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Sammanfattning 
Det ligger något motsägelsefullt i att bilföretag arbetar med miljöfrågor. Ökad globalisering och 
urbanisering har haft en stor inverkan på vår miljö. Som en av världens största biltillverkare anser 
Toyota att de har ett stort ansvar för sitt ekologiska fotavtryck och satsar dagligen 49 miljoner kronor 
på miljöarbete.  

Examensarbetet gäller för Toyota Sweden AB med syftet att skapa nya möjligheter för att 
kommunicera Toyotas miljöarbete hos återförsäljarna. För att kunna uppfylla syftet arbetade vi med 
att besvara två övergripande forskningsfrågor: Hur ser Toyotas miljöarbete ut idag samt Hur kan 
Toyotas miljöprofil förstärkas hos återförsäljarna? Då forskningsfrågorna var av bred karaktär valde vi 
att arbeta efter IDEO:s framtagna process Human-Centered Design, kombinerat med det arbetssätt 
som Anders Wikström utvecklat genom den forskning han bedriver vid Mälardalens högskola. Vid 
Human-Centered Design utgår man från de människor man designar för genom att utveckla empati, 
dvs. en djup förståelse för de problem och den verklighet de människorna lever i.  

Resultatet av examensarbetet kom att bestå av två delar. Dels en nulägesanalys av Toyotas 
miljöarbete och hur det återspeglas hos återförsäljarna. Dels ett visionärt koncept, Talking Cars, som 
skildrar ett framtida sätt att köpa bil som syftar till att förstärka upplevelsen i bilhallen.  

En av många slutsatser som kan dras av examensarbetet är att Toyota gör det de säger sig göra i 
samband med sitt miljöarbete. De behöver dock bli tydligare i sin kommunikation till omvärlden för att 
kunna göra sitt miljöarbete rättvisa. Genom detta examensarbete är våra förhoppningar att Toyota har 
fått insikter och inspiration till hur de skulle kunna gå tillväga.  
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Förord 
Vi vill börja med att tacka Saatchi & Saatchi’s VD Hans Sydow för att vi fick förtroendet att utföra ett 
projekt mot Toyota. Ett stort tack till vår handledare Tom Hedström på Saatchi & Saatchi som genom 
hela projektet varit ett stöd och kommit med konstruktiv feedback. Vi vill även tacka alla andra på 
Saatchi & Saatchi som välkomnat och hjälpt oss i projektet. 

Tack till Liis Boman och Tobias Eklund på Toyota Sweden som gav oss vårt uppdrag och för att ni gav 
oss fria händer att utforma projektet. Tack för er feedback under processens gång. Stort tack till 
Toyotas återförsäljare i Göteborg, Norrköping, Haninge, Rissne och Kungens Kurva som tagit emot oss 
och besvarat våra frågor. Utan er hade vi inte kunnat genomföra projektet på det sätt som vi önskade. 
Vi vill rikta extra tacksamhet till Petra Pontén, Sofia Eklöf, Magnus Himrell, Tord Sundqvist, Joachim 
Svärdh, Lasse Magnusson, Therese Blomberg, Staffan Hjelmström och Peter Lundgren som ställt upp 
och gett oss inblick i hur Toyotas återförsäljare arbetar både i stort och med miljö. 

Någon som varit ovärderlig för vårt arbete är vår handledare på Mälardalens högskola, Anders 
Wikström. Tack för att du stöttat och trott på oss genom hela processen. Tack för att du delat med dig 
av din kunskap och dina metoder samt gett oss feedback för att driva oss framåt. Vi vill även tacka 
Ragnar Tengstrand som under hela vår studietid på Mälardalens högskola inspirerat, stöttat och trott 
på oss. Stort tack till Mark Smith på KTH för inspirerande möten och att han tagit sig tid för oss och 
våra idéer. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra nära och kära som ställt upp för oss på alla möjliga sätt under 
projektets gång. 
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Ordlista 
App 
En förkortning av ordet applikation och syftar här på program för mobiltelefoner eller surfplattor. 

Augmented Reality  
En term som beskriver hur realtidsapplikationer blandar information från en mjukvaruapplikation med 
information från användarens fysiska omgivning. På svenska kallas det för förstärkt verklighet. 

Benchmarking 
En systematisk jämförelse av hur den egna verksamheten presterar jämfört med erkänt effektiva 
konkurrenter. 

Crowdsourcing 
Begreppet går ut på att söka lösningar hos en stor mängd människor (oftast) utanför den egna 
verksamheten. Det är en slags outsourcing som vanligen sker via Internet och ofta utlovar någon form 
av belöning. 

Divergent tänkande 
Innebär att hämta in ett brett spektrum av information, kunskap och idéer för att hitta 
skärningspunkter. 

Holistisk 
Betyder helhetssyn. 

Human-Centered Design 
Ett empatiskt synsätt där designteamet sätter människan i centrum av processen, förkortas som HCD. 

iPad 
iPad är en surfplatta, en portabel pekdator, utvecklad av Apple. 

IDEO 
Globalt konsultföretag inom design och innovation med huvudkontor i Palo Alto Kalifornien. IDEO har 
filialer i Boston, San Francisco, New York, Chicago, London, München och Shanghai. 

Initiativ (eller miljöinitiativ) 
Ett aktivt ställningstagande och en handling för att uppnå hållbar utveckling. 

Innovation 
Innovation kommer från det latinska ordet ”innovare” och betyder förnyelse. En innovation är en 
kreativ idé eller uppfinning som skapar värde för många människor. 

Kaizen 
Betyder ständiga förbättringar och är en av de 14 principerna i The Toyota Way. 

Kommunikation 
Kommunikation härstammar från det latinska namnet ”communicar” vilket betyder något blir 
gemensamt. Kommunikation kan ses som en tvåvägsprocess där information förs från en sändare till 
en mottagare. Information, tankar eller åsikter utbyts via tal, skrift eller tecken.  
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Konvergent tänkande 
Motsatsen till divergent tänkande som går ut på att samla ihop och tratta ner tankar och idéer och på 
så sätt konkretisera dem. 

Kreativitet 
Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet ”creare” och betyder skapa. Kreativitet är en tränad 
eller medfödd förmåga att kunna frigöra sig från etablerade perspektiv. För att något skall anses vara 
kreativa måste det vara nytt och av värde.  

Kund eller konsument 
Vi har valt att använda båda begreppen i rapporten med följande skillnad; en kund är någon som 
köper en produkt och en konsument är någon som använder produkten. 

Lateralt tänkande 
Förmågan att bryta invanda tankemönster, istället för att följa en tankebana hoppar man mellan flera 
för att skapa nya insikter och idéer. The Concise Oxford Dictionary definierar det som: ”ett sätt att lösa 
problem genom otraditionella eller till synes ologiska metoder”. Istället för att tänka på vad det är 
försöker man tänka i möjligheter, vad det kan bli. 

Laddhybrid 
En hybridbil bestående av en bensinmotor och en elmotor där elmotorn även kan laddas i ett vanligt 
eluttag. 

Mervärde 
Att leverera något utöver konsumentens förväntningar. 

Miljöbil 
För att en bil skall kunna kallas för miljöbil måste den ha låga utsläpp av koldioxid, vara energieffektiva 
och ha låga utsläpp av hälsofarliga partiklar. 

Miljöklass 
Ett mått på bilens utsläpp av flera miljö- och hälsofarliga ämnen, dock ingår inte koldioxid i kriterierna. 

Miljöprofilen 
Avser Toyotas miljöprofil. 

Människor eller konsumenter  
På vissa ställen i rapporten har vi valt att använda ordet människor istället för konsumenter för att 
fånga människors åsikter i stort, inte bara de som är konsumenter. 

Skärningspunkter 
En punkt där exempelvis två olika ämnesområden möts och skapar möjligheter för innovation. 

The Toyota Way 
Toyotas filosofi sammanfattad i 14 principer som skall genomsyra allt Toyota gör. 

TSW 
Förkortning för Toyota Sweden, det svenska huvudkontoret. 
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Twitter 
Social media i form av en microblog där användare postar inlägg om max 140 tecken. Att ”twittra” är 
följaktligen att publicera inlägg på sin Twittersida. 

Vattenglaset 
Ett miljöinitiativ framtaget av Saatchi & Saatchi och Toyota Sweden som går ut på att sänka sin 
bränsleförbrukning. 

Visualisering 
En representation av en idé eller ett koncept. 

ÅF 
Syftar på Toyotas återförsäljare. 
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1 (95) 

1 Inledning 
Examensarbetet utförs hos den internationella reklam- och varumärkesbyrån Saatchi & Saatchi med 
uppdrag av Toyota Sweden AB. Uppdragsgivarna på Toyota representeras av Toyota Swedens 
miljöchef respektive marknadschef. 

Om man ser till världen idag har ökad globalisering och urbanisering stor inverkan på vår miljö. De 
rådande klimatförändringarna anser vissa vara ett bevis för detta. Teknikens framfart och 
konkurrensen emellan företag driver ständigt utvecklingen framåt och många företag sätter numera 
upp visioner om hållbar utveckling. I bilbranschen har det resulterat i framtagning av nya 
bränsletekniker och mer energieffektiva bilar. Vi går mot ett mer individualiserat samhälle där 
konsumenter allt mer vill vara med och påverka slutprodukten. Tack vare det informationssamhälle vi 
lever i har konsumenter i dag en större medvetenhet om sina valmöjligheter. Det gör att företag måste 
skapa värde i sitt varumärke för att kunna differentiera sig på marknaden. Detta avspeglas även vid 
köp av bil, då konsumenter är mer pålästa och förberedda än tidigare. Vilka värden ett företag 
förmedlar kan därför vara avgörande för vilket varumärke en kund i slutändan väljer. Genom att 
kommunicera att man har en tydlig miljöstrategi för att nå hållbar utveckling har företag mycket att 
vinna. I samband med reklam och miljö finns dock en del lagar och bestämmelse för vad man får och 
inte får göra. Enligt konsumentverket får ordet miljövänlig endast användas i reklamsammanhang om 
varan förbättrar eller inte påverkar miljön alls (Konsumentverket, 2010). Om man påstår att en vara är 
miljövänlig kan det ge intryck av att den är bättre för miljön än liknande produkter på marknaden. Det 
råder inga tvivel om att företag alltmer inser vikten av ett aktivt ställning- och ansvarstagande för sitt 
ekologiska fotavtryck. De måste ta sitt ansvar idag för att vara framgångsrika imorgon. 

En av utmaningarna för framtidens bilar ligger enligt Toyota i att förbättra relationerna mellan 
människor, bilar och miljö (Toyota Sweden, u.å., Toyota och miljön). Toyota arbetar efter en stark 
miljöprofil som genomsyrar hela organisationen, med visionen om nollutsläpp som mål. Redan 1997 
lanserade Toyota världens första serietillverkade hybridbil – Prius, som ett steg på vägen. För att 
fortsätta driva utvecklingen framåt fokuserar Toyota på tre olika inriktningar; hybridteknik, 
dieselmotorn samt mindre och säkrare bilar (Toyota Sweden, u.å., På väg mot nollutsläpp). Toyota 
investerar dagligen 49 miljoner kronor för att skapa de rätta förutsättningarna. Som ytterligare ett 
bevis på Toyotas ansvarstagande var Toyota Sweden 2007 först i världen med att sätta upp CO2-mål 
för sina återförsäljare. Syftet med målen är att minska de totala genomsnittliga utsläppen för de nya 
bilar som säljs. Toyota har även satt upp en strategi för att minska CO2-utsläppen från sina bilar där de 
lägger fokus på två huvudområden, teknisk utveckling och ökad kunskap. Ökad kunskap syftar till att 
öka människors kännedom om vilka bilar som innebär ett bättre miljöval. Det kräver en tydlig 
miljökommunikation såväl inom Toyota som till konsumenterna. För att nå ut till konsumenterna har 
återförsäljarna en särskilt viktig roll.  

En bidragande orsak till att vårt uppdrag kom att fokuseras kring Toyotas återförsäljare var kampanjen 
Vattenglaset. Vattenglaset var en stor framgång för Toyota men förankrades dock inte fullt ut hos 
återförsäljarna, hädanefter förkortas Toyotas återförsäljare som ÅF. Vårt examensarbete kommer 
därför att fokusera på hur vi kan förbättra ÅF:s möjligheter att kommunicera miljöprofilen. 
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2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att skapa nya möjligheter för att kommunicera Toyotas miljöprofil hos 
ÅF. 

Målet är att skapa koncept kring produkter, tjänster eller initiativ som bidrar till att stärka Toyotas 
miljöprofil hos ÅF, med delmålen att: 

 Skapa diskussion och inspiration kring Toyotas miljöarbete hos ÅF. 
 Skapa ett mervärde för konsumenten. 
 Skapa en upplevelse/”wow-effekt” kring besöket hos Toyotas ÅF.  
 Resultatet ska visualiseras på ett sätt som underlättar för både ÅF och konsument att förstå 

det och ta det till sig. 

3 Projektdirektiv 
Projektet gäller för Toyota Sweden AB.  

Vi kommer att studera hur Toyotas ÅF arbetar för att förmedla miljöprofilen. 

Tillsammans med Toyota kom vi överens om att inledningsvis använda oss av ett brett angreppssätt 
för att få så mycket input som möjligt och hitta möjliga ingångar för projektet. I de inledande faserna 
kommer därav få avgränsningar att göras. 

4 Problemformulering 
Som en av världens största biltillverkare anser Toyota att de har ett stort ansvar för miljön. Problemet 
är att detta återspeglas svagt ute hos ÅF, enligt vår uppfattning har det två anledningar. För det första 
finns mycket textbaserad information att hämta på internet kring Toyotas miljöarbete. Frågan är hur 
det kan omvandlas till något konkret och lättillgängligt hos ÅF som är till nytta för både ÅF och 
konsument. För det andra ligger det något motsägelsefullt och kontraproduktivt i att bilföretag arbetar 
med miljöfrågor. Vår utmaning kommer att ligga i hur vi kan skapa koncept som förmedlar att Toyota 
trots att de är ett bilföretag lägger stor vikt vid hållbar utveckling. 

Med bakgrunden till projektet som beskrivs här och under kapitel 1 Inledning har vi formulerat två 
övergripande forskningsfrågor. 

Forskningsfråga 1: Hur ser Toyotas miljöarbete ut idag? 
Då vår process utgår ifrån Human-Centered Design, HCD, är det viktigt att anta ett empatiskt 
förhållningssätt. Med det menar vi att man angriper en frågeställning på ett sådant sätt så att det ger 
en större förståelse och inblick för hur verkligheten faktiskt ser ut. För oss är det viktigt att kartlägga 
Toyotas miljöarbete, få en förståelse för vad de gör idag, för att ha möjlighet att svara på vår andra 
forskningsfråga. För att underlätta arbetet med att svara på den första forskningsfrågan bröts den ner i 
följande underfrågor: 

 Hur uppfattas Toyota som varumärke, vilken image har de? 
 Vad innefattas i Toyotas miljöprofil? 
 Vad har Toyota för vision och mål med miljöarbetet? 
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 Vilka värden vill Toyota förmedla med sin miljöprofil och vilket är det viktigaste? 
 Hur ser Toyotas identitet ut kopplat till miljö? 
 Var ligger Toyotas akilleshäl i att kommunicera miljöarbetet? 
 Hur ser kommunikationen rörande miljöarbetet ut mellan TSW och ÅF? 
 Hur återspeglas Toyotas miljöarbete hos ÅF? 
 Använder ÅF miljö som ett säljargument? 

Forskningsfråga 2: Hur kan Toyotas miljöprofil förstärkas hos ÅF? 
Med den kunskap som den första forskningsfrågan givit oss, kan vi börja arbetet med att besvara 
denna frågeställning genom att skapa koncept kring detta.  

Som stöd för utvecklingsarbetet arbetades en kravspecifikation fram med fokus på produktkraven, se 
Bilaga 7 – Kravspecifikation. 

5 Projektavgränsningar 
Vårt arbetssätt kommer att baseras på Human-Centered Design som kompletteras med 
visualiseringsmetodik från Anders Wikströms forskning. HCD ställer tre frågor för att undersöka 
potentialen hos ett koncept; är det åtråvärt, är det tekniskt möjligt samt är det ekonomiskt lönsamt. 
Då målet är att skapa koncept och inspiration för framtida arbete avgränsar vi oss från att beskriva 
tekniska detaljer. Av samma skäl kommer vi inte att utvärdera om konceptet är ekonomiskt 
genomförbart. Vi kommer att fokusera på att undersöka kommunikationen mellan ÅF och konsument 
och utifrån HCD på vad som är åtråvärt i det mötet. 

För att tillåta ett divergent tänkande och även tillgodose direktivet om ett brett angreppssätt har inga 
särskilda avgränsningar gjorts kring idégenereringen. 

Då projektet fokuseras kring Toyotas miljöarbete och hur det återspeglas hos ÅF har vi avgränsat oss 
från att beskriva Toyota som helhet utan fokuserat på profil, image och identitet ur ett 
miljöperspektiv. 

5.1 Projektleveranser 
Resultatet av projektet levereras till Saatchi & Saatchi samt Toyota Sweden i form av: 

 En teknisk rapport. 
 Ett koncept kring hur Toyotas miljöprofil kan stärkas hos ÅF. 
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6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I följande kapitel redogörs vår teoretiska referensram i form av de metoder och verktyg som legat till 
grund under examensarbetet. Avsnitt 6.1 behandlar de produktutvecklingsverktyg som tillämpats, 
avsnitt 6.2 handlar om intervjuteknik och avsnitt 6.3 om NFC-tekniken. Avsnitt 6.4 beskriver HCD-
processen och avsnitt 6.5 vår arbetsprocess som baseras på HCD. 

6.1 Produktutvecklingsverktyg 
För att säkerställa projektets kvalitet har ett antal produktutvecklingsverktyg tillämpats. Dessa 
presenteras i detta avsnitt. 

6.1.1 Gantt-schema 
Ett Gantt-schema är ett planeringsverktyg där man fördelar tiden i ett projekt kring de olika aktiviteter 
som skall utföras. Det ger en bild av projektets aktiviteter, tidfördelningen sinsemellan samt vilka 
aktiviteter som eventuellt utförs parallellt. I Gantt-schemat listas aktiviteterna vertikalt och tiden 
fördelas längs en horisontell axel med hjälp av en markering som visar aktivitetens start och slut, se 
Figur 1 nedan (Ulrich & Eppinger, 2008, s. 337). Som hjälp för att hålla deadlines kan beslutspunkter 
markeras ut, i bilden nedan görs detta genom de röda hörnen under vecka 2 och 7. Svårigheten med 
att upprätta ett Gantt-schema är att uppskatta hur lång tid varje aktivitet kommer att ta. Under 
projektets gång förs den verkliga tidsåtgången in som en avstämning mot den uppskattade tiden. 
Genom att jämföra utfallet med planen kan projektgruppen ta lärdom till nästa projekt. 

 

Figur 1 – Förenklad bild av hur ett Gantt-schema byggs upp. 

  

Projekt Beteckningar
Planerat Utfall

Aktivitet

Vecka
Aktiviteter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktivitet 4

Aktivitet 1

Aktivitet 2

Aktivitet 3
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6.1.2 Funktionsanalys 
Syftet med en funktionsanalys är i första hand att förstå vad det är för problem som ska lösas. 
Funktionsanalysen delas upp i huvudfunktion, delfunktioner samt stödfunktioner. Funktionerna 
beskrivs med ett verb och ett substantiv och skapar tillsammans ett funktionsträd som visar hur 
funktionerna samverkar, se Figur 2 nedan. Rör man sig uppåt i funktionsträdet får man svar på frågan 
varför och rör man sig nedåt får man svar på frågan hur (Österlin, 2003, s. 37). 

 
Figur 2 – Funktionsträd som visar hur funktionerna samverkar (Österlin, 2003, s. 37). 

Huvudfunktionen utgörs av produktens syfte och för att huvudfunktionen skall uppfyllas krävs olika 
delfunktioner (Österlin, 2003, s. 36). De funktioner som produkten inte är beroende av men som kan 
höja dess värde kallas stödfunktioner (Österlin, 2003, s. 37). Om en delfunktion skulle försvinna eller 
tas bort medför det att huvudfunktionen inte uppfylls. Om delfunktionen ”värma vatten” tas bort från 
produkten vattenkokare skulle huvudfunktionen ”åstadkomma varmt vatten” ej uppfyllas och 
produkten sluta fungera. 

En funktionsanalys kan även användas som hjälp i den kreativa fasen i ett projekt. Genom att gå uppåt 
i funktionsträdet fås en mer öppen utgångspunkt i idégenereringen (Österlin, 2003, s. 37).  

6.1.3 Kravspecifikation 
Kravspecifikationen är ett dokument som med fördel kan användas både som mål i designarbetet men 
även som ett facit vid en utvärdering av projektet (Österlin, 2003, sid. 43). De uppställda kraven skall 
vara riktade mot marknaden och potentiella kunder. I början av ett projekt kan det vara viktigt att inte 
precisera funktionskraven alltför mycket då det kan begränsa utrymmet för att söka olika nya 
lösningar. Under projektets gång kan kravspecifikationen revideras så att den uppfyller de krav som 
framkommer genom konceptutvecklingen. I slutändan kan en kravspecifikation övergå till en 
produktspecifikation som reglerar tillverkningen.  

6.1.4 Storytelling 
Storytelling (Kelley & Littman, 2005, s. 242-259) är ett verktyg IDEO använder sig av genom hela sin 
process för att kunna arbeta efter HCD. Verktyget används muntligt inom projektgruppen och syftet är 
att fånga upp historier av människor som berörs av ett projekt och ha dem med sig under arbetets 
gång. På så sätt levandegörs processen och förståelsen i projektgruppen ökar. 

6.1.5 Storyboard 
För att förstå hur en process fungerar kan man skapa en Storyboard som stöd (Gayle & Vertelney, 
1990, s. 16-17). Genom att observera och tolka en situation kan man skapa ett scenario som steg för 
steg förklarar processen. Storyboarden består av enkla skisser som gör det lättare att leva sig in i 
situationen. Bilderna öppnar upp för att hitta lösningar på ett annat sätt än om scenariot enbart hade 
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beskrivits i text. Bilderna lämnar även möjlighet att hitta eventuella luckor i scenariot som kan vara 
nyckeln till förbättring och ge värdefull information att arbeta vidare med. 

6.1.6 Moodboard 
Moodboard är ett enkelt verktyg för att hitta inriktningar och inspiration till designprocessen. Genom 
att ta fram en Moodboard skapar projektgruppen en gemensam bild och en känsla för vad man strävar 
emot. Fördelen med Moodboards är att de att är snabba och enkla att göra samt att de lämnar 
utrymme för fantasin. Moodboards kan med fördel utformas tillsammans med uppdragsgivaren för att 
skapa en gemensam förståelse för projektet och involvera dem i designprocessen. Genom en 
Moodboard kan man fånga en livsstil hos den individ man önskar rikta sig till och Moodboarden kan 
även vara till hjälp att definiera en brief för projektet (Best, 2006, s. 42). 

6.1.7 Abstraction 
Abstraction (Glaser, 2008, s. 18) är en kreativ övning som går ut på att komma så långt bort ifrån den 
ursprungliga produkten som möjligt. Låt säga att man skall göra en re-design av ett cykellås, se Figur 3 
nedan som illustrerar processen. Det första man gör är att lista attribut, dvs. vad som karaktäriserar 
ett cykellås. Sedan väljer man ett attribut, exempelvis säkerhet, och skriver ner analogier 
(motsvarigheter) för detta. Nästa steg är att välja ut en av analogierna för säkerhet och lista olika 
attribut till den utvalda analogin, t.ex. filt. Slutligen väljer man ut ett antal attribut och applicerar dessa 
egenskaper på cykellåset och svarar således på frågan ”hur kan ett cykellås vara mer som en filt?”. 
Genom övningen bryter man ner sin produkt och tar fram mer mjuka värden. Utöver att hitta mjuka 
värden så är fördelen att man ser på sitt problemområde med nya föreställningar om vad problemet 
egentligen innebär och hur man kan skapa idéer som inte ligger nära ursprungslösningen. 

 
Figur 3 – En förklarande bild över Mike Glasers (2008, s. 18) verktyg Abstraction. 
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6.1.8 Tankepromenad 
En tankepromenad är en kreativ övning där man arbetar med ett givet problem eller frågeställning 
samtidigt som man hämtar intryck från en ny miljö. Övningen går ut på att ta en fysisk promenad 
samtidigt som man lägger sin frågeställning åt sidan och slumpmässigt skriver upp saker man ser 
(exempelvis sten, glasflaska, stege, tulpaner). Genom att koppla bort frågeställningen och skriva ner 
saker som inte har en direkt koppling till den ökar man chanserna att göra slumpmässiga 
kombinationer (Johansson, 2005, s. 97). Efter tankepromenaden skapar man associationer kring orden 
man skrivit ner. Associationerna för tulpaner kan vara färgglada, Josef Frank, vår, luktar gott osv. 
Utifrån associationerna försöker man sedan hitta kopplingar till sin frågeställning för att generera nya 
idéer och insikter och hitta skärningspunkterna. 

6.1.9 Provokationer 
Denna kreativa övning går ut på att använda sig av provokationer för att generera idéer och koncept. 
Metoden är utvecklad av Edward de Bono (1994, s. 142-) för att medvetet provocera fram 
slumpmässiga och galna idéer och aktivera vårt laterala tänkande. Ett tillvägagångssätt är att skriva ner 
provokationer på post-it lappar, lägga dem i en hög och dra en lapp åt gången. Utifrån 
provokationerna man dragit genereras idéer kopplat till den frågeställning eller det problem man 
försöker lösa. Provokationerna kan formuleras på många sätt, exempelvis ”det får endast kosta tio 
kronor” eller ”Toyota tillverkar inte bilar”. 

6.1.10 Konkretiseringsverktyg 
Ett konkretiseringsverktyg är en enkel mall för att bearbeta idéer och koncept från olika synvinklar. 
Genom detta verktyg visualiseras, vidareutvecklas och utvärderas idéer med hjälp av text och bild. Det 
är ett utmärkt verktyg för att kommunicera sina idéer till andra, då de blir mer lättförståeliga och 
konkreta (Michanek & Breiler, 2007, s. 83-85). Fördelen med verktyget är att alla koncept hamnar på 
ungefär samma abstraktionsnivå vilket medför ökad mätbarhet. Detta verktyg skulle kunna betraktas 
likvärdigt mot Talking sketch, den tredje skissen i Anders Wikströms visualiseringsverktyg. 

6.1.11 Pugh-matris 
Pugh-matrisen är ett utvärderingsverktyg som används för att strategiskt jämföra och bedöma olika 
koncept (Ullman, 2003, s. 185). De framtagna koncepten jämförs med ett referenskoncept som kan 
vara en befintlig lösning eller det koncept man tror mest på. Koncepten värderas efter hur väl de 
svarar mot de krav som ställs i kravspecifikationen jämfört med referensen. Värderingen görs enligt 
skalan -1 till +1; där -1 är sämre än referensen, 0 lika bra och +1 bättre. Kraven är olika viktiga för 
konceptet och kan därför viktas på en skala från 1 till 5 (1 = inte viktig, 5 = mycket viktig). Det koncept 
som får den högsta viktade summan är enligt Pugh-matrisen det som motsvarar kraven bäst och har 
därigenom störst potential. 

6.1.12 Spindelvävsdiagram 
Spindelvävsdiagram (Michanek & Breiler, 2007, s. 160-161) är ett annat verktyg som kan användas för 
att utvärdera koncept och jämföra dem med varandra. Utvärderingen sker utifrån ett antal egenskaper 
som bestäms efter vad som är relevant för projektet. De olika egenskaperna betygssätts på en skala 
från exempelvis 0 till 5, där 0 är i mitten av diagrammet och 5 längst ut, se Figur 4 på nästa sida. Sedan 
värderas hur väl konceptet uppfyller varje egenskap och detta markeras ut i diagrammet. Genom att 
binda samman markeringarna skapas en väv, ju större väven är desto starkare är konceptet. Fördelen 
med verktyget är att det ger en snabb och enkel bild av hur starka koncepten är jämfört med varandra. 
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Figur 4 – Exempel på hur en mall för Spindelvävsdiagram kan se ut. 

6.2 Intervjuteknik 
Under examensarbetet kommer eget fältarbete att utföras i form av intervjuer. Att vara väl förberedd 
inför en intervju är minst lika viktigt som själva intervjun. Vi har därför studerat Björn Hägers bok 
Intervjuteknik (2007) som tar upp viktiga aspekter för en lyckad intervju. De aspekter vi anser vara 
viktigast beskrivs nedan. 

 Läs på om ämnet. 
 Vad vill vi veta? 
 Vad är huvudfrågan? 
 Hur får vi svar på huvudfrågan? 
 Ställ öppna frågor. 
 Tänk mer på svaren än på frågorna. 
 Ibland är det bättre med följdfrågor än att hålla sig till formuläret. 
 Det är bättre med flera korta frågor än en lång. 
 Ställ inte fler frågor i en fråga. 
 Ställ frågor, inte påståenden. 

Häger skriver även att det att viktigt att visa att man lyssnar och att låta respondenten vara den som 
pratar mest. Om ett svar är oklart bör man be respondenten att förklara eller ge exempel. Man bör 
även ta hänsyn till vem det är man intervjuar och anpassa frågorna. 

6.3 Marknadsföring 
I det här avsnittet presenteras utvald teori kring marknadsföring som är relevant för vårt projekt. Det 
handlar om företags identitet, profil, image och vision samt hur man uppfyller behov och skapar värde. 

6.3.1 Företagsprofil 
Som nämndes i inledningen hårdnar konkurrensen alltmer mellan företag. Varor och tjänster närmar 
sig numera varandra både prismässigt och kvalitetsmässigt. Det kan således uppstå en viss problematik 
för företag att hitta argument och därmed budskap för sina produkter, som i sin tur kan leda till att 
konsumenter har svårt för att skilja företag åt. Marknadsavdelningen kan genom 
varumärkesuppbyggnad, vad ett företag kan och vilka ambitioner de har, försöka att hitta olika kanaler 
att kommunicera ut detta. Företag strävar efter att bygga upp värderingar och positiva känslor, inte 
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endast kring de enskilda produkterna utan kring varumärket som helhet (Bergström, 1998, s. 207). Ett 
av de viktigaste momenten i varumärkesbyggandet kallas för visuell företagsprofilering. Det är 
samordningen av tydlig, förtroendegivande och konsekvent kommunikation med omvärlden 
(Bergström, 2009, s. 266). 

Målen med företagsprofilen är enligt Bergström (2009, s. 266) att tydliggöra företagets affärsidé och 
kultur, att bidra till en enhetlig och positiv bild av företaget samt att bidra till en känsla av samhörighet 
såväl internt som externt. För framgångsrikt arbete med företagsprofilen måste ledningen besvara 
viktiga policyfrågor rörande sin nuvarande situation likaväl som sin framtid. Bergström tar upp följande 
begrepp som företaget måste enas kring, både gällande enskilt innehåll och samspelet dem emellan 
(1998, s. 208): 

 Identitet – det företaget är, dess själ och kultur. 
 Profil – hur företaget vill uppfattas, den bild man förmedlar. 
 Image – hur företaget uppfattas, utifrån sett. 
 Vision – dit företaget vill komma i framtiden, något att sträva emot. 

Profilen bör utgå från både identitet och vision medan image är det som är svårast att påverka. Den 
största svårigheten ligger i att få ihop delarna till en helhet som drar åt samma håll. När företag har en 
tydlig företagsprofil gynnar det försäljning av varor och tjänster likaväl som det tryggar företagets 
överlevnad i ett längre perspektiv (Bergström, 2009, s. 266). 

6.3.2 Behov, önskemål och krav 
Att ha en förståelse för människors olika behov är grundläggande i marknadsföring.  Människors behov 
inkluderar bland annat grundläggande fysiska behov som mat, kläder, värme och säkerhet men även 
sociala behov såsom tillhörighet och tillgivenhet. Det finns även individuella behov som kunskap och 
självförverkligande. Inom marknadsföring pratar man om människors olika önskemål som den form av 
behov som är skapade av kultur och individuell personlighet. ”Vi behöver alla mat men vi vill äta 
differentierat för att tillfredsställa vår hunger”.  

Människor vill köpa de produkter som ger mest tillfredställelse för den summa som de kostar. För 
framgångsrik marknadsföring krävs det att ha en förståelse för kundens behov, önskemål och krav. 
Genom att tillsätta olika värden i produkter kan företag adressera de olika behoven. Framgångsrika 
marknadsförare ser bortom produktens olika attribut och service som de gr. De skapar istället 
varumärkes värde och varumärkesupplevelser för kunden (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008, 
s. 9). 

6.3.3 Värde, kundnöjdhet och kvalitet 
Värden och kostnader för en produkt döms inte objektivt och exakt av en kund, de agerar mer på ett 
uppfattat värde av produkten. Hur nöjda kunderna är beror på hur en produkt faktiskt presterar i 
relation till kundens förväntning på produkten (Kotler et al., 2008, s. 11). 
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6.4 Near Field Communication 
All teori kring avsnittet kommer från intervjuer med Mark Smith1. Near Field Communication, som 
förkortas NFC, möjliggör för två enheter att utbyta information med varandra på ett avstånd av några 
centimeter. Ett NFC-chip använder induktion av magnetiska fält för att det skall vara möjligt. Med NFC-
tekniken kan konsumenter utföra kontaktlösa transaktioner, få digitalt innehåll och ansluta 
elektroniska enheter med en knapptryckning. Visionen för NFC är att alla människor utnyttja tekniken, 
troligtvis via sin mobiltelefon. NFC bygger på RFID-tekniken (Radio Frequency IDentification) med 
några få förbättringar. RFID fungerar så att en Reader/Writer utbyter information genom RFID-
kompatibla tags. NFC-enheter är unika på det sätt att de kan skifta mellan det läget och två andra, alla 
tre lägen beskrivs nedan. 

6.4.1 Reader/Writer 
Reader/Writer är den enklaste formen och kallas oftast bara ”reader”, eller läsare på svenska. En 
läsare interagerar med en ”tag” och läsaren har all kontroll och behörighet över hur data överförs. En 
tag är passiv tills den blir instruerad av en läsare. Oftast handlar det om att skicka tillbaka någon form 
av information, som exempelvis ett ID-nummer. I vissa fall kan en Reader/Writer även skriva data till 
en tag, därav namnet. 

6.4.2 P2P (peer-to-peer) 
P2P läget innebär att två NFC-läsare kan kommunicera med varandra och utbyta data. Som namnet 
avslöjar har enheterna samma befogenheter, de är jämlika, på så sätt är NFC unikt. Tanken är man 
genom att föra två smartphones med NFC-läsare nära varandra kan dela information, bilder, musik, 
personuppgifter och till och med föra över pengar. 

6.4.3 Card Emulation 
Card Emulation påminner om P2P, med skillnaden att en av läsarna går med på att avsäga sig sin 
behörighet att kontrollera hur data överförs och agerar istället som en simpel tag. Med andra ord 
emulerar, efterliknar, den en tag. Card Emulation används i de situationer då det krävs någon form av 
säkerhetsåtgärd som exempelvis vid betalningar. I det här fallet tillhör läsaren affären för att de ska 
kunna kontrollera transaktionen. När kunden läser av affärens NFC-läsare för betalning med sin mobil 
beordrar den läsaren mobilens NFC-läsare att fungera som en tag. Nu kontrollerar butikens NFC-läsare 
köpet och NFC-läsaren i mobilen gör som den blir tillsagd. När transaktionen är färdig bryter NFC-
läsaren i mobilen kontakten och återgår till normalt läge igen. 

  

                                                             

1 Mark Smith professor vid KTH inom IT i produktutveckling, intervju den 22 december 2010 samt den 25 januari 
2011.  
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6.5 Human-Centered Design 
Human-Centered Design, HCD, är en process som utvecklats av IDEO och är ursprungligen framtagen 
för organisationer som verkar i Afrika, Asien och Latinamerika. Informationen kring HCD har hämtats 
ur IDEO:s guide till processen, Human-Centered Design Toolkit (IDEO, 2009, s. 2-7). Human-Centered 
Design hjälper dig att hörsamma användarnas behov på nya sätt, skapa innovativa lösningar för att 
möta behoven och leverera ekonomiskt hållbara lösningar. 

HCD är en process som tillsammans med en uppsättning metoder och verktyg används för att skapa 
nya unika lösningar. Det kan vara produkter, tjänster, miljöer, organisationer eller sätt att interagera. 
För att skapa unika lösningar utgår HCD ifrån tre olika perspektiv, eller linser, som kallas ”Desirability 
lens”, ”Feasibility lens” och ”Viability lens”, dvs. vad är åtråvärt, möjligt och lönsamt, se Figur 5. 

 
Figur 5 – Tre perspektiv inom HCD (IDEO, 2009, s. 4). 

Anledningen till att processen kallas ”Human-Centered” är för att den utgår ifrån människorna man 
designar för. Det görs genom att utveckla empati, en djup förståelse för de problem och den verklighet 
de människorna lever i. Designteamet sätter sig in i och försöker tänka utifrån användarnas perspektiv 
och gör allt för att känna och förstå vad de upplever. 

HCD-processen börjar med att undersöka behov, drömmar och beteenden för de människor man vill 
påverka. Här strävar man efter att lyssna och förstå vad de vill ha, ”Desirability”. Detta perspektiv 
används genom hela designprocessen. När man har identifierat ett område för vad som är åtråvärt 
börjar man att betrakta lösningarna genom linserna för vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt 
lönsamt, se Figur 6 på nästa sida. Som nämndes under kapitel 5 Projektavgränsningar kommer fokus 
för vårt projekt att ligga på vad som är åtråvärt, då målet är att skapa koncept och inspiration för 
framtida arbete. 
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Figur 6 – Lösningarna som genereras genom HCD bör hämtas ur området där de tre perspektiven möts (IDEO, 2009, s. 6). 

HCD-processen utgår ifrån en specifik designuppgift och består av tre faser; Hear, Create och Deliver. 
Processen går från konkret till abstrakt och tillbaka igen.  

6.5.1 H E A R 
Under fasen inhämtar designteamet historier/berättelser och inspiration från människor. Arbetet 
består av att förbereda och utföra fältstudier. 

6.5.2 C R E AT E 
För att översätta det som framkommit under föregående fas till ramar, möjligheter, lösningar och 
prototyper arbetar teamet tillsammans i ett workshop-format. Under fasens gång rör sig arbetet från 
konkret till mer abstrakt tänkande för att identifiera mönster och möjligheter och tillbaka till det 
konkreta genom handgripliga lösningar och prototyper. 

6.5.3 D E L I V E R 
Här börjar arbetet med att realisera lösningarna genom snabba ekonomiska kalkyler, bedömning av 
kapacitet och planering av implementering. Fasen hjälper teamet att lansera sina nya lösningar på 
marknaden. 

6.6 Vår arbetsprocess 
Under examensarbetet kommer vi att arbeta efter HCD kombinerat med det arbetssätt som Anders 
Wikström utvecklat genom den forskning han bedriver vid Mälardalens högskola. Forskningen kretsar 
kring hur visualisering kan användas inom produktrealisering (Wikström, 2010). Fokus ligger på de 
tidigare faserna där det divergenta tänkandet dominerar. Det innebär ett kvalitativt och generativt 
arbetssätt som handlar om att utforska för att skapa en helhetsbild av omvärlden. Vi kommer växelvis 
att använda oss av divergent och konvergent tänkande eftersom det ger oss en mångfald av idéer att 
välja ifrån som vi sedan kan skala ner och konkretisera. För att ha möjligheten att skapa innovationer 
behöver invanda tankemönster brytas. Genom att generera många idéer ökar chansen för att unika 
idéer tar form. Vi stävar efter att arbeta med en ständigt iterativ process, där reflektion är ett viktigt 
verktyg. Reflektionen leder arbetet framåt utan att tappa några idéer på vägen. 
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Vi har skapat en bild, Figur 7 nedan, som visualiserar vår tänkta process som baseras på HCD, faserna 
och delmomenten förklaras under rubrikerna nedan. 

 

Figur 7 – En bild som visualiserar vår tänkta process utifrån HCD. 

6.6.1 H E A R 
Den inledande fasen går ut på att hämta inspiration och berättelser från människor och omvärld för 
att sedan kunna identifiera olika fokusområden för projektet. Fasen består av två delmoment, 
Inspiration och Identifikation. 

6.6.1.1 Inspiration 
För att få input i projektet krävs omfattande kunskapsinhämtning, observationer och benchmarking. 
IDEO utgår ifrån följande punkter (Brown, 2008, s. 89) för att hämta inspiration och de kommer att 
fungera som ett stöd för oss. 

 Var finns affärsmöjligheter och eventuella problem? 
 Vad har förändrats eller vad kan komma att förändras? 
 Observera världen, observera vad människor gör, tänker, vad de behöver och vill ha. 
 Vilka är begränsningarna, i form av tid, resurser, minskad kundkrets, minskad marknad? 
 Involvera olika discipliner. 
 Uppmärksamma extremanvändare. 
 Kan ny teknologi användas? 

Kvalitativa observationer och intervjuer med Toyota ÅF kommer att utföras för att studera deras 
dagliga arbete samt hur de arbetar med miljöprofilen. Vi kommer även att observera mötet mellan ÅF 
och konsument för att se hur miljöprofilen kommuniceras. För att undersöka Toyotas image kommer 
vi att utföra intervjuer med människor. 
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Genom benchmarking kommer vi att studera hur konkurrerande återförsäljare arbetar med miljö. I 
samråd med våra uppdragsgivare beslutades att undersökningen skall fokuseras kring Kia, Volkswagen 
och Volvo eftersom de har alla ett uttalat miljötänk. 

Utöver detta kommer fasen innebära omfattande litteraturstudier samt studier av Toyota som 
varumärke och organisation. För att åstadkomma något som ligger inom Toyotas ramar kommer vi att 
till viss del studera The Toyota Way (Liker, 2009). 

Syftet med aktiviteterna i inspirationsfasen är att åstadkomma en nulägesbeskrivning av Toyotas 
miljöarbete och omvärld. Fasen innebär en genomgång av problemformuleringen och resulterar i en 
nulägesanalys samt en ökad förståelse kring problemområden. 

Inspiration ska resultera i: 

 En helhetsbild av omvärlden utifrån HCD. 
 En ökad förståelse för Toyota och hur de arbetar med sin miljöprofil samt hur denna 

kommuniceras till kunderna. 
 En nulägesanalys. 

6.6.1.2 Identifikation 
Fasen handlar om att förstå och tolka den information som framkommit under inspirationsfasen. 
Genom att bearbeta informationen underlättas det fortsatta arbetet. Som hjälp kommer verktygen 
Storytelling, Storyboard och Moodboard att användas. 

Identifikation ska resultera i: 

 En identifikation av olika fokusområden. 
 Ytterligare avgränsningar. 

6.6.2 C R E A T E 
Denna fas innefattar hela arbetet med idéutveckling, konceptualisering och utvärdering. Genom att 
systematiskt använda sig av visualisering som verktyg, i form av skisser och ritningar, utvecklas tankar 
till idéer och koncept. Under idéutvecklingen kommer vi att använda oss av det visualiseringsverktyg 
som Anders Wikström utvecklat genom sin forskning. Vi kommer att använda oss av de skisser som 
faller sig mest lämpliga för vårt projekt och vid behov modifiera dem. Nedan beskrivs verktyget i sin 
ursprungliga form under de faser vi på förhand tror att de passar i. Verktyget innehåller sju faser av 
skisser och ritningar som alla bygger vidare på varandra. Längs vägen blir de mer och mer konkreta och 
antalet detaljer ökar, vilket gör att de blir allt lättare att förstå. 

6.6.2.1 Konceptualisering och utvärdering 
I fasen konceptualisering och utvärdering används de fem första skisserna. Beskrivningarna av 
skisserna är hämtade ur Wikströms (2010, s. 88-94) licentiatavhandling och de beskrivs ursprungligen 
av Buxton (2007, s. 121-122) och Ferguson (1992, s. 96-97). 

Thinking sketch – Idégenerering 
Thinking sketch är till för att fånga den flyktiga idén. Det är en enkel skiss vars enda syfte är att du själv 
ska komma ihåg tanken och idén som uppstod vid ett specifikt tillfälle. 
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Descriptive sketch – Utforska 
Descriptive sketch är till för att förtydliga Thinking sketch samt tillföra och skapa ny kunskap. Skissen är 
huvudsakligen till för designern själv, men kan även användas som ett gruppverktyg. Denna skiss ska 
underlätta för ett kreativt tänkande, därav ska den inte vara alltför detaljerad.  

Talking sketch – Presentera koncept 
Skissen kombinerar text och bild genom att utvecklingsgruppen får möjlighet att lämna kommentarer 
direkt på skissen. Syftet med fasen är att skapa en gemensam inre bild av idén och att förklara den i 
sitt sammanhang. All nödvändig information om idén samlas på samma plats. Skissen underlättar 
individuellt tänkande såväl som kommunikation mellan personer i utvecklingsgruppen och ledning. Det 
är en grov skiss som ger utrymme för utveckling av idén och andras personliga tolkningar som 
tillsammans höjer värdet på skissen. 

Memory drawing – Förslag 
Det här är den första ritningen av idén där fokus ligger på att visualisera den med större noggrannhet. 
Ritningen kan göras i dator men det är fortfarande viktigt att lämna utrymme för divergent tänkande 
och nya idéer även om fasen går mot att hitta lösningar. Kommentarer och nya idéer från föregående 
fas vävs in i ritningen och utvecklar idén. Genom att detaljnivån höjs så skapas mer konkreta koncept 
utifrån de tidigare mer abstrakta konceptskisserna. 

Technical drawing – Definiera förslag 
Den här fasen avslutar det utforskande stadiet och skapar förståelse för komplexiteten av idén. 
Konvergent tänkande och definition av lösningen dominerar men nya idéer tas tillvara och kan 
fortfarande implementeras. Ritningen illustrerar lösningen i detalj och översätter idéer till tekniska 
lösningar. Den är ett underlag för beslutsfattande och det är därför viktigt att ritningen är så pass 
tydlig att alla involverade kan förstå den. 

Konceptualisering och utvärdering ska resultera i: 

 Thinking sketch ska generera 150 idéer. 
 Descriptive sketch ska halvera antalet idéer. 
 Talking sketch ska ta fram 10 koncept. 
 Memory drawing ska utveckla de 10 koncepten. 
 Technical drawing ska ge 3-5 koncept att gå vidare med. 

6.6.3 D E L I V E R 
Fasen syftar i vårt projekt till att definiera och kommunicera projektets resultat och kommer som 
redan nämnt inte att gå in på tekniska eller ekonomiska detaljer. Fokus ligger på att visualisera och 
förklara koncepten samt skapa inspiration för framtida arbete. Under fasen används de två sista 
ritningarna i Anders Wikström visualiseringsverktyg. 

6.6.3.1 Definiera resultat 
Fasen går ut på att definiera vad som ingår i slutkoncepten genom att ta fram Storyboards. 

Descriptive drawing 
I denna fas har idéerna förfinats så att lösningen kan förklaras och beskrivas för en större mängd 
personer än tidigare. Fokus ligger på att leverera en lösning till problemet. Ett viktigt steg är att 
förklara lösningen i sitt sammanhang med hjälp av storyboards eller scenarios. Detta görs för att öka 
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förståelsen mellan olika avdelningar på företaget och argumentera varför designen innebär en lösning 
på problemet. 

Definiera resultat ska resultera i 3 mer detaljerade koncept. 

6.6.3.2 Kommunicera resultat 
Fasen Kommunicera resultat går ut på att färdigställa slutkoncepten så att de tydligt presenterar 
resultatet av projektet. 

Presentation drawing 
Denna ritning innehåller all information kring lösningen som kan ges i detta stadie och presenterar den 
på ett estetiskt sätt. För att skapa en djupare förståelse för lösningen är det viktigt att visa hela 
processen kring det visuella arbetet vid en presentation.  Det ger även en förståelse för den iterativa 
designprocessen och förklarar vikten av den utforskande fasen kontra den lösningsinriktade. 

Kommunicera resultat ska resultera i en konceptpresentation av de 3 koncepten. 

6.6.4 Reflektion 
Under hela projektet kommer vi kontinuerligt att reflektera över arbetet genom en reflektiv dagbok. 
Reflektionen utgår ifrån tre frågeställningar: vad hände, vad kände och vad lärde. Tanken är att på 
enkelt och roligt sätt dokumentera och reflektera över arbetet. Då arbetet kommer att innebära en 
iterativ process fungerar dagboken som ett stöd för utveckling där tankar, känslor och lärdomar 
samlas. Den fungerar även som stöd för att beskriva processen och dess insikter vid rapportskrivandet. 
Dagboken i sig är till för oss själva och kommer inte att presenteras i rapporten. 

Reflektionen ska resultera i ökad kunskap och djupare förståelse för processen i projektet. 
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7 Tillämpad lösningsmetodik 
I detta kapitel beskrivs tillämpningen av den metod som beskrevs i föregående kapitel. De olika 
faserna i vår arbetsprocess fungerar som underrubriker. Utfallet av verktygen presenteras under den 
fas de utfördes i. Här presenteras delresultat, i form av koncept, men även de problem vi stött på 
under projektet samt hur vi löst dessa. 

Innan arbetet påbörjades sammanställdes en planeringsrapport för projektet, för att alla parter skulle 
vara överens om projektets innehåll och mål. I samband med detta upprättades ett Gantt-schema med 
planering på veckonivå, se Bilaga 1 – Gantt-schema. 

7.1 H E A R: Inspiration 
För att följa såväl IDEO:s som Anders Wikströms metodik har vi lagt en stor del av arbetet på 
inspirationsfasen. Fasen innebar undersökande arbete för att skapa en nulägesbeskrivning av Toyotas 
miljöarbete och omvärld. I det inledande avsnittet 7.1.1 presenteras vår bild av Toyotas miljöprofil 
utifrån information från Toyotas webbplatser. Avsnitt 7.1.2 presenterar resultatet av de observationer 
och intervjuer som utförts hos såväl Toyotas ÅF som konkurrenternas. För att undersöka Toyotas 
image genomfördes även intervjuer med människor på Centralstationen i Stockholm samt med 
personer i vår närhet. Avsnitt 7.1.3 innehåller en omvärldsanalys av konkurrenternas miljöarbete med 
fokus på Kia, Volkswagen och Volvo. Slutligen presenterar avsnitt 7.1.4. en övergripande trendspaning. 
Resultatet av fasen är en nulägesanalys som sammanfattar vad som framkommit under arbetets gång. 

7.1.1 Toyotas miljöprofil 
Redan i början av projektet stod det klart att Toyota arbetar mycket med miljöfrågor och att 
informationen kring detta är spridd på Toyotas olika webbplatser. För att visa vår tolkning av vad som 
är Toyotas miljöprofil gjorde vi en sammanställning av den information som var mest relevant.  

Toyota är en av världens största biltillverkare och anser sig därför ha ett stort ansvar för miljön. 
Samtidigt ser Toyota att de har stora möjligheter att påverka utvecklingen mot ett mer hållbart 
samhälle. Som ett led i Toyotas företagskultur ingår det därför att utmana och ifrågasätta 
föreställningar kring bilar och miljö (Toyota Sweden, u.å., Toyota och miljön). Toyota har som mål att 
vara ledande i branschen inom miljöarbete och investerar 49 miljoner kronor dagligen för att driva 
utvecklingen framåt (Toyota Sweden, 2007). Pengarna fördelas mellan rena miljöprojekt som att 
plantera träd och dels till utvecklingsprojekt för att hitta produkt- och processinnovationer som 
minskar Toyotas miljöpåverkan (Toyota Sweden, u.å., På väg mot nollutsläpp). 

Toyotas miljöarbete styrs av The Toyota Way där en av grundpelarna är Kaizen, ständiga förbättringar. 
Med detta menas att det alltid finns utrymme för förbättringar och att ingen process är fulländad. 
Toyota Sweden har satt upp en egen miljöpolicy som fungerar som riktlinjer för miljöarbetet på 
nationell nivå. Policyn går i stort ut på att arbeta förebyggande och ständigt minska miljöpåverkan 
såväl internt som externt (Winberg, 2009). 

Miljöarbetet skulle grovt kunna delas in i två delar; att minska bilarnas miljöpåverkan under hela 
livscykeln och att miljöcertifiera den egna verksamheten. 
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7.1.1.1 Bilarnas miljöpåverkan 
Toyota har med sitt miljöarbete ett tydligt mål, nollutsläpp. Med nollutsläpp menas att Toyota strävar 
efter att tillverka bilar utan negativ påverkan på miljön, nollutsläpp av CO2, partiklar och andra 
föroreningar (Toyota Nollutsläpp, u.å., Mot den ultimata bilen). För att nå dit arbetar Toyota med 
visionen om hållbar mobilitet, där ekonomisk tillväxt och människors ökade rörelsefrihet inte ska ske 
på bekostnad av miljön (Toyota Sweden, u.å., Toyota och miljön). En del av visionen är att bygga helt 
återvinningsbara, energieffektiva och utsläppsfria bilar. Detta kräver ett holistiskt synsätt, därför 
arbetar man strategiskt för att skapa Ekologisk hållbarhet i 360 grader. Begreppet innebär att hela 
Toyotas verksamhet ska genomsyras av ekologisk hållbarhet, från designstadiet via produktion och 
användning till återvinning, för att minimera Toyotas miljöpåverkan (Toyota Sweden, 2009, s. 5). 

För att minska bilarnas miljöpåverkan satsar man på följande områden: 

 Teknisk utveckling 
 Hybridteknik 
 Bränsleeffektiva bensinmotorer och rena dieselmotorer 

 Alternativa bränslen, bränslecellsteknik 
 Mindre och säkrare bilar 
 Hållbar tillverkning 

 Minimera användning av naturresurser i tillverkning 
 Minimera energi- och vattenåtgång 
 Minimera utsläpp 
 Maximera återvinning och återanvändning 

 Ökad kunskap 
 Öka människors kännedom om bilars miljöpåverkan 
 Ecodriving, välja rätt bil 

 
Som ett bevis på Toyotas ansvarstagande var Toyota Sweden först i världen med att år 2007 sätta upp 
CO2-mål för sina återförsäljare (Toyota Sweden, u.å., På väg mot nollutsläpp). Syftet med målen är att 
minska de totala genomsnittliga utsläppen för de nya bilar som säljs. 

7.1.1.2 Produkten – miljöbilar 
Toyota erbjuder i dagsläget fjorton olika modeller på den svenska marknaden varav hälften är 
miljöbilar (Toyotas nybilsprogram, u.å.), se Figur 8 på nästa sida. Förutom Toyota Prius finns även Auris 
att välja som hybrid. Ett av Toyotas miljömål är att hybridtekniken ska vara tillgänglig för alla av 
Toyotas modeller såväl som för Lexus år 2020 (Toyota Sweden, 2009, s. 22). Under 2010 började 
Toyota testa 600 laddhybrider av Prius runtom i världen. Laddhybriden fungerar som en vanlig Prius, 
dvs. en bensinmotor i kombination med en elmotor, med skillnaden att den kan laddas i ett vanligt 
eluttag. Testerna är till för att testa tekniken och prestandan såväl som infrastrukturen i daglig drift 
(Toyota Nollutsläpp, u.å., Laddhybrid). 
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Figur 8 – Toyotas miljöbilar inklusive hybridbilarna Prius och Auris (Toyotas nybilsprogram, u.å.). 

För att underlätta för kunden att göra en bedömning av Toyotas produkter ur ett miljöperspektiv har 
Toyota tagit fram en miljödeklaration för alla personbilar (Toyota Sweden, u.å., Miljödeklarationer för 
Toyotas modellutbud). Deklarationen innehåller information om bilens bränsleförbrukning, säkerhet, 
energideklaration, utsläpp samt avgasrening och finns i bilarnas produktblad. Energideklarationen talar 
om hur mycket koldioxid en bil släpper ut vid blandad körning och målet med den är att hjälpa kunden 
att göra ett så energieffektivt val som möjligt (Toyota Sweden, 2010). Energideklarationen finns 
representerad i informationen som finns vid varje bil i hallen, se Figur 9 nedan. 

 
Figur 9 – Exempel på informationen som finns vid varje bil, med energideklarationen förstorad. 

I Figur 9 ser man även det gröna löv format som en bil som Toyota använder i samband med 
information om sina miljöbilar. 

7.1.1.3 Miljöcertifiering 
För Toyota betyder miljöarbetet ett samordnat angreppssätt för att hantera miljöfrågor som omfattar 
hela livscykeln av produkter och tjänster (Toyota Europe, u.å., Environment). I Europa har Toyota 
därför implementerat en gemensam och omfattande miljöledningsstrategi baserad på ISO 14001. 
Arbete pågår för att ta fram en strategi som ska gälla globalt. Målet är att kontinuerligt minska det 
ekologiska fotavtrycket genom att kontrollera mängden växthusgaser som resulteras av alla Toyotas 
aktiviteter. 
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Om ISO 14001 
ISO 14001 är en certifiering och ett bevis på att en organisation eller företag arbetar efter ett 
miljöledningssystem som omfattar alla delar av verksamheten. Miljöledningssystemet ISO 14001 
bygger på delarna miljöpolicy, planering, genomförande, uppföljning och förbättring (SIS, 2006, s. 3). 
Syftet med standardiseringen är att förbättra verksamhetens miljöarbete och minska 
miljöbelastningen. 

Toyota har även som mål att alla anläggningar, oavsett verksamhet, ska bli certifierade enligt ISO 
14001. Samtliga 67 fabriker runt om i världen är redan certifierade, liksom Toyota Sweden och ett 
antal ÅF i Sverige. För resterande ÅF är kravet att de uppfyller Toyotas 8 miljösteg, en variant som 
motsvarar flera av grundkraven i ISO 14001 (Toyota Sweden, 2007, s. 1). Målet är att alla ÅF i Europa 
ska vara ISO-certifierade 2015 (Toyota Sweden, 2009, s. 22). 

För Toyota är det även viktigt att ta det lokala ansvaret, dvs. att upprätthålla och förbättra närmiljön 
kring Toyotas anläggningar (Toyota Sweden, 2009, s. 20). 

7.1.1.4 Initiativ 
På Toyotas webbplats nollutsläpp.se kan man följa en del av Toyotas miljöarbete och initiativ för att 
uppnå visionen om nollutsläpp. Där kan man bland annat hitta information om olika projekt som 
Toyota driver på vägen mot den ultimata bilen, se Figur 10 nedan. 

 
Figur 10 – Bild från nollutsläpp.se som visar sidans innehåll samt Vattenglaset. 

Ett framgångsrikt initiativ som fått stor uppmärksamhet är applikationen A Glas of Water, även kallat 
Vattenglaset i Sverige. Initiativet har bland annat vunnit pris på Green Awards, en internationell 
utmärkelse för marknadsföring med inriktning på miljö och hållbarhet. Vattenglaset är en iPhone-
applikation som Toyota tagit fram i samarbete med Saatchi & Saatchi Stockholm. Applikationen 
innehåller ett digitalt vattenglas som placeras på instrumentbrädan medan man kör och tanken är att 
man ska försöka köra utan att spilla ut vattnet. Initiativet syftar till att hjälpa bilförare att köra mjukare 
och mer bränsleeffektivt och samtidigt kommunicera Toyotas miljöarbete. Vattenglaset registrerar 
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körsträcka, körtid, bränsleförbrukning, stillastående tid och hur mycket vatten som spillts. När man 
nått sin destination kan man se hur man har kört och var man spillt, allt för att kunna förbättra sin 
körning till nästa gång (Vattenglaset, 2010). 

7.1.1.5 Hybridtekniken 
Något som ligger Toyota varmt om hjärtat är hybridtekniken. Hybridtekniken kan förenklat beskrivas 
som en kombination av olika kraftkällor som tillsammans ökar motoreffektiviteten och sänker 
utsläppen. För Toyota spelar hybridtekniken en central roll i utvecklingen av den ultimata bilen då de 
ser stora möjligheter att maximera fördelarna hos olika kraftkällor och på så sätt minimera bilens 
miljöpåverkan. De flesta av dagens hybridbilar bygger på en effektiv bensinmotor i kombination med 
en elmotor som är kopplad till ett nickelmetallhybridbatteri, Toyota Prius fungerar på detta sätt 
(Toyota Nollutsläpp, u.å., Hybrid). Den första generationen Prius lanserades 1997 och blev världens 
första massproducerade hybridbil. Prius är en så kallad fullhybrid vilket innebär att den kombinerar 
den vanliga förbränningsmotorn med en elmotor och att motorerna kan verka både var för sig eller 
tillsammans.  

Det innovativa med hybridtekniken ligger enligt Toyota i det intelligenta sätt energitillförseln från de 
två kraftkällorna regleras. På så sätt optimeras varje dimension av körningen från acceleration till 
inbromsning och stopp. Vid start och lägre hastigheter används elmotorn, vid normal hastighet arbetar 
motorerna tillsammans samtidigt som överskottsenergi och rörelseenergi laddar batteriet. Vid 
acceleration används båda motorerna och vid inbromsning omvandlas rörelseenergin till el som laddar 
batteriet. När bilen står stilla stängs förbränningsmotorn av genom start-stop systemet (Toyota 
Nollutsläpp, u.å., Hybrid). 

Hybridtekniken kan även användas för att kombinera bensin och el med flera andra kraftkällor såsom 
diesel, biobränsle och vätgas. Som redan nämnts har Toyota som miljömål att hybridtekniken ska vara 
tillgänglig för alla av Toyotas modeller såväl som för Lexus år 2020 (Toyota Sweden, 2009, s. 22). 

7.1.2 Observationer och intervjuer 
Observationer och intervjuer utgjorde en viktig del i vårt arbete eftersom det är grunden i HCD-
processen. Vi delade in arbetet i tre kategorier; konkurrerande återförsäljare, intervjuer med 
människor samt Toyotas ÅF. För att kunna svara på vår problemformulering var det viktigt att 
kartlägga hur Toyotas miljöarbete ser ut idag och hur det återspeglas hos ÅF. För att komma väl 
förberedda till Toyotas ÅF började vi med att besöka konkurrerande biltillverkares återförsäljare. Vi 
gjorde även intervjuer med människor på Centralstationen i Stockholm och i vår närhet för att ta reda 
på hur Toyota uppfattas som varumärke. 

7.1.2.1 Konkurrerande återförsäljare 
För att få en första uppfattning om bilindustrins förhållning till miljö besöktes flera återförsäljare inom 
olika segment. Vi ville främst undersöka miljön i bilhallen, hur bemötandet var samt hur inriktade de 
var på miljö. Vi besökte återförsäljare för följande bilmärken; Audi, BMW, Citroën, Fiat, Ford, Kia, 
Mazda, Nissan, Saab, Suzuki, Volkswagen och Volvo. 

Sammantaget kunde vi konstatera att de ser mer eller mindre likadana ut, mest utmärkande var Volvo 
(Upplands Motor) som hade dedikerat en vägg i hallen till sitt miljöarbete. Upplands Motor är en 
återförsäljargrupp som förutom Volvo säljer Dacia, Ford, Jaguar och Renault. Deras anläggning i Akalla 
utanför Stockholm var den mest uppseendeväckande av dem vi besökte sett ur ett helhetsperspektiv. 
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De har satsat på en modern, hållbar anläggning med hög service och att skapa en upplevelse för 
besökaren. 

Något vi uppmärksammade var att ingen av återförsäljarna hade märkt ut sina miljöbilar på något 
särskilt sätt i hallen. En del tillverkare har en egen märkning på själva bilen, men det är inget som syns 
på håll, se Figur 11 nedan. 

 
Figur 11 – Exempel på miljöbilsmärkning. 

De personer vi pratade med gav ungefär samma bild oavsett vilket märke de tillhörde. Allt fler 
människor efterfrågar idag miljöbilar och lägre CO2-utsläpp men i de flesta fall är det fortfarande 
pengarna som styr. Företag och miljöbilar blir alltmer synonymt tack vare förmåner och satsningar på 
hållbar utveckling. 

7.1.2.2 Image – människors syn på Toyota 
För att ta reda på hur människor uppfattar Toyota som varumärke utfördes intervjuer på 
Centralstationen i Stockholm samt med personer i vår närhet. Intervjuerna på Centralstationen gjordes 
i omgångar där vi analyserade och utvecklade frågorna mellan gångerna, för ett exempel se Bilaga 2 – 
Frågeformulär: Intervjuer med människor. Vi började med att ställa frågor kring bilar och miljö i 
allmänhet och ledde sedan in samtalet på Toyota. Vi ställde även liknande frågor till personer i vår 
närhet. Nedan följer ett axplock av det vi fick fram: 

 Bra andrahandsvärde 
 Framkant i miljöarbetet 
 Ingen statusbil 
 Ingen uppfattning 
 Kaizen 
 Kvalitet 
 Lean Production 
 Miljö och säkerhet 
 Pinsamt att Toyota fick återkalla bilar 
 Plastig 
 Ständiga förbättringar 
 Tekniskt duktiga men lite tråkiga 
 Tillförlitligt 

Vi fick ta del av undersökningar som Saatchi & Saatchi utfört och kunde konstatera att vår bild stämde 
överens med deras. De arbetar därför med att stärka Toyotas image. 
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7.1.2.3 Toyota ÅF 
En av de viktigaste delarna i vårt projekt var att besöka olika Toyota ÅF för att få deras syn på 
miljöarbetet samt att själva observera hur det återspeglas. Det har att göra både med vår process med 
HCD som central del och med projektets fokus på ÅF. Som vi nämnde i inledningen var Vattenglaset en 
bidragande orsak till att vårt uppdrag kom att fokuseras kring ÅF. Toyotas önskan var att vi skulle hitta 
nya sätt att synliggöra miljöarbetet hos ÅF. Under projektet besökte vi ÅF i Göteborg och Norrköping 
samt Haninge, Rissne och Kungens Kurva i Stockholm. För att få en så bred bild som möjligt har vi 
intervjuat och haft kontakt med personer på olika positioner såsom försäljningschef, marknadschef, 
marknadskoordinator, miljöchef, miljösamordnare samt säljare. Avsnittet nedan är en 
sammanställning av vad som kom fram under dessa intervjuer, för exempel på vilka frågor som 
ställdes se Bilaga 3 – Frågeformulär: Intervjuer med Toyota ÅF. 

Om Toyota och miljöarbetet 
Det stod tidigt klart att Toyota arbetar mycket med miljöfrågor. En del i Toyotas kultur är att man inte 
framhäver sig, en slags japansk mentalitet. En fråga som dök upp var således hur man kan visa allt 
Toyota gör utan att på något sätt skryta om det. 

Genom möten med tre olika miljösamordnare och miljöchefen Liis Boman fick vi en överskådlig bild av 
hur kommunikationen kring miljöarbetet ser ut. En gång per år träffas Liis och miljösamordnarna vid 
en konferens där miljöarbetet följs upp. En av miljösamordnarna vi träffade uttryckte att det kanske 
vore bra om miljösamordnarna träffades oftare, t.ex. vår och höst, för att stärka miljöarbetet. Hon 
tyckte även att Toyota borde samarbeta mer över avdelningsgränserna inom ÅF för att förankra 
miljöarbetet bättre. Utöver miljökonferensen sker uppdateringar via e-post till miljösamordnarna som 
i sin tur uppdaterar ÅF. Enligt en telefonintervju med Liis har hon själv väldigt lite kontakt med ÅF, utan 
arbetar genom ett externt bolag som sköter kontakten via miljösamordnare ute hos ÅF. Två gånger per 
år skickar hon ut en lista via e-post med nya och uppdaterade lagar kring miljö. Uppdatering av 
miljökommunikation i form av foldrar och annat material sker kontinuerligt vid behov. Något vi 
uppmärksammade var att kommunikationen mellan TSW och ÅF rörande miljöarbetet kan bli bättre i 
vissa avseenden, främst vid kampanjer som t.ex. Vattenglaset för att säkerställa att ÅF är med. 

Vi har stött på två olika alternativ när det gäller rollen som miljösamordnare. Antingen är 
miljösamordnaren en konsult eller någon som även har en annan roll inom ÅF. Det finns fördelar och 
nackdelar med båda alternativen. Konsulten, som enbart har den yrkesrollen inom ett eller flera 
företag, fungerar som en expert och kan bidra med insikter av vad som fungerar inom andra 
verksamheter. Miljösamordnaren som även har en annan roll hos ÅF, t.ex. inom ekonomi eller 
marknad, har i sin tur mer kännedom om ÅF:s arbete i stort. Denna person kan även verka för att se till 
att miljöfrågor tas upp på exempelvis försäljningsmöten. 

Ett stort måste för Toyota är att bli bättre på att nå ut med och förklara hybridtekniken och varför man 
valt att satsa på den. Tillsammans med att tydligare nå ut med visionen om Nollutsläpp är det en av 
Toyotas största akilleshälar. Toyota behöver bli bättre på att kommunicera ut vad de gör för miljön och 
att hitta alternativa kanaler.  
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En viktig del i intervjuerna var att belysa vilka värden Toyota strävar efter att förmedla. Genom The 
Toyota Way förmedlas följande kärnvärden; 

 Utmaningar 
 Kaizen (ständiga förbättringar) 
 Genchi Genbutsu (gå till källan av problemet) 
 Respekt 
 Teamwork 

I samband med intervjuerna fick vi fram följande värden; innovation, kvalitet, säkerhet och trygghet 
att man valt en hållbar bil. Toyota tror även på att om man ska vara ett framgångsrikt företag i morgon 
måste man ta sitt ansvar i dag, något som förmedlas genom sloganen Today Tomorrow Toyota. 
Toyotas kanske viktigaste budskap i samband med miljö är att förmedla trovärdighet, dvs. att man gör 
det man säger att man gör samt hybridtekniken och nollutsläpp. Även dessa kan tolkas som värden. 

Hos ÅF 
Vi var intresserade av hur den rumsliga miljön såg ut hos ÅF och hur mycket plats som tillägnats 
information om miljöarbetet. I Figur 12 nedan visas ett kollage med foton som tagits hos de ÅF vi 
besökt. 

 
Figur 12 – Kollage som illustrerar den rumsliga gestaltningen hos ÅF. 
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Något vi noterade både hos ÅF och hos konkurrenter var att det inte fanns någon tydlig märkning på 
bilarna som indikerade att det var en miljöbil. Det enda som egentligen visar vilka bilar som är 
miljöbilar hos ÅF är informationsskylten vid varje bil. Förutom prisinformation och 
produktspecifikation visar den energideklarationen och det gröna lövet format som en bil som 
illustreras i Figur 13 nedan. Vi tog upp detta till diskussion och många av de vi intervjuade hade själva 
haft funderingar kring en miljöbilsmärkning och hur detta skulle kunna göras. En av de 
försäljningschefer vi intervjuade var t.o.m. förvånad över att Toyota inte har någon märkning på 
miljöbilarna, eftersom så många kunder efterfrågar dem. Vi pratade om möjligheten att ta fram en 
märkning som skulle gälla globalt, något enkelt och visuellt. 

 
Figur 13 – En illustration som Toyota använder ihop med sina miljöbilar. 

Något som var viktigt för oss att observera var hur miljöarbetet återspeglas hos ÅF. Nedan visas två 
bildexempel på hur det kan se ut, se Figur 14. Till vänster syns information om Toyotas hybridteknik 
och till höger om miljöarbetet. Förutom detta finns det en broschyr, Toyota och miljön, som beskriver 
miljöarbetet. Denna finns även att hämta digitalt (Toyota Sweden, 2009). Det finns även en broschyr 
om nollutsläpp som visar vilka miljöbilar som finns samt energideklarationen som visar hur mycket 
koldioxid varje bil släpper ut vid blandad körning. Som nämndes under avsnitt 7.1.1 Toyotas miljöprofil 
finns energideklarationen i informationen vid alla bilar. 

 
Figur 14 – Exempel på hur miljöarbetet återspeglas hos ÅF. 

En satsning som alla intervjuobjekten var mycket nöjda med var möjligheten att prenumerera på en 
Toyota. En prenumeration innebär att man leasar bilen av Toyota för en fast månadskostnad. Ett 
förslag som kom fram var att göra satsningar på studenter på Campusområden och ha aktiviteter kring 
Toyota och miljö. 
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Figur 15 – Toyotas symbol för verkstad och service. 

Vi observerade hos ÅF att Toyota använder sig av en figur för att symbolisera verkstad och service, se 
Figur 15 ovan. Enligt ÅF något som uppskattas av både medarbetare och kunder. 

Något som flera ÅF tog upp var att de måste bli bättre på att följa upp offerter. Idag ansvar säljarna 
även för det administrativa arbetet kring ett köp. De gav också bilden av att de kunder som kommer in 
har beslutat sig för att köpa bil, frågan är bara vilket märke man väljer i slutändan. Människor kommer 
inte bara förbi och tittar längre, så det är viktigt att fånga upp och ta hand om de som kommer in.  

Om miljöbilar 
Vid besöken hos ÅF konstaterades att efterfrågan på miljöbilar ökat, mycket tack vare att människor 
blir allt mer miljömedvetna. Liksom konkurrerande återförsäljare fick vi veta att företag är stora 
kunder gällande miljöbilar. Något som alla ÅF påpekade var att det fortfarande är pengarna som styr 
valet av bil. Människor söker bränslesnåla bilar, vilket i och för sig är bra både för plånboken och för 
miljön. 

Något vi undrade över var om miljö används som säljargument. Svaret vi fick var att säljaren i första 
hand läser av kundens behov för att kunna föreslå en lämplig bilmodell. Är kunden intresserad pratar 
säljaren gärna miljö. 

Toyota om konsumenten 
Det framkom att kunder numera är mer pålästa när de kommer till ÅF, det sker mindre impulsbeslut 
vid köp av bil. En anledning till det trodde ÅF berodde på att kunderna numera söker information på 
internet innan ett besök. 

Vi var intresserade att få reda på vem eller vilka den typiska Toyota kunden är. De flesta som äger en 
Toyota är antingen medelålders och har kört Toyota länge eller barnfamiljer.  

Något som kom på tal hos de flesta ÅF var en önskan om att nå ut till en yngre målgrupp, framtidens 
Toyota kunder. Många kunder som köpt en Toyota kommer tillbaka därför är det extra viktigt att 
tilltala en yngre målgrupp. 

Konsumenten om Toyota 
På frågan om hur de tror att konsumenterna uppfattar Toyota fick vi följande svar: 

 Toyota är kvalitet men lite tråkigt, bilarna är hållbara och ger bra andrahandsvärde.  
 Toyota är en säker och bra bil som bryr sig om miljön. 
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ÅF om Vattenglaset 
Slutligen var det viktigt för oss att ta reda på hur Vattenglaset mottogs ute hos olika ÅF. Några tyckte 
att TSW hade dragit igång kampanjen för fort. Flera ÅF hade inte tillgång till någon iPhone och hade 
således svårt att ta till sig kampanjen. Alla tyckte dock att idén i sig var mycket bra eftersom det var 
något visuellt och dessutom lätt att relatera till. De ÅF som däremot hade tillgång till en iPhone var 
väldigt entusiastiska till initiativet och en av dem ansåg att ÅF har ett ansvar att fånga upp kampanjer 
och göra något av dem. 

7.1.3 Omvärldsanalys konkurrenter 
För att få en bild av hur konkurrerande bilföretag arbetar med miljö har vi undersökt vilka miljöinitiativ 
de har tagit och gjort en enkel bedömning av hur stark deras miljöprofil är. I samråd med vår 
handledare Tom (Saatchi & Saatchi) och Toyota valde vi att lägga mest fokus på Kia, Volkswagen och 
Volvo eftersom de på olika sätt arbetar med miljö i sin profilering. I dagsläget är det dock få bilföretag 
som inte på något sätt använder sig av miljö i sin marknadsföring. 

7.1.3.1 Volkswagen 
Volkswagens miljöarbete består av tre delar som alla hänger ihop; Rolighetsteorin, BlueMotion 
Technologies och Think Blue. 

Volkswagen har samlat sina alla sina miljöinnovationer under paraplynamnet BlueMotion Technologies 
(Volkswagen Presscenter, 2009). Volkswagen tror att det enklaste sättet att få fler människor att välja 
miljöbilar är genom att göra det roligare, det som rolighetsteorin bygger på. Utifrån den tanken utgår 
utvecklingsarbetet kring miljöbilarna. Volkswagens mål är att ”alltid minimera miljöpåverkan och 
förbrukning utan att inkräkta på körglädjen” (Rolighetsteorin, 2009a). Det åstadkoms genom att få ut 
mer kraft ur mindre motorer, optimering av aerodynamik samt minimering av energiförluster.  

Namnet BlueMotion Technologies gäller för alla teknologier som är produktionsklara eller nära 
produktion och alla produkter som markant minskar både bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp 
(Volkswagen Presscenter, 2009). BlueMotion Technologies har bl.a. resulterat i ett nytt Start&stopp-
system, bromskraftsåtervinning samt katalysatorer som reducerar kväveoxider i avgaserna. 
Volkswagens mest bränsleeffektiva bilar går under varumärket BlueMotion. 

Om BlueMotion Technologies står för innovationerna och tekniken så är Think Blue det tankesätt som 
ligger bakom (Volkswagen, 2011a). Think Blue är en utmaning och något som sätter fart på tankarna. 
Volkswagens ambition är att göra transporter och mobilitet miljövänligt. De anser att billtillverkare har 
ett ansvar, bränsleeffektiva fordon är bara början, men ett miljöanpassat beteende betyder mer. 

För att hitta information om Volkswagens strategiska miljöarbete får man besöka Volkswagen Groups 
webbplats (Volkswagen Group, u.å., Environment). Webbplatsen innehåller omfattande information 
om koncernens miljöarbete, bland annat hur Volkswagen arbetar med hela livscykeln för att minimera 
bilarnas påverkan, ISO-certifiering och forskning. 

Initiativ: 

 Rolighetsteorin 

Rolighetsteorin är ett initiativ som tagits fram av DDB (en internationell reklambyrå) för Volkswagen i 
ett försök att ändra människors beteende. Initiativet presenterades på webbplatsen rolighetsteorin.se 
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genom ett antal filmer som visade på att man kan ändra människors invanda beteenden genom att 
tillföra glädje (Rolighetsteorin, 2009). Ett av de mest kända bidraget är Pianotrappan som utspelade 
sig vid Odenplans tunnelbanestation i Stockholm där man installerade pianotangenter i en trappa 
bredvid rulltrappan. Det visade sig att fler människor valde att ta trappan än i vanliga fall. 

 Förutom Rolighetsteorin stödjer Volkswagen projekt världen över som arbetar för ekologisk 
hållbarhet på olika sätt (Volkswagen, 2011b). 

Sammanfattningsvis är vår bild av Volkswagen att de arbetar aktivt med att skapa miljöinnovationer 
som leder till en minskad miljöpåverkan. Genom budskapet Think Blue uttalar de att biltillverkare har 
ett ansvar gentemot miljön och att deras ambition är att bygga hållbara bilar. Genom Rolighetsteorin 
har de hittat ett sätt att påverka människors beteende, vilket är en lika viktig del i att nå en mer 
miljöanpassad mobilitet. Sett till miljöprofilen som helhet är den dock inte lika synlig på Volkswagen 
personbilars webbplats jämfört med Toyota. 

7.1.3.2 Volvo 
Miljö är ett av Volvos kärnvärden, dvs. något de tar på stort allvar. Volvo har samlat sitt miljöprogram 
under paraplynamnet DRIVe som syftar till att visa vägen, att ta ledningen mot en bättre miljö. Volvo 
har skapat en särskild webbplats för DRIVe där Volvos miljöarbete beskrivs med hjälp av film, text och 
bild. Denna webbplats (Volvo DRIVe, 2008) har fungerat som källa till texten om Volvos miljöarbete. 
DRIVe handlar om utmaningen Drive Towards Zero, att uppnå nollutsläpp. DRIVe lanserades hösten 
2008 och bygger på tre grundpelare; rörelse, insidan och livscykel. Rörelse handlar om att minimera 
utsläpp och bränsleförbrukning hos drivlina och motorer samt att öka energieffektiviteten. Insidan 
handlar om förarplatsen och luften i kupén samt luftens renhet och livscykel om att försäkra sig om att 
ha minsta möjliga miljöpåverkan. Volvos vision är att kontinuerligt arbeta för att minska miljöpåverkan 
vid produktion, på vägarna och vid återvinning med ambitionen att i framtiden inte ha någon negativ 
påverkan på miljön. Volvo anser att det är viktigt att de tar sitt ansvar som biltillverkare men också att 
de kan erbjuda konsumenterna bättre alternativ ur miljösynpunkt.  

Volvo erbjuder bilar som drivs av bioetanol (E85) och nya effektivare dieselmotorer till sina DRIVe-
modeller medan forskningen kretsar kring hybridteknik. 

Volvos produktionsanläggningar är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och de kontrollerar att de största 
leverantörerna uppfyller detta. Anläggningarna drivs med el från vind- eller vattenkraft och man 
hushåller med både energi och vatten. Något som är viktigt för Volvo är att ta hänsyn till 
miljöpåverkan och energiåtgång under hela produktlivscykeln. Vid slutet av sin livslängd ska dagens 
bilar kunna återvinnas till minst 85 procent och nästa generation till minst 95 procent. Man arbetar 
även med återvunna reservdelar för att minimera energiåtgång och råmaterial. Sedan början av 90-
talet har Volvo använt ett system kallat EPD, Environmental Product Declaration, som analyserar 
energiåtgången för varje komponent i alla modeller. 

Initiativ: 

 Together Towards Zero, samarbete med Vattenfall 

2012 planerar Volvo att sätta hybridbilar, så kallade plug-in hybrider, i produktion. En representant på 
Volvo Showroom poängterade att det inte bara hänger på Volvo och biltillverkarna utan att det krävs 
en anpassning av samhället i stort (laddstationer, laddstolpar osv.) för att realisera elbilar. Volvo har 
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därför inlett ett samarbete med Vattenfall för att ta fram plug-in hybrider, en elmotor i kombination 
med dieselmotor, som kan laddas i ett vanligt eluttag. Volvo står för utvecklingen av bilarna och 
Vattenfall för anpassning av elnätet och utveckling av laddstation. Tillsammans har man satsat tre 
miljarder svenska kronor i projektet. 

 One Tonne Life, samarbete med A-hus och Vattenfall 

Projektet innebär att en testfamilj ska leva i ett klimatsmart hus under ett halvår och försöka minimera 
sina CO2-utsläpp och ändå leva ett normalt liv. För att motverka klimatförändringarna behöver vi 
minska utsläppen från dagens cirka sju ton per person och år till ett, därav projektets namn. A-hus har 
tagit fram ett plusenergihus som av Vattenfall utrustas med smart mätteknik av familjens 
elförbrukning i realtid och solceller. Vattenfall bidrar även med expertis till familjen för bästa 
energieffektivitet samt förnybar el från vind- och vattenkraft. Volvo bidrar med en batteridriven C30 
DRIVe Electric som laddas på garageuppfarten. Projektet initierades i början av 2011 (One Tonne Life, 
2010). 

 EcoSafe Driving, Volvo Cars Driving Academy 

“Om du väljer att satsa på miljön så väljer Volvo att satsa på dig som förare” 

Volvos grundinställning är att det ska vara roligt att köra bil. Kursen i Ecosafe Driving (Volvo Cars 
Media, 2007) lär ut hur man dessutom kör mer säkert, ekonomiskt och miljömedvetet och på så sätt 
gynnar både plånboken och omvärlden. Kursen erbjuds utan kostnad till de som köper en ny Volvo 
Flexifuel eller DRIVe. Äger man redan en miljöbil från Volvo eller köper en begagnad miljöbil bjuder 
Volvo på 50 procent av kurskostnaden. 

 Volvo Green Car Drive, Miljöbilspool 

Volvo Green Car Drive är ett initiativ som startades 2007 och riktade sig inledningsvis till studenter på 
universitet och högskolor. 2009 riktades erbjudandet även till politiker och i dag kan vem som helst bli 
medlem i bilpoolen (Volvo Cars Media, 2007b). Tanken är att erbjuda ekonomiskt förmånliga, säkra 
och miljöanpassade bilar som används bara när det behövs. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Volvo arbetar mycket med miljö och de har tagit tydliga 
initiativ för att driva utvecklingen mot nollutsläpp framåt. Det finns dessutom många likheter i Volvos 
miljöarbete jämfört med Toyotas. Båda använder exempelvis begreppen hållbar mobilitet och 
nollutsläpp för att beskriva målet med miljöarbetet. 

7.1.3.3 Kia 
På Kias svenska webbplats beskrivs Kias miljöarbete genom konceptet Navigate. Navigate består av tre 
delar; ecodriving, forskning och utveckling samt miljökompensation. Konceptet är framtaget av Kias 
svenska bolag och är deras sätt att visa ansvar och engagemang för en hållbar utveckling. Kias 
övertygelse är att alla behöver arbeta tillsammans för att göra skillnad för miljön. Genom Navigate 
hoppas Kia engagera sina kunder och tillsammans navigera mot en mer hållbar utveckling. Mer om 
konceptet nedan under initiativ (Kia Motors Sweden, u.å., Kia Navigate). 

För att ta del av Kias strategiska miljöarbete får man besöka Kia Motors Corporations webbplats. Kia 
Motors (2010a) mål är att stärka både ekonomisk och hållbar utveckling. Därför har de utvecklat ett 
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omfattande miljöledningssystem som grund för Kias arbete med att minimera miljöpåverkan från 
designstadie till färdig produkt. Miljöledningssystemet baseras på ISO 14001 och alla Kias anläggningar 
är certifierade. 

Kia strävar efter att skapa en hållbar produktionsmiljö för att minimera bilarnas miljöpåverkan genom 
hela deras livscykel (Kia Motors, 2010b). Genom att öka återanvändning och återvinning i 
produktionen minskar Kia användningen av råmaterial. Kia strävar även efter att skapa ett kretslopp av 
resurserna i sina fabriker, såsom vatten, energi och material, för att minska utsläpp och slöseri och öka 
effektiviteten.  

Initiativ: 

 Kia Navigate 

Miljökompensation: Tillsammans med den ideella organisationen Trees for Travel erbjuder Kia 
klimatkompensation för dem som köper en ny bil i Sverige (Kia Motors Sweden, 2008). Under det 
första året planteras Jatrophabuskar i Mali för att kompensera bilens CO2-utsläpp, förutsatt att föraren 
registrerar sin körsträcka (Kia Motors Sweden, 2010). Förutom kompensationen bidrar projektet till 
sysselsättning och inkomster för lokalbefolkningen. 

Eco-Driving: För att minska bilens miljöpåverkan vid själva körningen satsar Kia på att erbjuda 
rådgivning kring Eco-Driving specifikt för varje modell (Kia Motors Sweden, 2008). 

Forskning och utveckling: Som en sista viktig del strävar Kia efter att kontinuerligt modernisera och 
miljöanpassa sin tillverkningsprocess för att kunna bygga bränslesnåla bilar med minsta möjliga 
miljöpåverkan (Kia Motors Sweden, 2008). Kias forskning kretsar bland annat kring elbilar, 
hybridteknik, alternativa bränslen, bränsleceller och alternativa material (Kia Motors Sweden, u.å., Kia 
Navigate). Målet med forskningen är att minska bilarnas miljöpåverkan men även att nå ett globalt 
ledarskap inom miljöutveckling (Kia Motors Sweden, u.å., Kia Navigate). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Kias miljöarbete är det som syns minst av de tre 
konkurrenterna. Dels sett till Kias svenska webbplats och dels för att de inte har lika många initiativ 
som Volkswagen och Volvo. Om man ser till Kias strategiska miljöarbete verkar de dock arbeta med 
miljö lika mycket som de två andra. 

7.1.4 Trendspaning 
För att få en inblick i vad som ligger i framkant gällande miljö, teknik och innovation gjordes en 
övergripande trendspaning. Det har skett via internet men även genom att ta del av 
inspirationsföreläsningar samt intervjuer med bland annat Mark Smith, professor vid KTH inom IT i 
produktutveckling. Nedan tar vi upp det vi ansåg var intressant och relevant gällande vårt projekt. 

7.1.4.1 Varumärke möter värde 
 Att särskilja sig emotionellt; verklig differentiering av varumärken kommer att ske genom att 

erbjuda emotionellt värde till konsumenter. 
 Värde är vad konsumenten säger att det är; överdriven konsumtion kan komma ersättas med 

en medvetenhet hos människor att inte konsumera över huvud taget. Detta medför att det blir 
svårt för varumärken att behålla sin position om de inte inger en äkta känsla eller mening 
(Branding Strategy Insider, 2010). 
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7.1.4.2 Konsumenter 
 Demokratisk försäljning; år 2000 startades Threadless, ett företag som använde sig av 

Crowdsourcing för att skapa tryck för kläder. Konsumenter har aldrig tidigare haft ett sådant 
stort inflytande som nu.   

 Interaktiva affärer; iPad-menyer, interaktiva shoppingpåsar och olika butiksteman är exempel 
på hur varumärken kan särskilja sig från sina konkurrenter. Det finns nu en möjlighet att skapa 
en positiv butikupplevelse vilket i sin tur kan leda till lojala kundrelationer (Trend Hunter, 
2011).  

Idag finns det långt över 2,5 miljarder mobiltelefoner i världen. De får hela tiden nya funktioner och 
användningsområden. Nu har även andra enheter som exempelvis surfplattor gjort det möjligt att 
flytta och hämta information från olika platser (Tobaccowala, 2010).  

JWT som är en av världens största reklam- och varumärkesbyråer, har tagit fram hundra trender som 
de spår blir stora under 2011 (Mack, 2010). Nedan finns ett axplock av dessa: 

 3D-utskrifter. 
 Afrikas medelklass stärks. 
 Applikationer utvecklas till bilen. 
 Automatiska ”check-ins” – vid ett besök i en viss affär kan man få rabatter/erbjudanden till sin 

mobil. 
 Köp en, ge bort en – ett köp blir mer än en transaktion. 
 Captcha marknadsföring – användare skriver in slogans, som Today Tomorrow Toyota, för att 

genomföra ett köp eller en onlineaktivitet. 
 Digitala etiketter – hur man beter sig på nätet. 
 NFC – Near Field Communication via mobiltelefonen, se mer nedan. 
 Scanna av ”QR-coder eller barcodes” med smartphones. 
 Interaktiva banner ads – möjlighet att klicka, spara och se vid ett senare tillfälle. 

 
Figur 16 – NFC-tekniken, en av 100 trender att bevaka under 2011 (Mack, 2010, s. 65). 



 

32 (95) 

JWT spår, som framgår av Figur 16 på föregående sida, att NFC kommer bli ett tekniskt inneord under 
2011. NFC-chip kommer att möjliggöra för mobiltelefoner att agera digitala plånböcker och biljetter, 
trådlöst skicka foton och dokument till utskrift samt hämta information från annonser. De skriver att 
en kommande version av Android kommer att innehålla NFC och troligtvis även nästa iPhone. 
Avslutningsvis flaggar de för att NFC kommer bli ett marknadsföringsknep där konsumenterna inte 
riktigt förstått vad det är men ändå efterfrågar det. 

Genom samtal med professor Mark Smith på KTH fick vi en inblick i vad som ligger i framkant gällande 
trådlös kommunikation. Även han tryckte på att NFC-tekniken är på framfart och att flera stora 
mobiltelefontillverkare arbetar med att implementera tekniken i kommande modeller. Apple, 
Samsung, Google och Nokia är några av dem som utforskar tekniken och dess möjligheter 
(Gunnarsson, 2011). 

7.1.5 Resultatet av inspirationsfasen – Nulägesanalys 
För att sammanfatta informationen som framkommit under inspirationsfasen har vi skapat en 
nulägesanalys. 

7.1.5.1 Toyotas miljöprofil 
Toyotas miljöarbete kan grovt delas in i två delar; att minska bilarnas miljöpåverkan och att 
miljöcertifiera den egna verksamheten. Toyotas mål är att vara ledande inom branschen på 
miljöarbete och investerar dagligen 49 miljoner kronor för att uppnå detta. De har tagit olika initiativ 
för att stärka sin miljöprofil, nämligen; hybridtekniken, webbplatsen nollutsläpp, Vattenglaset, 
miljöcertifiering av anläggningar och koldioxidutsläppsmål, för att nämna några. 

7.1.5.2 Observationer och intervjuer 
Utmärkande vid besök hos konkurrerande återförsäljare var att ingen hade någon specifik märkning av 
miljöbilar i hallen. Den mest utmärkande anläggningen var Upplands Motor som arbetar med ett 
helhetstänk kring hållbar utveckling. Av de intervjuer som gjordes vid besöken konstaterades att allt 
fler människor frågar om miljöbilar och att företag väljer miljöbilar för att följa företagets policy. 

Intervjuer på Centralstation i Stockholm samt med personer i vår närhet gav kännedom om 
människors uppfattning om Toyota som varumärke, det vill säga Toyotas image. Följande svar var de 
mest återkommande: 

 Bra andrahands värde 
 Framkant i miljöarbetet 
 Ingen statusbil 
 Kvalitet 
 Plastig 
 Ständiga förbättringar 
 Tekniskt duktiga men lite tråkiga 

Vid intervjuer med Toyotas ÅF framkom att det ligger i Toyotas kultur att inte framhäva sig. Det kom 
även fram att Toyota måste bli bättre på att kommunicera hybridtekniken och att engagera ÅF mer i 
kampanjer. Gällande miljökommunikationen fick vi veta att miljöchefen träffar miljösamordnarna en 
gång per år vid en miljökonferens där miljöarbetet följs upp. Annars sker kommunikationen 
huvudsakligen via e-postutskick när det finns ett behov av uppdatering. 
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För att bilda oss en uppfattning om Toyotas identitet bad vi miljöchefen och ÅF att beskriva vilka 
värden Toyota strävar efter att förmedla. Vi fick följande svar: 

Kärnvärden 

 Utmaningar 
 Kaizen (ständiga förbättringar) 
 Genchi Genbutsu (gå till källan av problemet) 
 Respekt 
 Teamwork 

Andra värden som är viktiga att förmedla 

 Ansvarstagande 
 Hybridtekniken 
 Innovation 
 Kvalitet 
 Säkerhet  
 Today Tomorrow Toyota 
 Trovärdighet 
 Trygghet 

Vid frågor om miljö kontra bilar framkom det att pengar fortfarande styr valet av bil. Säljarna pratar 
gärna miljö om kunden är intresserad av det, i första hand tar de reda på kundens behov. Toyota har 
idag ingen miljömärkning på sina miljöbilar, det framgår endast av informationen bredvid bilen. 

Enligt Toyotas ÅF är kunderna nuförtiden mer pålästa när de kommer till ÅF. Den typiska Toyota 
kunden skulle de beskriva som medelålders som kört Toyota länge samt barnfamiljer. De betonade 
även vikten att nå ut till en yngre målgrupp. ÅF tror att människor uppfattar Toyota som kvalitet, en 
säker och bra bil samt hållbar med bra andrahandsvärde. Toyotas ÅF tyckte att Vattenglaset var ett 
bra initiativ även om det framkom åsikter om att TSW hade dragit igång kampanjen utan att förankra 
den tillräckligt hos ÅF. 

7.1.5.3 Omvärldsanalys konkurrenter 
Alla de tre undersökta konkurrenterna arbetar för att ta fram bättre bilar med målet att göra dem 
utsläppsfria samt att miljöcertifiera sina verksamheter. För att bidra till en mer hållbar utveckling tar 
de dessutom följande initiativ: 

Volkswagen: Rolighetsteorin, BlueMotion och Think Blue. 

Volvo: DRIVe, Together Towards Zero – samarbete med Vattenfall, One Tonne Life – samarbete med 
Vattenfall och A-hus, EcoSafe Driving – Volvo Cars Driving Academy, Volvo Green Car Drive – 
Miljöbilspool. 

Kia: Kia Navigate. 
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7.1.5.4 Trendspaning 
Det som framkom genom trendspaningen och var relevant för projektet var att konsumenterna idag 
har alltmer makt. Det blir allt vanligare med interaktiva produkter och kampanjer som ”köp en, ge bort 
en” blir allt större. En teknik som spås få stort genomslag under 2011 är NFC-tekniken. 

7.2 H E A R: Identifikation 
Identifikationsfasen gick ut på att bearbeta och tolka information och insikter från inspirationsfasen 
för att hitta ingångar till idégenereringen. Till vår hjälp hade vi olika produktutvecklingsverktyg samt 
verktyg från HCD-processen. Figur 17 nedan illustrerar arbetet under fasen.  

 
Figur 17 – Arbetet med bearbeta och tolka information och insikter från inspirationsfasen. 
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7.2.1 Storytelling och Storyboards 
Genom användandet av Storytelling och Storyboards kunde olika situationer beskrivas, samtidigt som 
de visualiserades. Fokus låg främst på de situationer som berör köp av bil och hur miljöarbetet 
kommuniceras inom Toyota. Resultatet av verktygen baseras på situationer och händelser som vi 
antingen fått återberättade eller själva observerat. Exempel på Storyboards visas genom Figur 18 och 
Figur 19 nedan och samtliga Storyboards återfinns i ett större format i Bilaga 4 – Storyboards. 

 
Figur 18 – Storyboard som beskriver miljökommunikationen mellan TSW och ÅF. 
 

 
Figur 19 – Storyboard som illustrerar kundens väg till ÅF. 
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7.2.2 Moodboards 
För att gestalta olika människors karaktärsdrag skapade vi Moodboards. Vi arbetade med fyra 
kategorier; den trendiga, den harmoniska, den effektiva och den sociala, se Figur 20 nedan (Forsberg, 
2010, s. 3). Moodboardsen användes som hjälpmedel för att komma igång med idégenereringsfasen. 
De möjliggjorde för oss att generera idéer utifrån olika människors perspektiv. Moodboardsen 
redovisas i större format i Bilaga 5 – Moodboards. 

 
Figur 20 – Fyra olika Moodboards som användes för att komma igång med idégenereringen. 

7.2.3 Funktionsanalys 
För att få en bättre förståelse för vilka problem som skulle lösas i projektet och på så sätt hitta möjliga 
ingångar upprättades en funktionsanalys. På grund av projektets breda inriktning hade vi svårigheter 
att precisera vad huvudfunktionen var då detta kunde tolkas på flera sätt. Efter att ha prövat olika 
syften och formuleringar valde vi att sätta huvudfunktionen till ”stärka Toyotas miljöprofil”. För att 
identifiera vilka delfunktioner som bidrar till att uppfylla huvudfunktionen skapades en 
funktionsanalys. Vi upplevde att det var svårt att avgöra om delfunktionerna verkligen var nödvändiga 
eller om de mer fungerade som stöd. Vi kom slutligen fram till två delfunktioner, äga miljöprofil och 
kommunicera miljöprofil, som vi ansåg som måsten för att uppfylla huvudfunktionen. 

Vi har fokuserat på hur miljöprofilen kan kommuniceras eftersom vi inte har möjlighet att påverka den 
andra delfunktionen och dess underfunktioner. För att se funktionsanalysen i sin helhet, se Bilaga 6 – 
Funktionsanalys. 

  



 

37 (95) 

7.2.4 Kravspecifikation 
Uppdraget Toyota gav oss var väldigt öppet och de hade en önskan om att vi inledningsvis skulle 
arbeta utifrån ett brett perspektiv. Detta medförde att projektet inte hade några särskilda 
avgränsningar och att vi själva satte upp syfte, mål och problemformulering. Det var därför viktigt att 
utforma kravspecifikationen så att den kunde agera stöd för konceptutvecklingen. Då 
kravspecifikationen är ett levande dokument reviderades den vid behov under projektets gång. De 
produktkrav som växte fram under projektet presenteras nedan samt i Bilaga 7 – Kravspecifikation. 

Produktkrav 
a. Stödja Toyotas miljöarbete. 
b. Motsvara Toyotas värderingar. 

i. Miljö 
ii. Trovärdighet 
iii. The Toyota Way (mentaliteten) 

c. Äga minsta möjliga miljöpåverkan. 
d. Vara lättillgänglig för ÅF. 

i. Vara lätt att förstå 
ii. Vara visuell 

e. Vara lättillgänglig för konsument. 
i. Vara lätt att förstå 

ii. Vara visuell 
iii. Möjliggöra flera målgrupper 

f. Locka fler kunder till ÅF. 
g. Visa att Toyota är en god samhällsmedborgare. 
h. Stärka det lokala miljöledarskapet/miljöarbetet. 
i. Skapa mervärde för konsument. 
j. Inneha någon grad av innovation. 
k. Skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF. 

Övriga delar av kravspecifikationen, såsom marknadsbedömning, service och reservdelar, 
dokumentation, packning och emballage samt återvinning, är både svåra och irrelevanta att spekulera 
i inom detta projekts ramar. 

7.2.5 Resultatet av identifikationsfasen 
Genom att bearbeta informationen som framkommit under inspirationsfasen identifierade vi följande 
frågeställningar och ingångar att ta med oss till idégenereringen. 

 På vilket sätt kan vi märka ut miljöbilarna hos ÅF så att de syns tydligare? 
 Hur kan vi öka människors kännedom om hybridtekniken? 
 Hur kan vi locka fler människor till provkörning? 
 Hur kan vi locka en yngre målgrupp att köpa Toyota? 
 Hur kan vi visualisera CO2-utsläppen på ett roligt sätt? 
 Hur kan vi skapa mervärde? 
 Hur kan vi skapa förändring/förändra ett beteende? 
 Hur kan vi kommunicera Toyotas miljöprofil? 
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Av de värden som framkom under intervjuer med personer inom Toyota tog vi med oss följande till 
idégenereringen som underlag för att både inspirera och utvärdera våra idéer och koncept. 

 Innovation 
 Hybridtekniken 
 Kaizen 
 Today Tomorrow Toyota (att ta sitt ansvar idag för en bättre morgondag) 
 Toyotas mentalitet (att inte vara skrytsamma)  
 Trovärdighet 

7.3 C R E A T E: Konceptualisering och utvärdering 
Med de framtagna ingångarna gick vi in i idégenereringen. Målsättningen var att ta fram 150 idéer och 
utveckla dessa för att sedan bilda tio koncept som slutligen mynnade ut i tre att fokusera på. För att 
uppnå målet arbetade vi systematiskt med olika kreativa verktyg parallellt med Anders Wikströms 
visualiseringsverktyg. För att illustrera den iterativa processen som fasen innebar har vi lånat en bild 
från Anders Wikström, se Figur 21 nedan. Processen innebar även växelvis divergent och konvergent 
tänkande och ny information och kunskap inhämtades vid behov under fasen. 

 
Figur 21 – Den kreativa processen som den beskrivits av Mihaly Csikszentmihalyi, illustrerad av Anders Wikström. 

7.3.1 Kreativa verktyg 
Övningen Abstraction användes som första verktyg i idégenereringen. Det primära syftet var inte att ta 
fram några konkreta idéer utan verktyget användes mer som ett hjälpmedel för att komma igång med 
idéarbetet. Inledningsvis fokuserade vi på ordet miljö för att undersöka dess innebörd och vilka 
associationer ordet väckte hos oss. För att hitta motpoler vände vi även på begreppet. Vi associerade 
kring det som vi inte ansåg vara miljövänligt eller hållbart. Nedan listas några av associationerna. 

Miljö: grönt, luft, citron, vitt, rent, såpa, vatten, nypon, träd 

Mindre miljövänligt: svart, avgaser, asfalt, jultomten, diktatorer, partiklar  
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Under inledningen av fasen användes ett mellanting av skissverktygen Thinking sketch och Descriptive 
sketch för att visualisera och förklara de tidiga idéerna och därigenom öka förståelsen för dem. För att 
strukturera idégenereringen utformade vi en workshop åt oss själva. Under workshopen arbetade vi 
med kreativa verktyg såsom provokationer, tankepromenad och traditionell brainstorming. Flertalet 
idéer och enkla koncept togs fram, se Figur 22 på nästa sida. Dessa sorterades sedan in under de 
framtagna ingångarna som framkom under identifikationsfasen. 

 
Figur 22 – Bilder på tidiga idéer och skisser. 

Då ett av delmålen var att skapa diskussion kring Toyotas miljöarbete ansåg vi att det var viktigt att 
involvera ÅF i vår idégenerering. Vi valde ut ett antal frågeställningar av dem vi hade med oss in i 
idégenereringen och dessa skickades via e-post till de ÅF vi besökt i Norrköping, Göteborg och 
Haninge: 

 På vilket sätt kan vi märka ut miljöbilarna hos ÅF så att de syns tydligare? 
 Hur kan vi informera om hybridtekniken? 
 Hur kan vi locka fler människor att komma och provköra? 
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 Hur kan vi locka en yngre målgrupp att köpa Toyota? 
 Hur kan vi visualisera CO2-utsläppen på ett roligt sätt? 

Vi hade inte möjlighet att besöka ÅF i Norrköping och Göteborg igen, vilket medförde att det var svårt 
för dem att tillföra något. De bad istället om att få vara delaktiga vid utvärderingen av konceptidéerna. 
Däremot kunde vi åka till Haninge och genom att vi förde en diskussion kring frågeställningarna kunde 
vi generera idéer tillsammans.  

För att tillåta ett växelvis divergent och konvergent tänkande var det även viktigt att inhämta ny 
kunskap under denna fas när det behövdes. Det gjordes genom att återigen träffa Toyotas ÅF i 
Haninge, inspirationsföreläsningar samt möten med Mark Smith, professor vid KTH. 

7.3.2 Konkretisering 
De tidiga idéerna som framtagits utvecklades och vävdes samman till mer konkreta konceptidéer. För 
att de skulle hamna på samma abstraktionsnivå skapades ett konkretiseringsverktyg med inspiration 
från Idéagenten (Michanek & Breiler, 2007, s. 83-85). Konkretiseringsverktyget kan liknas vid 
skissverktyget Talking sketch där man kombinerar en visualisering av konceptet med en förklarande 
text. Genom konkretiseringsverktyget gavs även möjligheten att se över aspekter såsom; vilka tekniker 
som kunde appliceras, hur nytänkande konceptidén var, realiserbarhet och målgrupp. Verktyget 
genererade slutligen sex konceptidéer ur de tidiga idéerna. Det hjälpte oss att visualisera och 
formulera konceptbeskrivningar för att öka förståelsen. Koncepten redovisas nedan, för att se 
konkretiseringsverktyget i sin helhet, se Bilaga 8 – Konkretiseringsverktyg. 

Koncept 1 – Shido – Plant a Seed 

 
Figur 23 – Shido – Plant a Seed. 

Konceptet går ut på att så ett virtuellt frö som man tar hand om och vattnar tills det blir ett färdigt 
träd. Det virtuella trädet planteras sedan ut på valfri plats, t.ex. där man bor, via en app i mobilen. 
Framväxten av träden och nätverket de skapar visualiseras genom Augmented Reality. För att nå ut till 
fler människor kan man även skapa lager i Layar (en app) eller Google Maps. Som tack för att man 
planterat sitt virtuella träd kommer Toyota att plantera ett riktigt träd i något av sina trädprojekt. Hos 
ÅF delas riktiga fröpåsar ut med en kod till appen och genom att hämta en fröpåse registreras ditt 
träd. Via appen kan man sedan följa hur trädet växer med hjälp av Google Maps och livebilder. 
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Detta skall ses som en förstärkning av vad Toyota redan gör – på ett annat sätt. 

Tanken är att skapa ett nätverk som växer sig större och skapar en rörelse – Create a Movement – och 
få ihop världen för att värna om miljön.  

Koncept 2 – Involvera barnen 

 
Figur 24 – Involvera barnen 

Konceptet går ut på att involvera och engagera barnen i bilfärden via en app ihop med smartphones 
eller surfplattor. Appen registrerar hur väl föraren använder sig av Ecodriving och informationen 
skickas till barnens enheter. Tanken är att appen ska spegla körningen och att dess innehåller växer ju 
bättre föräldern kör ur miljösynpunkt. Appen skall vara enkelt utformad exempelvis som ett pussel och 
ju bättre föräldern kör ju fler pusselbitar blir tillgängliga för barnen. Genom detta aktiveras och 
underhålls barnen under färden samtidigt som de lär sig om miljömedveten bilkörning. Konceptet 
skulle kunna bygga vidare på Vattenglaset. 

Koncept 3 – Hur mår din Toyota 

 
Figur 25 – Hur mår din Toyota 

Tanken med konceptet är att samla all information om bilens hälsotillstånd i en app, genom att ta 
hand om din bil tar du även hand om miljön. I appen kan man få information om varningslampor och 
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fel på bilen utan att behöva ta fram instruktionsboken. Om bilens hälsotillstånd är bra visas texten ”I’m 
OK”, om bilen däremot har något fel visas ”I’m NOT OK” samt vad problemet är och hur man åtgärdar 
det.   

Informationen skickas automatiskt till din mobil, varje gång du aktiverar appen. 

 

Koncept 4 och 5 – Talking Cars 1och 2 

 
Figur 26 – Talking Cars 1 och 2. 

En miljömärkning med ett inbyggt NFC-chip som möjliggör att bilarna kan kommunicera med kunden 
genom smartphones. Miljömärkningen skall sitta på de miljöklassade bilarna som finns hos ÅF. 

Scenario 1: 
Kunden går runt i hallen och tittar på bilarna. När kunden för sin mobiltelefon nära chipet så byggs ett 
förhållande upp mellan kunden och bilen. Bilen kan då ”tala om” sitt pris, sitt utsläpp osv., allt vad 
kunden vill veta. När kunden lämnar återförsäljaren kan bilen sedan genom att skicka information till 
kunden, berätta om hur många som har besökt bilen under dagen och även påminna om ett eventuellt 
köp.  

Exempel på vad som kan mätas: 

 Bränsleförbrukning 
 Kvar i tanken 
 Utsläpp (g C02/km) 
 Däcktryck 
 Batteritid (vid hybrid) 
 Olja 
 Start/stopp 
 Antal kallstarter   
 Tid till service 
 Kylarvätska 
 Frekvens i felmeddelanden 
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Scenario 2: 
Kunden får låna en surfplatta av ÅF. Kunden får välja om han eller hon vill spara informationen, dvs. 
lämna sina uppgifter för att få informationen skickad till sig. Kunden går runt i hallen och tittar på 
bilarna. Enheten registrerar vilka bilar kunden tittar på och vilken info kunden är intresserad av. 
Kunden kan sedan återuppleva sitt besök hos ÅF hemma. ÅF får en profil för kunden och information 
om vilka bilar som uppmärksammas mest.  

Koncept 6 – Flöden 

 
Figur 27 – Flöden. 

Konceptet går ut på att visa flöden hos ÅF kring miljöbilarna, konceptet har två olika inriktningar. Den 
första idén går ut på att man har sensorer i golvet som känner av aktiviteten kring miljöbilarna. Den 
andra idén innebär att man ”checkar in” i sin miljöbil via en app eller Facebook, vilket medför flöden 
över hur många miljöbilar som är ute på vägarna i realtid. Dessa flöden kan man visa hos ÅF genom 
exempelvis en ljusfontän och det vore ett subtilt sätt att förmedla Toyotas miljöarbete på. 

7.3.2.1 Utskick till ÅF 
För oss var det viktigt att få feedback från ÅF dels eftersom examensarbetet har varit riktat mot ÅF och 
dels för att följa HCD-processen. Som vi kommit överens om skickades koncepten via e-post till ÅF i 
Göteborg, Norrköping och Haninge i form av en beskrivande text samt konkretiseringsverktygen. 
Responsen var i huvudsak bra, men vi mötte även motstånd mot de nya tekniker som koncepten 
innehåller. Våra konceptidéer hade troligtvis fått större genomslag om vi hade haft möjlighet att 
presentera dem på plats och föra en diskussion. 

7.3.3 Pugh-matris 
För att utvärdera de sex koncepten användes en Pugh-matris där Vattenglaset fungerade som 
referenskoncept, se Bilaga 9 – Pugh-matris. Kraven som ställdes upp och viktades hämtades från 
kravspecifikationen. Koncepten som fick högst poäng var Shido samt Talking Cars 1 och 2.  
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7.3.4 Konceptpresentation Toyota 
Innan vi gick vidare med koncepten hade vi ett avstämningsmöte på Toyota med våra uppdragsgivare 
samt vår handledare på Saatchi & Saatchi. Vid mötet presenterades de sex koncepten genom 
konkretiseringsverktyget. Styrkor och svagheter med koncepten diskuterades och vägdes mot 
varandra. Koncepten mottogs alla väl och vi fick konstruktiv feedback på samtliga. Konceptet som de 
såg störst potential i och som dessutom var enklast att realisera var Shido, se Figur 23 på sida 41. De 
såg så stor potential att Toyota var beredda att investera i en kampanj för att marknadsföra konceptet. 
Som första steg beslutades att vidare efterforskningar skulle utföras för att se att det inte fanns något 
liknande koncept redan. 

7.3.5 Efterforskningar 
Via internetbaserade efterforskningar upptäcktes liknande initiativ, de beskrivs i korthet nedan. 

Webbplats 
Vi-skogen är en biståndsorganisation och via deras webbplats kan man plantera träd runt Victoriasjön i 
östra Afrika. Man planterar ett virtuellt frö på en karta, därefter planterar Vi-skogen ett riktigt träd. På 
webbplatsen kan man följa trädet via det virtuella som växer i samma takt.  

Applikationer 

 iPhorest 
 MyBabyTree 
 A Real Tree 

Applikationerna har alla liknande funktioner, man planterar ett virtuellt frö i sin mobil som växer och 
blir till ett träd. I samband med det planteras ett riktigt träd i någonstans i världen. Genom Google 
Maps kan man överblicka alla träd som hittills planterats.   

Likheter med Shido och befintliga initiativ:  

 Så ett virtuellt frö och se det växa, i samband med det kommer ett riktigt träd att planteras. 
 Följ trädet på webbplats och via app. 
 Google Earth/Google Maps för att visa var träden finns. 
 Sätta sitt namn på trädet. 

Vad särskiljer Shido: 

 Användandet av Augmented Reality. 
 Plantera ut sitt virtuella träd på fysisk plats. 
 Ett bilföretag som står bakom initiativet, ett sätt att förstärka något Toyota redan gör. 
 Helheten i konceptet från appen, webbplatsen och ut till ÅF. 
 Sättet att ge ut ”nyckeln” till appen på fröpåsar. 
 Toyota står för kostnaden av träden. 
 Få riktiga foton på sitt planterade träd. 

Eftersom dessa initiativ mer eller mindre påminde om Shido, togs beslutet att inte gå vidare med 
konceptet. 
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7.3.6 Spindelvävsdiagram 
För att ytterligare utvärdera och jämföra de kvarvarande koncepten gjordes spindelvävsdiagram. Det 
gav en bild av vilka av de återstående koncepten som hade störst potential. Vi använde följande 
kriterier för att mäta koncepten; innovationsgrad, miljötänk, wow-effekt, realiserbarhet, mervärde, 
locka fler till ÅF och Toyota-mentalitet. Kriterierna baserades på de krav i kravspecifikationen, se bilaga 
7, vi ansåg vara viktigast. Kriterierna betygsattes sedan på en skala från 0-5 där det koncept med störst 
nät var det som var starkast, se Figur 28 nedan. Spindelvävsdiagrammen presenteras i ett större 
format i Bilaga 10 – Spindelvävsdiagram. 

 
Figur 28 – Spindelvävsdiagram över de fem kvarvarande koncepten. 

7.3.7 Resultatet av fasen konceptualisering och utvärdering 
För att kunna prestera ett genomarbetat resultat togs beslutet att gå vidare med ett koncept istället 
för tre som planerat. Som Figur 28 ovan visar var Talking Cars 2 det starkaste konceptet och fick även 
högst poäng efter Shido i Pugh-matrisen. Konceptet var även i Toyotas ögon ett av de starkaste även 
om de såg att det var svårare att realisera än Shido. Det som tilltalade oss mest med konceptet var att 
det var visionärt och att det hade utvecklingspotential. Det var därmed ett naturligt val att gå vidare 
med Talking Cars 2, som hädanefter bara kallas Talking Cars. 

7.4 D E L I V E R: Definiera resultat 
Då vi arbetat med HCD fick vi insikter om Toyotas miljöarbete som vi ville presentera i rapporten. Vi 
valde därför att dela upp resultatet i två delar. En del där vi behandlar den första forskningsfrågan, hur 
Toyotas miljöarbete ser ut idag. Den andra delen av resultatet består av ett koncept som svarar på den 
andra forskningsfrågan om hur Toyotas miljöprofil kan förstärkas hos ÅF.  

För att fastställa slutkonceptets utformning testade vi olika scenarier genom att rita upp enkla 
Storyboards. De baserades på våra efterforskningar från tidigare faser, information vi inhämtat under 
besök hos ÅF. 
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7.4.1 Resultatet av fasen definiera resultat 
Fasen resulterade i en Descriptive drawing, Figur 29 på nästa sida, samt en sammanställning av hur 
Toyotas miljöarbete ser ut idag. Vår Descriptive drawing är en enklare skiss av det valda scenariot att 
arbeta vidare med. 

 
Figur 29 – Descriptive drawing, en Storyboard som beskriver resultatets tänkta scenario. 

7.5 D E L I V E R: Kommunicera resultat 
Den första delen av resultatet ger en bild av hur TSW:s miljöarbete ser ut idag. 

Som underlag för att kommunicera den andra delen togs foton hos ÅF i Kungens Kurva. Bilderna 
bearbetades i Photoshop och användes för att beskriva och förklara slutkonceptets scenario. 

7.5.1 Resultatet av fasen kommunicera resultat 
Resultatet av fasen är dels en beskrivning av hur Toyotas miljöarbete ser ut idag och dels en 
Presentation drawing som presenteras i kapitel 8 Resultat på följande sida. 

7.6 Reflektion  
Då vi arbetat med HCD som processform och det är ett relativt nytt arbetssätt för oss, har reflektionen 
fungerat som ett stöd. Målet var att ägna tio minuter om dagen åt reflektion men utfallet var att det 
skedde mer vid behov än dagligen. 

7.6.1 Resultatet av fasen reflektion 
Reflektionen bidrog till att öka vår förståelse för processen och att samla upp tankar och insikter. Den 
var även ett stöd vid dokumentationen av examensarbetet då vi kunde hämta upp information från 
tidiga faser.  
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8 Resultat 
Syftet med examensarbetet var att skapa nya möjligheter för att kommunicera Toyotas miljöprofil hos 
ÅF. Resultatet av vårt arbete består av två delar. Under arbetets gång insåg vi att vi fått insikter om 
Toyotas miljöarbete som vi ville dela med oss av till Toyota och därför har vi valt att ta upp även denna 
del i resultatet. Avsnitt 8.1 innehåller en sammanfattning av hur miljöprofilen ser ut idag och hur det 
återspeglas hos ÅF. I avsnitt 8.2 presenteras resultatet av vår konceptutveckling, ett visionärt koncept 
för hur detta kan förstärkas.  

8.1 Forskningsfråga 1: Hur ser Toyotas miljöarbete ut idag? 
Här sker en summering av vad vi har kommit fram till om Toyotas miljöprofil genom användandet av 
HCD-processen. För att underlätta för läsaren har vi valt att svara på den första forskningsfrågan 
genom de underfrågor vi ställde upp i kapitel 4 Problemformulering. 

8.1.1 Hur uppfattas Toyota som varumärke, vilken image har de? 
Den bild vi fick av hur människor uppfattar Toyota som varumärke var generellt att de gör kvalitativa 
bilar men som dock anses som lite tråkiga. Följande ord var återkommande i människors 
beskrivningar: 

 Billiga 
 Bra andrahandsvärde 
 Fokus på miljö 
 Få reparationer 
 Kaizen 
 Kvalitet 
 Lean Production 
 Nytänkande 
 Plastigt 
 Tråkigt 

Trots att våra undersökningar var av liten skala kunde vi konstatera att vår bild stämde överens med 
resultatet av Saatchi & Saatchi’s omfattande undersökningar. 

8.1.2 Vad innefattas i Toyotas miljöprofil? 
Grovt sett skulle man kunna dela in Toyotas miljöarbete i två delar; att minimera bilarnas 
miljöpåverkan under hela livscykeln och att miljöcertifiera den egna verksamheten. Toyota arbetar 
mycket med miljö- och hållbarhetsfrågor och det finns mycket material att hämta kring detta. Pga. att 
Toyotas miljöarbete är så pass omfattande blir miljöprofilen dock svår att greppa. 

Miljöarbetet styrs av The Toyota Way med Kaizen som ledord, att ständigt bli bättre. Toyota använder 
sig av flera olika visioner i sitt miljöarbete, såsom visionen om hållbar mobilitet och nollvisionen, som 
båda har nollutsläpp som mål. En del av visionen om hållbar mobilitet är att bygga helt 
återvinningsbara, energieffektiva och utsläppsfria bilar. För att nå dit har Toyota antagit ett holistiskt 
synsätt, där Toyota arbetar strategiskt för att skapa det man kallar för Ekologisk hållbarhet i 360 
grader. Strategin handlar om hur hela Toyotas verksamhet ska arbeta för ekologisk hållbarhet och för 
att minska resursåtgången under hela produktens livscykel. Från designstadie via produktion och 
användning till återvinning arbetar man för att minimera Toyotas miljöpåverkan. 
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Hybridtekniken är något som ligger Toyota extra varmt om hjärtat. Det beror dels mycket på att man 
var först med att serieproducera en hybridbil och dels för att Toyota tror att det är stor del av 
lösningen mot hållbara bilar och nollutsläpp. TSW satte 2007 som första bilföretag upp koldioxidmål 
för sina ÅF, med syftet att minska de totala genomsnittliga utsläppen för de nya bilar som säljs. 

TSW och flertalet ÅF i Sverige är ISO-certifierade enligt ISO 14001. Målet är att alla Toyotas 
verksamheter och anläggningar ska uppnå denna standard. De svenska ÅF som ännu inte tagit steget 
uppfyller alla Toyotas 8 miljösteg, Toyotas egen variant på certifieringen.  

Förutom på TSW:s webbplats finns information på svenska om miljöarbetet på Nollutsläpp.se där 
Toyota har samlat information om vilka steg de tar för att nå nollutsläpp. 

8.1.3 Vad har Toyota för vision och mål med miljöarbetet? 
Som nämndes under ovanstående frågeställning har Toyota två olika visioner med sitt miljöarbete, 
nämligen visionen om hållbar mobilitet och nollvisionen. Båda strävar mot samma mål, nollutsläpp. 

8.1.4 Vilka värden vill Toyota förmedla med sin miljöprofil och vilket är det viktigaste?  
Genom de intervjuer vi utförde hos ÅF och med Toyotas miljöchef kunde vi identifiera följande värden 
kopplat till miljöprofilen; ansvarstagande, trovärdighet, hybridtekniken, Kaizen, kvalitet, Today 
Tomorrow Toyota (att ta sitt ansvar idag för en bättre morgondag), innovation samt Toyotas 
mentalitet (att inte skryta). 

Ett värde som flera av ÅF uttryckte som det ett viktigaste gällande miljöprofilen var trovärdighet. 

8.1.5 Hur ser Toyotas identitet ut kopplat till miljö? 
Mycket av Toyotas identitet gällande miljö handlar om hybridtekniken. Även om det idag än så länge 
bara finns två hybridbilar på marknaden, Prius och Auris, så är det en stor del av Toyotas identitet. 
Målet är att 2020 erbjuda hybridtekniken för alla modeller och Toyota tror dessutom att 
hybridtekniken är en av de viktigaste delarna på vägen mot nollutsläpp. Kaizen som står för ständiga 
förbättringar kan även det ses som en stor del av Toyotas identitet både i stort och gällande miljö. Då 
man med visionen om hållbar mobilitet och nollutsläpp stävar efter ständiga förbättringar i 
miljöarbetet. Trovärdighet är ett annat viktigt värde som Toyota vill förmedla och som vi anser att de 
också lyckas med.  

8.1.6 Var ligger Toyotas akilleshäl i att kommunicera miljöarbetet?  
Det är ett stort måste för Toyota att bli bättre på att nå ut med och förklara hybridtekniken och 
anledningen till att man valt att satsa på dess utveckling. Det tillsammans med att tydligare nå ut med 
målet om nollutsläpp är en av Toyotas största akilleshälar. Då det idag är vanligt att människor blandar 
ihop hybridbilar och laddhybrider är det även viktigt för Toyota att förtydliga vad skillnaden mellan 
dessa bilar är. 

8.1.7 Hur ser kommunikationen rörande miljöarbetet ut mellan TSW och ÅF? 
En gång per år träffas miljöchefen på TSW miljösamordnarna vid en konferens där miljöarbetet följs 
upp. Andra uppdateringar sker via e-post till miljösamordnarna som i sin tur uppdaterar medarbetarna 
hos respektive ÅF. Miljöchefen har själv lite kontakt med ÅF och arbetar genom ett externt bolag som 
sköter kontakten med miljösamordnare ute hos ÅF. Två gånger per år skickar miljöchefen ut en lista 
via e-post med nya och uppdaterade lagar gällande miljö. Uppdateringar av miljökommunikation i 
form av foldrar och annat material sker kontinuerligt vid behov. Gällande rollen som miljösamordnare 
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har vi stött på två olika alternativ. Antingen är miljösamordnaren en konsult eller någon som även har 
en annan roll inom ÅF. 

Det framkom under intervjuer med ÅF att det finns en brist i kommunikationen vid exempelvis 
kampanjer, dock är det något som TSW är medvetna om. Vattenglaset är ett sådant exempel, där en 
del ÅF kände sig oförberedda när kampanjen väl drog igång. Något som ytterligare bidrog till detta var 
att inte alla ÅF hade tillgång till en iPhone och hade därför svårt att engagera sig och ta till sig 
kampanjen. 

8.1.8 Hur återspeglas Toyotas miljöarbete hos ÅF? 
Något som var viktigt för oss var att observera hur miljöarbetet återspeglas hos ÅF. Särskilt som målet 
med projektet var att skapa koncept som bidrar till att stärka Toyotas miljöprofil hos ÅF. Figur 14 på 
sida 25 ger två bildexempel på hur miljöarbetet representeras hos ÅF genom informationsväggar, den 
ena om Toyotas hybridteknik och den andra om miljöarbetet. Som komplement till detta finns två 
broschyrer, en om Toyota och miljön och en om nollutsläpp, samt Toyotas energideklaration som finns 
i informationen vid varje bil. 

8.1.9 Använder ÅF miljö som ett säljargument? 
Säljarna ser främst till kundens personliga behov, dvs. kundens behov och önskemål är avgörande för 
säljsamtalets inriktning. Om kunden är intresserad av miljöbilar informerar säljaren gärna om detta. 
Energideklarationen Toyota har tagit fram för alla bilar fungerar som ett hjälpmedel för säljaren att 
informera kunden om var på denna skala en bil befinner sig ur miljösynpunkt. Säljaren har utifrån 
detta möjlighet att hänvisa kunden till en bättre modell (ur miljösynpunkt). Det blir ett sätt att läsa av 
kundens värderingar och hur de uppfylls, kanske förmår säljaren kunden att välja ett bättre alternativ. 
Det kan ses som ett säljargument från Toyota att sätta upp CO2-mål för ÅF. Genom att kommunicera 
ut att det är ett initiativ som ÅF har tagit trycker man på att man aktivt vill sälja fler miljöbilar. 

8.2 Forskningsfråga 2: Hur kan Toyotas miljöprofil förstärkas hos ÅF? 
Presentation av slutkonceptet Talking Cars 

Konceptet Talking Cars presenteras med hjälp av ett scenario som beskriver ett händelseförlopp då en 
kund kommer till ÅF för att titta på bil. Det är ett visionärt koncept som skildrar ett framtida sätt att 
förstärka upplevelsen i bilhallen. Konceptet går ut på att bygga köpupplevelsen från bilhallen istället 
för från webbplatsen, som man gör idag. Genom Talking Cars navigerar sig kunden genom bilhallen via 
information som visas på en iPad. Genom iPaden hämtar man information om de bilar man är 
intresserad av. I scenariot har vi valt att använda oss av en iPad men vi ser dock ingen begränsning i 
vilken enhet som används. Konceptet möjliggörs genom tekniker som NFC och Augmented Reality. För 
att vid ett senare tillfälle ta del av den hämtade informationen kan man ladda ner en app till sin mobil.  

Konceptet Talking Cars kan i korthet beskrivas enligt följande:  

 Kunden lånar en iPad av ÅF.  
 Kunden får tre olika val: ”Jag vill titta själv”, ”Jag vill titta på miljöbilar” och ”Jag vill fylla i mina 

behov”. Om kunden väljer att fylla i sina behov visas de bilar som uppfyller kundens kriterier 
genom Augmented Reality på iPaden. Om kunden väljer att titta på miljöbilarna märks dessa 
ut genom Augmented Reality. Om kunden väljer alternativet att titta själv kan kunden ändå 
använda iPaden för att hämta information från NFC-märkningarna på bilarna. 

 Kunden går runt och tittar på bilarna i hallen med hjälp av iPaden. 
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 Kunden hämtar information om bilarna via NFC. 
 Då kunden är klar ställs en fråga om man vill spara informationen. 
 Om man svarar ”JA” får man fylla i sin e-postadress, om man svarar ”NEJ” skickas 

informationen anonymt till ÅF. 
 ÅF får en profil på kunden och statistik över hur många människor som hämtat information om 

bilarna under dagen. ÅF får även information om hur kunden har rört sig i bilhallen. 
 Genom en app kan kunden ta del av den inhämtade informationen hemma. 

På följande sidor beskrivs konceptet genom ett tänkbart scenario, som representeras av nio 
Presentation drawings. 

Bild 1 – Kund kommer till ÅF 

 
Figur 30 – Kunden kommer till ÅF. 

Kunden kommer in till ÅF för att titta på en ny bil. Hon får syn på en informationsvägg och går mot 
denna.  
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Bild 2 – Säljare möter kund 

 
Figur 31 – Kunden möts av en säljare. 

En säljare förklarar hur man går tillväga, att man genom en iPad kan navigera sig runt i bilhallen 
samtidigt som man kan spara information som man hämtar direkt från bilen. Kunden tycker att det 
låter spännande och tar upp en iPad. 
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Bild 3 – Kund får tre alternativ 

 
Figur 32 – Kunden får tre alternativ, väljer att titta på miljöbilarna. 

På iPaden visas tre alternativ; ”Jag vill titta själv”, ”Jag vill titta på miljöbilar” och ”Jag vill fylla i mina 
behov”. Eftersom kunden är intresserad av att köpa en ny miljöbil väljer hon alternativ två. 
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Bild 4 – Kund väljer miljöbilsalternativet 

 
Figur 33 – Kunden får ett uppmuntrande meddelande. 

Då hon väljer att titta på miljöbilarna visas ett uppmuntrande meddelande. Samtidigt som kunden får 
det uppmuntrande meddelandet skickar Toyota budskapet att även de tänker på miljön. Man skapar 
en relation till kunden genom att säga att man har något gemensamt. 
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Bild 5 – Kunden ser miljöbilarna 

 
Figur 34 – Miljöbilarna i hallen märks ut via Augmented Reality. 

Genom att kunden håller upp iPaden kan hon se vilka bilar som är miljöbilar. Med hjälp av Augmented 
Reality växer träd fram kring de miljöbilar som finns i hallen. Hon ser en bil som intresserar henne och 
går mot den. 
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Bild 6 – Läser av NFC vid bil 

 
Figur 35 – Kunden läser av NFC-märkningen vid en av bilarna. 

När hon kommer fram till bilen för hon iPaden till NFC-märkningen. Information om bilen laddas ner 
till hennes iPad samtidigt som NFC-tagen registrerar att en besökare läst av den. 
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Bild 7 – Kunden sparar informationen 

 
Figur 36 – Kunden är klar och får en fråga om hon vill spara informationen. 

När kunden är klar med sitt besök får hon en fråga om hon vill att informationen skall sparas och 
skickas till hennes e-postadress. Hon trycker på JA-knappen och fyller i sin adress. 
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Bild 8 – ÅF får profil på kunden 

 
Figur 37 – ÅF får en profil på kunden. 

I samband med att kunden sparar den information som hon hämtat skickas den även till ÅF. ÅF får 
därmed en profil på kunden som underlättar kontakten. 
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Bild 9 – Kunden återupplever sitt besök och visar en vän 

 
Figur 38 – Kunden återupplever besöket hos ÅF och berättar för en vän. 

Väl hemma får kunden ett meddelande som ger en påminnelse om den bil hon tittat på. Via en app i 
mobilen visar hon en vän den information hon sparat. Hon berättar entusiastiskt om upplevelsen hos 
ÅF.  



 

59 (95) 

9 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet utifrån problemformuleringen. Forskningsfrågorna analyseras var 
för sig och slutkonceptet Talking Cars stäms även av mot kravspecifikationen.  

9.1 Forskningsfråga 1: Hur ser Toyotas miljöarbete ut idag? 
Liksom i resultatet har vi valt att besvara den första forskningsfrågan via underfrågorna. Under denna 
del kommer Toyotas identitet, profil och image analyseras kopplat till miljö. 

9.1.1 Hur uppfattas Toyota som varumärke, vilken image har de? 
För att ta reda på vilken image Toyota har bör vanliga människor intervjuas. Deras svar ger en 
indikation på hur Toyota uppfattas som varumärke. Vi har utfört intervjuer där vi frågat människor om 
deras syn på Toyota, med detta menar vi att vi fått en bild av Toyotas image. Våra iakttagelser visade 
sig även stämma väl överens med Saatchi & Saatchi’s mer omfattande undersökningar. 

Förenklat ser vi två sidor av hur Toyota uppfattas. Antingen känner människor till Toyota och känner 
då även till att de arbetar med miljö, kvalitet, hybridtekniken eller så har man ingen direkt uppfattning. 
Vi upplevde att en del människor svarade bara för att de fick frågan. Även dessa människor bidrar till 
Toyotas image även om de inte har någon direkt uppfattning. Vi kan alltså se ett behov av att bli 
tydligare i sin profilering så att imagen förstärks. 

Det finns en del motsatser i vad olika människor gav för bild av Toyota. Dessa tyckte vi var intressanta.  

 Nytänkande kontra Tråkigt 

Det är intressant hur ett företag kan uppfattas som nytänkande av en person och som tråkigt av en 
annan. Vi anser att ett företag som är nytänkande borde uppfattas som spännande snarare än tråkigt. 
Kanske beror det på att Toyota är nytänkande när det kommer till att utveckla ny teknik och det 
människor uppfattar som tråkigt är bilens estetik, då vissa intervjupersoner uttryckte att Toyotas bilar 
invändigt känns plastiga. 

 Kvalitet kontra Plastigt 

Även om många människor uppfattar att Toyota står för kvalitet var det flera som påpekade att bilarna 
känns aningen plastiga. Vi ser att det kan ha samma orsak som beskrevs ovan. 

Slutligen kan man diskutera lämpligheten i att använda Centralstationen i Stockholm som 
intervjuplats. Man skulle kunna ifrågasätta valet av en tågstation när enkäten rörde bilar och miljö. Av 
resultatet kunde vi dock konstatera att vi fick en blandning av både bilägare och icke bilägare och 
dessutom en geografisk spridning av intervjupersonerna som vi annars inte haft möjlighet att 
åstadkomma annat än genom Internet. 

9.1.2 Vad innefattas i Toyotas miljöprofil? 
Som en konsekvens av att Toyotas miljöarbete är så pass omfattande och att det finns mycket 
information att hämta, blir miljöprofilen således svår att överblicka. Detta är en bidragande orsak till 
att Toyota enligt oss inte har någon tydlig och preciserad miljöprofil. Då Toyota har som mål att vara 
ledande i branschen inom miljöarbete borde man vara extra tydlig i sin miljökommunikation. På TSW:s 
webbplats överlappar de sidor som handlar om miljö varandra mer eller mindre, texterna går igen. Ett 
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exempel är texterna gällande nollvisionen och visionen om hållbar mobilitet. Istället för att 
upprepningen förstärker innebörden skapar det förvirring.  

På nollutsläpp.se borde man också bli tydligare, det finns ingen förklaring till vad målet med 
webbplatsen är. Något Toyota skulle kunna förstärka ännu mer är videoklippen som är både 
informativa och ett bra komplement till texten. 

Vi tror att en bidragande orsak till att det varit svårt för Toyota att kommunicera hybridtekniken kan 
vara att det har uppfattats som alltför tekniskt.  Själva beskrivningen av hybridtekniken, att det är två 
motorer som arbetar tillsammans är i sig inte så svår men man kanske borde pröva andra kanaler, 
andra sätt att kommunicera tekniken och dess fördelar. 

I sin miljöprofil strävar Toyota efter att arbeta efter begreppet Ekologisk hållbarhet i 360 grader. Enligt 
vad vi sett under projektet anser vi att det stämmer överens med verkligheten. Toyota satsar på att ta 
fram den ultimata bilen, genom Kaizen och The Toyota Way arbetar de för att minimera bilens 
påverkan under hela dess livscykel, dvs. de arbetar i 360 grader. Detta är något som ytterligare bidrar 
till Toyotas trovärdighet. 

9.1.3 Vad har Toyota för vision och mål med miljöarbetet? 
Man använder sig av flera olika visioner i sitt miljöarbete, vilket gör att det blir svårt att veta vad som 
kommer först eller vad som är viktigast. Exempelvis har både visionen om hållbar mobilitet och 
nollvisionen nollutsläpp som mål. Nollvisionen är dessutom något man kopplar till trafikolyckor, där 
målet är att minimera antalet döda och svårt skadade i svenska trafikolyckor. 

9.1.4 Vilka värden vill Toyota förmedla med sin miljöprofil och vilket är det viktigaste? 
Vid en intervju med miljöchefen på TSW sa hon följande ”för att vara ett framgångsrikt företag i 
morgon måste man ta sitt ansvar idag och detta kommer bli än viktigare i framtiden om man ska 
kunna övertyga konsumenten.” Därav anser vi att trovärdighet är det värde som är det viktigaste, 
eftersom det reflekterar hur Toyota driver sitt miljöarbete, det vill säga att de gör det de säger sig 
göra. Många företag känner sig nog skyldiga att arbeta med miljö och att visa upp det även om det 
kanske inte alltid överensstämmer med verkligheten. Här har Toyota en stark och tydlig position. 

9.1.5 Hur ser Toyotas identitet ut kopplat till miljö? 
En stor del av Toyotas identitet gällande miljö ligger i hybridtekniken och dess utveckling som ett steg 
mot nollutsläpp. Vi anser att det stämmer väl överens med värdet trovärdighet som de vill förknippas 
med och därmed anser vi att Toyotas identitet kopplat till miljö är stark. 

9.1.6 Var ligger Toyotas akilleshäl i att kommunicera miljöarbetet?  
Vid intervjuerna med ÅF framkom det att man måste bli bättre på att kommunicera hybridtekniken. 
Eftersom man inte har lyckats med detta behöver Toyota hitta nya sätt att nå ut med hybridteknikens 
fördelar. Vi har undersökt Toyotas akilleshäl i ett bredare perspektiv och studerat miljöarbetet i stort, 
inte bara hur det kommuniceras. Enligt oss måste dock hela miljöprofilen bli tydligare, helheten måste 
förtydligas. 

9.1.7 Hur ser kommunikationen rörande miljöarbetet ut mellan TSW och ÅF? 
När TSW kommer med ett initiativ är det upp till varje ÅF att fånga upp kampanjerna och göra 
någonting av dem, dock är det upp till TSW att underlätta deras arbete. Genom att involvera ÅF 
tidigare i kampanjerna skulle det kunna bli lättare att förankra dem. Det skulle förvisso kosta mer i 
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resurser men då vinsten kan bli att kampanjerna får större genomslag, anser vi att Toyota har allt att 
vinna på att göra så. 

Vattenglaset var i första hand varumärkesbyggande och kanske var det därför Toyota inte la fokus på 
att förankra det hos ÅF.  Men även om det handlar om en sådan kampanj anser vi att det är viktigt att 
förankra den hos ÅF då det är hos ÅF kunden möter varumärket. 

Vi anser även att det är viktigt att miljöchefen och ÅF har nära kontakt för att upprätthålla 
miljöarbetet. Det kanske går att hitta andra sätt för miljöchefen och miljösamordnarna att utöka 
kontakten sinsemellan. Om miljöchefen hade möjlighet att besöka ÅF skulle det innebära ett mervärde 
för ÅF och ett sätt att etablera kunskap kring miljöarbetet på ett sätt som inte är möjligt i dagsläget. 

9.1.8 Hur återspeglas Toyotas miljöarbete hos ÅF? 
En stor anledning till projektets inriktning var just att våra uppdragsgivare ville hitta nya sätt att visa 
Toyotas miljöarbete hos ÅF. Det material som finns hos ÅF idag är i form av text och bild vilket gör att 
det finns stora möjligheter att utveckla miljökommunikationen och göra den mer intressant för 
besökarna. Möjligheterna för detta utforskades i och med vår andra forskningsfråga och genom vårt 
arbete är vår förhoppning att vi levererat inspiration och idéer som Toyota kan arbeta vidare med. 

9.1.9 Använder ÅF miljö som ett säljargument? 
Som vi konstaterade i resultatet pratar säljarna gärna miljö om en kund är intresserad. Vi har även 
kunnat konstatera att människor blir mer och mer miljömedvetna och att efterfrågan på miljöbilar 
stiger. Dock kom det fram att kunder fortfarande väljer bil efter plånboken, det vill säga att priset är 
mer avgörande än om det är en miljöbil. Hittills har man använt sig av premier för att locka människor 
att välja miljöbilar, en fråga vi ställer oss är därför vad som vad händer när de försvinner? I grund och 
botten vill ÅF sälja bilar samtidigt som man gör kunden nöjd, då kanske man inte i första hand ser till 
miljö utan vilka behov en kund har. Genom CO2-målen som varje Toyota ÅF satt upp visar man dock att 
man har ambitionen att sälja så många miljöbilar som möjligt. 

9.2 Forskningsfråga 2: Hur kan Toyotas miljöprofil förstärkas hos ÅF? 
Med den kunskap vi fick genom att besvara den första forskningsfrågan kunde olika koncept skapas 
som mynnande ut i slutkonceptet Talking Cars. Konceptet kom att inte enbart handla om miljö utan 
löser även andra problem som vi uppmärksammat. Talking Cars är ett visionärt koncept som ger 
möjlighet för ÅF att kommunicera en del av Toyotas miljöarbete på ett nytt sätt. Vi har delat upp 
texten på lämpliga underrubriker. 

9.2.1 Värden 
I slutkonceptet var det viktigt att tillsätta värden som identifierats och som Toyota som varumärke vill 
förmedla. Ett värde som vi la stor vikt vid var innovation, i form av nytänkande och användning av ny 
teknik. Genom våra observationer hos konkurrerande återförsäljare och även hos ÅF kunde vi 
konstatera att ingen ännu skapat en upplevelse kring bilköpet. Genom användandet av NFC-tekniken 
som är på framfart, och att Talking Cars skapar en upplevelse i bilhallen anser vi att vi fångar upp detta 
värde. 

9.2.2 Miljömärkning 
Vid besök hos ÅF upptäcktes att det inte fanns någon specifik miljösymbol på bilarna som indikerade 
att det var en miljöbil. Vi fick inget direkt svar på varför de inte använder någon miljömärkning, kanske 
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är det ett strategiskt ställningstagande för att vidhålla Toyotas mentalitet, att kunderna själva skall 
upptäcka miljöbilarna. Därav tyckte vi att det var passande att använda sig av Augmented Reality i 
Talking Cars för att märka ut de bilar i hallen som är miljöbilar. Det påverkar då inte den rumsliga 
miljön och är ett subtilt sätt att märka ut miljöbilarna. Det vill säga ett sätt att märka ut bilarna men 
ändå bibehålla Toyotas mentalitet. 

9.2.3 Stöd för ÅF 
Talking Cars kan ses som ett stöd för ÅF att få en överblick av hur många som besöker bilhallen. De får 
även kännedom om vilka bilar som det varit mest aktivitet kring genom att kunden använder iPaden 
och läser av NFC-tagen. Detta är en stor fördel med konceptet då ÅF ges möjligheten att följa upp 
kampanjer. För att möjliggöra för kunden att hämta information om bilarna samtidigt som ÅF får 
statistik om hur många som läst av NFC-tagen bör ett peer-to-peer läge (se avsnitt 6.4.2 P2P (peer-to-
peer)) vara det som lämpar sig bäst. 

Under intervjuer som gjordes med ÅF kom det på tal att säljarna inte alltid har tid för återkoppling när 
de lämnat en offert till en potentiell kund. En anledning kan tänkas vara att säljarna numera även 
sköter det administrativa arbetet runt ett bilköp. Genom användandet av Talking Cars är tanken att 
kunden automatiskt får en påminnelse om det tänkta köpet. ÅF får då i sin tur ett meddelande om att 
påminnelsen är skickad till kunden för att underlätta deras arbete. 

9.2.4 Skapa upplevelse 
Företag närmar sig varandra både kvalitets- och prismässigt vilket kan göra det svår att särskilja sig på 
marknaden. Under våra observationer upptäckte vi att det i stort sett såg likadant ut i alla bilhallar, 
oavsett märke. Skillnaden låg mest i vilket marknadssegment tillverkaren tillhörde. Genom att skapa 
en ny köpupplevelse tror vi att Toyota kan differentiera sig och även locka fler kunder till ÅF, inte 
endast för att köpa bil utan även för upplevelsen i sig. 

9.2.5 Ersätta broschyrer 
En möjlighet med Talking Cars är att ersätta befintliga broschyrer om bilarna. Hos ÅF finns även 
broschyrer som informerar om Toyotas miljöarbete. Det framkom dock under intervjuerna med ÅF att 
det inte var någon större åtgång på dessa. Även om kunden tar en broschyr är det inte säkert att de 
faktiskt tittar i den. En fördel med konceptet är att den information som hämtats i hallen är 
lättillgänglig antingen via en app eller e-post. Mobilen är något vi alltid har med oss därav är det ett 
bra verktyg att samla information i. 

Vi ser även möjligheter att föra in den befintliga miljökommunikationen i konceptet, till exempel den 
information som tas upp i broschyren Toyota och miljön (Toyota Sweden, 2009). Det innebär 
möjligheter att kommunicera miljöarbetet och dess värden på ett annat sätt som dessutom är 
lättillgängligt. 

9.3 Uppfyllelse av kravspecifikation 
Nedan följer en analys av hur väl slutkonceptet Talking Cars uppfyller kravspecifikationen. Kraven som 
upprättades har fungerat som riktmärken för idéarbetet. I och med att Talking Cars är ett visionärt 
koncept medför det svårigheter att uppfylla en del av de uppställda kraven. Vissa krav består även av 
mjuka värden vilka kan vara svåra att mäta. 

 Stödja Toyotas miljöarbete. 
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Talking Cars är en alternativ kanal för Toyota att kommunicera sitt miljöarbete och därigenom kan 
konceptet agera stöd i Toyotas miljöarbete. 

 Motsvara Toyotas värderingar. 
 Miljö 
 Trovärdighet 
 The Toyota Way (mentaliteten) 

Konceptet kopplar inte enbart till miljö utan löser även andra problem. Värdet trovärdighet är svårt att 
mäta då Talking Cars än så länge bara är ett koncept. Vi anser dock att vi lyckats integrera The Toyota 
Way i konceptet då Talking Cars på ett subtilt sätt märker ut miljöbilarna. 

 Äga minsta möjliga miljöpåverkan. 

Slutkonceptet ger möjlighet att elektroniskt förmedla information istället för att använda tryckt 
material. Det innebär att det blir enklare att utföra uppdateringar samtidigt som miljöpåverkan 
minimeras. 

 Vara lättillgänglig för ÅF. 
 Vara lätt att förstå 
 Vara visuell 

Konceptet syftar till att underlätta ÅF:s arbete, det ger feedback på hur många som besökt hallen samt 
en profil på potentiella kunder. Tanken är att konceptet ska vara både lättillgängligt och visuellt men 
då vi inte utvecklat något gränssnitt kan vi inte mäta hur lättillgängligt konceptet är att använda i detta 
stadie. 

 Vara lättillgänglig för konsument. 
 Vara lätt att förstå 
 Vara visuell 
 Möjliggöra flera målgrupper 

Samma sak gäller här, hur lättillgängligt Talking Cars är egentligen kan vi inte besvara ännu. Genom att 
det är ett nytt sätt att navigera och hämta information i hallen så anser vi dock att det möjliggör att 
man öppnar upp för nya målgrupper. 

 Locka fler kunder till ÅF. 

Vi anser att det finns stora möjligheter att locka fler kunder till ÅF genom Talking Cars då konceptet 
förstärker köpupplevelsen. Nyhetsvärdet och mervärdet för både kund och ÅF talar för konceptet. 

 Visa att Toyota är en god samhällsmedborgare. 

Konceptet lyfter inte nödvändigtvis fram att Toyota är en god samhällsmedborgare men det finns 
möjligheter att bygga in detta. 
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 Stärka det lokala miljöledarskapet/miljöarbetet. 

Även detta krav är svårt att mäta i detta stadie. Men om konceptet görs fullt ut och därmed ersätter 
tryckt material bidrar det till att stärka både det lokala miljöledarskapet och miljöarbetet då 
uppdatering sker digitalt. 

 Skapa mervärde för konsument. 

Konceptet skapar mervärde för konsumenten då det både bidrar till en förhöjd köpupplevelse och 
även ger möjligheten att få den information man är intresserad av samlad via en app. 

 Inneha någon grad av innovation. 

Då det är ett visionärt koncept har vi svårigheter att stämma av detta krav. Konceptet innehåller dock 
tillämpning av ny teknik och skapar ett mervärde både för Toyota och konsumenten, vi tror därför att 
det har stor potential att bli en innovation. 

 Skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF. 

Vi anser att vi lyckats skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF genom konceptet Talking Cars då det 
tillför en ny dimension till den vanliga köpprocessen. Konceptet medför även att det är väldigt enkelt 
att byta tema i bilhallen och man kan på så sätt skräddarsy miljön efter olika kampanjer.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 
Syftet med examensarbetet var att skapa nya möjligheter för att kommunicera Toyotas miljöarbete 
hos ÅF. För att uppfylla syftet var vi tvungna att besvara de två övergripande forskningsfrågorna: Hur 
ser Toyotas miljöarbete ut idag samt Hur kan Toyotas miljöprofil förstärkas hos ÅF? Genom att 
använda HCD som processform kunde dessa frågor besvaras. I och med användningen av HCD fick vi 
även kunskap och insikter om hur Toyotas miljöarbete bedrivs idag och det i sin tur skapade 
förutsättningarna för det visionära slutkonceptet. Det slutgiltiga resultatet kom således att bli tvådelat. 
Dels en övergripande nulägesanalys av TSW:s miljöarbete och dels ett visionärt koncept av en framtida 
köpupplevelse hos ÅF.  

10.1 Slutsatser 
Målet med examensarbetet var att skapa koncept kring produkter, tjänster eller initiativ som bidrar till 
att stärka Toyotas miljöprofil hos ÅF. Delmålen som sattes upp i projektet var: 

 Skapa diskussion och inspiration kring Toyotas miljöarbete hos ÅF. 
 Skapa ett mervärde för konsumenten. 
 Skapa en upplevelse/”wow-effekt” kring besöket hos Toyotas ÅF.  
 Resultatet ska visualiseras på ett sätt som underlättar för både ÅF och konsument att förstå 

det och ta det till sig. 

10.1.1 Slutsatser kopplat till målen 
Det första delmålet behandlar examensarbetet i stort och genom de intervjuer som utförts med både 
TSW och ÅF samt examensarbetet i sig, anser vi oss ha skapat diskussion gällande Toyotas miljöarbete. 
Vår förhoppning är att det även givit inspiration till vad TSW och ÅF skulle kunna förbättra, så att de 
tydligare kan kommunicera sitt miljöarbete till omvärlden. 

De andra delmålen svarar för slutkonceptet Talking Cars. Vi anser att Talking Cars skapar ett mervärde 
för både konsument och ÅF. Mervärdet skapas genom att konceptet bygger på att skapa en upplevelse 
för kunden och att informationen som finns i hallen blir mer lättillgänglig. Mervärdet för ÅF handlar 
om möjligheten att få profiler över sina kunder samt att kunna mäta utfallet av kampanjer. 

Det sista delmålet var svårt för oss att besvara själva. För att beskriva slutkonceptet valde vi att 
använda ett scenario. Det gjordes både för att förklara och visualisera resultatet. För att kunna svara 
på om vi uppfyllt delmålet visade vi därför scenariot för ett antal utomstående personer. I och med att 
de kunde återberätta scenariot anser vi att de förstått det och att vi därmed uppfyllt målet. 

10.1.2 Slutsatser kring Toyotas miljöarbete 
Vi antog ett empatiskt förhållningsätt till den första forskningsfrågan och identifierade därigenom olika 
problemområden. Genom att föra dialog och intervjua både människor i allmänhet och ÅF skapades 
en bild av vad Toyota har för image och identitet. 

Profil 
Vi anser Toyotas profil och identitet stämmer överens med varandra, det vill säga Toyota gör det de 
säger sig göra. Dock är Toyotas image inte lika stark som identiteten och profilen. Vi har fått 
uppfattningen av att Toyota gör det de säger sig göra i samband med miljöarbetet. Dock behöver de 
vara tydligare i sin kommunikation till omvärlden för att kunna göra det arbetet rättvisa. Ett exempel 
är utvecklingen av hybridtekniken som ligger Toyota extra varmt om hjärtat. I och med det måste de 
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bli tydligare i att förmedla teknikens fördelar och vinster, så att det blir lättare för människor att ta den 
till sig. En möjlig förklaring till varför Toyota inte nått ut med hybridtekniken kan vara ett motstånd till 
teknik som man inte förstår. 

Vi anser att TSW behöver bli tydligare i vad deras miljöprofil innehåller. Genom att ha två olika visioner 
kan det skapas förvirring. Vi tror att man kan underlätta arbetet med att kommunicera miljöprofilen 
genom en samlad och tydlig profil och vision. 

Miljöcertifiering 
ÅF får direktiv av TSW om vad de ska uppfylla genom certifieringarna men hur de uppfyller dem 
utformar de själva. Det tycker vi är positivt då ÅF kan bedriva miljöarbetet utifrån sina egna 
förutsättningar. 

Rumslig miljö hos ÅF 
En annan slutsats är att den rumsliga miljön i bilhallarna påminner om varandra oavsett märke, med 
ett undantag för Upplands Motor. Även om olika bilmärken tar kreativa och roliga initiativ så 
återspeglas inte det i hallarna. Där tror vi att det företag som först inser vikten av att tillföra ett sådant 
mervärde för kunden har mycket att vinna.  

10.1.3 Slutsatser Talking Cars  
I och med vårt slutkoncept hamnade inte allt fokus på att förmedla miljöarbetet men sett till helheten 
löser det även andra problem som vi identifierat genom HCD. 

Skapa upplevelse 
Konceptet Talking Cars går ut på att skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF. Det innebär ett nytt 
sätt att gå runt och titta på bilar hos ÅF. Konceptet underlättar för kunden att hämta information om 
bilarna genom NFC-tekniken och få den skickad till sin e-post eller mobil. Det möjliggör för kunden att 
återuppleva sitt besök hemma. Något som vi uppmärksammade vid intervjuerna med ÅF var att 
säljarna nuförtiden även tar hand om det administrativa arbetet, vilket de inte gjorde förr. Det medför 
att de inte alltid har tid för återkoppling mot kund. Med Talking Cars ges möjligheten att den första 
återkopplingen kan ske automatiskt via ett e-postmeddelande eller via en app. 

Konceptet kan även ses som antingen ett komplement till broschyrer eller ett sätt att ersätta dem helt.  

Genom Talking Cars får ÅF en profil på kunden och även möjlighet att mäta hur aktiviteten sett ut i 
hallen vid olika kampanjer. Det kan även vara ett redskap för utredningar kring vilka bilar som är mest 
populära. 

10.1.4 Reflektioner 
Sedan projektets början har vi upplevt en ökad fokusering på miljö i marknadsföringen kring bilar. 
Troligtvis beror det till viss del på att vi varit mer uppmärksamma på bilar och miljö i och med 
projektets inriktning. Dock är det en intressant observation och vi har sett att miljö- och 
hållbarhetsfrågor är en uppåtgående trend som tack vare klimathotet är en nödvändighet att ha i 
åtanke vid utveckling och framtagning av bilar. 

Det ligger något motsägelsefullt i att vara ett bilföretag och samtidigt arbeta med miljöfrågor. Dock är 
vår värld skapad för användning av bilar som transportmedel, utan dem skulle samhällen med all 
säkerhet stanna upp. En återkommande reflektion är om bilar någonsin kan anses vara miljövänliga, i 
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dagsläget ligger svaret långt fram i tiden. Bilföretag är väl medvetna om denna paradox och försöker 
dra sitt strå till stacken genom olika initiativ, exempelvis utvecklingen av bränsleeffektivare bilar och 
klimatkompensation för att nämna några.  

Under projektet har det varit svårt att använda sig av alla Anders Wikströms skissverktyg. Exempelvis 
har vi inte använt Memory drawing och Technical drawing. En orsak är att projektuppgiften hade ett så 
pass brett perspektiv och koncepten vi genererade var svåra att fånga. Vi tror att det skulle vara 
lättare att använda skissverktygen vid ett mer avgränsat projekt. Exempelvis skulle ett rent 
formgivningsprojekt passa exemplariskt för användandet av skissverktygen. Vi anser dock att det är 
fördelaktigt att använda sig av dessa verktyg inom produktutvecklingsprojekt, då man kan fånga upp 
idéer och tankar lättare samtidigt som man tvingas till att börja skissa tidigt i projektet. 

En avslutande reflektion av projektet är att vi borde gjort fler avgränsningar kring uppgiften efter 
inspirationsfasen. Det hade underlättat hela processen och varit till stöd för idéarbetet.  

10.2 Rekommendationer 
Under denna rubrik presenteras våra rekommendationer till TSW. Rekommendationerna har delats 
upp i vad som kan förbättras angående miljöarbetet samt konceptet Talking Cars. 

10.2.1 Miljöarbetet 
Rekommendationer till TSW angående miljöarbetet: 

Förtydliga miljöprofilen 
Vi anser att Toyota driver ett gediget miljöarbete och tar ansvar för sitt ekologiska fotavtryck. Dock ser 
vi en rekommendation i att de behöver förtydliga sin miljöprofil och sammanfatta den i en kort och 
koncis beskrivning.  

Gestalta miljöarbetet 
Eftersom Toyotas miljöarbete är omfattande och man bedriver många olika projekt kan ett alternativ 
vara att knyta ihop miljöarbetet genom att gestalta det med en figur. Figuren skulle kunna fungera 
som den figur Toyota redan har för verkstad och service, fast behandla miljö. Det skulle även kunna 
vara en figur som gestaltar att ÅF:s anläggningar är ISO-certifierade. En annan rekommendation 
kopplat till detta är ta fram en tydlig miljömärkning som sitter i anslutning till bilen, eller att bli mer 
konsekvent i användandet av det redan existerande lövet. 

Hitta alternativa sätt att kommunicera miljöarbetet 
Ett alternativt sätt för att kommunicera det miljöarbete som bedrivs på Toyota Sweden skulle kunna 
ske genom att miljöchefen började Twittra. Eftersom sociala medier tar stor plats i dagens samhälle 
skulle det kunna vara en alternativ kanal för att dela med sig av Toyotas dagliga miljöarbete och nå ut 
till en ny målgrupp. 

10.2.2 Slutkonceptet Talking Cars 
Rekommendationer rörande Talking Cars: 

Möjligt idag 
Då NFC-tekniken idag ännu inte är fullt utvecklad för användning såsom konceptet beskriver, skulle 
delar av konceptet kunna realiseras idag med hjälp av streckkoder i 2D. Då kan man genom kameran i 
sin mobil läsa av koderna och få upp informationen via en webbplats. 
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Teknisk utveckling 
För att kunna realisera konceptet Talking Cars måste NFC-tekniken implementeras i våra 
mobiltelefoner och surfplattor. Enligt våra efterforskningar verkar det dock bara vara en tidsfråga 
innan så sker, kanske redan under 2011 om man ska tro de ledande aktörerna inom trendspaning. 
Gränssnittet för hur applikationen Talking Cars ska se ut måste designas. Det skulle även vara bra att 
anordna ett pilotprojekt för att testa principen i konceptet på riktigt. 

Utvecklingsmöjligheter 
Det finns många utvecklingsmöjligheter med konceptet Talking Cars. Man skulle bland annat kunna ha 
olika instruktionsfilmer som visar hur man sätter in en barnstol eller en film som förklarar hur 
hybridtekniken fungerar på iPaden när man läser av en NFC-tag som sitter vid en hybridbil. 
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Bilaga 1 – Gantt-schema 
Under projektets första vecka upprättades ett Gantt-schema för examensarbetets 20 veckor med 
planerad tidsåtgång för varje fas. Den resterande tiden på 5 veckor fram till presentationen på 
högskolan har vi lagt in som reservtid. De röda markeringarna i slutet av varje fas innebär ett 
avstämningsmöte med Anders Wikström. 
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Bilaga 2 – Frågeformulär: Intervjuer med människor 
För att skapa en bild av hur Toyotas image ser ut utfördes intervjuer med människor på 
Centralstationen i Stockholm samt i vår närhet. Vi ställde inledningsvis frågor kring bilar och miljö i 
stort och ledde sedan in frågorna mer på Toyota. Nedan visas ett exempel på frågor som ställdes. 

Frågor allmänt bilar och miljö 
Är du bilägare? 

 Om ja, vad har du för bil och modell? 
 Köpte du genom en återförsäljare, vilken? Hur upplevde du mötet? 
 Om det var nyligen, pushade de för sina miljöbilar? 

Vad tycker du om miljödebatten i stort? 

Hur ser du på bilar och miljö, vad får/gör du för associationer (vilka känslor väcks)? 

Känner du till några miljöinitiativ från olika bilföretag? 

 Känner du till vilket företag som ligger bakom? 
 Hur har du kommit i kontakt med det? 

Om du ska köpa en bil, vad är det som är viktigt för dig? 

Vilka tre bilföretag tycker du ligger i framkant i miljöarbetet? 

 Välj vem som är nummer ett och motivera varför! 

Skulle du vara beredd att betala mer (än en ”vanlig” bil) för en miljöbil? 

 Om miljöbilspremierna tas bort helt, skulle du köpa en miljöbil då? 
 Om personen är skeptisk till miljöbilar; Vad skulle få dig att köpa en miljöbil? 

Finns det någon annan marknad som är utmärkande när det gäller miljöarbetet? 

Frågor om Toyota 
Vad tycker du kännetecknar Toyota? 

 Beskriv Toyota med tre ord. 

Hur tror du att Toyota vill uppfattas som företag? 

Känner du till något av Toyotas miljöinitiativ? 

 Om ja, hur kom du i kontakt med det? 

Vem tror du köper en Toyota, hur skulle du beskriva den personen? 

Finns det något du saknar hos Toyota?  
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Bilaga 3 – Frågeformulär: Intervjuer med Toyota ÅF 
Detta är ett exempel på frågor vi ställde hos de Toyota ÅF vi besökte. Frågeställningarna skickades 
över till respondenten innan mötet tillsammans med planeringsrapporten för att respondenten skulle 
ha möjlighet att förbereda sig. 

 Hur ser din roll som (ange titel) ut? 
 Anser du att säljarna är väl informerade gällande Toyotas miljöarbete? 
 Vilka värden vill Toyota förmedla till ÅF som ÅF i sin tur ska förmedla till konsumenten? 
 Hur vill Toyota uppfattas med hänsyn till miljöarbete? 
 Hur tror du att människor uppfattar Toyota? 
 Vilka känslor väcks hos dig när det gäller bilar och miljö? 

 Vilka känslor tror du väcks hos människor i stort/Toyotas konsumenter? 
 Hur vill Toyota positionera sig hos konsumenten? 
 Vad differentierar/särskiljer Toyota mot konkurrenterna? 
 Hur medvetna är ni om konkurrenternas miljöarbete och initiativ? 

 Vilka företag ser du som era främsta konkurrenter? 
 Vad är det viktigaste Toyota vill förmedla i samband med miljö och hur anser du att ni har 

lyckats med det? 
 Vad är Toyotas akilleshäl när det gäller miljöarbetet och att nå ut med det? 
 Märker ni ut era miljöbilar på något sätt? 

 Om inte, hur ser du på att göra det? 
 Finns det någonting som (ange ÅF) är särskilt stolta över, kopplat till miljöarbetet? 
 Ser du någon annan marknad som är utmärkande när det gäller miljöarbete? 
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Bilaga 4 – Storyboards 
Under identifikationsfasen skapades Storyboards för att fånga olika situationer som vi observerat eller 
fått berättade. Nedan presenteras samtliga Storyboards. 
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Bilaga 5 – Moodboards 
För att gestalta olika människors karaktärsdrag skapade vi Moodboards. Vi arbetade med fyra 
kategorier; den trendiga, den harmoniska, den effektiva och den sociala (Forsberg, 2010, s. 3). 
Moodboardsen användes som hjälpmedel för att komma igång med idégenereringsfasen. 
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Bilaga 6 – Funktionsanalys 
För att identifiera vilka delfunktioner som bidrar till att stärka Toyotas miljöprofil skapades en 
funktionsanalys. Vi kom slutligen fram till två delfunktioner, äga miljöprofil och kommunicera 
miljöprofil, som vi ansåg som måsten för att uppfylla huvudfunktionen. 

Vi har fokuserat på hur miljöprofilen kan kommuniceras eftersom vi inte har möjlighet att påverka den 
andra delfunktionen och dess underfunktioner. 

 

 

 
Stödfunktioner 

- Medge feedback 
- Skapa förändring 

  

Stärka 
miljöprofil

Äga miljöprofil

Driva 
miljöarbete

Minimera 
miljöpåverkan

Utveckla 
verksamheten

Tillämpa Kaizen

Utveckla 
produkten

Investera i 
forskning Tillämpa Kaizen

Kommunicera 
miljöprofil

Underlätta 
kommunikation

Vara visuell Vara 
lättillgänglig

Lätt att 
överblicka

Addera värde

Identifiera 
behov

Göra 
observationer
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Bilaga 7 – Kravspecifikation 
Uppdraget Toyota gav oss var väldigt öppet och de hade en önskan om att vi inledningsvis skulle 
arbeta utifrån ett brett perspektiv. Detta medförde att projektet inte hade några särskilda 
avgränsningar och att vi själva satte upp syfte, mål och problemformulering. De krav som sattes upp 
för konceptutvecklingen var följande: 

Produktkrav 
a. Stödja Toyotas miljöarbete. 
b. Motsvara Toyotas värderingar. 

i. Miljö 
ii. Trovärdighet 
iii. The Toyota Way (mentaliteten) 

c. Äga minsta möjliga miljöpåverkan. 
d. Vara lättillgänglig för ÅF. 

i. Vara lätt att förstå 
ii. Vara visuell 

e. Vara lättillgänglig för konsument. 
i. Vara lätt att förstå 
ii. Vara visuell 
iii. Möjliggöra flera målgrupper 

f. Locka fler kunder till ÅF. 
g. Visa att Toyota är en god samhällsmedborgare. 
h. Stärka det lokala miljöledarskapet/miljöarbetet. 
i. Skapa mervärde för konsument. 
j. Inneha någon grad av innovation. 
k. Skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF. 
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Bilaga 8 – Konkretiseringsverktyg 
För att de skulle hamnade på samma abstraktionsnivå skapades ett konkretiseringsverktyg med 
inspiration från Idéagenten (Michanek & Breiler, 2007, s. 83-85). Konkretiseringsverktyget kan liknas 
vid skissverktyget Talking sketch där man kombinerar en visualisering av konceptet med en 
förklarande text. Verktyget genererade sex konceptidéer ur de tidiga idéerna, dessa presenteras på 
nästkommande sidor tillsammans med verktygsmallen. 
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Koncept 1 – Shido – Plant a Seed 
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Koncept 2 – Involvera barnen 
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Koncept 3 – Hur mår din Toyota 
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Koncept 4 – Talking Cars 1 
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Koncept 5 – Talking Cars 2 
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Koncept 6 – Flöden 
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Bilaga 9 – Pugh-matris 
För att utvärdera de olika koncept som skapats under idégenereringen användes en Pugh-matris där 
Vattenglaset fungerade som referenskoncept. Kraven som ställdes upp och viktades hämtades från 
kravspecifikationen. Koncept 6 – Flöden delades här för enkelhetens skull upp efter de två olika 
inriktningarna sensorer och check-in. 
 

 

 
Koncept 
1. Shido – Plant a Seed 
2. Involvera barnen 
3. Hur mår din Toyota 
4. Talking Cars 1 – smartphones 
5. Talking Cars 2 – surfplattor 
6. Flöden – sensorer 
7. Flöden – check-in 

Konceptet som fick högst poäng var som matrisen visar Shido följt av Talking Cars 2 och Talking Cars 1. 

 

  

KONCEPTVÄRDERING
Projekt Datum 

Revision 2 Upprättat av 
Marcelle Ghaoui och Nina Webert

Koncept

Krav Ref 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Stödja Toyotas miljöarbete 5 0 +1 0 0 0 0 0 0
Motsvara Toyotas värderingar 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Äga minsta möjliga miljöpåverkan 5 0 0 0 -1 0 0 -1 0
Vara lättillgänglig för ÅF 4 0 +1 -1 0 0 +1 +1 0
Vara lättillgänglig för konsument 4 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1
Locka fler kunder till ÅF 3 0 +1 0 0 +1 +1 +1 0
Visa att Toyota är en god samhällsmedborgare 4 0 0 -1 0 -1 -1 0 0
Stärka det lokala miljöledarskapet/miljöarbetet 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Skapa mervärde för konsument 3 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0
Inneha någon grad av innovation 4 0 +1 +1 0 +1 +1 0 0
Skapa en upplevelse kring besöket hos ÅF 3 0 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1

Antal + 0 6 2 1 5 6 5 2 0 0 0 0 0
Antal - 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Summa 0 6 -1 -1 4 5 4 2 0 0 0 0 0
Viktad summa 0 22 -4 -5 13 17 12 7 0 0 0 0 0

2010-01-20

Syftet med examensarbetet är att skapa                              
nya möjligheter för att kommunicera                            
Toyotas miljöprofil hos ÅF.

Examensarbete 30 hp                     
Saatchi & Saatchi och Toyota

Krav-
vikt
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Bilaga 10 – Spindelvävsdiagram 
För att ytterligare utvärdera koncepten användes även verktyget Spindelvävsdiagram. Fördelen med 
verktyget är att det ger en snabb och enkel bild av hur starka koncepten är jämfört med varandra. Vi 
använde följande kriterier hämtade från kravspecifikationen för att mäta koncepten; innovationsgrad, 
realiserbarhet, miljötänk, wow-effekt, Toyota-mentalitet, mervärde och locka fler till ÅF. Kriterierna 
betygsattes sedan på en skala från 0-5 där det koncept med störst nät var det som var starkast. 
 

 

Som man kan se ovan var Talking Cars 2 det starkaste konceptet. Bilderna presenteras på 
nästkommande sidor i ett större format. 
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