
 

 
 

 

 

 

 

 

Marknadsplanering, en utmaning för 

bilåterförsäljare 
 

- En studie om hur ekonomisk information & budgetering 

påverkar marknadsplanering inom bilbranschen. 
 
 

  

Examensarbete i Företagsekonomi III 

Författare: Carl Ekfeldt & Martin 

Lorentzon 

Handledare: Thomas Karlsson 

Examinator: Thomas Karlsson & 

Petter Boye 

Termin: VT15 

Ämne: Företagsekonomi III 

Nivå: Kandidatuppsats 

Kurskod: 2FE71E 



 

 
 

 

Förord 
Att skriva den här uppsatsen har givit oss värdefull och lärorik kunskap om vårt valda 

studieämne. Vi skulle här vilja tacka alla de personer som har bidragit till uppsatsens 

framställning. 

Först vill vi tacka Mats Melander, Lena Johansson, Staffan Gunnarsson, Peter Karlsson, 

Cornelius Passchier, Sophia Skobe och Johanna Wännerstam som ställt upp och visat intresse för 

vårt valda studieämne. Vi vill även tacka Västervik charter AB som försett oss med transport för 

att kunna intervjua respondenter till uppsatsen. Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Thomas Karlsson och vår examinator Petter Boye som givit oss god vägledning och 

alltid trott på oss under uppsatsens gång. 

 

 

Kalmar, 29 Maj 2015 

 

 

 

Carl Ekfeldt     Martin Lorentzon 

 

  



 

 
 

 

Sammanfattning 
Författare:   Carl Ekfeldt & Martin Lorentzon 

Handledare:   Thomas Karlsson 

Examinator:   Thomas Karlsson & Petter Boye 

Titel:    Marknadsplanering, en utmaning för bilåterförsäljare 

 

Kurs:    Kandidatsuppsats, 15 hp. Företagsekonomi III, 

    Detaljhandel & Service Management, 

Ekonomistyrning och Redovisning, 

    Linnéuniversitetet, VT15. 

Problemformulering:  

 Hur använder sig företagen av budgetering och ekonomisk information i arbetet med 

marknadsplanering?  

o Hur arbetar företagen med marknadsplanering? 

o Vilka likheter och skillnader finns det mellan företagen utifrån ovanstående 

frågor? 

 

Syfte: Uppsatsen syftar till att ge en förståelse för hur bilåterförsäljare strukturerar den 

marknadsplanering som ligger till grund för val av marknadsaktivitet. Vi ämnar undersöka och 

belysa huruvida bilåterförsäljare integrerar ekonomistyrning, i form av budgetering och 

information, som styrmedel i sin marknadsplanering. I studien undersöks även om det skiljer sig 

mellan två bilåterförsäljare och i så fall hur. 

Metod: Uppsatsen har grundats på en kvalitativ forskningsmetod, tillvägagagångssättet har 

formats genom en induktiv ansats. För att ge en djup förståelse har vi haft sju semi-strukturerade 

intervjuer varav tre i ena företaget och fyra i det andra företaget. Alla respondenterna har kunskap 

inom det område vi berör. 

Slutsats: Det har framkommit att företagen i studien använder sig av liknande typ av 

marknadsplanering med vissa skillnader angående tidsupplägg, strategi och flexibilitet. Vidare 

har studien utvisat att båda företagen använder budgetering som ett styrmedel i sin 

marknadsplanering. Det framkommer även att ekonomisk information används av båda företagen 

men i olika omfattningar. 

Nyckelord: Marknadsplan, marknadsaktiviteter, ekonomistyrning, marknadsföring. 



 

 
 

Definitioner 
 

 Kundämne: Innebär att en person eller ett företag visar sitt intresse, genom att svara på 

reklam, blir en potentiell kund. 
 

 Generalagent: Är en agent som har ensamrätt i form av inköp- eller försäljningsrätt inom 

ett geografiskt område. I studien syftar generalagenterna till Volvo, Renault, Ford och 

Dacia. 
 

 Oneliner: Är ett begrepp som våra respondenter använder för att beskriva bilden av deras 

varumärke som de vill förmedla ut till kund. 
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1 Introduktion 

I det inledande kapitlet introduceras läsaren till en bakgrund för forskningsområdet där vi har 

valt att förklara bilbranschen, tyngden och betydelsen av marknadsföring inom branschen för att 

till sist introducera hos läsaren om hur företag arbetar med marknadsplanering. Därefter 

presenterar vi studiens problemdiskussion där vi för en diskussion kring hur företag arbetar med 

marknadsplanering och huruvida budgetering samt ekonomisk information kan ligga till grund 

för planeringprocessen. Vidare presenteras en problemformulering tillsammans med uppsatsens 

syfte. 

1.1 Bakgrund 
Bilbranschen i Sverige är en stor marknad som sysselsätter runt 125 000 personer över hela 

Sverige och 2014 såldes 303 948 nya bilar (bilsweden.se). För att ge en inblick i bilbranschen 

kommer två företag att presenteras i arbetet. De två företag som omfattas av studien representerar 

två av de 32 återförsäljare för varumärket Volvo som finns i Sverige idag. Volvo är det största 

bilmärket i Sverige med 20 % i marknadsandelar och deras återförsäljare genomgår en fas där en 

stor ökning på marknadsföring sker då det finns en strävan mot att bli accepterad som premiumbil 

(volvocars.se). Bilåterförsäljare vill idag förmedla rätt budskap från de olika varumärkena 

återförsäljarna representerar, samt deras egna värderingar för att kunna skapa en positiv ökning 

av sin försäljning. 

 

Att handla bil idag involverar stora summor vilket gör affären till en omfattande process för 

individen. Omar (1998) beskriver hur kunder blir allt mer selektiva i sina val vid ett bilköp, vilket 

gör att bilåterförsäljare tvingas se över sina marknadsföringsrutiner. För företagen inom 

branschen krävs det att underlätta, skapa tillit och förmedla rätt budskap till den potentiella 

kunden. Allt fler företag växer och konkurrerar med varandra i hopp om att människor ska välja 

deras varor. I takt med att samhället är i ständig utveckling förändras också förutsättningarna för 

att företag ska kunna synas och utmärka sig. Det gör att företagen måste fokusera på att hitta nya 

sätt att marknadsföra sig. Den ökade kommersialiseringen gör även att utbudet förändras och blir 

allt mer individanpassat (samhallsutvecklingen.se). Kotler (1999) menar att företag bemöter det 

här genom att fokusera allt mer på en individanpassad marknadsföring, vilket i sig ofta är 
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resurskrävande. Svårigheten för företagen är att veta vad för typ av marknadsaktiviteter som bäst 

framhäver deras idéer gentemot kund. Marknadsföring har ofta beskrivits som ett företags ansikte 

utåt och enligt Pride & Ferrell (2014) anses arbetet med att planera och utföra 

marknadsaktiviteter vara en av de stora utmaningarna för managers i dagens företag. Författaren 

menar att marknadsföringen är den enda funktionen, vilken har till uppgift att öka efterfrågan, 

skapa lönsamhet och utveckla kundrelationer. Vissa företag är mycket framgångsrika i sin 

marknadsföring medan andra inte lyckas lika bra. 

 

Drucker (1958) anser att marknadsföring är ett begrepp med fokus på kunden i den sociala 

strukturen, vilket gör den till en process där ekonomin tillåts att integreras i samhället för att tjäna 

de mänskliga behoven. Med det menar han att det redan långt tillbaka i tiden fanns en teoretisk 

koppling mellan marknadsföring och företagsekonomi. Marknadsföring anses även idag ha 

tydliga ekonomiska kopplingar till hur företags prestationer påverkas. Pride & Ferrell (2014) 

styrker att marknadsföring påverkar ett företags prestationer då de hävdar att grunden till 

marknadsföring har designats för att ge fundamentala koncept för att nå finansiella mål samt 

behålla positiva relationer till ägarna. Många talar idag om vinnande marknadsföring, hur dyrt det 

är att marknadsföra sig och hur marknadsföring används för att skapa bättre lönsamhet. Ett 

exempel ges av Kotler som säger att “marknadsföring har det främsta ansvaret för att skapa en 

lönsam avkastning och tillväxt för företaget” (Kotler 1999, s.12). Att se storheten med 

marknadsföring kan till synes vara relativt lätt och att den påverkar företagens finansiella resultat 

genom exempelvis lönsamhet, tillväxt och resultat är något de flesta tycks vara överens om. 

 

Att vara beredd för förändringar och ha en god vetskap kan vara ett koncept för att utmärka sig 

genom marknadsföring och där av vara konkurrenskraftig medan ett agerande utan att tillräcklig 

vetskap kan leda till att företag vilseleds. Det kan dock vara relevant att fråga sig hur företag gör 

för att planera deras sätt att marknadsföra sig gentemot kunder. Marknadsplanering beskrivs av 

Whalen & Boush (2014) som en logisk sekvens av aktiviteter vilka leder till uppföranden av 

marknadsföringsobjektiv och planen för att nå dem. De menar att planering av marknadsföring är 

en viktig länk mellan strategiformulering och organisatorisk prestanda. Författarna menar även 

att det ofta kan uppstå hinder vid genomförandet av de planer som sätts upp vilket kräver tid, 

kraft och resurser. Trots vissa hinder är marknadsplanering en resurs för företaget då planering är 
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ett långsiktigt fenomen som enligt Whalen & Boush anses vara holistiskt och skapar ökade 

positiva prestationer i företaget. Wong, Ho Yin, Ramsaran-Fowdar, Roshnee, Ramsaran-Fowdar, 

Rooma R. & Radel, Kylie (2011) menar att marknadsplanering syftar till att skapa en 

kundorienterad riktning för att skapa lönsamhet för företaget och dess ägare. Författarna menar 

också att det är nödvändigt att ta hänsyn till hela företaget vid upprättande av en marknadsplan. 

Hur marknadsaktiviteter planeras och vad som ligger till grund för planeringen kommer att ha en 

betydande roll i den här uppsatsen. 

1.2 Problemdiskussion 
Enligt Pride & Ferrell (2014) är en av de största utmaningarna för företagsledare idag att ta fram 

en marknadsstrategi som är anpassad för den typen av föränderlig miljö dagens företag verkar i. 

När det kommer till vilka faktorer som styr hur ett företag marknadsför sig tar Kotler (1999) upp 

ett antal kundrelaterade aspekter där han menar att kunder idag är allt mer bekväma av sig, 

samtidigt som utbudet är stort och produkterna ofta är lika varandra. Det här stämmer även 

överens med Omars (1998) syn på utvecklingen inom bilbranchen där kunder är selektiva i sina 

val av ett stort produktutbud. Även om de externa omvärldsfaktorerna är viktiga för att fatta 

beslut kring hur ett företag ska planera sina marknadsaktiviteter uppstår frågan om det inte är 

minst lika viktigt att se till det egna företagets förutsättningar. Exempel på sådana förutsättningar 

kan vara vilken affärsidé och målsättning företaget har, vilken information som ligger till grund 

för att förverkliga målsättningen, vilka resurser företaget har möjlighet att avvara samt hur de här 

faktorerna påverkar i vilken omfattning marknadsaktiviteter kan ske. Enligt Thagian (2010) är det 

företagens interna förutsättningar som bör ligga till grund för beslut angående 

marknadsplanering. Det är således den typen av förutsättningar som i stor grad avgör hur företag 

ska planera sina val av marknadsaktiviteter. 

 

I en intervju ger Thomas Gårdängen, VD för ett appföretag i Malmö, sin syn på vikten av 

marknadsplanering (duochjobbet.se). Han säger att de företag som lyckats vara framgångsrika 

med sin marknadsföring alltid använder sig av marknadsplanering i form av upprättandet av en 

marknadsplan som vanligtvis sträcker sig över ett år. Vidare menar han att även om 

marknadsplanering är ett optimalt verktyg för att kontrollera marknadsföringen finns det stora 

utmaningar med arbetet, där den största utmaningen kan vara att bestämma vad som ska göras 
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och hur det ska genomföras. I en artikel av Wong, Radel & Ramsaran-Fowdar (2015) styrks 

vikten av marknadsplanering samtidigt som artikelförfattarna understryker en viss problematik 

med upprättandet av en effektiv marknadsplan. De menar att det finns en komplexitet kring 

marknadsfrågor vilket också medför potentiella hinder för att företag ska lyckas med en 

framgångsrik marknadsplan. Ett sådant hinder beskrivs som att marknadsförare ofta tenderar att 

tänka allt för kortsiktigt, vilket leder till en kortsiktig försäljningstaktik snarare än en långsiktigt 

strukturerad marknadsstrategi. Även om författarna menar att ett långsiktigt tidsperspektiv är 

nödvändigt för marknadsplanering understryker de dock vikten av ett holistiskt tänk för att 

översätta marknadsplanen till handling. Ytterligare ett hinder som beskrivs i artikeln handlar om 

att inte isolera marknadsavdelningen utan låta den integreras med andra avdelningar i företaget, 

exempelvis ekonomi- och säljavdelningar. En tydlig fördel som framgår av ett samarbete mellan 

marknadsföring- och ekonomifunktionen handlar om underlättande av att sätta en 

marknadsbudget och fördela resurser vid planering av marknadsaktiviteter. Marknadsplanering 

kan alltså utgöra en viktig och grundläggande faktor för att lyckas strukturera ett företags 

marknadsföring även om arbetet med att upprätta en fungerande marknadsplan, utifrån 

ovanstående diskussion, tycks vara långt ifrån oproblematiskt. Det är rimligt att ifrågasätta vilka 

faktorer som kan ligga till grund för ett framgångsrikt sätt att marknadsplanera, hur 

marknadsavdelningen integreras med andra avdelningar i företaget samt hur företag väljer att 

strukturera sin marknadsplanering. 

 

Wong et. al. (2015) påstår ovan att isolering av marknadsföring i ett företag utgör ett hinder för 

upprättandet av en marknadsplan och författarna ger ett exempel på hur ett samarbete med 

ekonomifunktionen kan undvika den här typen av isolering. Det här styrks och förtydligas av 

Michael Meldrum, Keith Ward, Sri Srikanthan (1986) som beskriver att det finns ett sätt att 

koppla samman ekonomi med marknadsplanering. Författarna beskriver en metod för att uppnå 

en sådan koppling som de kallar för marketing accountancy, vilket går ut på att integrera 

ekonomistyrning med marknadsföring, och kan vara av stor betydelse ur ett 

konkurrensperspektiv. Den här metoden genererar värdefull information som sedan kan ligga till 

grund för beslutsfattande samt att kunna tillämpa marknadsföring för bästa möjliga strategiska 

användning. En förutsättning för att integrera ekonomistyrning med marknadsföring torde vara 



 

5 
 

att hitta centrala delar inom ekonomistyrningen vilka kan vara av betydelse för, samt appliceras 

på ett företags planering av marknadsaktiviteter. 

 

Öberg (2012) beskriver relevansen av att använda intern ekonomisk information som en grund till 

ekonomistyrning. Dock är ekonomisk information ett begrepp som ofta används yvigt och kan 

lätt skapa en osäkerhet kring vad som egentligen avses. Därför anser vi att begreppet kan kräva 

en närmare förklaring. Thorén (1995) håller en begreppsdiskussion kring uttrycket ekonomisk 

information där han först menar att begreppet inom forskning ofta används smalt och näst intill 

kan likställas med redovisningsmått. Enligt e-conomic.se ska ekonomisk information från ett 

företags internredovisning fungera som underlag till ägare och ledning, där informationen i sin 

tur är avsedd att användas för beslutsfattande och planering av verksamheten. I sin egen studie 

ger dock Thorén (1995) en något mer vidgad definition av ekonomisk information där han säger 

att “med ekonomisk information menas information som är avsedd att fungera, respektive faktiskt 

fungerar, som stöd vid ekonomisk styrning för bättre organisatorisk effekt” (Thorén 1995, s.19). 

Thoréns definition innebär att det är relevant att se till intern ekonomisk information, som är 

avsedd för att ge stöd åt ekonomistyrning. Vad som menas med ekonomisk information tycks, 

enligt Thorén, variera beroende på vilken typ av information som är avsedd att fungera, samt vad 

som faktiskt fungerar för att uppnå en god styreffekt. I relation till marknadsplanering kan därför 

ekonomisk information vara den typen av information som faktiskt påverkar, samt anses fungera 

som styrmedel för marknadsplanering. Det här innebär att begreppet ekonomisk information inte 

avser ett visst antal förutbestämda faktorer, utan snarare beror på vilka faktorer det enskilda 

företaget anser fungera för att uppnå en god styrning. Begreppet kan därför skilja sig mellan olika 

företag beroende på vilka interna faktorer företaget väljer att se till som ekonomisk information. 

 

O’Sullivan och Abela (2007) beskriver att det finns en relation mellan företagets ekonomiska 

prestationer och marknadsföring. Problematiken med att använda den relationen rätt, menar 

författarna, ligger i hur information från marknadsföringsmått används. O’Sullivan och Abela 

menar att bokföra utfall från marknadsaktiviteter i ekonomiska termer är ett känt problem och 

företag använder istället annan information som underlag. Även Baljit K. Sidhu & John H. 

Roberts framhäver i en artikel från 2008 att många företagsledare belyser vikten av att se på 

mellanliggande faktorer såväl som rena finansiella mått för att få en bättre helhetsbild av framtida 



 

6 
 

prestationer. De upplever att exempelvis värde av varumärke, kundlojalitet och prestationer hos 

olika produktsegment är sådana marknadsföringsmått som är mellanliggande de interna 

finansiella måtten och menar att de ligger till grund för en god marknadsplanering. Webster 

(1981) menar att marknadsförare ofta tenderar att fokusera mer på förändringar av 

marknadsandelar istället för mer finansiella termer som vinst och avkastning.  Sidhu & Roberts 

(2008) hävdar dock att trots att det är viktiga mått så finns det ett informations gap mellan den 

här typen av mått och de mer traditionella finansiella måtten. De menar även att 

marknadsföringsmåtten inte blir accepterade i mer finansiellt inriktade kretsar såvida de inte 

bygger helt och hållet på en solid affärsmodell och ekonomisk hållbar information. Meldrum et. 

al. (1986) beskriver att marknadsföring är en strategisk viktig aktivitet där sättet att styra och 

planera marknadsföringen är direkt beroende av ekonomisk information för att maximera dess 

positiva effekter. Goebel et. al. (1998) belyser att det finns problem med att leverera finansiell 

information som beslutsunderlag till personer med ledande positioner inom ett företag och menar 

också att beslut som baseras på felaktig information kan få ekonomiska konsekvenser för 

företagets långsiktiga prestation. Det tycks således finnas delade meningar kring hur ekonomisk 

information ska ligga till grund för planering av marknadsföring, samtidigt som det framhävs en 

tydlig problematik med avsaknaden av ekonomisk information inom marknadsplanering. 

 

I ett företags ekonomiska styrning menar Kullvén (2009) att budget också ingår som en viktig del 

och utgörs av en process som ligger till grund för medarbetare att planera och göra bedömningar 

utifrån olika slags beräkningar. Wood (2013) påpekar att marknadsförare måste göra hårda, svåra 

val då resurserna för marknadsföring aldrig är oändliga. Han belyser även att 

marknadsbudgeteringen ska vara försiktigt optimistisk och utgå från realistiska scenarion för att 

kunna möta hot och möjligheter. De val kring resursfördelning som Wood påpekar att 

marknadsförare ställs inför kan inom marknadsplanering utgöra stora problem för hur val av 

marknadsaktiviteter ska struktureras. Det kan diskuteras huruvida budgetering kan fungera som 

en god grund för beslut, planering och resursfördelning rörande marknadsföring såväl som inom 

ekonomistyrning. West, Ford & Farris (2014) beskriver att budgetering är att rekommendera då 

det ofta fungerar som en delfaktor till beslut relaterade till marknadsföring som sker på högre 

nivå inom organisationer. West et. al. belyser dock att dagens teknologi skapar en ny typ av 

marknadsinformation som ger möjligheter för företagen att bättre kunna analysera sin 
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marknadsföring. Den typen av information skulle kunna vara betydande för budgetering och 

framtida planering. Författarna anser att det finns ett problem med att koppla den 

marknadsinformation som tas fram, till specifika marknadsföringsmodeller som ofta används av 

företag idag. Då informationen inte går att koppla till de modeller företagen använder kan detta 

leda till att informationen inte alltid kan nyttjas i samband med uppställandet av en 

marknadsbudget. 

 

Andersson (2013) till skillnad från West et. al. beskriver budgetering som en huvudkälla när det 

gäller beslutsfattande och handling inom ekonomistyrning då den ligger till grund för intern 

resursfördelning. Wong et. al. (2011) menar dock att marknadsförare i samband med 

planeringsarbetet generellt avsätter för små summor pengar till sin marknadsbudget då han menar 

att marknadsföringen ofta kräver större resurser. West et. al. (2014) menar att en budget består av 

olika typer av information. Den finansiella informationen lägger en viktig grund för budgetering 

och beskrivs likt objektiv information som inte är situationsberoende och därför utgör en pålitlig 

informationskälla för hela verksamheten. Budgetering tycks alltså vara användbart vid 

upprättandet av en marknadsplan även om det finns en problematik gällande vilken information 

som en marknadsbudget ska innehålla. Då budgetering inom ekonomistyrning tillsynes är 

uppbyggd kring ekonomisk information kan det uppstå svårigheter vid tillämpandet av 

budgetering som styrmedel i samband med marknadsplanering. Det här tycks enligt ovanstående 

diskussion grunda sig i marknadsföringens oförmåga att uttryckas i ekonomiska termer vilket gör 

det intressant att se till hur företag väljer att använda budgetering vid marknadsplanering. 

1.3 Problemformulering 
Att lyckas med marknadsföring gentemot kund kan beskrivas som direkt nödvändigt för att 

överleva som bilåterförsäljare i ett allt tuffare konkurrensklimat. En lyckad marknadsföring kan 

sägas vara knuten till en väl strukturerad marknadsplan där en stor en del av problematiken berör 

hur marknadsplanen är strukturerad men även vilken intern information den är baserad på. 

Genom att lyckas integrera marknadsföring med ekonomistyrning finns det möjlighet att generera 

nödvändig ekonomisk information till planeringsarbetet, vilket sedan ligger till grund för val av 

marknadsaktiviteter. Det är dock en nödvändighet att informationen, av företagen, betraktas som 

användbar och relevant, då marknadsföring kan vara svårt att uttrycka i ekonomiska termer.  Då 
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en del av problematiken med att strukturera marknadsplanering har att göra med fördelning av 

knappa eller otillräckliga resurser, förespråkas ofta budgetering som ett verktyg för att hantera 

resursfördelningen. Användandet av budgetering i samband med marknadsplanering skapar dock 

delade meningar angående hur stort inflytande budgetering ska tillåtas ha i planeringsarbetet. Det 

kan därför vara av intresse att undersöka hur företagen faktiskt använder sig av budgetering vid 

marknadsplanering. 

 

 

Frågeställning 

 

 Hur använder sig företagen av budgetering och ekonomisk information i arbetet med 

marknadsplanering? 

o Hur arbetar företagen med marknadsplanering? 

o Vilka likheter och skillnader finns det mellan företagen utifrån ovanstående 

frågor? 

1.4 Syfte 
Uppsatsen syftar till att undersöka och belysa huruvida bilåterförsäljare integrerar 

ekonomistyrning, i form av budgetering och ekonomisk information, som styrmedel i sin 

marknadsplanering. Studien ämnar även att ge en förståelse för hur bilåterförsäljare strukturerar 

den marknadsplanering som ligger till grund för val av marknadsaktivitet. I studien undersöks 

även om det skiljer sig mellan två bilåterförsäljare och i så fall hur. 

1.5 Avgränsningar 
Studiens syfte är begränsat till att omfatta två bilåterförsäljare på den svenska marknaden, där 

båda aktörerna finns belägna i Småland. Begreppet marknadsplanering avser den process som 

leder fram till val av de marknadsaktiviteter ett företag använder sig av för att kommunicera 

gentemot kund. Avgränsningen har gjorts då en mer övergripande undersökning av ett företags 

totala marknadsplanering hade blivit allt för omfattande. Begreppet ekonomisk information avser, 

i den här studien, den interna information företagen anser sig behöva för styrning och planering 

av marknadsföring. Begreppet är därför avgränsat till information hämtad ur företagens interna 

försäljningsstatistik samt år-, kvartal- och månadsbokslut för respektive avdelning. 
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2 Metod 

I det följande metodiska kapitlet kommer vårt valda arbetssätt att presenteras med stöd av 

teorier. Först presenteras läsaren för vilken metod och vilket synsätt vi har valt i studien för att 

sedan få en insikt av vårt tillvägagångssätt och urval av respondenter vi valt ta med i studien. 

Slutligen kommer den kritik som finns för vår valda metod att presenteras tillsammans med egna 

synpunkter. 

2.1 Företagsbeskrivning 
Företagen vi har valt inom bilbranschen är Liljas och Skobes. För att få inblick i branschen samt 

kunna ställa företagens likheter och skillnader mot varandra genom studien har vi valt två företag 

som verkar inom samma marknad samt har gemensamma generalagenter, det vill säga Volvo, 

Renault och Dacia. Nedan kommer företagen att presenteras övergripligen för att skapa en 

medvetenhet, visa storleksrelationen samt belysa att det finns en skillnad i bolagstrukturen. 

 

Skobes är ett familjeföretag som grundades 1886 och är återförsäljare av bilar sedan 1920. 

Företaget säljer bilmärkena Volvo, Renault, Ford och Dacia och finns på 11 orter i Sverige. 

Skobes är ett koncernbolag som är uppdelad i fem bolag vilka är Skobes mitt, Skobes öst, Skobes 

nord, Skobes fastigheter och Skobes AB som utgör moderbolaget (skobes.se).  I slutet av 2013 

omsatte Skobes cirka 1,3 miljarder kronor och gjorde ett resultat på 26 miljoner kronor 

(allabolag.se). 

 

Liljas grundades 1928 och har sitt säte i Småland där Liljas finns på åtta orter. Liljas är 

återförsäljare av bilar och säljer märken som Volvo, Renault och Dacia (Liljasbil.se). Inom 

verksamheten har de även serviceverkstäder, biluthyrning, begagnatbilar, rekond samt försäljning 

av drivmedel. I slutet av 2013 omsatte Liljas 1,2 miljarder kronor och gjorde en vinst på cirka 7 

miljoner kronor (allabolag.se). 
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2.2 Synsätt 
I valet av synsätt för vår uppsats har vi tagit ställning till vilken typ av studie vi ville göra och var 

fokus i studien skulle ligga. De två huvudsakliga synsätten som vanligtvis tillämpas är positivism 

och hermeneutik (Patel & Davidson, 2011). Positivismen har som mål att finna lagbundenheter 

inom det område som den appliceras på, det vill säga att skapa en ordning eller struktur i 

verkligheten (Andersson, 1979). Det här görs vanligtvis genom att utifrån en teoretisk 

referensram utforma en hypotes och därefter pröva den genom empiriska observationer (Patel & 

Davidson, 2011). Då vårt avseende med den här studien var att skapa en förståelse kring ämnet 

snarare än att söka en förklaring på hur verkligheten är strukturerad utifrån en given hypotes, har 

vår uppsats tenderat att omfatta ett hermeneutiskt synsätt snarare än ett positivistiskt. 

 

Hermeneutiken kan sägas utgöra en motvikt till positivismen och syftar till att tolka och förstå 

grunderna för sociala strukturer och mänskliga beteenden, enligt Patel & Davidson. Författarna 

menar att i ett hermeneutiskt synsätt är forskaren subjektiv och öppen för intryck från 

verkligheten där förståelse och intryck ses som en tillgång snarare än ett hinder för forskningen. 

Anhängare till hermeneutiken menar att förklaringar bortser från det mänskliga och är därför 

overksamma inom sociala forskningsstudier. Istället ska målet vara att göra tolkningar av 

verkligheten för att på så sätt finna en betydelse (Andersson, 1979). Det här arbetet är skrivet 

med en strävan om att, i vårt möte med verkligheten, vara öppna för våra respondenters svar. Det 

har för oss varit viktigt att låta våra respondenter öppet ge uttryck för sina tankar och åsikter, 

detta för att kunna skapa en så korrekt bild som möjligt av den verklighet vi studerar. 

2.3 Undersökningsmetod 
Till grund för vår studie har vi valt att utifrån problemformuleringen undersöka företagens sätt att 

använda marknadsplanering samt hur de förhåller sig till budget och ekonomisk information vid 

planering av marknadsaktiviteter. Bryman och Bell (2005) menar att det finns två huvudsakliga 

sätt att gå till väga vid forskning inom företagsekonomi. Metoderna kallas för kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Olsen & Sörensen (2011) beskriver att forskarens syfte och val av 

undersökning är avgörande för om ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv ska tillämpas. Då vi 

ämnar skapa förståelse utifrån ett antal djupintervjuer ansåg vi det vara lämpligt att använda oss 

av en kvalitativ metod. Den största skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är enligt 
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Bryman & Bell (2005) att en kvantitativ forskning syftar till att mäta resultat med hjälp av siffror 

medan en kvalitativ forskningsmetod baserar sina resultat på ord. Alvehus (2013) skriver att en 

kvalitativ metod fokuserar mer på meningar och innebörder än på siffror och statistiska samband. 

I en kvalitativ metod har forskaren ett subjektivt synsätt och metoden baseras på fördjupade 

frågeställningar snarare än standardiserade, menar Olson & Sörensen (2011). 

 

Eftersom vår avsikt har varit att genomföra studien med ett subjektivt och hermeneutiskt synsätt 

stämmer det väl överens med Olson & Sörensens beskrivning av den kvalitativa metoden. 

Författarna menar även att det finns ett grundläggande tankesätt i den kvalitativa metoden om att 

verkligheten är konstruerad av de som befolkar den och att det därför är viktigt att undersöka det 

som människor intresserar sig av. Även Bryman & Bell (2005) framhäver vikten av att i en 

kvalitativ metod tolka verkligheten utifrån de som lever i den och skapa en förståelse ur 

människors perspektiv. En stor anledningen till att vi valde att arbeta utifrån en kvalitativ metod 

är att vi med hjälp av djupintervjuer ville ta reda på hur våra intervjuobjekt ser på användandet av 

budgetering och ekonomisk information i samband marknadsplanering. Det här kan kopplas till 

hur Bryman & Bell beskriver att tolkningar i den här typen av metod ska göras utifrån personers 

tankar och uppfattningar snarare än från kvantitativ data. 

 

Det har hela tiden funnits en medvetenhet hos oss att vi genom ett kvalitativt metodsätt har 

minskat våra chanser att göra generella tolkningar i resultatet men vi valde istället att lägga större 

fokus på fördjupade frågeställningar för att skapa en så god förståelse av verkligheten som 

möjligt. Larsen (2009) menar att genomförandet av djupintervjuer kan ses som en klar fördel då 

det kan leda till en bättre helhetsförståelse kring forskningsområdet samtidigt som möjligheten att 

ge följdfrågor minimerar risken för eventuella missförstånd. Det här anser vi stämma då vi 

löpande under våra intervjuer hade möjlighet att ställa följdfrågor, vilket gav respondenterna en 

chans att vidareutveckla sina tankar och resonemang. 

2.4 Forskningsansats 
För att komma fram till ett resultat i vår studie fanns det ett antal olika forskningsansatser att 

välja mellan. Utifrån vårt syfte och synsätt samt vårt val av metod kom vi fram till att en induktiv 

forskningsansats var den som stämde bäst överens med vår studie. Bryman och Bell (2005) 
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beskriver flera typer av forskningsansatser, två av dem är deduktion och induktion. Deduktion 

utgår från det forskaren redan vet samt utifrån teori gällande ett visst område och härleder fram 

hypoteser med hjälp av empirisk granskning. Induktion däremot innebär att en beskrivning av 

resultatets påverkan ges utifrån teori som sedan ligger till grund för undersökningen. Resultatet 

används sedan för att gå tillbaka till teori och forskning. Författarna beskriver även 

induktionsprocessen som att forskaren gör sina observationer först, vilket ger ett resultat som i sin 

tur ska bearbetas mot teorin. 

 

Precis som författarna ovan beskriver induktiv forskningsansats har vi valt att först skapa 

frågeställningar och syfte för att sedan göra våra observationer. Därefter har vi utifrån empirin 

valt ut teori av relevans för ämnet och sedan analyserat teorin mot resultatet av empirin. Olsson 

och Sörensen (2011) menar att en induktiv forskningsansats är vanlig då uppsatsen har ett 

kvalitativt metodsätt, vilket även tillämpas i vår studie. Alvesson, M., & Sköldberg, K. (2008) 

belyser att det finns en svaghet med induktion vilket grundar sig i att den använder sig utav 

ytstrukturer. Med det menar författaren att generalisering ges utifrån empiriska summeringar 

istället för teori och djupstrukturer. Det här ser vi inte som en nackdel då vår empiri utgör styrkan 

i arbetet i och med att vi gör en induktiv studie där vi utgår från empirin i vår forskning. 

2.5 Datainsamling 
Enligt Larsen (2009) är datainsamling en process i undersökningen som anses vara central och 

innefattar kvalitativ data i form av intervjudata, observationsdata, texter, dokument samt ljud- och 

bildinspelningar. Författaren menar att datainsamling gör det möjligt att besvara en frågeställning 

genom att omvandla information till kunskap. Bell (2006) nämner även att data kan samlas in och 

delas upp i primära och sekundära källor. 

2.5.1 Primärdata 

Vi valde att använda oss utav intervjuer för att samla in primärdata då intresset låg i att få en 

djupare förståelse för ämnet. Enligt Larsen (2009) beskrivs primärdata vara det som med hjälp av 

olika metoder samlats in av forskaren själv. För att den insamlade primärdatan ska vara pålitligt, 

det vill säga ha reliabilitet och validitet, har vi vänt oss till företagen personligen för att minska 

risken att få felaktig information. Våra intervjupersoner har haft en högre position i företagen, 

vilket gör att personerna har en större inblick och översikt av organisationen. Bryman och Bell 
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(2005) menar att primärdata har till sin fördel att den data som samlas in, har gjorts med syftet att 

passa ämnet. Den här typen av datainsamling kan dock vara ett tidskrävande arbetssätt. Studiens 

primärdata skulle inte vara lika anpassat till ämnet om annan typ av datainsamling hade använts. 

Vi anser att andra typer av primärdata, som inte omfattar intervjuer, hade gett oss en mindre 

ingående och sämre förståelse för ämnet. Insamlingen av primärdata har, för oss, krävt 

ansträngningar i form av resor och tid men har givit oss data som annars inte varit möjlig att få 

tag på. 

 

De personer vi har valt att intervjua är: 

 Cornelius Passchier - VD på Skobes öst (2015-05-08) 

 Sophia Skobe - Marknadskommunikationschef på Skobes (2015-05-25) 

 Johanna Wännerstam - Marknadssamordnare på Skobes (2015-05-25) 

 Mats Melander - VD på Liljas (2015-05-22) 

 Staffan Gunnarsson - Ekonomi och Redovisningschef på Liljas (2015-05-13) 

 Lena Johansson - Marknadskoordinator på Liljas (2015-05-21) 

 Peter Karlsson - Marknadskoordinator på Liljas (2015-05-21) 

2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata beskriver Olsson och Sörensen (2011) vara den data som samlats in av tidigare 

forskare och utgörs av processdata, bokföringsdata, vetenskapliga artiklar samt litteratur. Bryman 

och Bell (2005) nämner att sekundärdata kan ses som andrahandskällor vars information kan 

återanvändas för nya studier, men har framställts för ett annat syfte och kan därför inte anses vara 

lika aktuell som primärdata. Larsen (2009) understryker att det är av vikt att också använda sig av 

tidigare forskning även om insamling av ny data sker. I sekundärdata ska forskaren beakta 

validitet och reliabilitet vid användning av tidigare insamlat material. Vi har använt oss av 

sekundärdata för att få tidigare synvinklar från olika författare inom det område vi har studerat. 

Sekundärdatan har använts för att skapa en god förståelse för ämnet. Den sekundärdata vi har 

använt oss av är vetenskapliga artiklar, årsredovisningar samt litteratur. Vi är medvetna om att 

användandet av sekundärdata kan ses som inaktuellt och därför har vi varit försiktiga med val av 

sekundärdata, detta för att minska felmarginalen och öka studiens trovärdighet. 
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2.6 Intervju 

I studien har vi valt att studera företagen Liljas personbilar och Skobes samt tagit reda på vilka 

personer som kan tänkas ha erfarenhet och kunskap angående budgetering och ekonomisk 

information i relation till företagens marknadsplanering. De befattningar intervjupersonerna 

besitter utgörs av verkställande direktör, marknadschef, marknadskoordinator samt ekonomichef 

då vi anser att deras kunskap är av direkt relevans för studien. Alvehus (2013) beskriver intervju 

som ett flaggskepp för den kvalitativa forskningsmetoden och det är en metod som används av 

forskaren för att få reda på hur andra människor tänker, känner och agerar. Då vi valt att använda 

oss av en kvalitativ metod valde vi att utföra av djupintervjuer då det ger oss bästa möjlighet att 

få insyn i ämnet. 

 

Urval är, enligt författaren, ett val angående vilka personer som ska intervjuas och kan vara olika 

beroende på vilken forskningsmetod som forskaren har valt att använda sig av. Eftersom 

relationen mellan marknadsföring och ekonomi kräver ett övergripande synsätt och ligger till 

grund för beslut inom företagen har vi medvetet valt att intervjua respondenter med högre 

befattning inom företagen. Vid val av intervjupersoner i en kvalitativ metod, menar Alvehus att 

ett strategiskt urval kan användas. Strategiskt urval innebär att forskaren väljer personer som är 

relevanta för ämnet och således studera dem eftersom de förväntas ha erfarenheten att kunna 

svara på de frågor som ställs. 

 

Trost (2010) nämner strukturering av intervjuer och beskriver hur den kan delas in i två 

kategorier som även utgör motpoler till varandra. De består av strukturerad och ostrukturerad 

intervjumetod och skiljer sig i hur svaren på de frågor som forskaren ställer till respondenten är 

skrivna. Vid strukturerad intervju är svaren fasta och ger inte respondenten möjligheten att svara 

fritt medan ostrukturerad intervju innebär att respondenten bestämmer själv hur svaren utformas. 

Alvehus (2013) nämner även en tredje kategori, semistrukturerad intervjumetod, vilken anses 

vara den vanligaste och innebär att intervjuaren utgår från ett formulär där bredare och öppnare 

frågor finns tillgängliga för respondenten att svara på. Genomgående i studien använde vi oss av 

semistrukturerade intervjuer då vi utgick från ett formulär till alla intervjupersoner men såg till att 

frågorna var så pass öppna att svaren blev formade av intervjupersonen. Vi valde även att både 

spela in och anteckna våra intervjuer för att vara säkra på att ingen information gick till miste 
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eller att någon blev felciterat. Alvehus beskriver att intervjuerna helst ska transkriberas i 

efterhand, vilket innebär att forskaren fyller ut eller skriver ner intervjun från anteckningar eller 

inspelningar. För att öka pålitligheten gjordes transkriberingar av intervjuerna samma dag som 

intervjun ägde rum. 

Trost (2010) tar upp standardisering, vilket avgör hur lika frågorna som ställs till respondenterna 

är. En låg grad av standardisering innebär ett avslappnat tillvägagångssätt då språkbruk, frågor 

och följdfrågor anpassas efter vilken respondent som intervjuas. För att respondenterna skulle 

uttrycka sitt egna språk, svar och följdsvar valde vi att använda en mindre grad av 

standardiserade frågor. Hade det använts högre grad av standardiserade frågor under studien 

anser vi att respondenternas svar inte hade haft samma kvalité och möjlighet att utveckla sina 

svar och diskussioner, vilket hade lett till att empirin inte besvarat vår frågeställning på ett 

tillfredställande sätt. Det finns dock ett antal standardiserade frågor som användes återkommande 

under intervjuerna, vilket stämmer överens med Alvehus (2013) beskrivning av semistrukturerad 

intervjuform. 

2.7 Validitet & Reliabilitet 
Genomgående i studien har vi haft begreppen validitet samt reliabilitet i åtanke. Enligt Bryman 

och Bell (2011) är validitet ett mått för att mäta det som verkligen ämnar mätas, vilket även kan 

uttryckas som måttet av noggrannhet i mätningen. Resultatet kan då ifrågasättas huruvida det 

verkligen är bevis på vad som har mätts. Validitet ger läsaren en anledning att inte behöva tvivla 

på att innehållet är bristfälligt. Som tidigare nämnt valde vi att intervjua personer som har högre 

positioner i företaget för att få en bra inblick, en god överblick och korrekta svar, vilket leder till 

att validiteten blir högre. För att ytterligare ge arbetet så hög validitet som möjligt, har 

intervjupersonerna fått ta del av sammanställningen av deras intervju för att kunna avgöra om vi 

tolkat dem rätt. 

 

Författarna nämner också reliabilitet, vilket är ett mått för att visa hur pålitlig och 

överensstämmande någonting är. En studie som innehar hög reliabilitet ska få ett likartat resultat 

utan att vara beroende av vem som gjort studien så länge studien omfattar samma material och 

data. Vår studie har låg reliabilitet då resultatet i en kvalitativ studie sällan blir detsamma om 

studien skulle göras om av någon annan oberoende person, då många faktorer är bundna till 
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aktuella aspekter. Vi vill belysa att företagen ständigt förändras på grund av trender och andra 

faktorer, vilket gör att vår studie sker i realtid och kan därför inte appliceras för samma ändamål i 

framtiden. 

2.8 Metodkritik 
Den kritik som presenteras mot kvalitativ forskningsmetod går, enligt Bryman & Bell (2011), i 

huvudsak ut på att kritisera kvalitativa forskare för att vara allt för subjektiva och 

impressionistiska, vilket innebär att den kvalitativa studien och resultatet ofta till stor del är 

baserat på forskarens egna uppfattningar. Dessutom menar författarna att det i en kvalitativ 

rapport kan ges bristande förklaringar till varför ett visst forskningsområde har valt att studeras 

då frågeställningen i en sådan rapport fastställs förhållandevis sent gentemot inom den 

kvantitativa forskningen. Vidare menar Bryman & Bell att det ofta är svårt att replikera en 

kvalitativ studie då forskaren själv ses som det viktigaste redskapet för datainsamling och där av 

blir studien begränsad till den data som den specifika forskaren lyckats ta del av. 

 

Vi har genomgående i arbetsprocessen varit medvetna om vilken kritik som finns mot den typ av 

kvalitativ studie som vi har valt att genomföra. Precis som vi tidigare beskrivit har vi varit väl 

medvetna om att en viss grad av subjektivitet och egna värderingar ofta är ofrånkomligt i den här 

typen av studie. Vi har också tidigare i metodavsnittet förklarat att vår studie inte lämpar sig för 

att replikera då den till stor del bygger på aktuella observationer där parametrar kan ha förändrats 

vid en senare replikation av studien.   

 

Booth, Wayne C., Colomb, Gregory G. & Williams, Joseph M. (2004). nämner betydelsen av att 

vara kritisk vid granskning av källor då han säger att det är viktigt att ställa frågan huruvida en 

källa verkligen är tillförlitlig eller inte. Han skriver att det inte finns någon generell form för att 

pröva källans tillförlitlighet men att forskaren kan använda sig av ett antal riktlinjer vid 

granskning av en källa. Williams skriver att den första riktlinjen är att källan är publicerad av ett 

ansett förlag. Han menar att om källan ges ut för användande av högskola och universitet är 

tillförlitligheten oftast hög. Vidare kan forskaren beakta huruvida författaren till källan är en 

välkänd forskare, vilket i så fall ökar tillförlitligheten. Slutligen framhäver Williams vikten av att 
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använda aktuella källor men menar dock att vad som kan ses som aktuellt varierar beroende på 

vilket område forskningen bedrivs inom. 

 

Vi har försökt att beakta tillförlitligheten i de källor som vi har använt oss av i studien genom att 

delvis använda oss av litteratur som är utgiven för användning inom högskola och universitet. 

Dock anser vi att sådan litteratur inte alltid kan ge den bästa möjliga information inom ett 

forskningsområde och har därför även använt oss av vetenskapliga artiklar. För att säkerställa 

tillförlitligheten i de artiklar som använts har vi använt oss av trovärdiga databaser för att söka 

information. Vi har också försökt att tillämpa så aktuella källor som möjligt även om det 

forskningsområde vi har verkat inom ibland kräver att forskaren går tillbaka en viss period i tiden 

för att hitta relevant information kring ämnet. I de fall våra källor kan anses som tveksamt 

aktuella har vi försökt att styrka den här typen av uttalanden med mer aktuell fakta.    

 

3 Teoretisk referensram 
I kapitel tre presenteras den teoretiska referensram som ska bidra till att koppla empiri till teori 

samt ligga till grund för vår analys. Strukturen i den teoretiska referensramen har anpassats för 

att skapa tydlighet för läsaren. Det innebär att läsaren introduceras för teori gällande 

marknadsplanering, budgetering och ekonomisk information i den här nämnda ordningen. 

3.1 Marknadsplanering 
För att ge läsare en teoretisk förklaring av hur företag arbetar med planering av marknadsföring 

definieras först begreppet marknadsplanering generellt. Därefter beskrivs strategisk 

marknadsplanering och val av marknadsaktiviteter ur ett teoretiskt perspektiv.  Det här görs för 

att läsaren ska få en introduktion till hur marknadsplaneringen tar sin början och vad den 

resulterar i. För att direkt beskriva vikten av planeringen inleds avsnittet med ett citat av Kotler. 

3.1.1 Beskrivning av marknadsplanering 

 

“Om du misslyckas med att planera, så planerar du att misslyckas” 

Philip Kotler (1999) s. 202 
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Ett företags marknadsplan består, enligt Lagerstedt och Tjerneld (1991), av ett handlingsprogram 

som grundas i verksamhetens affärsidé, vilken även beskriver företagets mål. Den omfattar även 

en strategi som tydliggör hur företagets affärsidé ska omsättas i praktiska handlingar samt en 

övergripande planering som bryter ner strategin i mindre delar bestående av mål, delmål och 

åtgärder. Utan en tydlig marknadsplan, menar Wood (2013) att det inte finns någon klar strategi 

för att nå ut med sin marknadsföring till kunder. Wong et. al. (2011) menar att 

marknadsplanering är ett verktyg för företag som ger en win-win situation mellan företaget och 

deras kunder genom att uppnå sina egna mål samtidigt som kundens efterfrågan tillfredsställs. 

Wong et. al. belyser att marknadsplanering är en process som leder till förståelse av 

organisationens position på marknaden, marknadsbeslut som tas och ageranden för att nå mål 

inom en specifik tidsram. Även Wood (2013) beskriver marknadsplanering som en strategisk 

process som leder till att val av marknadsföring och agerande blir koordinerade för ett en specifik 

organisation under en specifik period. Westwood (2006) styrker Woods (2013) och Wongs et. al. 

(2011) definition om att marknadsplanen är en process och definierar marknadsplanering som ett 

sätt att tydligt specificera vilka resurser som används för att nå de marknadsmål ett företag satt 

upp men understryker också att det är en komplicerad process. 

 

Wong et. al. (2011) nämner att marknadsplaner ska användas för att skapa långsiktiga relationer 

med kunder genom objektiv och mål. Wong et. al. menar också att processen innefattar uppgifter 

som att analysera, designa genomförbara strategier, implementera strategierna och sätta en 

tidsram för de anställda. En marknadsplan bör vara flexibel, logisk och mångsidig och ha sin 

utgångspunkt i externa och interna analyser. Wood (2013) styrker flexibiliteten i marknadsplanen 

då resultaten kan variera i utfallet och därför måste planeringen ibland ändras. Taghian (2010) 

styrker Wong et. al. (2011) och menar också att marknadsplanering bör ha sin grund i interna 

analyser. Westwood (2006) anser att planering av marknadsföringen leder till att företagens 

resursförbrukning blir allt mer effektiv då möjligheter identifieras i deras marknadsföring men 

även genom att företagens mål uppfylls. Wood (2013) belyser också att marknadsplanering ger 

företaget en bra insyn i vad företaget kan och inte kan göra för sina kunder samt att det är ett bra 

verktyg för att lokalisera sina resurser. 
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Hiebing & Cooper (1990) menar att företagsgranskning ligger till grund för marknadsplanering 

och de beslut som dels fattas i samband med planeringsarbetet och dels beslut som senare fattas 

utifrån marknadsplanen. Eftersom marknadsföring är ett brett område där olika typer av beslut 

ligger till grund för planering och agerande är det direkt nödvändigt att göra en systematisk 

granskning av all tillgänglig information. Heibing & Cooper menar att en företagsgranskning 

tillhandahåller en överblick av den information som finns tillgänglig, vilket underlättar ett sunt 

beslutsfattande. Författarna understryker även att upprättandet av en affärsgranskning inte är ett 

enmansjobb utan uppnås bäst genom att involvera de avdelningar som finns i företaget där 

relevant information kan hämtas som senare sammanställs i en marknadsplan. Författarna 

indikerar även att olika information är olika relevant beroende på vilken typ av verksamhet som 

bedrivs. 

3.1.2 Strategisk marknadsplanering 

Angående hur planeringen av marknadsföring går till i praktiken menar Westwood (2006) att det 

börjar i företagens mål för att sedan hitta företagets svagheter och styrkor. Att planering börjar i 

företagens mål är något som styrks av Wood (2013) som menar att marknadsplanen ska utgå från 

vad företaget vill åstadkomma och vart, i generella termer, företaget vill nå i framtiden. Målen 

sätts utav företagets ledning och är oftast fasta direktiv som sedan brytas ner i delmål som 

marknadsplaneringen syftar till att uppnå (Westwood, 2006). Wong et. al. (2011) styrker också 

att planeringen startar i organisationens objektiv och strategi för att sedan avspeglas i 

marknadsföringen. I figur 1 visas övergripande hur planeringen av marknadsföringen går genom 

ett företags struktur. Vidare i marknadsavdelningen, som syns under marketing objectives i figur 

1, nämner Wong att marknadsobjektiven och målen läggs fram som ofta syftar till ekonomisk 

tillväxt för företaget. Wood (2013) belyser att företag oftast sätter mål i form av finansiella mål 

som innebär att företaget förväntar sig ett externt resultat i form av monetär vinst eller avkastning 

på investeringar. Eftersom finansiella mål är mätbara och tidsrelaterade kan de enkelt utvärderas, 

vilket innebär en fördel med att ha en marknadsföringsplan. Wood menar att planen kan justeras 

utifrån resultatet i utvärderingen för att kompletteras så de finansiella målen uppfylls för varje 

aktivitet för sig eller i sin helhet. 
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Figur 1 – Relationships between corporate- and marketing-level objectives and strategies, Wong 

et. al. (2011) s.60 

3.1.3 Val av marknadsaktivitet 

Wood (2013) beskriver att de mål och den strategiska plan som sammanställts ska ligga till grund 

för val av aktivitet för att marknadsföra sig. Vidare menar Wood att i samband med interna 

analyser ska företagets mål vara basen för val av marknadsaktivitet och vilka resurser som ska 

användas. Att använda sig av en kommunikationsstrategi är ett måste för att kunna förmedla 

marknadsplanen ut till kunden och marknadsförare kan välja mellan fem olika verktyg för att 

kommunicera till kund. De fem är annonsering, försäljningspåverkan, personlig försäljning, 

direkt marknadsföring samt PR och hjälper företaget att uppnå sina mål. Även Fill (2011) belyser 

att marknadskommunikation hjälper företaget att förmedla sina erbjudanden till kund och att de 

erbjudandena kan se olika ut. Wood (2013) och Levy, Michael, Weitz, Barton A. & Grewal, 

Dhruv (2014) nämner att företag ofta använder sig av flera styrmedel för att kommunicera men 

att välja rätt styrmedel beror på budget, vilken kund och vilka långsiktiga mål företaget har. När 

väl aktiviteterna är genomförda menar Wood att företaget bör se tillbaka på aktiviteten och vad 

den generat gentemot planerat utfall och kan på så sätt bli en erfarenhet för aktiviteten nästa gång. 

I frågan om vilka aktiviteter ett företag ska välja att marknadsföra sig genom belyser Kotler 

(1999) en teori som utvecklades av en professor vid Harvard University vid namn Neil Borden. 

Teorin går ut på att företag kan påverka köparen genom en rad olika aktiviteter. Tillsammans 
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utgör aktiviteterna en marknadsmix där varje enskilt företag kan sätta ihop sin egen mix av 

aktiviteter. Grönsroos (2008) beskriver marknadsmixen som en plan över sammansatta 

konkurrensmedel för att optimera företagets vinstfunktion. Vidare beskriver Kotler (1999) hur en 

modell utvecklades i början av 60-talet för att kategorisera de olika aktiviteterna, vilket hade som 

syfte att förenkla urvalsprocessen. Modellen kallas för de 4P:na där varje P beskrivs av en 

kategori i form av produkt, pris, plats och påverkan. 

 

Magrath (1986) beskriver att de fyra P:na bygger på ett koncept som förser organisationer med ett 

ramverk för hur marknadsföring integreras i aktiviteter. Goldsmith (1999) styrker att de fyra P:na 

används som ett koncept för organisationerna att veta hur de ska marknadsföra sig.  Kotler (1999) 

belyser dock en viss berättigad kritik mot modellen då den kan anses vara vinklad ur en säljares 

perspektiv där en köpare kanske snarare skulle kategorisera modellen i värde, kostnad, 

tillgänglighet och kommunikation. Trots den här invändningen har vi valt att se till den 

ursprungliga kategoriseringen.   

 

3.2 Budgetering 
I avsnitt 3.2 presenteras den teori och förkunskap som läsaren kan tänkas behöva angående 

budgetering. Först beskrivs budgetering utifrån perspektivet ekonomistyrning. Här förklaras 

inledningsvis budgeteringens övergripande grunder och syfte. Eftersom tyngden i den här 

uppsatsen ligger i att knyta budgetering som ett styrinstrument för marknadsplanering kommer vi 

att till störst del fokusera på den teori som berör budget som ett styrinstrument men även beröra 

vikten av moment som budgetuppföljning. Därefter ges läsaren en teoretisk övergång för att få en 

förståelse för hur budgetering används inom marknadsplanering. Det här görs genom att först 

beskriva budgetering inom verksamhetsplanering och sedan hur budgetering används specifikt 

inom marknadsplanering. 

3.2.1 Budgetering inom ekonomistyrning 

Budgeteringens grunder och syfte 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att budgeten utgår ifrån det handlingsprogram som tidigare 

beskrivits i samband med upprättandet av en marknadsplan för att sedan uttrycka dess 
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förhållanden i siffror och kvantiteter. De hävdar också att budgeten inte är till för att ersätta 

varken affärsidé, strategi eller planering utan snarare arbeta i symbios med handlingsprogrammet. 

Lagerstedt och Tjerneld medger att det naturligtvis finns andra verktyg för att styra en 

verksamhet men menar att budgeten kan vara det viktigaste. Kullvén (2001) menar att det är 

vanligast att ställa upp en budget på årsbasis även om det blir allt vanligare att företag använder 

sig av rullande budgetar, vilket innebär att budgetering görs för exempelvis en halvårsperiod och 

därefter sker budgeteringen löpande allt eftersom en viss tidsperiod av budgeten förbrukas. 

 

Budgeteringens syfte beskrivs av Kullvén (2009) som varierande beroende på vilket företag samt 

vilken del inom ett företag som använder budgeten. Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver att 

till grund för budgetens syfte ligger företagsledningens långsiktiga förväntningar och 

framtidsutsikter som sedan genererar budgetdirektiv från ledningen till organisationen. Kullvén 

(2009) menar att budgetering finns till för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga för att 

företaget ska kunna uppnå sina mål och syften.  Han sammanfattar budgeteringens syften i tre 

huvudkategorier som är framförhållning, ansvar och förståelse. Inom framförhållning innefattas 

moment som planering och resursallokering. Ansvarskategorin omfattar ansvarsfördelning och 

budgetuppföljning medan under förståelsekategorin finns moment som kommunikation och 

målsättning. 

 

Budget som styrmedel 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver budgetering som ”en integrerad och väsentlig del av 

företagets totala styrsystem” Lagerstedt & Tjerneld (1991) s.8. och menar att den framför allt 

fungerar som den del inom ekonomistyrning som är riktad mot framtiden. Kullvén (2009) menar 

att budgetering kan användas som styrmedel i en verksamhet genom att få de anställda att verka 

mot verksamhetens uppställda mål och att det finns två metoder att uppnå det med. Metoderna är 

de två tidigare nämnda syfteskategorierna ansvar och förståelse. Att styra genom ansvar innebär 

att specifika krav ställs på att uppnå de uppställda målen. Det här kan uppnås genom att via en 

budget ge riktlinjer för vad medarbetare får och inte får göra och på så sätt kan ledningen styra 

medarbetarna till att arbeta på ett visst sätt. Bergstrand (2003) hävdar även att det ofta uppskattas 

bland medarbetare att budgetering ger tydligt uttalade mål mot vilka de kan mäta sina 

prestationer, vilket han också menar kan leda till ökad motivation. Burns and Waterhouse (1975) 
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beskriver budget som en finansiell plan som används för att styra och utvärdera prestationen hos 

såväl medarbetare som andra segment i ett företag. Att styra genom förståelse innebär, enligt 

Kullvén (2009), att förmedla information som i sin tur ligger till grund för strategisk dialog och 

beslut. Han menar att budgetering förmedlar intern information till de anställda om 

verksamhetens mål, vilket ger en förståelse kring vad målen innebär såväl som hur målen ska nås. 

Här upplyser även Bergstrand (2003) att budgetansvariga bidrar till att sprida den här typen av 

information genom att diskutera eventuella problem med sina medarbetare. 

 

Uppföljning av budget 

Greve (2011) beskriver budgeten som en norm, vilket innebär att uppföljning av budget är viktigt 

för att jämföra och värdera utfall. Han menar också att den som ansvarar för budgeten inte får se 

budgeten som ”överspelad” om budgetering ska få en önskad styreffekt. Bergstrand (2003) 

tydliggör att ytterligare en viktig aspekt för att uppnå önskad styreffekt med budgetering är att 

tydliggöra vem som har resultatansvar för budgeten. Det här gör att det är tydligt uttryckt vem 

som har ansvar att förklara om en budget ger ett dåligt utfall, vilket i sin tur skapar ett intresse för 

den ansvariga att genom regelbunden uppföljning undvika eventuella budgetavvikelser. Nilsson 

& Olve (2013) gör ett något generellt uttalande där de hävdar att en budgetplanering troligtvis är 

inaktuell redan efter en dag då det hela tiden inträffar händelser som gör att förutsättningarna för 

planeringen har förändrats. Bergstrand (2003) framhäver därför vikten av att de budgetrapporter 

som används vid budgetuppföljning ska vara relevant för den som ska göra uppföljningen samt 

att den måste vara begriplig för mottagaren. Det här styrks även av Greve (2011) som menar att 

allt för långa redovisningsperioder inte ska tillämpas då det är viktigt att rapporterna är 

meningsfulla för den som ska tolka dem. 

3.2.2 Budget, från ekonomistyrning till marknadsföring 

Budget i verksamhetsplanering 

Kullvén (2009) menar att ett av budgeteringens viktigaste syften berör verksamhetens planering. 

Han beskriver hur en budget genererar underlag och bidrar med kunskaper som är nödvändiga för 

att planera de händelser som kommer att genomföras i verksamheten inom en framtida tidsperiod. 

Budgeteringen ger bland annat en tydlig insikt i vilka investeringar ett företag behöver genomföra 

samt vilka resurser som finns tillgängliga och i viss mån även när investeringen ska betalas. 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) styrker budgeteringens inverkan på planeringsarbetet och menar 
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att budget är resultatförutsägande och där av också den väsentligaste delen av ett företags 

planering. Samuelsson (1993) beskriver att budgetering kan användas för två typer av 

planeringsmetoder, planera i efterhand och planering genom framförhållning. Samuelsson menar 

att det tidigare var tillräckligt att styra planeringen i efterhand genom att se till information från 

tidigare årsbudget för att sedan ha möjlighet att göra förändringar och förbättringar inför framtida 

planering. Han hävdar dock att en förändring skedde i början av 1990-talet när teknologin började 

utvecklas allt snabbare, vilket bidrog till ett större fokus på verksamhetsplanering. Detta gjorde 

att planering i efterhand inte längre var tillräckligt. Företag började istället se till budgetar för 

kommande år och ta hänsyn dels till externa faktorer som inte går att påverka och dels till internt 

agerande. Det senare exemplet kallar Samuelsson för planering genom framförhållning vilket han 

menar används bland annat för att veta vilka satsningar som ska göras inom olika 

verksamhetsområden såsom marknadsföring och produktionsutveckling. 

 

Budgetering i marknadsplanering 

Tidigare beskrevs syftet med budgetering inom ekonomistyrning och hur den kan fungera som ett 

styrinstrument för planering. Nedan kommer budgeten integreras med marknadsplanering och 

vad det innebär för ett företag. Brennan et. al. (2008) anser att en framtidsprognos tillsammans 

med budgetering är en del av marknadsplaneringen och bör finnas dokumenterat minst tolv 

månader fram i tiden. Westwood (2006) belyser att marknadsplanen är en del av affärsplanen och 

att budget spelar en viktig roll här. Med budgetering i planering är det viktigt att ta hänsyn till 

ytterligare omsättning som gynnas av planen samt de kostnader som uppkommer till de 

aktiviteter som planeras in. Westwood talar även om att det är viktigt för företag att 

kostnadsberäkna alla handlingsplaner för de tillvägagångsätt eller strategier som syftar till att 

uppnå företagets mål. Nigel (1987) styrker Westwood (2006) då han belyser vikten av 

budgetering inom marknadsföring för att kunna allokera kostnaderna effektivt för att se till att 

företaget har de resurser som är nödvändiga. 

 

Wood (2013) menar att när en färdig budget finns för övergripande delar i företaget och 

försäljning samt kostnader är färdigplanerade bör en marknadsföringsbudget göras. I 

marknadsföringsbudgeten bör alla aktivitetskostnader läggas i linje med marknadsaktiviteterna. 

Wood påpekar även att marknadsförare måste göra hårda, svåra val då resurserna för 

marknadsföring aldrig är oändliga. Helst bör marknadsföringsbudgeteringen vara pessimistiskt 



 

25 
 

optimistisk och utgå från realistiska scenarion för att förbereda för hot och möjligheter menar 

Wood. Wong et. al. (2011) berättar att budgetering inom marknadsplanering generellt håller igen 

med pengar till marknadsföring som ofta behöver mer. 

 

Marknadsföringsbudgeten är, enligt Wong et. al. (2011), baserad på mängden och kvaliteten av 

information som marknadsförarna känner är nödvändigt för att uppnå satta mål. Westwood 

(2013) menar att alla de planer som sätts för marknadsföring måste vara kostnadseffektiva och 

budgeten hjälper till att definiera de resurser som behövs för att genomföra planen. Att vara 

kostnadseffektiv styrks av Bradley (2005) som menar att företagets resurser och kapacitet 

används för att bestämma företagets långsiktiga strategi oftast i form av positiv avkastning men 

även att kunna hålla ned kostnader är en konkurrensfördel. Wood (2006) anser att företag kan 

börja med att se till vilka ekonomiska mål och strategier de har och vad de vill åstadkomma. 

Vissa företag vill få högre avkastning på deras investeringar eller minska kostnaderna till 

specifika aktiviteter. Alles (1989) styrker Wood (2006) då han belyser att en relation mellan 

förväntad avkastning kan kopplas till budgeterade kostnader. Vill företagen använda budgetering 

som mätunderlag i framtiden kan budgeten delas ut på olika orter, avdelningar eller produktlinjer 

i företaget. Genom upprättande av budgetar för olika avdelningar, aktiviteter eller orter menar 

Wood att företag kan utvärdera dem för att åtgärda eller förändra så att budgeten hålls. Vidare 

berättar Wood att budgeteringen bör sättas utifrån externa och interna analyser som är relaterat 

till marknadsföring. Vid upprättande av budget i marknadsplaneringen finns svårigheter då 

mätning av marknadsföring kan vara ett problem. Inom vissa aktiviteter går det inte mäta 

effekterna av de marknadsaktiviteter som gjorts i monetära termer. 

3.3 Ekonomisk information som underlag 
För att ge en bild av hur ekonomisk information kan användas som underlag till 

marknadsplanering beskrivs först hur ekonomistyrning kan integreras med marknadsföring samt 

vilka fördelar en sådan integration kan medföra.  Därefter presenterar vi begreppet marketing 

accountancy som en metod för att möjliggöra en sådan integration. Begreppet förklaras ingående 

samt hur det anses kunna kopplas till planering inom marknadsföring. 
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3.3.1. Att integrera ekonomistyrning och marknadsföring 

I frågan om hur marknadsföring och ekonomistyrning står i förhållande till varandra samt om det 

finns fördelar respektive nackdelar med att kombinera de båda områdena ger Sidhu & Roberts sin 

synpunkt i en artikel från 2010. Artikelförfattarna hävdar att det har skrivits förvånansvärt lite om 

relationen mellan marknadsföring och ekonomistyrning samt de möjligheter som kan uppstå 

genom att låta de båda avdelningarna arbeta närmare varandra. De säger att ”the most suprising 

thing about the marketing-accounting dialogue is that there is no dialogue” Sidhu & Roberts 

(2010). Det här trots att intern redovisning, innehållande ekonomisk information, är ett av de 

främsta verktygen för att rapportera hur ett företag har presterat i finansiella termer under tidigare 

år vilket, ofta ligger till grund för en intern kontroll. Thorén (1995) indikerar i sin studie att det 

finns en skillnad mellan storanvändare och sällananvändare av ekonomiska rapporter. 

Funktionschefer bland storanvändare är mer benägna att se till styrsignaler som kan utvinnas av 

rapporterna och är generellt positivt inställda till användning av olika typer av ekonomisk 

information. Funktionschefer hos sällananvändare har däremot en närmast direkt motsatt 

uppfattning. Sidhu & Roberts (2010) menar att ekonomisk information i sig, i form av 

ekonomiska rapporter, är ett respekterat och accepterat mått för att avväga de transaktioner som 

gjorts i företaget. Författarna anser att det är oförlåtligt för marknadsförare att inte förstå grunden 

för en sådan finansiell rapportering då det är tydligt att ekonomisk information har en klar 

inverkan på ett företags ekonomiska utveckling. Sidhu & Roberts förhåller sig ändå optimistiska 

och menar att ett underlag för ett samarbete mellan marknadsföring och ekonomistyrning kan 

illustreras genom figur 2. 
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Figur 2 – Current and future drivers of marketing-accounting coordination, Sidhu & Roberts 

(2010) s.10 

 

I figuren visar den första pilen att det inte alltid är tydligt vilka fördelar som kan dras från en 

högre grad av integration mellan marknadsföring och ekonomistyrning då det kan föreligga 

målkonflikter som gör det svårt att se fördelarna. Den andra pilen visar dock ett starkare samband 

mellan det nuvarande ekonomistyrningsarbetet och framtida marknadsåtgärder. Här framgår det 

att marknadsföring som uttrycks i ekonomiska termer skapar ett tydligare värde mellan de båda 

områdena. Det skänker även en ökad förståelse där ekonomer tvingas få upp ögonen för hur 

marknadsföringen faktiskt bidrar till ett framtida ökat värde för organisationen, vilket 

demonstreras av den tredje pilen i modellen. Den avslutande fjärde pilen i modellen visar dock att 

det inte tycks vara egenintresse som ligger till grund för ett närmare samarbete mellan de båda 

avdelningarna, utan snarare ett gemensamt intresse där det finns möjlighet för båda avdelningarna 

att dra fördelar av varandra. 

3.3.2 Marketing Accountancy 

I en artikel skriven av Meldrum et. al. (1986) diskuterar författarna huruvida räkenskap berörande 

ett företags ekonomiska aspekter kan anses påverka marknadsföring. De beskriver 

marknadsföring som en strategisk viktig aktivitet där sättet att styra marknadsföringen är direkt 
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beroende av olika typer av ekonomisk information för att maximera dess positiva effekter. Abdel 

Al, S, & McLellan, J (2013) belyser att en affärsstrategi måste stödjas genom lämpliga 

organisatoriska faktorer såsom effektiva tillverkningsprocesser, lämplig organisatorisk design och 

relevanta praxis. Meldrum et. al. (1986) beskriver en utvecklad strategi som kallas för marketing 

acountancy där ekonomisk information, hämtad ur interna rapporter, integreras med 

marknadsföringens planering och beslutsfattande. Begreppet innefattar en utveckling av 

ledarskap inom ekonomisk styrning som innehåller en viss typ av information som är viktig även 

ur ett marknadsföringsperspektiv. Informationen är av väsentlig betydelse då den utgör underlag 

för marknadsrelaterad planering och beslut samt för att uppnå lämpliga styrningsmedel. Daniel J. 

Goebel, Greg W. Marshall, William B. Locander (1998) styrker att traditionell styrning har som 

uppgift att leverera finansiell information som beslutsunderlag till personer med ledande 

positioner inom ett företag. Även Lawson, R, Blocher, E, Brewer, P, Cokins, G, Sorensen, J, 

Stout, D, Sundem, G, Wolcott, S, & Wouters (2014) belyser vikten av ekonomisk inforamtion i 

helhet, som underlag till att fatta strategiska beslut. Vidare nämner Meldrum et. al. (1986) att rätt 

typ av finansiell information kan leda till en bättre koncentration av marknadsföringsresurser. De 

beskriver att begreppet marketing accountancy generellt sätt inte har givits mycket 

uppmärksamhet varken offentligt eller privat även om teorin gradvis får allt mer medhåll från 

företagsledare som menar att sättet som ekonomisk informationsdata och marknadsföring 

integreras med varandra behöver förändras. 

 

Beslut som baseras på felaktig information kan få ekonomiska konsekvenser för företagets 

långsiktiga prestation. Genom att förse marknadsförare med solid finansiell information 

möjliggörs, enligt Goebel et. al. (1998), att det går att överkomma det informationsgap som ofta 

förekommer mellan marknadsföring och ekonomiavdelningar. Författarna menar att 

marknadsförare kan och ska ta tillvara på och på ett fördelaktigt sätt använda informationen för 

att kunna fatta mer effektiva beslut kring exempelvis vilka produkter, kanaler och kunder som 

kan bidra till störst lönsamhet för företaget. 

 

Tre stycken områden nämns där marketing accountancy anses kunna påverka användningen av 

marknadsföring. För studiens relevans tas bara två områden upp nedan. Meldrum et. al. (1986) 

beskriver ett användningsområde som utgår från de utgifter som marknadsföring ofta för med sig. 
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Marknadsföring står ofta för en stor del av de totala kostnaderna för en viss produkt, vilket 

innebär en användning av ekonomiska resurser som skulle kunna fördelas annorlunda. Att 

kalkylera för marknadsföringskostnader kräver därför noggrann planering då nyttan ska överväga 

resursförbrukningen för att inte kostnaderna ska påverka företagets resultat negativt. Meldrum et. 

al. belyser att ekonomer har utvecklat tekniker för att analysera och kontrollera 

kostnadsprocessen men att företag i stor utsträckning varit ovilliga att använda teknikerna i sitt 

marknadsföringsarbete. Ett annat område som omnämns av Meldrum et. al. är hur ekonomi- och 

marknadsföringsavdelningar är relaterade till varandra. I texten beskrivs hur beslutsfattare inom 

marknadsföring ofta känner att de är dåligt assisterade av ekonomiavdelningar. Det har dock visat 

sig att samma personer ofta ser de ekonomiska aspekterna som irrelevant för att fatta beslut kring 

marknadsföring. Det här kan tyda på dåliga relationer mellan de olika avdelningarna, vilket kan 

försvåra arbetet med marketing accountancy. 

 

Meldrum et. al. menar att kunskap är en nödvändighet för att marketing accountancy ska fungera. 

Exempelvis beskrivs att kunskap och information om kundernas sanna lönsamhet för företaget 

kan vara till stor hjälp för att kunna optimera användningen av marknadsföringsresurser. Utan 

den här typen av nödvändig information fattas beslut ofta baserade på antaganden, vilket i sin tur 

kan leda till missallokering av marknadsföringsresurser. Författarna understryker dock vikten av 

noggrannhet i användningen av marketing accountancy. Det är viktigt att gå igenom 

informationen och säkerställa dess relevans innan den appliceras på beslut rörande 

marknadsföring. I de fall ett företag kan använda sig av marketing accountancy på ett effektivt 

sätt kommer de, enligt författarna, att ha ytterligare ett viktigt verktyg för att styra sin 

marknadsföring och fatta mer precisa och korrekta beslut. 
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4 Empiriskt kapitel 
I kommande empiriska kapitel redogörs för respondenternas uttalanden om hur deras företag 

arbetar med marknadsplanering, samt hur budgetering tillsammans med respondenternas egen 

syn på ekonomisk information används som underlag för marknadsplaneringen. För en bättre 

förståelse kring vilka frågor som har ställts till intervjupersonerna kan läsaren ta del av ett 

frågeformulär som presenteras i bilaga 1. Kapitlet inleds med en kort presentation av de 

personer som intervjuats inom respektive företag. Därefter avdelas det empiriska materialet i tre 

huvudrubriker för att skapa en tydlig struktur. 

4.1 Presentation av företag och respondenter 

Skobes 

Cornelius Passchier, VD Öst, Intervjuad 2015-05-08 

Cornelius är VD för regionen öst i moderbolaget Skobes i Västervik som tidigare var Karlbergs 

bil men köptes upp av Skobes 2012. Cornelius har arbetat inom branschen i dryga 20 år och har 

tidigare haft positioner som marknadschef och försäljningschef då det tidigare var Karlbergs. 

 

Sophia Skobe, Marknadskommunikationschef, Intervjuad 2015-05-25 

Sophia är delägare samt marknadskommunikationschef för hela koncernen och har varit det i 11 

år. Hon har arbetat i branschen i 20 år och har tidigare haft titlar som säljare, försäljningschef 

och VD inom Skobes. 

 

Johanna Wännerstam, Marknadssamordnare, Intervjuad 2015-05-25 

Johanna är marknadssamordnare i Skobes moderbolag och har jobbat som det inom branschen  i 

ett och ett halvt år. Tidigare har hon arbetat som marknadsassistent och marknadskoordinator 

på andra företag. 

 

Liljas 

Mats Melander, VD & Marknadschef, Intervjuad 2015-05-22 

Mats är VD och marknadschef för hela Liljas sedan 2010. Innan dess var Mats VD för en annan 

del av bolaget och har jobbat inom koncernen i 8 år samt varit i branschen i 23 år. 
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Staffan Gunnarsson, Ekonomi och redovisningschef, Intervjuad 2015-05-13 

Staffan är Ekonomi och redovisningschef på Liljas på huvudkontoret i Kalmar och har varit inom 

branschen i fyra år, varav tre av dem som ekonomichef. Tidigare jobbade Staffan som revisor i 

sex år. 

 

Lena Johansson, Marknadskoordinator, Intervjuad 2015-05-21 

Lena är Marknadskoordinator på Liljas huvudkontor i Kalmar och har arbetat på Liljas i 25 år 

med samma inriktning. 

 

Peter Karlsson, Marknadskoordinator, Intervjuad 2015-05-21 

Peter jobbar som Marknadskoordinator på Liljas i Växjö där han började år 2014. Han har 

jobbat inom branschen i ett år men arbetade tidigare på en reklambyrå där han arbetade med 

formgivning samt produktion. 

4.2 Marknadsplanering 
Det här avsnittet kommer att handla om hur respektive företag förhåller sig till och arbetar med 

marknadsplanering i praktiken samt deras synpunkter på begreppet i allmänhet. Genom att visa 

hur företagen arbetar med marknadsplanering vill vi skapa en grundläggande förståelse som 

läsaren kan ta med sig till senare empiriska avsnitt.   

4.2.1 Vision, strategi och affärsidé som utgångspunkt 

 

Skobes 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam anser att Skobes vision och affärsidé har betydelse för 

hur de marknadsför sig. De menar att visionen tillsammans med affärsidén har avgörande 

betydelse för hur marknadsplanen ska utformas i form av hur och var Skobes ska kommunicera 

med sina kunder under året. Cornelius Passchier berättar också att affärsidén är det som ligger till 

grund för den strategi som används för att avgöra hur Skobes ska marknadsföra sig. Enligt 

Cornelius Passchier är relationer en viktig del av Skobes marknadsföring gentemot kund. Det här 

menar han blir tydligt när någon ser Skobes slogan, personligt hela vägen, som han även anser 

förmedlar deras affärsidé till marknadsplaneringen. Vidare beskriver Cornelius Passchier att 

arbete med relationer innebär en kostnad i form av engagemang och tid snarare än en ren 
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marknadsföringskostnad. Han menar därför att deras sätt att arbeta utifrån affärsidén påverkar de 

tidsrelaterade aspekterna av marknadsplaneringen snarare än den ekonomiska fördelningen av 

resurser för marknadsföring. Cornelius Passchier förklarar att kostnaden att arbeta med relationer 

inte faller under Skobes markandsföringskostnader. 

 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam nämner även att Skobes har en ekonomisk målsättning 

som sätts under den strategiska marknadsplaneringen. De menar att den ekonomiska 

målsättningen sätter upp riktlinjer för vad Skobes ämnar få ut av sina marknadsaktiviteter. På så 

sätt belyser Sophia Skobe att målsättningen hjälper till att styra både planeringen av 

marknadsaktiviteter och samtidigt skapar en effektivitet i deras marknadsföring. 

 

Liljas 

Mats Melander börjar med att förklara att arbetet med marknadsplanering tar sin utgångspunkt i 

företagets vision och affärsidé. Han beskriver att affärsidén bygger på att Liljas ska leverera 

produkter och tjänster som uppfyller kundens totala bilanvändning. Det här innebär att de vill 

täcka upp utbudet av alla de produkter och tjänster som kunden kan tänkas behöva för att denne 

inte ska behöva använda sig av andra aktörer på marknaden. Vidare beskriver Mats Melander att 

visionen och den övergripande målsättningen är att vara det bästa alternativet på den lokala 

marknaden inom de orterna som Liljas bedriver sin verksamhet. Inom Liljas finns en målsättning 

att öka sina andelar på den lokala marknaden genom att hela tiden sträva efter att vara ett bättre 

alternativ för kunden. 

 

När Mats Melander ska beskriva hur Liljas vision, målsättning och affärsidé förmedlas till 

marknadsplaneringen så utgår han från en oneliner som lyder Liljas - Helt enkelt och innebär att 

Liljas alltid ska kunna leverera ett enkelt och bekymmersfritt bilanvändande. Han menar att den 

här onelinern ska genomsyra hela planeringsarbetet och alltid spegla sättet de väljer att 

marknadsföra sig på. Exempelvis beskriver han att marknadsföring gentemot kund ska vara enkel 

och tydlig vilket uppnås genom ett fåtal erbjudande som, enligt Mats Melander, skapar en 

tydlighet istället för att marknadsföra många olika erbjudanden i samma annons. Det här är något 

som han hoppas ska gå per automatik i framtiden. Mats Melander belyser även vikten av att få de 

anställda att sträva efter företagets vision om att vara den bästa aktören på den lokala marknaden, 
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vilket han inte alltid anser vara en självklarhet. Därför använder de sig av exempelvis 

internutbildningar för att förmedla visionen till sina medarbetare. Mats Melander säger att “ska vi 

som företag vara bäst måste vi som individer vilja vara bäst också”. Lena Johansson beskriver 

hur hon i det vardagliga arbetet som marknadskoordinator givetvis försöker att ha med sig 

företagets oneliner i valet av marknadsaktivitet. 

 

Vidare berättar Mats Melander att Liljas även sätter upp ekonomiska mål i början av sitt 

planeringsarbete där han säger att de ska ha en vinst på tre procent av årets omsättning. Staffan 

Gunnarsson beskriver hur han upplever att de ekonomiska målen ligger till grund för egentligen 

allt de gör då det ger en långsiktighet i form av ett avkastningskrav. En projicering av årets vinst 

uppskattar Mats Melander kommer att ligga någonstans runt en och en halv till två procent av 

årets omsättning. Han menar att det inom branschen är mycket små marginaler men att den 

ekonomiska målsättningen självklart speglas i hur de planerar sina marknadsaktiviteter då valet 

av de här aktiviteterna ska vara så ekonomiskt effektiva som möjligt. Även Staffan Gunnarsson 

belyser hur den ekonomiska målsättningen, i form av avkastningskrav, ligger till grund för 

marknadsplaneringen på en mer övergripande nivå, vilket skapar riktlinjer som hela tiden finns i 

bakgrunden av det vardagliga arbetet. 

4.2.2 Planeringsprocessen 

 

Skobes 

Planeringen av Skobes marknadsföring tar, enligt Cornelius Passchier, sin början i en 

strategikonferens som sker på årsbasis. Han berättar att det under konferensen sätts en affärsplan 

för det kommande året. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam menar att utifrån den satta 

affärsplanen utformas även en övergripande marknadsplan för samtliga avdelningar och områden 

inom Skobes. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam beskriver att de som ingår i arbetet med att 

upprätta affärs- och marknadsplan för det kommande året är VD, koncernchef, marknadschef, 

marknadssamordnare och avdelningschefer för respektive område inom Skobes. 

Strategikonferensen, menar Cornelius Passchier, sker inom tidsramen november - december varje 

år, vilket han anser ger en viss framförhållning inför nästa års planering. 
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Cornelius Passchier beskriver att de inom varje bolag bryter ner den mer övergripande årliga 

marknadsplanen i kvartal. Det här görs genom att de marknadsansvariga inom bolaget 

tillsammans med VD och avdelningschefer träffas för att diskutera hur marknadsföringen ska 

planeras. På den här nivån hävdar Cornelius Passchier att generalagenterna förser Skobes med 

deras egna marknadsplaner för det kommande kvartalet. Han menar att Skobes under 

kvartalsmötena måste förhålla sig till generalagenternas planering för att utifrån den kunna 

upprätta en egen. Cornelius Passchier beskriver kvartalsplanen som en grov plan för hur Skobes 

ska arbeta under kommande kvartalsperiod. Sophia Skobe förklarar att beslut angående vissa 

marknadsaktiviteter fattas på kvartalsnivån beroende på hur tidskrävande aktiviteten är.   

 

Johanna Wännerstam upplyser dock om att en del marknadsaktiviteter kräver snabba beslut och 

kan behöva fattas så snabbt som två veckor före genomförandet. Hon menar att det därför är svårt 

att ta beslut om den här sortens aktiviteter kvartalsvis. Även Cornelius Passchier berättar att vissa 

beslut måste fattas snabbt då han säger att “rullande under kvartalet så tas de korta snabba 

besluten om eventuell komplettering behövs för att nå uppsatta mål”. Cornelius Passchier 

beskriver att utöver kvartalsplaneringen hålls ett internt månadsmöte där de går igenom intern 

månadsinformation och planering. Vidare förklarar Cornelius Passchier att det finns en 

flexibilitet i Skobes marknadsplan som möjliggör att beslut angående marknadsaktiviteter även 

kan fattas dagligen. Han ger ett exempel där försäljningschefer som ser att verksamheten för 

begagnade bilar går sämre än väntat då har möjligheten att själva ta beslut om annonsering. Dock, 

menar han, att det här måste göras med hänsyn till den resursfördelning som ligger till grund för 

marknadsplanen. Cornelius Passchier anser att den här typen av flexibilitet i marknadsplanen gör 

att säljare lättare kan nå de uppsatta målen.   

 

Liljas 

Liljas använder sig av olika tidsperspektiv i sin marknadsplanering där arbetet börjar långsiktigt 

för att sedan brytas ner i en mer kortsiktig planering som slutligen resulterar i val av aktiviteter. 

Den mer långsiktiga planeringen, menar både Mats Melander och Staffan Gunnarsson, sker på 

årsbasis. Staffan Gunnarsson beskriver att det här är något som görs för första gången i år, där 

planeringen som tidigare utförts på lokal nivå lyfts upp mer centralt i företaget. Han menar att de 

beslut kring marknadsföring som tidigare kunde fattas inom respektive avdelning nu till största 
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delen fattas av ledningen. Arbetet med att ta fram den långsiktiga planen involverar personer från 

alla avdelningar samt VD. Både Staffan Gunnarsson och Mats Melander anser att redan i den 

långsiktiga marknadsplanen finns fasta aktiviteter som exempelvis vinter- och 

sommardäckskampanjer där den totala kostnaden för kampanjerna redan är bestämda. Även Peter 

Karlsson beskriver hur vissa kampanjer planeras redan i det här stadiet. Han menar även att de 

måste ta hänsyn till generalagenterna för respektive bilmärke då även de kan ha krav på fasta 

aktiviteter och evenemang som ska genomföras under kommande år. Ett exempel på en sådan fast 

aktivitet, menar Peter Karlsson, kan vara att generalagenterna har krav på att de ska ha 

öppethelger och då måste de i årsplanen ta hänsyn till att det kommer ett antal sådana under året. 

Dock är en stor del av planeringen på den här nivån öppen för eventuella kampanjer och 

aktiviteter som bestäms senare under årets gång. 

 

Utöver den årliga planeringen berättar Mats Melander att Liljas använder sig av en 

halvårsplanering. Han säger att det här är den ursprungliga planeringen, vilken de tidigare har 

använt sig av och som finns kvar men nu fungerar mer som en idébank. Här får ansvariga inom 

de olika verksamhetsområdena komma med idéer som sedan används vid fortsatt planering. 

Sedan bryts planeringen ner ytterligare då de olika avdelningarna håller möten en gång varje 

kvartal. Mats Melander beskriver hur idéer hämtas från halvårsplaneringen för att sedan användas 

under kvartalsmötena. Lena Johansson beskriver att de här mötena omfattar alla områden som 

delas in i Volvo, Renault och Dacia, nya och begagnade bilar samt verkstad och 

serviceverksamhet. Hon berättar att varje ansvarig inom respektive område tillsammans med 

ledning, marknadskoordinatorer samt generalagenter för respektive bilmärke går igenom 

marknadsplaneringen för kommande kvartal. Mats Melander nämner även att under de här 

mötena ser de till målsättningen för det berörda området. Han tar upp ett exempel där Liljas under 

det här årets tredje kvartal har som målsättning att sälja ett visst antal begagnade bilar. Därefter 

ser de till ett antal faktorer som avgör vilken typ av marknadsaktiviteter som ska användas för att 

sälja bilarna. Faktorerna kan exempelvis utgöras av vilka befintliga kunder som förväntas byta 

bil, vilka spontana kunder som förväntas byta bil samt hur de kan sälja bilarna till lägsta möjliga 

kostnad. Mats Melander menar att det här skapar en förberedande strategi för hur målet uppnås 

redan innan kvartalet har börjat. 
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Utifrån de idéer och mål som diskuteras på kvartalsmötena samt den förberedande 

planeringsstrategin beskriver Lena Johansson och Peter Karlsson hur de använder sig av 

materialet för att planera vilka marknadsaktiviteter som ska användas under det kommande 

kvartalet. Mats Melander intygar även att det är Peter Karlsson och Lena Johansson som utefter 

halvårsplanen och kvartalsmöten omvandlar tankar och idéer till dagliga aktiviteter och 

annonser.   

4.2.3 Val av marknadsaktivitet 

 

Skobes 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam menar att valet av marknadsaktiviteter tar sin början 

redan på den övergripande strategiska planeringsnivån. Vidare beskriver de att det under 

planeringsprocessens gång förs en nära dialog med Skobes generalagenter från Volvo, Renault, 

Ford och Dacia vilket de anser har en stor inverkan i det slutgiltiga valet av marknadsaktiviteter. 

Även Cornelius Passchier säger att kraven från Skobes generalagenter har en stor påverkan av 

hur urvalet går till då han menar att de har krav på sig och förväntas att marknadsföra 

generalagenternas produkter i en viss utsträckning. Även om Sophia Skobe och Johanna 

Wännerstam belyser att hela planeringsprocessen ligger till grund för urvalet så förklarar de att 

det är på en lägre organisatorisk planeringsnivå som det faktiska urvalet av marknadsaktiviteter 

sker. I valet av marknadsaktiviteter beskriver Cornelius Passchier hur själva urvalsprocessen 

utgår ifrån de möten som han själv sätter upp varje kvartal tillsammans med försäljningscheferna 

från respektive region och deras marknadssamordnare. Han förklarar att mötena är den centrala 

delen i urvalet av marknadsaktiviteter. 

 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam beskriver att i arbetet med att välja marknadsaktivitet 

använder de sig av en kommunikationsstrategi som påverkas av faktorer som ekonomiska mål i 

form av försäljningsmål, målgrupp och vilken ort de vill marknadsföra sig inom. De menar även 

att det är visionen som ligger till grund för att bestämma vilken målgrupp de vill kommunicera 

med och vilken ort de vill marknadsföra sig på. Vidare menar Sophia Skobe att själva valet av 

vilka aktiviteter som ska användas kan variera beroende på avdelningar eller produkter som 

företaget anser har potential eller behöver stärkas. Johanna Wännerstam beskriver att de 

vanligaste marknadsaktiviteterna som planeringen mynnar ut i är print och digitalannonsering 
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samt event i form av lanseringar eller öppethelger. Här menar hon att Skobes har möjlighet att 

relativt fritt använda sig av print och digitalannonsering medan lanseringar och öppethelger oftast 

är mer styrt av generalagenterna. 

 

Både Sophia Skobe och Johanna Wännerstam förklarar att valet av marknadsaktivitet även utgår 

ifrån den produkt de vill kommunicera ut till kund. Genom att fokus läggs på produkten menar de 

att andra faktorer per automatik faller på plats i urvalsprocessen. Johanna Wännerstam förklarar 

att produkten exempelvis avgör vilken målgrupp de vill nå ut till, vad produkten ska kosta och 

vart den ska marknadsföras. På så sätt menar hon att produkten blir central i Skobes sätt att nå ut 

till kunden genom sin marknadsföring.    

 

Liljas 

Den ovanstående beskrivna processen av Liljas marknadsplanering leder fram till en beskrivning 

av hur de väljer vilka marknadsaktiviteter som ska användas för att nå den önskade effekten av 

marknadsplaneringen. Mats Melander menar att vid val av specifik aktivitet är det viktigt att gå 

tillbaka till det grundläggande då han säger att “enkelhet och attraktivitet är jätteviktigt och då 

kommer vi tillbaka till vår målsättning, det ska vara kul och enkelt att göra affärer med oss”. 

Samtliga tillfrågade intervjupersoner på Liljas beskriver dock att valet av marknadsaktivitet 

skiljer sig beroende på vilken avdelning eller ort marknadsföringen avser. Mats Melander 

beskriver även att det finns ett gemensamt intresse mellan Liljas och generalagenterna att 

kommunicera gentemot kund och han säger att “vi vill ju hamna i att vi andas premium båda två 

så vi inte motverkar varandra”. Lena Johansson och Peter Karlsson menar att generalagenterna 

ofta styr aktiviteter som printannonsering och digital kommunikation men att de ofta har en stor 

valfrihet när det gäller att välja vilka digitala kanaler som de vill använda sig av. 

 

Mats Melander väljer att mer ingående beskriva hur valet av marknadsaktiviteter ser ut vid 

försäljning av nya och begagnade bilar. Mats Melander beskriver att i kvartalsplaneringen 

budgeterar Liljas ett försäljningsmål i form av antal bilar som ska säljas under kommande kvartal. 

Därefter planerar de för vilka aktiviteter som kommer vara nödvändiga för att nå 

försäljningsmålet. Peter Karlsson beskriver också att aktiviteterna ofta planeras utefter 

försäljningsmål. Med hjälp av en ”hitrate” baserad på tidigare aktiviteter menar Mats Melander 
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att de har en bra uppfattning om hur många bilar varje aktivitet säljer. Mats Melander uttrycker 

sig på följande vis angående kvartalsplaneringen av marknadsaktiviteter “Så inför varje kvartal 

så ska vi egentligen veta vem som är kunderna av dom produkter som vi ska sälja. På det sättet 

kan vi få en grymt effektiv marknadsföring”. Om marknadsaktiviteterna inte lyckas uppfylla 

försäljningsmålet resulterar det i att det finns bilar kvar att sälja, förklarar Mats Melander. Liljas 

använder sig då utav en strategi som går ut på att köpa kundämnen. Den här strategin grundar sig 

i att Liljas använder externa mediebyråer som i sin tur når ut till potentiella kunder. De som anser 

sig vara intresserade av att göra affärer med Liljas ses som ett kundämne och förs då in i ett 

CRM-system där säljarna kan hitta den potentiella kunden. Mats Melander menar att för varje 

såld bil behövs ungefär fem stycken kundämnen men att det kan variera. Det här, hävdar Mats 

Melander, är ett effektivt sätt att nå ut till kund då Liljas betalar för varje genererat kundämne 

istället för att lägga resurser på annonsering utan att veta om de uppnår önskad effekt. Staffan 

Gunnarsson beskriver hur Liljas har börjat ställa högre krav på de externa marknadsaktörer som 

de använder sig av för att annonsera och han säger att “Vi vill inte betala bara för att synas, utan 

vi vill betala för den nyttan vi ser”. 

4.3 Betydelsen av budget inom marknadsplanering 

4.3.1 Budgetprocess 

Skobes 

Sophia Skobe börjar med att beskriva hur de först sätter en marknadsföringsbudget över en 

tolvmånaders period som avser hela koncernen. Hon menar att den här marknadsföringsbudgeten 

används jämsides med den övergripande marknadsplanen. Därefter fördelas 

marknadsföringsbudgeten ut på de fyra bolagen inom Skobes koncern för att sedan brytas ner 

ytterligare över de elva orter där de bedriver verksamhet. Till det adderar Johanna Wännerstam 

att marknadsföringsbudgeten fördelas ut olika till varje bolag och ort. Fördelningen sker beroende 

på vad respektive bolag och ort har för omsättning. Hon menar att upprättandet av en 

marknadsföringsbudget för Skobes olika bolag och avdelningar kräver en hög grad av flexibilitet 

och realitetsförankring då det kan skilja sig mycket dem emellan. Johanna Wännerstam säger att 

det ibland kan skilja upp till 70 procent i marknadsföringskostnader mellan verksamheterna på de 

olika orterna.    
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Cornelius Passchier menar att de inom hans ansvarsenhet inte använder sig av någon traditionell 

resultatbudget men att de har en marknadsföringsbudget som ligger vid sidan av deras 

marknadsplanering. Den här budgeten, menar han, fördelas från moderbolaget på årsbasis. 

Cornelius Passchier förklarar att årets marknadsföringsbudget uppgår till cirka två och en halv 

miljon kronor, vilket gör att han anser att marknadsföringsbudgeten är relativt liten i förhållande 

till deras omsättning. 

 

Utöver den årliga marknadsföringsbudgeten som fördelas ut över varje bolag inom koncernen, 

menar Sophia Skobe och Johanna Wännerstam att det därefter görs en månadsvis uppdelning av 

varje bolags marknadsföringsbudget. Här beskriver Cornelius Passchier att 

marknadsföringsbudgeten används internt under de informationsmöten som också sker månadsvis 

för att ge information om vilka resurser som finns tillgängliga för planering av 

marknadsaktiviteter. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam förklarar att månadsfördelningen 

hålls mycket flexibelt då de menar att resurser kan komma att behöva omfördelas beroende på 

vilka val av marknadsaktiviteter som görs inom respektive bolag. Cornelius Passchier berättar att 

av de två och en halv miljoner kronor som finns budgeterade för marknadsföring under 

nuvarande år så förväntas knappt två miljoner kronor användas till ren annonsering. Övriga 

resurser menar han läggs på marknadsaktiviteter som exempelvis event och öppethelger vilket 

ofta styrs av Skobes generalagenter. 

 

Vid frågan om hur företaget arbetar med budgetuppföljning indikerar Sophia Skobe att de följer 

upp budgeterade utfall och jämför med nyttan som marknadsaktiviteterna har genererat. Här 

menar dock Cornelius Passchier att det finns en svårighet i att följa upp utfall av budgeten 

eftersom de använder sig i stor del av relationsbaserade marknadsaktiviteter vilket är svårt att 

mäta i finansiella termer. Han menar att relationer ofta inte går att mäta monetärt utan snarare i 

tid och engagemang. 

 

Liljas 

Mats Melander förklarar att de använder sig av olika typer av budgetar. I samband med 

årsplaneringen utformas en totalbudget för verksamheten och utifrån den avsätts en specifik 

summa som utgör marknadsföringsbudgeten. Lena Johansson och Peter Karlsson berättar att den 
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summan som sätts av för marknadsföringsbudget hjälper de sedan till att fördela ut över 

årsplanen.  Vidare beskriver Mats Melander att de använder sig av två olika typer av 

budgetupplägg för marknadsföringen. Det ena upplägget baseras på de aktiviteter som redan är 

bestämda i årsplaneringen och där det också finns en fast budgeterad kostnad för de här eventen. 

Staffan Gunnarsson menar att stora händelser och event som generalagenterna styr över oftast tas 

med i den här budgeten. Mats Melander menar att den här typen av budgetupplägg inte är flexibel 

då kostnaderna redan är satta och därför måste efterföljas. I samband med årsplaneringen 

använder de sig även av en annan typ av budgetupplägg som avser en totalsumma sett över hela 

året inom samtliga områden som berör marknadsföring. Staffan Gunnarsson berättar i sin tur att 

det är ledningen som avsätter hur mycket pengar som ryms i den här typen av budgetupplägg och 

att även styrelsen har vissa krav på vad totalsumman får rymmas inom. I år uppskattar Mats 

Melander att den här summan uppgår till cirka sex och en halv miljoner kronor, vilket är resurser 

som har avsatts för det kommande årets marknadsaktiviteter. 

 

Mats Melander beskriver att årsbudgeten sedan bryts ner så mycket som möjligt för att kunna 

appliceras på de olika avdelningarna och områdena där nästa viktiga steg är att upprätta en 

kvartalsbudget i samband med kvartalsmötena. Mats Melander beskriver att den här typen av 

budgetar baseras på en form av uppskattning från tidigare år samt vad de tror sig behöva för 

resurser till de olika aktiviteterna Liljas vill genomföra kommande kvartal. Vidare beskriver han 

att den här typen av budget är mer flexibel då omfördelningar kan behöva ske som inte i förväg 

går att förutse. Även Staffan Gunnarsson berättar att oförutsedda drastiska händelser kan ligga till 

grund för en sådan omfördelning av resurser. Mats Melander beskriver också att de under vissa 

kvartal kan se att de har många befintliga kunder som står i begrepp att byta bil och menar att den 

här typen av kunder inte är lika resurskrävande. Eftersom att kvartalsbudgeten är flexibel, berättar 

han att Liljas kan välja att lägga mindre resurser under det här kvartalet och istället fördela ut 

dem på ett kvartal som de kan se är mer resurskrävande. 

   

Kvartalsbudgeten används sedan utav marknadskoordinatorerna som underlag för vilka resurser 

som finns tillgängliga för kommande marknadsaktiviteter. Lena Johansson och Peter Karlsson 

menar att de får budgetunderlag på X antal kronor som de sedan kan använda sig av specifikt i 

varje aktivitet. Peter Karlsson menar att de ser till varje enskild aktivitet och ser vad de har 
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möjlighet att göra i förhållande till vilka budgeterade resurser de har att röra sig med. Lena 

Johansson berättar att marknadsföringsbudgeten ger dom en god uppfattning av hur mycket de 

kan lägga på exempelvis radio, digital marknadsföring, printreklam samt vilka externa 

marknadsföringstjänster som de behöver köpa in.  

 

Staffan Gunnarson beskriver vikten av att se till historiskt material vid användning av 

budgetering. Han berättar att vid varje kvartalsmöte följer de upp kampanjer och aktiviteter som 

skett under föregående kvartal och jämför verkligt utfall med det budgeterade. Även Mats 

Melander menar att de använder sig av budgetuppföljning, vilket i huvudsak görs av 

marknadskoordinatorerna. Vidare väljer Liljas att bryta ner budgetuppföljningen på projektbasis 

som, enligt Mats Melander, är en fördel då han säger att det görs “för att lätt kunna knyta ihop, 

tvärs över hela bolaget, hur vi håller budgeten i relation till område”. Han menar även att en 

avvikelse i det verkliga utfallet gentemot budget kan leda till förändringar inför kommande 

kvartalsbudgetering. 

4.3.2 Företagets syn på budget som underlag 

 

Skobes 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam menar att de ser budgetering som ett sätt för att skapa 

goda riktlinjer för Skobes marknadsplanering. Johanna Wännerstam anser att budgeteringen 

kräver att det vidtas en eftertänksamhet i valet av marknadsaktiviteter då den sätter en 

begränsning av vilka resurser som finns att tillgå. Sophia Skobe menar också att 

marknadsföringsbudgeten bidrar till att sätta upp ett mål för varje specifik marknadsaktivitet då 

den har en skyldighet att täcka upp för den budgeterade kostnaden. På så sätt anser hon att 

budgetering utgör ett bra styrverktyg för att uppnå de ekonomiska målen. Vidare anser både 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam att budgetuppföljning leder till ökad effektivitet i 

planeringsarbetet. 

 

Cornelius Passchier förhåller sig något annorlunda till budgetering gentemot sina arbetskollegor 

Sophia Skobe och Johanna Wännerstam. Han anser inte att budgetering utgör ett särskilt effektivt 

styrverktyg inom marknadsplanering utan hävdar istället att specifika nyckeltal kan användas på 
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ett effektivare sätt för att uppnå maximal nytta av marknadsaktiviteter. De här åsikterna motiverar 

han genom att han inte tycker uppföljning av budgetutfall går att mäta och använda på ett 

tillfredställande sätt eftersom mycket av deras marknadsföring bygger på relationer, vilket han 

anser är svårt att mäta i finansiella termer. Han önskar att de kunde använda ett mer effektivt sätt 

att mäta och följa upp budgetutfall då han tror att det i så fall kan leda till att budgetering skulle 

kunna användas som ett bra styrmedel för marknadsplanering. Cornelius Passchier berättar att 

Skobes generalagenter förväntar sig att de ska kunna mäta budgetutfall i kronor, vilket han 

påpekar är mycket svårt att leva upp till. Därför för han en pågående dialog med generalagenterna 

där han påpekar sina åsikter och försöker få dem att ändra uppföljningsmetod. Han säger att “det 

här är ingen positiv utveckling, den här diskussionen för jag med Volvo, Ford och Renault och 

dom mjuknar allt mer”. 

 

Liljas 

Personligen anser Mats Melander att budget är ett mycket viktigt moment inom Liljas 

marknadsplanering och han beskriver budgetering som ett bra ramverk för planering av framtida 

marknadsaktiviteter. Även Peter Karlsson och Lena Johansson säger att budgeten fungerar som 

ett ramverk för planeringen där Peter Karlsson menar att de håller sig väldigt hårt till 

budgetramen då de planerar marknadsaktiviteter. Mats Melander väljer också att beskriva budget 

som ett starkt styrmedel och säger att om Liljas bortser från sin budget skulle konsekvensen bli 

stor för många inom företaget. Han beskriver vikten av ett utförligt budgetarbete genom att säga 

“Den ska ju vara så smart gjord som möjligt från början” då han menar att ett bra budgetarbete 

leder till att det blir enklare att arbeta med den övriga planeringen. Lena Johansson och Peter 

Karlsson ser också budget som ett bra styrmedel i deras arbete med att planera framtida 

marknadsaktiviteter eftersom budgetens utfall kan leda till ett effektivare budgetarbete för 

kommande år och kvartal. Staffan Gunnarsson menar att budgeten går att använda som ett 

argument då det är lättare att bortse från spontana händelser då de inte finns med i den 

ursprungliga budgetplaneringen. Han beskriver att det är lättare att tacka nej till spontana 

erbjudanden som exempelvis sponsring då han enkelt kan se om det finns budgeterade resurser 

för en sådan åtgärd eller inte. Mats Melander beskriver också vikten av att förhålla sig till budget 

för att inte skapa negativa konsekvenser. Han väljer att beskriva det såhär, ”Går vi över och drar 
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mer pengar, kommer vi belasta verksamheten hårdare än vad vi egentligen har tänkt och då 

rubbar vi ju planeringen egentligen. Därför är det viktigt att vi följer budgeten”. 

Att använda budgeten för mätning anser Lena Johansson är positivt inför framtiden eftersom 

budgeten kan användas för att kunna effektivisera kommande år. Hon beskriver vikten av 

mätning av budget såhär, “att kunna göra det ännu bättre för samma pengar eller om vi behöver 

tillskjuta mer pengar eller om vi kanske har lagt för mycket pengar på någon viss aktivitet, så det 

är en bra erfarenhet”. Även Mats Melander menar att bättre mätning av budget leder till att 

analysen blir bättre vilket ligger till grund för kommande beslut. 

4.4 Betydelsen av ekonomisk information inom 

marknadsplanering 

Skobes 

Sophia Skobe förklarar att de på en strategisk nivå använder sig av ekonomisk information internt 

i samband med den övergripande affärsplanen där marknadsplanen ingår. Hon menar att det till 

största del rör sig om att se till samtliga kostnader som Skobes har för marknadsföring samt att 

ställa kostnaderna i relation till den nytta som de får ut av respektive marknadsaktivitet. Genom 

att se på historisk försäljningstatistik  menar hon att de enkelt kan se vart i verksamheten de 

behöver lägga mer eller mindre resurser på marknadsföring, vilket där av också styr 

marknadsplaneringen. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam anser att användning av den här 

typen av ekonomisk information bidrar till en bättre eftertänksamhet och kostnadseffektivitet i 

deras val av marknadsföring. 

 

Cornelius Passchier förklarar att Skobes ekonomiavdelning är en frånskild enhet som ligger inom 

moderbolaget och på så vis inte finns direkt på plats i den delen av verksamheten han är ansvarig 

för. Han nämner sedan att det ekonomiska underlag som används i marknadsplaneringen i 

huvudsak kommer från moderbolaget i form av rapporter varje ,år kvartal och månad . Han 

förklarar att inom huvudkontoret agerar Sophia Skobe och Johanna Wännerstam som samordnare 

mellan marknadsföring- och ekonomiavdelning och de tillhandahåller i sin tur den ekonomiska 

information Cornelius Passchier behöver i sin marknadsplanering. Cornelius Passchier anser att 

han får bra underlag för att kunna fatta beslut och planera för Skobes marknadsföring. Varje 

månad skickas ett ekonomiskt underlag från moderbolaget, vilket till stor del rör sig om 
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information hur Skobes ligger till i försäljning gentemot den affärsplan och planering som 

upprättats för den specifika månaden. Han menar att om det skulle saknas någon information kan 

han direkt vända sig till ekonomiavdelningen och få informationen kompletterad omgående. 

Cornelius Passchier menar att ekonomisk information används på årsbasis men när 

omständigheterna ändrar sig kan den informationen behöva uppdateras löpande istället. 

 

Som tidigare nämnt, använder sig Cornelius Passchier av ett antal nyckeltal för att styra sin 

marknadsplanering. Han menar att det är en utmaning att ta fram nyckeltal som verkligen 

fungerar för att styra marknadsplanering men understryker att i de fall de lyckas med det kan 

användningen av nyckeltal resultera i en ökad effektivitet inom marknadskommunikation. Vidare 

ger Cornelius Passchier exempel på de två nyckeltal han anser vara viktigast för två olika 

avdelningar inom verksamheten. Han menar att inom verkstadsavdelningen ser de till antal sålda 

timmar per dag, det vill säga försäljning, i förhållande till närvarotid där målet är att varje 

mekaniker ska sälja sju timmar per arbetsdag. Inom bilförsäljningen ser de istället till information 

gällande bruttovinst av försäljningen där målet ska uppgå till en bruttovinst på sju procent per 

såld bil. Cornelius Passchier menar att det här är nyckeltal som de själva har konstruerat för deras 

verksamhet utifrån den information som fås av ekonomiavdelningen.    

 

Liljas 

I sin roll som ekonomi- och redovisningschef berättar Staffan Gunnarsson hur han även arbetar 

mycket med intern ekonomisk information som går att utläsa ur företagets års- och 

kvartalsbokslut, samt ur den interna försäljningsstatistiken. I frågan om hur han tror att 

ekonomisk information kan ha betydelse för marknadsplanering är han dock kritisk. Han 

förklarar att eftersom marknadsplanering är en process som syftar till att till största del se framåt i 

tiden så finns det komplikationer att använda sig av historisk ekonomisk information. Han säger 

att om ekonomisk information, exempelvis försäljningsutfall, ska ligga till grund för hur företaget 

marknadsför sig påverkar det snarare vilka kanaler som ska användas än själva reklamen i sig. 

Lena Johansson och Peter Karlsson nämner att de som marknadskoordinatorer inte alls använder 

sig utav ekonomisk information utan anser att ekonomiavdelningen tillsammans med Mats 

Melander ser på den typen av information. Staffan Gunnarsson tror dock att det finns mycket att 

lära från historisk ekonomisk information när det handlar om att se tillbaka på tidigare utfall, 
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vilket han menar kan vara viktigt i början av kommande års marknadsplanering. Som ett exempel 

beskriver han att drivmedel är en väldigt viktig affär för Liljas och när de ser nedåtgående 

föräljningssiffror inom den specifika avdelningen så kan de behöva rikta resurser för att lyfta den. 

Han understryker dock att det inte är ekonomiavdelningen som tar beslut om att omfördela 

resurser utan att de snarare förmedlar ekonomiska rapporter till ledningen som sedan avgör 

sådana beslut. 

 

Staffan Gunnarsson tror även att en del av problematiken med att integrera ekonomisk 

information i arbetet med marknadsplanering ligger i svårigheten av att mäta kampanjer i 

ekonomiska termer. Han menar exempelvis att det är problematiskt att mäta effekten av en 

provkörningskampanj då den kan generera i ett köp långt senare och att det är svårt att veta om 

det var just den specifika kampanjen som ledde till köpet. Staffan Gunnarsson menar också att 

behovet av ekonomisk information kan variera beroende på vilken typ av marknadsaktivitet som 

ska planeras. Vid planeringen av en kampanj som återkommer årligen anser han att det är lätt att 

gå tillbaka och se vad kampanjen har givit för utfall tidigare år, vilket då kan ge information 

angående om kampanjen varit lyckad eller inte. Han säger att en misslyckad kampanj inte är 

något önskvärt, och genom att se till ekonomisk information, kan de på så vis ta ett beslut om att 

inte göra om kampanjen. 

 

Mats Melander menar att ekonomisk information kan anses utgöra en grund för 

marknadsplanering.  Problemet, berättar han, är att det är svårt att styra affärskvalitén i 

marknadsföringen eftersom att marknadsföringen mer syftar till att skapa volym i form av 

omsättning. Vidare beskriver han att varje enskild marknadsaktivitet är målsatt, vilket skapar ett 

omsättningstänk i marknadsföringen. Han uttrycker det såhär, “Vi ska hela tiden tänka hur gör vi 

det optimala eventet för att skapa den maximala försäljningen, på det sättet vill vi ju driva 

omsättning”. Mats Melander nämner även att kostnadsinformation är en viktig faktor då Liljas 

hela tiden strävar efter att hitta så kostnadseffektiva sätt som möjligt att nå ut till sina kunder. 

Bortsett från omsättning och kostnader anser dock Mats Melander att det är svårt att sätta 

ekonomiska nyckeltal i relation till marknadsplanering. 
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5 Analytiskt Kapitel 
I följande kapitel presenterar vi en analytisk diskussion av det insamlade empiriska materialet 

med stöd utifrån den teoretiska referensramen. Vi låter även läsaren ta del av våra egna 

tolkningar rörande analysen. För att skapa tydlighet presenteras den analytiska diskussionen 

utifrån den struktur som används både i det empiriska och teoretiska kapitlet. Vi vill även 

uppmärksamma läsaren på att våra egna reflektioner skrivs ut i slutet av varje del, för att den ska 

vara så lättöverskådlig som möjligt. 

5.1 Marknadsplanering 

5.1.1 Vision, affärsidé och målsättning som utgångspunkt 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) påpekar att marknadsplanen består av ett handlingsprogram som 

grundas i företagets affärsidé. Här menar Lagerstedt och Tjerneld att handlingsprogrammet 

utifrån affärsidén även beskriver företagens mål. Mats Melander beskriver att Liljas utgår från 

deras vision och affärsidé vid upprättande av en marknadsplan. Sophia Skobe och Johanna 

Wännerstam beskriver hur även Skobes vision och affärsidé har en avgörande betydelse för hur 

de utformar marknadsplanen och hur de kommunicerar med sina kunder.  Westwood (2006) 

menar att planeringen av företagets marknadsföring börjar i företagens mål, vilket även styrks av 

Wood (2013) som beskriver att utgångspunkten ligger i vad företaget vill åstadkomma samt vart 

företaget vill i framtiden. Mats Melander menar att utifrån Liljas affärsidé och vision har de en 

målsättning om att inte bara vara det bästa alternativet på den lokala marknaden utan också att 

öka deras marknadsandelar i framtiden. Cornelius Passchier beskriver att Skobes strategi inom 

marknadsplanering utgår från affärsidén och han lyfter även vikten av deras mål att bygga 

relationer med kunden. 

 

Wong et. al. (2011) beskriver användandet av en marknadsplan som ett sätt att skapa långsiktiga 

relationer med kund genom en tydlig målsättning. På så sätt menar Wong et. al. att det uppstår en 

win-win situation mellan företaget och deras kunder. Wong et. al. påpekar även vikten av att 

strategi och målsättning ska avspegla sig på marknadsföringen. Som tidigare nämnt understryker 

Cornelius Passchier vikten av deras slogan personligt hela vägen, som han menar ska spegla hur 



 

47 
 

Skobes marknadsför sig och måste därför vara en del av deras marknadsplanering. Mats 

Melander beskriver hur Liljas vision, målsättning och affärsidé förmedlas till 

marknadsplaneringen genom onelinern Liljas - Helt enkelt, som enligt honom ska genomsyra 

planeringsarbetet där betoningen på enkelhet skapar tydlighet för både kund och medarbetare. 

Även Lena Johansson på Liljas nämner att hon försöker att utgå från deras oneliner vid val av 

marknadsaktivitet. 

 

Wong et. al. menar att de mål som läggs fram i planeringen ofta syftar till att skapa en ekonomisk 

tillväxt. Även Wood (2013) påpekar att företagens mål oftast uttrycks i finansiella termer där en 

förväntan finns om att göra externa resultat i form av vinst och avkastning.  Sophia Skobe och 

Johanna Wännerstam säger att de inom Skobes har en ekonomisk målsättning som används likt 

en riktlinje för att maximera nyttan av varje marknadsaktivitet. Både Staffan Gunnarsson och 

Mats Melander förklarar att Liljas i början av planeringsarbetet sätter ekonomiska mål baserat på 

en viss avkastning. Vidare berättar Staffan Gunnarsson att de ekonomiska målen ligger till grund 

för hur de utformar marknadsplanen till det dagliga arbetet. Wood menar att det finns en tydlig 

fördel med att sätta finansiella mål eftersom de är enkla att utvärdera med hjälp av 

marknadsplanen. 

 

Vi kan tydligt se att respondenterna hos Liljas och Skobes är eniga om att deras vision, affärsidé 

och målssättning ligger till grund för deras marknadsplanering. Vidare ser vi att det finns stöd i 

teorin för att använda affärsidé och mål som en grundläggande utgångspunkt vid 

marknadsplanering. Det är värt att notera att båda företagen använder sig av en oneliner för att ta 

med sig sin affärsidé vidare in i marknadsplaneringen. Vi konstaterar att Liljas, genom att 

använda sig av sin oneliner vill skapa en enkelhet i marknadsplaneringen som avspeglas både 

mot kund och internt, vilket enligt teorin kan sägas skapa en win-win situation. Skobes använder 

istället sin oneliner för att skapa en medvetenhet om relationer i deras marknadsföring gentemot 

kund, vilket är något som Wong et. al. (2011) ger stöd för i teorin. Teorin belyser även vikten av 

att målsättning ska reflekteras i marknadsföringen, vilket vi anser att Staffan Gunnarsson på 

Liljas bekräftar då han nämner att målsättningen finns med i det vardagliga arbetet. 
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Liljas använder sig tydligt av ekonomiska målsättningar i form av avkastning baserat på 

omsättning i deras marknadsplanering. Även Skobes har en ekonomisk målsättning som används 

som riktlinjer inom planeringsarbetet. Vi ser dels att båda företagen använder ekonomiska mål 

och även att teorin ger tydligt stöd för det då den förespråkar användning av ekonomiska mål i 

marknadsplaneringen. Samtidigt framhäver företagen själva att den ekonomiska målsättningen är 

viktig för att maximera nyttan av marknadsaktiviteterna. 

5.1.2 Planeringsprocessen 

Wong et. al. (2011) beskriver marknadsplaneringen som en process som syftar till att nå olika 

mål inom viss given tidsram. Wong et. al. menar vidare att processen syftar till att utforma och 

implementera strategier för beslut samt förmedla tidsramen till de anställda. Lagerstedt och 

Tjerneld (1996) beskriver hur marknadsplaneringen utöver att sätta strategier för att förmedla 

företagets affärsidé till praktiska handlingar, bidrar till en övergripande planering. Westwood 

(2006) menar även att mål och direktiv bestäms utav företagets ledning för att sedan appliceras på 

den övergripande marknadsplanen. Skobes marknadsplanering tar, enligt Cornelius Passchier, sin 

början vid en årlig strategikonferens där Sophia Skobe och Johanna Wännerstam menar att den 

övergripande marknadsplanen för det kommande året sätts. De förklarar att den här 

marknadsplanen involverar samtliga avdelningar och områden för Skobes koncern. Mats 

Melander och Staffan Gunnarsson beskriver att Liljas marknadsplanering också börjar med en 

övergripande och långsiktig marknadsplan som involverar alla avdelningar. De fortsätter med att 

förklara att den övergripande marknadsplanen sker på årsbasis. Vidare nämner Staffan 

Gunnarsson att de beslut som fattas i samband med den årliga marknadsplanen tas till störst del 

av deras ledning. Peter Karlsson påpekar att i den årliga planeringen måste Liljas ta hänsyn till 

vissa fasta aktiviteter som redan är förutbestämda. De fasta aktiviteterna kan vara antingen Liljas 

egna eller vara styrda av generalagenter. 

 

Westwood belyser att de mål som sätts i den övergripande planeringen sedan bryts ner i de 

delmål som marknadsplaneringen ämnar uppfylla. Även Lagerstedt och Tjerneld (1991) påpekar 

att planeringen bör brytas ner i mindre delar i form av mål, åtgärder, delmål samt praktiska 

handlingar. Utöver den årliga marknadsplanen använder sig Liljas av en halvårsplan som Mats 

Melander menar används mest som en idébank inför senare planering. Mats Melander berättar att 
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efter att den övergripande marknadsplanen har upprättats bryts den ner mer specifikt på kvartal i 

form av kvartalsmöten. Lena Johansson på Liljas förklarar att kvartalsmötena omfattar alla deras 

avdelningar samt respektive ansvarig inom området. Under mötena ser Liljas till den 

grundläggande målsättning som här bryts ner till varje område, enligt Mats Melander. Även 

Skobes bryter ner den övergripande marknadsplanen i en grov kvartalsplanering för respektive 

bolag, berättar Cornelius Passchier. Han beskriver att på den här nivån styrs planeringen dels 

enligt generalagenternas direktiv samt på eget initiativ. Sophia Skobe menar att vissa beslut om 

marknadsaktiviteter fattas på kvartalsnivå beroende på hur tidskrävande aktiviteterna är. Vidare 

beskriver Mats Melander att en strategi för vilka aktiviteter som ska användas för att uppnå Liljas 

delmål bestäms mer ingående i samband med kvartalsplaneringen. Lena Johansson och Peter 

Karlsson förklarar att de utifrån kvartalsplaneringen planerar mer specifikt för vilka 

marknadsaktiviteter som ska användas under kommande kvartal. Johanna Wännerstam och 

Cornelius Passchier beskriver att alla beslut om marknadsaktiviteter inte kan fattas på 

kvartalsnivå och därför väljer Skobes att ytterligare bryta ner marknadsplanen månadsvis. 

Cornelius Passchier menar att planeringen där av blir mer flexibel, vilket bidrar till att respektive 

delmål lättare kan nås.   

 

I likhet med vad teorin säger kan vi se att Liljas och Skobes använder sig av en tidram för att 

strukturera deras marknadsplaneringsprocess. Tidsramen Liljas och Skobes inledningsvis utgår 

ifrån är en ettårsplanering där det tas fram en övergripande och långsiktig marknadsplan. Här 

anser vi att Liljas är relativt styrda av sina generalagenter då en stor del av de fasta aktiviteterna i 

det här stadiet av planeringen tycks bestämmas av dem. Vi ser däremot inte några tecken på att 

Skobes ser sig själva som styrda av generalagenterna i den årliga marknadsplanen. Därefter väljer 

Liljas att bryta ner planeringen först i halvår och sedan i kvartal. Skobes väljer istället att gå 

direkt från årsplanering till en grov kvartalsplan för att sedan fortsätta bryta ner planeringen 

månadsvis. Vi anser att båda metoderna stämmer väl överens med den bild Wong et. al. (2011) 

beskriver av hur processen bryts ner från övergripande mål och strategier till mindre delmål. 

 

Vi kan konstatera att båda företagen bryter ner sin marknadsplaneringsprocess i tre tidinstanser 

där båda företagen använder sig av års- och kvartalsindelning. Vi ser dock en tydlig skillnad då 

Liljas väljer att bryta ner planeringen från år till halvår och därefter i kvartal. Skobes väljer 
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istället att gå direkt från år till kvartal för att sedan bryta ner planeringen i ytterligare ett steg i 

form av en månadsplanering. Vi menar att Liljas använder sig av sin halvårsplan för att göra en 

mer detaljerad kvartalsplan medan Skobes istället har en grov kvartalsplan och genom sin 

månadsplanering kan få en ytterligare flexibilitet i marknadsplaneringen. Respondenterna från 

Liljas beskriver att de redan på kvartalsnivå har en detaljerad plan för att nå sina mål medan 

respondenterna från Skobes menar att deras målsättning ofta kräver snabba beslut vilket kan 

uppnås bättre genom månadsplanering. Vi kan se att båda sätten att strukturera 

marknadsplanering bidrar till att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att nå företagens 

delmål, vilket kan vara en anledning till de strukturella skillnaderna. Det här eftersom företagens 

marknadsplanen tycks kräva olika grad av flexibilitet i för att nå de satta målen. Att graden av 

flexibilitet skiljer sig mellan företagen framgår då Skobes anser det vara nödvändigt att använda 

sig av en månadsplan för att kunna ta snabbare beslut, medan Liljas endast använder 

kvartalsplanering. 

5.1.3 Val av marknadsaktivitet 

Wood (2013) påpekar att målen som företagen satt upp samt deras strategiska plan avgör vilken 

aktivitet som ska användas i marknadsföringen men att företagen också bör se till vilka resurser 

som är avsatta för varje aktivitet. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam beskriver att Skobes 

val av marknadsaktiviteter tar sin utgångspunkt i den övergripande strategiska planeringsnivån 

som förmedlas med hjälp av deras marknadsplan. Mats Melander menar att när Liljas väljer 

marknadsaktiviteter går de tillbaka till deras grundläggande affärsidé och vision om att det ska 

vara enkelt för kunden. Wood och Levy et. al. (2014) menar att en strategi för hur företaget ska 

kommunicera är grundläggande och att valet av kommunikation bestäms av verktyg som budget, 

kund och mål. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam säger att Skobes vision ligger till grund 

för hur och till vem de ska kommunicera, vilket också formar deras kommunikationsstrategi. 

 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver att de övergripande målen ska mynna ut i praktiska 

handlingar. Mats Melander hänvisar till ett exempel angående hur försäljningsmål i form av 

antalet bilar bestäms i kvartalsplaneringen och sedan ligger till grund för hur Lena Johansson och 

Peter Karlsson väljer typ av aktiviteter att marknadsföra sig med. Vidare förklarar Mats Melander 

att de använder sig utav en strategi för de bilar som marknadsaktiviteterna inte lyckas sälja och 
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den strategin innebär att de använder sig utav kundämnen. Genom att använda sig utav kundämne 

som strategi kan Liljas se till att försäljningsmålen uppfylls för varje kvartal. Även Sophia Skobe 

och Johanna Wännerstam beskriver hur de använder sig av de ekonomiska målen för att 

bestämma vilka marknadsaktiviteter Skobes ska använda sig av. Kotler (1999) menar att ett 

företag genom att använda sig av en marknadsmix kan förenkla valet av marknadsaktivitet. 

Magrath (1986) hävdar att marknadsmixen syftar till en användning av de fyra P:na, produkt, 

pris, plats och påverkan. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam hävdar att det som är mest 

avgörande för Skobes val av marknadsaktivitet är produkten de väljer att marknadsföra. De 

menar att genom att se till produkten kan de enkelt avgöra var och till vilket pris produkten ska 

marknadsföras och där av också genom vilka aktiviteter de vill nå ut till kund. 

 

Skobes och Liljas använder, precis som teorin beskriver, sin målsättning som underlag för val av 

marknadsaktivitet. Vi ser även att Liljas grundläggande affärsidé finns med hela vägen från 

övergripande planering till val av marknadsaktivitet. Wood (2013) nämner att det är viktigt att 

använda sig av en strategi för att kommunicera med kund. Vi kan se att Skobes använder sig av 

en kommunikationsstrategi som baseras på företagets grundläggande vision. Användning av 

ekonomiska mål vid val av marknadsaktiviteter är något som styrks av teorin. Vi kan se att det 

här stämmer överens med båda företagens kommunikationsstrategier då de använder målsättning 

och måluppfyllnad som verktyg för att välja marknadsaktivitet. Vi noterar även att Skobes 

använder produkten i sig som ett verktyg för val av aktiviteter vilket Kotler (1999) och Magrath 

(1986) anser vara ett sätt att förenkla urvalsprocessen. 

 

5.2 Betydelsen av budget inom marknadsplanering 

5.2.1 Budgetprocessen 

Kullvén (2008) belyser att ett av budgetens viktigaste syften berör verksamhetens planering. 

Wood (2013) säger att när en budget för hela verksamheten färdigställd ska en 

marknadsföringsbudget planeras. Lagerstedt och Tjenreld (1991) beskriver att arbetet med att 

upprätta marknadsföringsbudget har sin utgångspunkt i den övergripande marknadsplanen. 

Kullvén (2001) hävdar att det vanligaste arbetssättet gällande budgetering är att upprätta en 

budget på årsbasis. Cornelius Passchier menar att Skobes inte använder sig utav en traditionell 
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resultatbudget. Istället säger Sophia Skobe att de upprättar en marknadsföringsbudget som avser 

hela koncernen för ett år framåt och som ligger parallellt med deras övergripande marknadsplan. 

Därefter fördelas marknadsföringsbudgeten ut på respektive bolag och orter. Mats Melander 

beskriver hur Liljas först använder sig av en totalbudget för verksamheten där den sedan delas 

upp i två typer av budgetupplägg för marknadsföringen. Dels beskriver Mats Melander och 

Staffan Gunnarsson hur en fast budget används för de aktiviteter som redan är bestämda i 

samband med årsplanen och dels avsätts en viss budget för resterande aktiviteter för kommande 

år. Lagerstedt och Tjerneld (1991) menar att det är företagsledningens framtida förväntningar 

som genererar budgetdirektiv till den övriga organisationen. Staffan Gunnarsson beskriver också 

att det är ledningen inom Liljas som bestämmer hur mycket resurser som avsätts till 

marknadsföringsbudgeten för året. 

 

Kullvén (2009) hävdar att syftet med budgeten kan variera beroende på vilken del av företaget 

som använder sig av budgeten. Det här kan demonstreras genom hur Skobes fördelar budgeten 

olika i verksamheten. Johanna Wännerstam menar att det är viktigt att ha en 

verklighetsförankring i budgetupplägget då olika bolag är olika kostnadskrävande i sin 

marknadsföring i förhållande till sin omsättning. Enligt Westwood (2006) är det även viktigt att i 

budgeten kostnadsberäkna för alla företagets respektive handlingsplaner. Mats Melander menar 

att för att kunna beräkna hur resurserna ska fördelas på bästa sätt bryter Liljas ner 

marknadsföringsbudgeten i kvartalsbudget i samband med kvartalsplaneringen. Han beskriver 

hur kvartalsbudgeten upprättas med hjälp av uppskattningar baserat på tidigare kvartal rörande 

vilka resurser som kommer behövas under kommande kvartal. Även Skobes bryter ner sin 

årsbudget men gör det, enligt Cornelius Passchier, i samband med sin månadsplanering. 

 

Kullvén (2001) menar att det även är vanligt att ha en rullande budget som har årsbudgeten som 

utgångspunkt för att sedan löpande arbeta med budgeten allt eftersom den förbrukas. Både Mats 

Melander och Staffan Gunnarsson påpekar att Liljas kvartalsbudget är mer flexibel då händelser 

som inte är planerade kan uppstå och en omfördelning av resurser kan behövas göras där resurser 

istället läggs på ett mer resurskrävande kvartal. Johanna Wännerstam och Sophia Skobe menar att 

även Skobes månadsbudget hålls flexibel då de säger att de kan behöva omfördela resurser 

löpande beroende på val av marknadsaktivitet. 
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Kullvén (2009) skriver att styrning via ansvar kan uppnås genom att via en budget sätta riktlinjer, 

vilket styr medarbetarna mot att arbeta på ett visst sätt. Wood (2013) menar att alla 

aktivitetskostnader ska läggas i en linje med de olika marknadsaktiviteterna. Lena Johansson och 

Peter Karlsson påpekar att underlaget i kvartalsbudgeten är av stor vikt för deras arbetsprocess i 

val av marknadsaktivitet. De menar att de resurser som avsätts i budget speglar och reglerar deras 

val av marknadsaktiviteter. Cornelius Passchier berättar att Skobes månadsbudget fungerar som 

informationsunderlag under månadsmötena för underlätta valet av marknadsaktiviter.  Wood 

påpekar även att marknadsförare ställs inför svåra val då de budgeterade resurserna aldrig är 

oändliga. Nigel (1987) visar vikten av budgetering inom marknadsplanering då han menar att 

budgeten bidrar till att allokera kostnaderna effektivt och säkerställa att de nödvändiga resurserna 

finns till de olika momenten i företagets marknadsföring. Cornelius Passchier belyser att en del 

av det budgetunderlag som används under månadsplaneringen består just av att visa vilket 

resursunderlag som finns tillgängligt för kommande månads marknadsplanering. Även Mats 

Melander menar att budgeten sätter riktlinjer för Liljas i form av vilka resurser som finns att tillgå 

vid val av marknadsaktiviteter, vilket gör att marknadskoordinatorerna måste hitta en så 

kostnadseffektiv sammansättning av aktiviteter som möjligt. Lena Johansson beskriver också att 

resursfördelningen i budgeten hjälper till att avgöra vilka marknadsaktiviteter de har råd att 

genomföra internt samt vilka som måste köpas in externt. 

 

Nilsson och Olve (2013) menar att det hela tiden inträffar händelser som gör budgetplaneringen 

inaktuell. Greve (2011) menar att för att uppnå önskad styreffekt är det därför viktigt att använda 

sig av budgetuppföljning och jämföra utfall då budgeten ska kunna ses som en norm. Bergstrand 

(2003) hävdar också att det även är av vikt att tydliggöra vem som har ansvar för eventuella 

budgetavvikelser vid en utvärdering. Sophia Skobe berättar att de inom Skobes använder sig av 

budgetuppföljning på en övergripande strategiska nivå. Det här görs genom att jämföra 

budgeterade utfall med nyttan varje aktivitet bidrar till. Cornelius Passchier menar dock att det är 

svårt att följa upp budgetutfall inom hans verksamhetsområde i finansiella termer då en stor del 

av Skobes marknadsaktiviteter på den här nivån är relationsbaserade.  Staffan Gunnarsson och 

Mats Melander anser att det är viktigt att Liljas använder sig av budgetuppföljning i samband 

med kvartalsmötena. Mats Melander förklarar att uppföljning sker per aktivitet, vilket gör det 
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lättare att jämföra verkliga utfall med de budgeterade inom hela företaget. Även Lena Johansson 

och Peter Karlsson anser att budgetuppföljning leder till att effektivare planering sker för 

kommande kvartal. Bergstrand belyser även vikten av att de rapporter som används vid 

uppföljning måste vara relevanta och begripliga för mottagaren. För att uppnå det anser Greve 

(2011) att tiden mellan uppföljning av rapporterna inte bör vara allt för lång. 

 

Liljas väljer i likhet med Woods (2013) uttalande att utifrån en total verksamhetsbudget upprätta 

en marknadsföringsbudget medan Skobes inte har någon traditionell resultatbudget utan endast 

använder sig av marknadsföringsbudget. Teorin beskriver att ett av marknadsföringsbudgetens 

huvudsyften rör planering och vi kan tydligt se att Liljas och Skobes använder sig av budget i 

samband med deras marknadsplanering då båda företagens marknadsbudget följer nedbrytningen 

av marknadsplanen. I båda företagen ser vi att den övergripande marknadsföringsbudgeten sker 

på årsbasis i samband med den långsiktiga marknadsplanen, vilket enligt Kullvén (2009) anses 

vara det vanligaste tidsperspektivet. I samband med marknadsplanen budgeterar Liljas dels fasta 

kostnader för redan planerade event samtidigt som ett mer flexibelt upplägg används för 

resterande aktiviteter under året. Vi anser att de fasta budgeterade kostnaderna till största del 

beror på direktiv från generalagenter medan resterande budgetdirektiv sätts av ledning i likhet 

med vad Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver. Skobes sätter inte fasta budgetkostnader på 

den här nivån utan menar istället budgetuppdelningen måste vara förankrad i verkligheten. Vi gör 

här ingen bedömning om vilket budgetupplägg som är att föredra utan menar istället att 

olikheterna kan vara ett resultat av olika typer av bolagsstruktur där Skobes, som koncern, måste 

ta större hänsyn till hur resurskrävande de olika bolagen är. Vi ser dock att Skobes val att inte 

utforma marknadsföringsbudget utifrån en traditionell resultatbudget avviker från teorin, vilket vi 

anser vara något kontroversiellt. 

 

Att Skobes fördelar ut budgeten olika beroende på verksamhetsdel, ser vi i likhet med teorin som 

ett tecken på att budgeten kan ha olika syften beroende på vilken del inom företaget den ska 

appliceras på. Vidare menar teorin att en kostnadsberäkning ska göras för varje del av 

marknadsplaneringen. Där kan vi se att Liljas genom att använda sig av kvartalsbudget i enlighet 

med deras kvartalsplanering på så sätt kostnadsberäknar för varje steg i deras marknadsplanering. 

Det här stämmer även överens med Skobes som väljer att budgetera i samband med deras 
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månadsplanering. Genom Staffan Gunnarsson och Mats Melanders uttalanden konstaterar vi att 

Liljas budget på kvartalsnivå är mer flexibel och där av kan fungera som ett verktyg för att 

tillgodose de olika avdelningarnas planering av spontana marknadsaktiviteter. Skobes tillämpar 

också en hög grad av flexibilitet i sin månadsbudget, vilket ger möjlighet att genom 

kostnadsplanering för varje aktivitet inom respektive område omfördela resurser vid behov. Vi 

anser att det är positivt att Liljas och Skobes håller sina respektive marknadsföringsbudgetar 

flexibla på en låg organisatorisk nivå då det ger möjlighet att fördela resurser utefter förändringar 

som kan uppstå. Vi anser dock att Skobes månadsbudget ger bästa möjliga förutsättningar för att 

löpande hantera förändringar som kan uppstå i samband med val av marknadsaktiviteter. 

 

Vi anser att båda företagen kan sägas lägga sina kostnader i linje med marknadsaktiviteterna då 

respondenterna själva anser att det är budgeten som ligger till grund för deras val av 

marknadsaktiviteter under kvartals- respektive månadsmöten. Vi menar även att mycket tyder på 

att det är de avsatta resurserna inom respektive marknadsplan som sätter upp riktlinjer för hur 

urvalet ska ske. Därför menar vi att budget faktiskt tycks användas som styrmedel inom båda 

företagens marknadsplanering. 

 

Det finns enligt oss belägg för att både Skobes och Liljas använder sig utav budgetuppföljning i 

deras marknadsplanering. Dock hävdar vi att Liljas gör det i större utsträckning då de gör sin 

budgetuppföljning i kvartalsintervaller i samband med kvartalsmötena medan Skobes endast 

tycks använda budgetuppföljning på en mer övergripande nivå. Vi anser att tidsspannet för Liljas 

uppföljning är tillräckligt kort för att rapporterna ska kunna anses vara relevanta även om 

ytterligare regelbundenhet kan bidra till en mer noggrann uppföljning. Vi anser oss däremot ha 

för lite information för att kunna uttala oss om tidsintervallen för Skobes uppföljningsprocess. Vi 

menar även att Liljas och Skobes inte tydligt har uttalat vem som är ansvarig för eventuella 

budgetavvikelser, vilket enligt teorin kan ha en negativ styreffekt på marknadsplaneringen. 

5.2.2 Företagens syn på budget som underlag 

Att budget har en viktig roll inom marknadsplanering är något som Westwood (2006) hävdar då 

han säger att budgeten tar hänsyn till de kostnader som uppstår till följd av planerade 

marknadsaktiviteter. Vidare menar han att budgeten definierar vilka resurser som behövs för att 
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genomföra marknadsplanen. Lagerstedt och Tjerneld (1991) och Brennan et. al. (2008) styrker att 

budgeten har en tydlig inverkan på marknadsplanering. Mats Melander, Peter Karlsson och Lena 

Johansson anser alla tre att budget är ett viktigt moment inom Liljas marknadsplanering samt att 

det fungerar bra som ett ramverk vid val av framtida marknadsaktiviteter. Vidare beskriver Mats 

Melander budgetering som ett mycket starkt styrmedel inom marknadsplanering men menar även 

att det kan få stora konsekvenser om den inte efterföljs. 

Staffan Gunnarsson och Mats Melander menar att budgeten kan motivera att fatta svåra beslut 

gällande marknadsföring. Att det ofta uppskattas bland medarbetare att budgetering sätter tydliga 

mål är dessutom något som Bergstrand (2013) hävdar. Alles (1989) menar att om budgeten 

fördelas på exempelvis olika avdelningar går den bra att använda som ett mätinstrument inför 

framtiden. Lena Johansson beskriver att genom att mäta budget kan det resultera i att Liljas på ett 

effektivare sätt kan planera deras kommande kvartal. Sophia Skobe och Johanna Wännerstam 

menar att budgetering utgör ett bra sätt för företaget att sätta goda riktlinjer för företagets 

marknadsplanering. De belyser att budgetering framkallar eftertänksamhet i valet av 

marknadsaktivitet. Sophia Skobe anser även att budgetering kan ses som ett bra styrverktyg för 

att uppnå ekonomiska mål inom marknadsföring. 

Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver att det finns andra styrverktyg inom marknadsplanering 

men att budgetering kan vara det viktigaste. Cornelius Passchier håller inte med sina kollegor då 

han inte ser marknadsföringsbudget som ett bra styrverktyg för marknadsplanering. Han menar 

att det är för svårt att mäta budgetutfall i ekonomiska termer och hävdar därför att det finns andra 

bättre verktyg för att styra marknadsplaneringen. Kullvén (2009) menar dock att budgeten inte 

förväntas ersätta varken affärsidé, strategi eller planering utan snarare ska ses som ett 

komplement. 

Det tycks råda en näst intill teoretisk samstämmighet om att budgetering utgör en grundläggande 

del av marknadsplaneringen. Det här är något som vi anser att samtliga intervjupersoner inom 

Liljas samt Sophia Skobe och Johanna Wännerstam från Skobes instämmer i. Vi ser även att 

medarbetarna inom Liljas själva anser sig ha nytta av budgeten dels som ett övergripande 

ramverk i den långsiktiga planeringen men även i deras val av marknadsaktiviteter. Inom Skobes 

anser Sophia Skobe och Johanna Wännerstam att de har stor nytta av budgetering som riktlinjer i 

den övergripande marknadsplaneringen.  Teorin tycks indikera att budgetering utgör ett av många 
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viktiga styrverktyg för marknadsplanering medan Mats Melander från Liljas framhäver deras 

marknadsföringsbudget som kanske det viktigaste verktyget. Det här anser vi utgör ett bra 

exempel för att beskriva hur viktig budgeten anses vara för medarbetarna på Liljas. Vi ser även 

att Liljas använder budget som hjälpmedel vid beslutsfattande angående val av marknadsaktivitet 

vilket visar att de använder budgeten i fler områden än endast i själva planeringprocessen. 

 

Vi menar att Cornelius Passchier är den enda intervjupersonen som förhåller sig kritisk till 

budgetering som underlag för marknadsplanering. Han motsätter sig både den övergripande 

teorin och sina kollegor, vilket gör att det tycks skilja sig hur de förhåller sig till budgetering 

inom Skobes olika verksamhetsområden och bolag. När vi ser på hur Cornelius Passchier 

förhåller sig till budgetering samt hur Lagerstedt och Tjerneld (1991) beskriver att det även finns 

andra styrmedel för marknadsplanering, menar vi att budget tycks vara ett bra styrmedel inom 

vissa områden men att det inte behöver vara det effektivaste för marknadsplanering. Med det 

menar vi att det kan finnas andra styrmedel som fungerar bättre inom marknadsplanering. Vi ser 

hur Cornelius Passchier väljer att använda nyckeltal, baserade på ekonomisk information som 

bruttovinst och försäljning, istället för budgetering för att styra Skobes marknadsplanering. Det 

här menar vi kan utgöra ett exempel på alternativ styrning av marknadsplanering. 

5.3 Betydelsen av ekonomisk information inom 

marknadsplanering 

Det kan enligt Sidhu & Roberts (2010), ses som förvånande att dialogen mellan marknadsföring 

och ekonomistyrning är bristfällig då författarna menar att ekonomisk information är ett så pass 

viktigt styrmedel för att visa företagets finansiella prestationer, vilket de belyser ofta ligger till 

grund för intern kontroll. Vidare hävdar Sidhu & Roberts att det är oförlåtligt för marknadsförare 

att inte förstå och använda information från ekonomiska rapporter då de, enligt författarna, har en 

klar inverkan på den ekonomiska utvecklingen i företaget. Meldrum et. al. (1986) menar att 

marketing accountancy är ett relevant begrepp då det integrerar ekonomistyrning med 

marknadsföring. Sophia Skobe förklarar att de inom Skobes förhåller sig till ekonomisk 

information i form av kostnader för verksamhetens marknadsföring. Hon menar att det här sker 

på en strategisk nivå i samband med den övergripande affärsplanen. Sophia Skobe nämner också 

att de ser på historisk försäljningsinformation, vilket leder till en kostnadseffektivitet. Cornelius 
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Passchier säger att han tar del av ekonomisk information, gällande bruttovinst och försäljning, 

från moderbolaget månadsvis angående hur de ligger till i försäljning i förhållande till 

månadsplaneringen. 

Staffan Gunnarsson ställer sig kritisk till att ekonomisk information kan ha betydelse för Liljas 

marknadsplanering. Han menar att marknadsplaneringen i huvudsak syftar till ett 

framtidsperspektiv medan ekonomisk information kan anses vara historia. Om ekonomisk 

information ska ha någon betydelse för marknadsplanering, tror Staffan Gunnarsson att det i 

första hand berör marknadskanaler och utfall från marknadsaktiviteter. Han tror även att det finns 

mycket att lära av historisk information såsom försäljningssiffror och kostnadsutfall, genom att 

exempelvis använda det som grund för omfördelning av resurser. Thorén (1995) visar en skillnad 

i sin studie i vilken utsträckning avdelningschefer använder ekonomiska rapporter och hur det 

speglar deras inställning till att använda ekonomisk information som styrsignaler. Lena 

Johansson och Peter Karlsson anser sig inte alls använda någon typ av ekonomisk information i 

deras utformning och val av marknadsaktiviteter. Mats Melander anser att den ekonomiska 

informationen kan ligga till grund för marknadsaktiviteter. Han berättar att information som avser 

omsättning och kostnader är viktiga för Liljas marknadsplanering. Staffan Gunnarsson tror att en 

del av problematiken ligger i svårigheten att mäta utfallet av marknadsaktiviteter i ekonomiska 

termer. I figur två som tidigare presenterats i den teoretiska referensramen visar Sidhu & Roberts 

(2010) ett starkt samband mellan det aktuella styrningsarbetet och framtida marknadsåtgärder. 

Det framgår även i figuren att marknadsföring som uttrycks i ekonomiska termer skapar ett 

tydligt värde mellan områdena. 

Meldrum et. al. (1986) tillsammans med Lawson et. al. (2014) menar att olika typer av 

ekonomisk information kan användas som ett styrmedel då det utgör ett relevant underlag för 

beslut inom marknadsplanering. Vid avsaknaden av den här typen av direkt nödvändig 

information menar Meldrum et. al. (1986) att marknadsbeslut ofta grundar sig i antaganden som 

kan leda till missallokering av resurser. Som tidigare nämnt, väljer Cornelius Passchier att se till 

nyckeltal för att styra sin marknadsplanering. Han understrycker dock utmaningen med att ta 

fram fungerande nyckeltal inom marknadsplaneringen men säger att de gånger Skobes lyckas ta 

fram ett fungerande nyckeltal leder det till en ökad effektivitet i marknadskommunikationen. 

Nyckeltalen som de använder sig av, menar Cornelius Passchier, är egenkonstruerade utifrån 
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Skobes ekonomiska information som finns att hämta internt, exempelvis ur företagets 

ekonomiska kvarals- och månadsrapporter. 

 

Vi anser att det är uppenbart att det finns skillnader dels mellan den teoretiska synen på 

användandet av ekonomisk information samt hur Liljas och Skobes faktiskt använder sig av 

sådan information i praktiken, men även företagen sinsemellan. Teorin framhäver att ekonomisk 

information är den interna informationen som används och faktiskt fungerar, vilket betyder att det 

kan skilja sig emellan olika företag vad som anses vara ekonomisk information. Utifrån den 

teorin kan vi se att Liljas ser till ekonomisk information i form av kostnader, omsättning och 

försäljningsstatistik som tillhandahålls år och kvartalvis. Skobes väljer att se till kostnader, 

försäljningsstatstik och  bruttovinst som tillhandahålls år, kvartal och månadsvis. Teorin medger 

att kopplingen mellan användning av ekonomisk information och marknadsföring är bristfällig 

men framhäver samtidigt att det kan finnas fördelar med att göra den här kopplingen inom 

marknadsplaneringen.  Vi kan konstatera att Liljas som helhet inte använder ekonomisk 

information i någon större utsträckning i samband med deras marknadsplanering, till skillnad från 

Skobes, som baserar en till synes stor del av planeringen på den här typen av information. Dock 

hävdar vi att synen på nyttan av ekonomisk information i samband med marknadsplanering 

skiljer sig mellan olika personer, inom Liljas, beroende på vilken position de har i företaget. Det 

här menar vi kan bero på att tillgång till sådan information, erfarenheten av att tolka 

informationen, samt hur de anställda uppfattar informationen, är bristande på ett lägre plan i 

organisationen. 

 

Vi kan se att ekonomisk information istället används på ett mer övergripande planeringsstadie 

inom Liljas, där de ser till omsättning och kostnader. Även Skobes väljer att se till information 

gällande kostnader men även försäljningsutfall. Inom Liljas används däremot inte alls den här 

typen av information på en lägre planeringsnivå där marknadskoordinatorerna utför val av 

marknadsaktivitet. Utifrån teorin ser vi även att inställningen till hur ekonomisk information kan 

användas som ett styrmedel kan bero på i vilken utsträckning företagen använder sig av 

ekonomiska rapporter. Det här anser vi kan vara en faktor till skillnaden mellan i vilken 

utsträckning de båda företagen använder ekonomisk information i planeringsarbetet. En annan 

intressant aspekt som både omnämns i teorin och återfinns i Staffan Gunnarssons och Cornelius 
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Passchiers uttalanden är svårigheten att mäta effekten av marknadsaktiviteter i ekonomiska 

termer. Vi ser däremot att Cornelius Passchier har hittat ett sätt att mäta marknadsföringen i form 

av nyckeltal som han i enlighet med Sidhu & Roberts (2010) modell anser påverkar Skobes 

marknadsplanering på ett effektivt sätt. Vi tror att om Liljas utvecklar ett sätt att mäta resultatet 

av marknadsföring i ekonomiska termer skulle ekonomisk information kunna få en betydligt 

större inverkan på företagets marknadsplanering. 
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6 Slutdiskussion 
I slutdiskussionen kommer vi att presentera de slutsatser vi kan dra utifrån det insamlade 

materialet samt vår analytiska diskussion. Slutsatsen presenteras genom att vi besvarar den 

frågeställning som läsaren fick ta del av i det inledande kapitlet. Det bör dock nämnas att den 

sista frågan rörande likheter och skillnader företagen emellan besvaras genom att integreras i 

svaren av de tre första frågorna. Arbetet avslutas med förslag till vidare forskning. 

6.1 Besvarande av frågeställning 

6.1.1 Hur arbetar företagen med marknadsplanering? 

För att på ett tydligt sätt förklara hur Skobes och Liljas arbetar med marknadsplanering har vi valt 

att utgå ifrån två egna figurer som, utifrån vår analys, på ett övergripande sätt visar hur 

planeringsprocessen ser ut i respektive företag. Figurerna visar även de faktorer vi anser påverkar 

planeringsprocessen samt hur marknadsplaneringen leder fram till val av marknadsaktivitet. För 

tydlighetens skull bör det nämnas att förklaringen för varje företag presenteras enskilt under 

respektive företags figur. 
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Skobes 

 

Figur 3 - Skobes Marknadsplan, Källa: Egen 

 

I vår analys framgår det att vision, affärsidé och målsättning är det som ligger till grund för 

Skobes marknadsplanering. Skobes oneliner lyder, personligt hela vägen, och används för att 

skapa ett relationstänk gentemot kund, internt under hela planeringsprocessen. Det förefaller oss 

tydligt att Skobes utgår från en ekonomisk målsättning på en tidig strategisk nivå av 

marknadsplaneringen. För tydlighetens skull har vi valt att beskriva planeringsprocessen utifrån 

ett tidsperspektiv. Analysen tydliggör att Skobes marknadsplanering börjar med en övergripande 

årsplan. Vi menar att Skobes här har möjligheten att relativt fritt styra över vad årsplanen ska 

omfatta. Vidare framgår det att Skobes, utifrån årsplanen, bryter ner sin marknadsplanering till en 

kvartalsplan som innebär en grovskiss över det kommande kvartalets marknadsaktiviteter. Vi ser 

det som att Skobes under kvartalsplanen i huvudsak fattar beslut rörande de marknadsaktiviteter 

som kräver en viss framförhållning. Här framgår av figur tre att generalagenter har en viss 

inverkan på de beslut som fattas under kvartalsplaneringen. Därefter bryts marknadsplaneringen 
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ner ytterligare ett steg och bildar en månadsplan. Den här marknadsplanen, menar vi, är mycket 

flexibel och bidrar till stor del till att nå Skobes målsättning. Under månadsplaneringen görs i 

huvudsak val av de marknadsaktiviteter som kräver snabba beslut. Utifrån vår analys kan vi dra 

slutsatsen att Skobes kommunikationsstrategi är beroende av dels målsättning men även av 

produkten i sig. Det här är två faktorer som vi menar är avgörande för Skobes val av 

marknadsaktiviteter. 

 

Liljas 

 

Figur 4 - Liljas Marknadsplan, Källa: Egen 

 

Liljas marknadsplanering utgår från företagets vision, affärsidé och målsättning. Vi ser det som 

att företagets vision och affärsidé är något som finns med genomgående i hela 
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planeringsprocessen internt såväl som externt. Vision och affärsidé förmedlas med hjälp av en 

oneliner som lyder Liljas - Helt enkelt. Den målsättning som ligger till grund för 

marknadsplaneringen utgörs främst av ekonomiska mål i form av avkastningskrav som baseras på 

omsättningen. Utifrån vad som framgått i vår analys visar vi hur Liljas planeringsprocess är 

nedbruten i tre olika tidsinstanser. Det första stadiet utgör en övergripande planering och sätts 

upp för en ettårsperiod. Här framgår det att ett visst antal beslut fattas angående 

marknadsaktiviteter som redan är förutbestämda. En del av de beslut som tas på den här nivån har 

visat sig vara styrda av Liljas generalagenter, vilket tydligt demonstreras i figur fyra. Övriga 

beslut angående marknadsaktiviteter fattas senare i planeringsprocessen. Det andra stadiet 

innebär en halvårsplan som i dagsläget till störst del framhävs som en idébank till senare 

planeringsskeden. Vid det tredje stadiet upprättas en kvartalsplan där idéer från halvårsplanen 

lyfts ned för att, genom möten med respektive avdelning, utvecklas till en detaljerad 

kommunikationsstrategi för att uppnå de delmål som har satts inför kommande kvartal. Vi hävdar 

att målsättningen är det inom kvartalsplanen som är det mest direkt avgörande för Liljas val av 

marknadsaktivitet.  

 

Skobes och Liljas 

När vi ställer respektive företags marknadsplan mot varandra blir det tydligt att de båda företagen 

utgår från affärsidé och vision vid upprättande av marknadsplanering. Båda företagen använder 

sig av en oneliner för att förmedla sin affärsidé vidare in i marknadsplaneringen även om själva 

innebörden av affärsidéerna skiljer sig dem emellan. Vi kan se att båda företagen har en liknande 

tidsram för sin marknadsplanering men att det skiljer sig var i tidsprocessen beslut om 

marknadsaktiviteter sker. På årsbasis utgår båda företagen från ekonomiska mål men där Liljas 

också måste förhålla sig till fasta aktiviteter, vilket Skobes inte gör. Vi ser att vid nedbrytning av 

marknadsplanerna väljer Liljas att bryta ner på halvår- och kvartalsbasis medan Skobes bryter ner 

direkt till kvartal för att sedan ytterligare utveckla en månadsplan. De flesta val av 

marknadsaktiviteter inom Liljas görs på deras kvartalsnivå där de har en mycket noggrant 

utvecklad kommunikationsstrategi. Inom Skobes görs endast vissa val i samband med den grövre 

kvartalsplaneringen medan resterande marknadsaktiviteter sker i den mer flexibla månadsplanen. 

Genom att Skobes väljer att bryta ner marknadsföringen i en månadsplan så skapar de en högre 

grad av flexibilitet medan Liljas istället har en högre precision redan i sin kvartalsplan. Vi kan 
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konstatera att båda företagen i viss mån styrs av generalagenter även om det skiljer sig något då 

Liljas tycks vara mer styrda än Skobes i den övergripande årsplanen. Slutligen vill vi beskriva 

Skobes och Liljas som två företag med en mycket liknande marknadsplanering där det dock 

skiljer sig i vissa avseenden angående tidsupplägg, strategi och flexibilitet.   

6.1.2 Hur använder sig företagen av budgetering och ekonomisk information i arbetet 

med marknadsplanering? 

Budgetering 

Vi kan se att båda företagen använder sig utav en marknadsföringsbudget i samband med deras 

marknadsplanering. Marknadsföringsbudgeten följer företagens marknadsplan från en 

övergripande budget på årsbasis till en mer detaljerad budget vid val av marknadsaktivitet. Det 

har visat sig att Liljas till skillnad från Skobes, budgeterar för vissa fasta aktivitetskostnader 

redan på årsbasis då Skobes istället väljer att ha ett mer flexibelt budgetupplägg. Vi ser även 

utifrån vår analys att det skiljer sig mellan företagen då Liljas upprättar en kvartalsbudget medan 

Skobes upprättar en månadsbudget. På kvartalsnivå är Liljas marknadsföringsbudget mer 

flexibel, vilket liknar det upplägg som Skobes använder sig av under hela sin marknadsplanering. 

Inom marknadsplaneringen väljer även båda företagen att se marknadsföringsbudgeten som 

underlag för att kunna kostnadsberäkna sina marknadsaktiviteter på ett effektivt sätt. Vidare 

menar vi att både Liljas och Skobes använder sig av budgetuppföljning för att få underlag till 

vidare planering. Vi vill dock påvisa att det finns en skillnad i hur företagen väljer att använda 

budgetuppföljning då Skobes inte använder uppföljning i samma utsträckning som Liljas gör. 

Inget av företagen ger heller en tydlig bild av vem som är ansvarig för budgetavvikelser, vilket vi 

anser kan leda till negativ styreffekt på marknadsplaneringen baserat på den teori som beskrivs. I 

studien har det framkommit att alla respondenter från Liljas förhållit sig positiva till budgetering 

som ett styrverktyg och ramverk för marknadsplanering. Även två av tre respondenter inom 

Skobes delar Liljas uppfattning medan endast en respondent har haft en mer negativ förhållning 

till budgeteringens inverkan på marknadsplanering. Slutligen vill vi utifrån vår analys påpeka att 

båda företagen använder sig utav budgetering som styrmedel i sin marknadsplanering men att det 

finns skillnader mellan företagen. Vi anser att skillnaderna beror till viss del på hur respektive 

bolag väljer att strukturera sin marknadsplanering eftersom marknadsbudgeten inom båda 

företagen är knutna till marknadsplanen. Vi menar även att skillnader kan bero på hur personer 

inom företaget förhåller sig till budgetering som styrinstrument. 
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Ekonomisk information 

I användningen av ekonomisk information i marknadsplanering kan vi se att det tydligt skiljer sig 

mellan den teoretiska bilden och hur företagen verkligen använder den här typen av information. 

Vi menar även att det skiljer sig mellan de två företagen. Vi kan se att teorin framhåller många 

fördelar med att använda information från ekonomiska rapporter i marknadsplaneringen. Vi kan 

konstatera att Liljas till skillnad från Skobes endast använder sig av ekonomisk information på ett 

övergripande planeringsstadie där de ser till information rörande omsättning och kostnader. Även 

Skobes använder sig av kostnadsinformation i den övergripande marknadsplaneringen men väljer 

även att se till försäljningsinformation. Skobes använder sig också av ekonomisk information i en 

hög utsträckning vid val av marknadsaktiviteter. Utifrån ekonomisk information gällande 

bruttovinst och försäljning skapar de ett antal nyckeltal som används på verksamhetsnivå för 

planering av marknadsaktiviteter, vilket är något som Liljas inte alls tillämpar. Vi anser att 

samtliga respondenter ställer sig positiva till idén av att använda ekonomisk information i 

samband med marknadsplanering på en övergripande strategisk nivå. Dock kan vi konstatera att 

respondenterna tydligt framhäver svårigheten av att kunna mäta effekten av marknadsaktiviteter i 

finansiella termer. Det medför i sin tur att ekonomisk information anses bli svårhanterlig att 

använda som styrmedel för marknadsplanering på en lägre organisatorisk nivå, då erfarenhet att 

använda ekonomisk information, tillgång till informationen samt hur informationen uppfattas, är 

bristfällig på en lägre nivå i företaget.  Skobes, har till skillnad från Liljas, lyckats att använda sig 

av ekonomisk information i form av försäljning och bruttovinst för att skapa nyckeltal. 

Nyckeltalen används, enligt oss, i sin tur som styrmedel i företagets marknadsplanering. Vi drar 

slutsatsen att ekonomisk information kan utgöra ett bra styrmedel för marknadsplanering både på 

en övergripande nivå, men även vid val av marknadsaktiviteter. Skobes utgör ett bra exempel på 

hur informationen, trots svårigheter, kan hanteras och användas på ett effektivt sätt. Vi hävdar 

dock att de komplikationer respondenterna belyser, angående mätning av effekten från 

marknadsaktiviteter, försvårar användandet av ekonomisk information som styrverktyg hos båda 

företagen. Trots svårigheter, kan vi se hur Skobes har lyckats kringgå en del av problematiken, 

och använder sig av ekonomisk information i större utsträckning än vad Liljas gör. 
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6.2 Vidare forskning 
Marknadsplanering är en omfattande process som involverar nästan alla delar i ett företag och 

som ständigt utvecklas. De företag som vi valt att studera och jämföra kan ge en indikation om 

hur arbetet med marknadsplanering inom branschen ser ut. Vi understryker dock att studien 

omfattar för få företag för att kunna säga att studiens resultat är gällande för alla företag inom 

branschen i Sverige. I vidare studier skulle en mer omfattande studie kunna göras där alla företag 

i branschen involveras för att se till likheter och skillnader i deras marknadsplanering samt hur de 

förhåller sig till budgetering och ekonomisk information i samband med planeringen av 

marknadsaktiviteter. Vi tycker att det även skulle vara intressant att forska vidare i form av en 

mer omfattande studie då företagen vi valde att undersöka visade både likheter och skillnader för 

att sedan se om en studie av fler företag i branschen skulle generera ett likvärdigt resultat. 

Slutligen anser vi även att det finns intresse av att undersöka huruvida marknadsplaneringen 

påverkas beroende på vilken bolagsstruktur företagen använder sig av inom branschen. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

1.    Hur länge har du arbetat på företaget? 

2.    Hur länge har du arbetat i branschen? 

3.    Vilka positioner har du haft tidigare i branschen? 

4.    Kan du beskriva hur processen går till när ni planerar er marknadsföring, från övergripande 

strategisk målsättning till val av marknadsaktiviteter? 

5.    Vilka personer är involverade i planeringen av marknadsaktiviteter? 

6.    Vilken tidsram har ni när ni planerar era marknadsaktiviteter? 

7.    Hur påverkar ekonomiska mål, vision och strategi er planering av marknadsaktiviteter? 

8.    Vad använder ni för verktyg för att bryta ner och implementera dessa övergripande mål i er 

marknadsplanering? 

9.    Vilka konkreta dokument eller modeller använder ni? 

10.Hur används budgetar vid planering av marknadsföringsaktiviteter? 

11.Vilka typer av budgetar använder ni inom planeringen? Exempelvis marknadsföringsbudget? 

Försäljningsbudget? 

12.Vilka moment i budgeten anser du vara viktigast? 

13.Anser du att budget är ett bra verktyg för att styra er planering och förmedla övergripande 

målsättning i planeringsarbetet? 

14.Hur används ekonomisk information vid planering av marknadsföringsaktiviteter? 

15.Vad för typ av intern ekonomisk information anser du vara viktig? 

16.Hur bidrar dessa verktyg (budget samt ekonomisk information) till ert val av 

marknadsföringsaktivitet? 

17.Vilka faktorer ligger ser ni till vid val av marknadsföringsaktivitet? 

 

 

 


