 

möjlighet att lyfta sig till vad som kunde kalls den normala nivån. Frågan som i 

avhandlingens inledning och problemdiskussion lyftes fram var huruvida företag kan 

göra sig immuna mot lågkonjunkturen. Detta visade sig i bilbranschen dock vara en 

omöjligt. Att branschens nybilsförsäljning minskade från 140 000 till 90 500 mellan 

2008 och 2009 är tyvärr en för stor tillbakagång för att något företag skall kunna 

fortsätta opåverkade. Vad bilaffärerna istället satte kurs mot var att göra ett så gott 

resultat som möjligt och klara sig bättre än konkurrenterna samt att vinna över 

genomsnittet. För att uppnå detta använde sig Käyttöauto av ett kostnadsledarskap i och 

med att de hade möjlighet att köpa in nya bilar i stora partier till ett lägre pris. Bilaffär 

Lähdemäki har istället valt att fokusera på ett visst segment, de egna kunderna och 

tillfredställa alla deras behov genom att värna om ett kontinuerligt kundförhållande. 

Under lågkonjunkturen är det dessutom framför allt konsumeter över 50 år med 

ekonomin under kontroll som köpt nya bilar från Bilaffär Lähdemäki. Rinta-Jouppis 

Bilaffär har valt en differentieringsstrategi med inriktning på god betjäning, inom 
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företaget hör även ett konkurrenskraftigt pris till den goda betjäningen. Som ett 

komplement har företaget även fortsatt med kampanjen att byta in kundernas gamla 

bilar och kreditera 2 000 euro för bil som bil, vilket gjort företaget unikt på marknaden. 

Det kan även konstateras att det inom bilbranschen finns ett visst utrymme för 

värdeinnovationer, vilka skulle medföra att företaget kunde verka utan konkurrens från 

de nuvarande företagen. Undersökningen visade dock på att bilbranschen är en 

traditionell bransch i vilken det är ytterst svårt att komma med innovationer som andra 

bilaffärer inte har eller enkelt kan kopiera. 

Vad som egentligen ligger som grund till att företag är tvungna att göra 

marknadsföringsstrategiska anpassningar är att kunderna förändrar sitt beteende. I den 

teoretiska referensramen visade det sig att det i huvudsak är konsumenternas oro i 

kombination med eventuella ekonomiska svårigheter som bidrar till att konsumtionen 

minskar. När konsumtionen minskar är det i första hand umbärliga produkter som 

drabbas medan oumbärliga produkter konsumeras i gammal takt. Till de oumbärliga 

produkterna hör sådant som är väsentligt för välmåendet som exempelvis mat, medan 

större investeringar som bilar och möbler är umbärliga. Alla konsumenter drabbas 

naturligtvis inte heller lika hårt av lågkonjunkturen. Medan vissa helt avbryter 

konsumtionen kommer andra att känna sig bekväma i situationen och en del fortsätta att 

leva livet. För företagen gäller det att ha verktyg som kan tilltala om inte alla så i alla 

fall några av dessa grupper. Som exempel kan nämnas att alla av lågkonjunkturens 

konsumentsegment till stora delar är villiga att fortsätta konsumtionen av vardagslyx, 

det vill säga det lilla extra som gör vardagen roligare och bättre. En strategi som 

bilbranschen använt sig av för att tillgodose denna kundgrupp är att erbjuda 

tilläggsutrustning utan extra kostnad. Det visade sig även att konsumenterna i vissmån 

övergått till billigare bilar och framförallt skjutit upp bilköpet för att istället serva och 

reparera den gamla bilen. Hos Rinta-Jouppis Bilaffär har de till och med identifierat 

kunder som skjutit upp bilservicen. 

Naturligtvis är priset en av de viktigaste faktorerna som avgör om det uppstår en affär 

eller inte. Undersökningen visade på prissänkningar och erbjudanden, något som inte 

överensstämmer med de strategier som den tidigare forskningen förespråkar. Den 
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allmänna trenden bland finländska företag har under lågkonjunkturen varit att skära i 

marknadsföringskostnaderna och då specifikt i reklambudgeten. Estimaten för 2009 

visade att 49 procent av företagen tänkte reducera reklamsatsningarna medan totalt 86 

procent var beredda att under året minska på reklamen. Bland de undersökta företagen 

valde Käyttöauto och Bilaffär Lähdemäki att reducera marknadsföringsbudgeten medan 

Rinta-Jouppis Bilaffär valde att endast se över fördelningen mellan olika 

marknadsföringskanaler. De var dock samtliga överens om att tidningsreklam 

fortfarande är det bästa sättet för bilbranschen att få uppmärksamhet, även om Internet 

har blivit allt mera betydelsefullt. 

Avhandlingen består till vissa delar av tidigare forskning från flera discipliner, framför 

allt marknadsföring men också från bland annat organisationsteori och nationalekonomi. 

Tillsammans med statistikuppgifter var målet att ge en så heltäckande bild som möjligt 

av de många aspekterna som vid hanteringen av en lågkonjunktur måste tas i beaktande. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som forskningstraditionen varit hittills är lågkonjunkturforskningen ett ämnesområde 

som endast intresserat under rådande lågkonjunkturer, vilket gör att ämnesområdet 

tenderar att vara ofullständigt kartlagt. När det gäller fortsatt forskning kring ämnet hur 

företag bör reagera och förändra sin verksamhet, och då specifikt marknadsföringen, är 

ämnesinriktningarna många. En intressant synvinkel vore att i mera detalj se hur 

konsumenterna fungerar under lågkonjunkturen, vilka uppoffringar de gör och hur 

vardagen egentligen förändras. I avhandlingens avgränsningar nämns att den interna 

marknadsföringen utelämnas. En annan möjlig synvinkel som i framtiden mera borde 

utforskas är hur det av lågkonjunkturen hårt drabbade företaget kommunicerar och 

försöker få personalen att kämpa för företagets överlevnad. Eftersom lågkonjunkturen 

som från och med slutet av 2008 drabbade Finland hade sin början i en global 

ekonomisk kris och att alla lågkonjunkturer är olika, kan det i framtiden vara intressant 

att utföra samma undersökning på nytt. Alternativt kunde en bransch vars varor inte 

utgör en så stor investering som bilar undersökas.  
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8.2 Slutord 

Lågkonjunkturen har under våren 2010 visat tecken på lindring. Även om detta vore 

fallet kommer det ständigt upp nya orosmoln som på nytt kan rubba balansen. Att ordet 

för kris på kinesiska skrivs genom en sammansättning av orden fara och möjlighet är en 

synvinkel som i högre grad borde användas (Kotler & Caslione 2009b:51). Att i större 

utsträckning se på kriser som en möjlighet och inte enbart en fara är något som många, 

inte enbart företag, kan ha nytta av.  

Målet med avhandlingen var att lyfta fram och beskriva de marknadsföringsstrategiska 

anpassningarna som detaljhandlare gjort med tanke på lågkonjunkturen. Syftet kan 

anses vara uppnått i och med den teoretiska referensramen pekar ut såväl riskerna med 

att inte göra anpassningar som de rätta anpassningarna. Den empiriska undersökningen 

visar även att det är fullt möjligt att bilaffärer genom att göra de rätta anpassningarna 

kan lyckas bättre än branschen som helhet. I den undersökta bilbranschen fanns det på 

grund av lågkonjunkturens magnitud tyvärr inga möjligheter till att fortsätta i gammal 

vana utan en försämrad omsättning eller ett försämrat resultat. 

Slutligen vill jag tacka alla som på sätt eller annat bidragit till avhandlingens 

förverkligande, speciellt informanterna och min handledare. 
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Bilaga 1 Finsk intervjuguide  

1. Kerro lyhyesti yrityksestäsi ja taustastasi johtajana/markkinointijohtajana.  

2. Miten markkinointi on järjestetty yrityksessäsi ja mitä luokittelet  

 markkinoinniksi? 

3. Mitä mieltä olet mieltä ollaanko taantumassa tai lamassa? Miten vakava 

nykyinen tilanne on verrattuna syyskuuhun 2008?  

4. Onko laman aikana tapahtunut alalla lakimuutoksia tai muita muutoksia, jotka 

laman lisäksi ovat voineet vaikuttaa myyntiin. 

5. Miten asiakkaanne käyttäytyvät noususuhdanteen aikana ja miten vastaavasti 

laskusuhdanteen aikana? 

6. Miten suhtaudut muutoksiin?  

7. Miten myynti on kehittynyt neljän viime vuoden aikana, euroissa ja 

myyntiluvuissa? 

8. Onko yrityksessänne ollut muita muutoksia? 

a. Miten mittaatte muutoksia, mitä menetelmiä käytätte? 

b. Voiko? Ja miten yritys on voinut välttää liikevaihdon laskua? 

c. Jos laskua on huomattu, niin miten matalalle se on ehtinyt syöksyä? 

9. Mitä etuja teillä on kilpailijoihin verrattuna? 

10. Miten suhtaudut hintakilpailuun? 

a. Millä keinoin yritätte välttää hintakilpailua? 

11. Miten suunnittelette tulevaisuutta varten? 

12. Mitkä ovat tärkeimmät segmenttinne? 

a. Näkyykö muutoksia automerkkien välillä, nousukauden aikana/laman 

aikana?  

b. Premium-merkistä halvempaan? 

c. Vähänajetusta käytettyyn? 

13. Marketingmix? 

a. Mitkä ovat tärkeimmät markkinointikanavanne? 

b. Henkilökohtaisen myynnin kehitys ja vaikutus? 

c. Onko myyntiaika asiakasta kohti pidentynyt? 

d. Onko rahoitusehtoja/tarjouksia muutettu? (suhde rahoitus/suorat ostot) 
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14. Miten hinta vaikuttaa ostopäätökseen? Millaisia lisäarvoja voidaan tarjota 

saadakseen asiakkaalta korkeamman hinnan? 

15. Onko tappiollisia asiakasryhmiä/tuotteita karsittu? 

16. Miten paljon maahantuoja huolehtii markkinoinnista ja saneleeko hän 

pelisäännöt? 

a. Onko volyymi muuttunut? entä sisältö? 

17. Oletko sitä mieltä että yrityksellä on mahdollisuus välttää laman vaikutusta 

muuttamalla markkinointistrategiaansa? 

a. Mitkä ovat tärkeimmät panostukset, mistä on pakko luopua? 

18. Löytyykö kilpailijoita, jotka ovat immuuneja taantumalle? 

19. Minkälaisia investointeja on laman aikana tehty? 

20. Onko merkkiuskollisten määrä lisääntynyt, pienentynyt? 

21. Onko tarjonta ja kysyntä ollut kohdallaan? 

22. Miten voidaan teettää uusia markkinoita tai lisäarvoa asiakkaille autoalalla?  

23. Miten irtaudutaan kilpailijoista, miten voidaan tehdä kilpailijoista yhdentekeviä?  

24. Onko huomattu, että tietyt asiakkaat lykkäävät autonostoa ja jopa valitsevat 

halvemman vaihtoehdon? Miten pitäisi suhtautua asiaan? 

25. Mitkä ominaisuudet ovat laman aikana kysyttyjä? Minkä verran ympäristötekijät 

vaikuttavat vähän kuluttavien autojen suosioon ja miten paljon lama vaikuttaa? 

26. Onko markkinointibudjettia muutettu? Mihin suuntaan?  

27. Mitä markkinointikanavia on aiemmin käytetty ja mitä käytetään tällä hetkellä? 

a. Onko tapahtumapäiviä lisätty tai karsittu, onko tehokkuus muuttunut? 

28. Onko lamalla/nousukaudella jonkinmoinen vaikutus Toyotan ongelmiin? 

a. Onko laadusta tingitty? 

b. Miten voidaan hyödyntää tilannetta? 

29. Muuta lisättävää? 
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Bilaga 2 Svensk intervjuguide  

1. Berätta om företaget och dig själv/erfarenhet av marknadsföringsledning 

2. Vad räknas till marknadsföring i företaget? 

3. Vad är din egen tolkning var befinner/har vi befunnit oss sedan september 2008: 

lågkonjunktur, recession eller depression? 

4. Har det samtidigt som lågkonjunkturen skett andra förändringar på marknaden 

som har kunnat påverka försäljningen? 

5. Hur fungerar företagets kunder? 

6. Hur ser ni på förändringar, är det en möjlighet eller ett hot? 

7. Hur har försäljningen utvecklats under de senaste 4 åren? 

8. Har företaget i övrigt påverkats? 

a. Hur mäter ni förändring, vilka variabler används? 

b. Är det möjlig att undgå en nedgång? Hur i så fall? 

c. Hur djupt har nedgången hunnit? 

9. Vilka fördelar har ni till konkurrenterna? 

10. Hur ser du på priskonkurrens? 

a. Med vilka medel har ni försökt undvika priskonkurrens? 

b. Finns det nackdelar med en ständig prispress? 

c. Hur går det med brandvärdet? 

d. Hur svårt är det att i ett senare skede höja priset på nytt? 

11. Hur planerar ni för framtiden hur långt fram, används scenarioplanering? 

12. Vilka segment riktar företaget sig till? Vilka kunder har ni siktet inställt på? 

a. Hur ser den vanliga nybils köparen ut?  

b. Finns det förändringar i bilmärkesfördelningen i hög och lågkonjunktur? 

i. Från en dyrare bil till en billigare ny bil eller en bättre begagnad? 

13. Marknadsföringsmix  

a. Vilka är de viktigaste marknadsföringskanalerna? 

b. Hur har den personliga försäljningen förändrats? 

c. Effekten av demonstrationer?  

d. Har försäljningstiden per kund förlängts? 

e. Har finansiering villkoren förändrats?  

f. Har ni gjort förändringar i hurdana bilar ni tar in? 



120 

 

14. Hur ser fördelningen ut i marknadsföringssatsningar mellan importör och 

bilfirma? 

15. Hur har nya bilmodeller lanserats nu i jämförelse med i en högkonjunktur? 

16. Hur stor inverkan har priset på köpbeslutet? Vad är viktigaste mervärdet för att 

motivera ett lite högre pris? 

17. Hur kan man skapa nytt marknadsutrymme inom bilbranschen? 

18. Hur kan företag lösgöra sig från konkurrensen/göra den irrelevant?  

19. Har förlustbringande kund/produktgrupper avvecklats? 

20. Hur stor inverkan ha importören på marknadsföringen? 

a. Har det skett förändringar i volymen/innehållet? 

21. Är det enligt dig möjligt för ett företag att undvika lågkonjunkturen genom att 

förändra sin marknadsföringsstrategi? 

a. Vilka är de viktigaste satsningarna och vilka måste man avveckla? 

22. Finns det konkurrenter som är immuna för lågkonjunkturen? 

23. Hurdana investeringar har ni gjort under lågkonjunkturen? 

24. Har de märkestrognas antal blivit större eller mindre? 

25. Har utbudet och efterfrågan varit på en passlig nivå? 

26. Har det märkts att vissa kunder skjuter upp sitt bilbyte eller byter till ett billigare 

alternativ? Hur kan situationen tacklas?  

27. Vilka egenskaper efterfrågas speciellt nu?  

a. Har konsumenternas gröna värden eller lågkonjunkturen större inverkan? 

28. Har marknadsföringsbudgeten förändrats, åt vilket håll?  

29. Vilka marknadsföringskanaler har använts och vilka används för tillfället? 

30. Annat att tillägga? 
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