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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Vad är kommunikativa sinnesupplevelser? 

Ämne: Företagsekonomi C- Marknadsföring 

Författare: Elin Eklund  

Handledare: Dr. Bertil Hultén 

Problemformulering: Begreppet kommunikativa upplevelser kommer i denna uppsats att 
användas i sammanhanget om hur Volvo använder sig av dem i sin varumärkes-
kommunikation samt vad som kommuniceras. Det kommer även att appliceras på 
kundperspektivet då det beskriver hur individer uppfattar företags utsända kommunikation. 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera innehållet, budskapet och utformningen av Volvos 
marknadskommunikation i Nordamerika för att diskutera hur begreppet kommunikativa 
sinnesupplevelser framställer vad varumärket står för. Samtidigt ska jag undersöka hur 
individer som exponerats av Volvos markandskommunikation uppfattar den och hur de ser på 
Volvo som varumärke.  
 
Metod: I mitt forskningsarbete har jag använt mig av tre kvalitativa metoder för att samla in 
data: Intervju med John Maloney Vice president för Volvos marknadskommunikation 
Nordamerika, deltagande observation hos en Volvoåterförsäljare i Minneapolis, fokusgrupp 
diskuterande reklamfilmer från Volvo.  
 

Referensram: Då det inte finns någon teori genererad för mitt nyfunna begrepp har jag valt 
att bygga en teoretisk ram på närliggande begrepp. I basen har jag valt att visa teorier 
gällande marknadskommunikation och traditionell marknadsföring. Jag har sedan valt att 
utveckla med flera nytänkande perspektiv i marknadsföringen där påverkan genom 
upplevelser, sinnen och servicelandskapet diskuteras Mitt syfte med uppsatsen är att 
analysera kommunikativa sinnesupplevelsers roll i Volvos varumärkesbyggande därför anser 
jag det relevant att diskutera teorier gällande varumärken och hur våra sinnen kan påverka 
upplevelsen av varumärken 
 

Slutsats: Volvo kodar meddelande i symboler som sedan sänds i exempelvis TV-reklam, 
kunden avkodar dem och upplever kommunikativa sinnesupplevelser som skapar känslor vilka 
ger en uppfattning av varumärket och organisationen. Individer exponerade av Volvos 
marknadskommunikation uppfattar till största del budskapet Volvo sänder. På plats i Volvos 
servicelandskap upplevs inte den kvalitativa känsla deras externa marknadsföring 
kommunicerat. Deras kärnvärden är inte heller alla representerade för kunderna att uppleva. 
Dock fanns på plats kunnig personal som beskrev vad Volvo som organisation arbetar för. 
 
Nyckelord: Marknadsföring, marknadskommunikation, sinnesmarknadsföring, 

upplevelsemarknadsföring, TV-reklam, servicelandskap.  
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1. Problemet 
 
 
Här presenteras en inledning till uppsatsen och problemet som kommer att undersökas. 
Läsaren kommer att få en presentation av syftet med uppsatsen och ett begrepp som kommer 
att vara genomgående i uppsatsen. Uppsatsen exkluderar vissa delar vilka vi kan läsa om i 
slutet av kapitlet.  
 

1.1 Inledning  
Jag har sen många år tillbaka haft ett intresse för bilar och bilbranschen. Detta intresse 
mynnade för ett par år sedan ut i ett treårigt projekt där jag tillsammans med mitt team byggde 
från grunden en high-tech Volvo tävlingsbil som vi tävlade med under ett par års tid.   
 
I skolan har jag tagit varenda möjlighet att utveckla mina kunskaper om bilbranschen genom 
att utföra marknadsunderökningar, skriva rapporter och läsa fakta inom ämnet. Senaste 
tillfällena var denna termin, i kursen �Customer Relationship Management och Service 
Management� där jag i en rapport beskrev bilbranschen utifrån ett service- och kundrelations-
hanterande perspektiv. Därefter i kursen �Sinnesmarknadsföring� beskrev jag och min grupp i 
en omfattande rapport hur Volvo arbetar med människans sinnen i sin kommunikation till 
kunden utefter Schmitts �Customer Experience Management� modell.  
 
Med den kunskapen i baggaget anser jag mig veta en del om hur bilvärlden fungerar och hur 
sinnesmarknadsföring kan påverka kunden. Jag vill med denna uppsats bredda mitt intresse 
och mina kunskaper och lära mig mer om hur bilbranschen fungerar utifrån ett 
kommunikationsperspektiv. Jag ser denna uppsats som ett yppligt tillfälle att kombinera 
kunskapen jag fått genom min utbildning med mitt intresse för bilar.   
 
Det var i den senaste kursen min ide för en C-uppsats tog form. Jag fattade intresse för att 
undersöka hur organisationer faktiskt använder sig av sin främsta tillgång � sina kunder, och 
hur de försöker kommunicera till dem genom sinnesmarknadsföring. Efter att ha undersökt 
Liljas Bil AB, återförsäljare av Volvo i Kalmar fick vi en chock hur dåligt budskapet når fram 
till kunden. Och hur enkelt det skulle kunna förbättras. Jag började undra om detta var en 
slump, men ett 10-tal andra studentgrupper presenterade liknande resultat från undersökningar 
hos andra företag.  
 
 
 
Då väcktes frågan, ser det ut så här även på andra ställen? Det här ser jag som ett mycket 
spännande område att forska vidare inom och har därför valt att i denna uppsats genomföra en 
underökning om hur Volvo arbetar med sin marknadskommunikation i Nordamerika 
 

1.2 Problemdiskussion 
Marknadskommunikation idag, vad är det? Enligt Blythe (2006) plöjer företag ner 
miljonbelopp varje år för att synas i olika medier som TV, radio, tidningar, Internet. Utöver de 



 7

sätter dem upp stora affischer på pelare och bussar för att kunna kommunicera ut just sitt 
budskap till kunden. Allt för att tala om för kunden att det är till oss ni ska komma om ni vill 
ha den billigaste korven, den skönaste soffan eller de snyggaste kläderna.  
 
Många företag idag anser att de traditionella kommunikationskanalerna inte når ut tillräckligt 
till den tänkta kundgruppen och försöker därför enligt Hoyle (2002) att synas och höras i 
andra situationer till exempel genom sponsring av tävlingar och matcher, eller visar upp sig 
vid olika mässor och evenemang.  
 
Det finns en mängd olika vägar för företag att välja för att synas och höras genom 
mediebruset och nå fram till kunden. Alla de uppfattningar hjärnan tar in börjar med att något 
av våra fem sinnen fångar upp intrycket som sedan omvandlas till något vi ser, hör, känner, 
smakar eller doftar1. Men handlar kommunikation enbart om att ett budskap ska synas och 
höras? Kan det inte lika gärna kännas, smakas eller dofta?  
 
Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) har de mänskliga sinnena de senaste åren fått 
allt mer uppmärksamhet i marknadsföringssammanhang. Synen har varit det som hittills 
dominerat men nu ökar även intresset för lukt, ljud, smak och känsel i konkurrensen om att 
påverka kunderna. Författarna menar att sinnesmarknadsföring kan av företag implementeras 
på flera olika områden med både kort- och långsiktiga mål, exempelvis för att skapa 
medvetenhet om produkter eller för att strategiskt bygga upp en varumärkesimage hos 
kunderna. 
 
Kommunikation har definierats som en transaktionsprocess mellan två eller fler parter där 
meningar utbyts genom medvetet användande av symboler (Engel et al 1994). Blythe (2006) 
menar att huvudelementet här är att kommunikation är avsiktlig (en planerad ansträngning 
görs för att få ett svar), en transaktion (alla deltagare är involverade i processen), och det är 
symboliskt (ord, bilder, musik och andra sensor stimulerande symboler används för att 
uttrycka och förmedla tankar). 
 
Frågan är, hur kan man avsiktligt genom en transaktion med hjälp av symboler kommunicera 
en sinnesupplevelse? Enligt Hultén, Broweus och van Dijk (2008) börjar en ny 
marknadsföringsepok ta form där de mänskliga sinnena ligger i centrum. Att skapa 
sinnesupplevelser har blivit ett viktigt vapen i konkurrensen när företag kommer till att skapa 
långvariga och vinstgivande relationer till sina kunder. Kanske är det en förklaring till varför 
både Hollester och Abercrombi & Fitch säljer bättre än vad konkurrenten gör som säljer 
liknande plagg och till ett mycket lägre pris och varför Barnes & Noble är en av de största 
bokhandlarna i Nordamerika- 
 
Lenderman (2006) beskriver att efterkrigstidens explosionsartade konsumtion var startskottet 
för marknaden till att upptäcka den �individuella kunden� och sedan dess har den blivit 
återuppfunnen varje årtionde.  Hultén, Broweus och van Dijk (2008) instämmer med 
Lenderman och diskuterar även dem hur samhällskulturen alltmer präglas av ökad 
individualisering. De hävdar att individualisering som livsstil kännetecknas främst av tre 
personliga drivkrafter som utgörs av identitetsskapande, självförverkligande och upplevelser. 
 
Hultén, Broweus och van Dijk hävdar även att massmarknadsföringen som tidigare ansågs 
som en framgångsrik väg att nå kunderna, nu ifrågasätts i takt med att dessa marknader 
alltmer försvinner och ersätts med marknader byggda på individualisering och där 

                                                
1 http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=17656 28.03.08 
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skräddarsydda produkter är ett kärnvärde. Enligt Hultén, Broweus och van Dijk är det 
sinnesmarknadsföring som kommer att få genomslagskraft i 2000-talets samhälle.    
 
Även marknadsföringsgurun Philip Kotler för ett resonemang, i förordet till Martin 
Lindströms bok �Brand Sense� (2005), om att de flesta reklamkampanjerna idag inte ens 
registreras av kunderna. Kotler förklarar att alla starka varumärken måste leverera en 
distinktiv fördel men att detta inte längre räcker. Nu måste de varumärken som vill sticka ut 
uppgradera och leverera en fulländad sinnes- och känslomässig upplevelse.  
 
Lindström förklarar att detta ointresse av att ta emot företagens kommunikation har resulterat 
i att ny tekniska system har utvecklats, TiVo exempelvis. Där kan du och spela in dina 
favoritprogram så du kan se dem när du har tid och samtidigt spola förbi all reklam. Även 
mindre avancerade men dock fullt lika fungerande metoder som en liten lapp på lådan med 
texten: Ingen reklam tack, minskar inflödet kommunikation. Lindström menar därför att det är 
kanske dags att omformulera sättet att kommunicera och nå ut till kunderna på andra vägar.  
 
Lindström (2005) fortsätter sedan med att skildra ett samhälle som förändras, precis som 
Hultén, Broweus och Van Dijk (2008) tar upp, och att marknaden är i gungning mot ökad 
individualisering med en stor efterfrågan på specialtillverkade produkter. Lindström (2005) 
menar även att världen av kommunikation är i ständig förändring och att interaktion nu har 
blivit en essentiell kugg i maskineriet.  
 
Amerikanska forskare kan ses som mer framstående än oss svenskar när det kommer till 
forskning och implementering av sinnesmarknadsföring. Därför valde jag att undersöka hur 
en organisation arbetar med marknadskommunikation i Nordamerika och om de inom sina 
strategier aktivt arbetar med kommunikativa sinnesupplevelser. Mitt val föll på Volvo då 
intresset för bilbranschen och de tidigare undersökningarna ger en bra grund att stå på för en 
djupare analys.  
 
Volvo grundades 1927 i Sverige men delar av organisationen såldes till den amerikanska 
biljätten Ford 1999. Idag är Volvo ett multinationellt företag med verksamhet i många av 
världens länder. De är ett företag med starka svenska anor och har fortfarande kvar mycket 
aktivitet i form av utvecklig, testande och tillverkning av bilar i Sverige.  
 
Volvos historia finns i Sverige och deras framtid finns i Nordamerika. Att företaget min 
analys bygger på i grunden är svenskt gör det bara mer intressant ur jämförelsesynpunkt 
mellan länderna. Jag har dock inte för avsikt att göra en komparativ studie och jämföra 
Volvos handlande i de båda länderna utan kommer att fokusera på Volvo i Nordamerika. Min 
tidigare studie om Volvo i Sverige kommer att ligga som en bra grund i valen om vilka fokus 
som används och som en källa att ge exempel från.  
 
På Volvos hemsida visas fem tydliga kärnvärden2: 
 

Säkerhet, Miljö, Kvalitet, Design och Spänning. 
 
Dessa är vad de påstår att du som kund ska uppleva tillsammans med Volvo som varumärke 
och deras produkter.  Dessa kärnvärden är vad jag skulle vilja beskriva som kommunikation 
till kunden om egenskaper deras produkter besitter och som deras varumärke representerar. 
Detta kan styrkas med Blythes (2005) förklaring om att detta sätt att marknadsföra, där inte 

                                                
2http://www.volvocars.com/intl/Pages/default.aspx 29.03.08 
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produkterna är i centrum handlar om att föra ut organisationens image och vad företaget står 
för. 
 
I de tidigare kursernas genomförda undersökningar har jag uppmärksammat att Volvos fem 
ledord inte alltid når fram till kunden. Deras TV-reklam skapade en kvalitets- och 
miljömedveten Volvokänsla.  Men när vi besökte en återförsäljare i Kalmar upplevde vi 
ingenting av den känsla eller den bild vi skapat oss av Volvo. Jag ska nu ta reda på om Volvo 
i Amerika använder sig utav en annan strategi än Volvo i Sverige. 
 
 

1.3 Problemformulering 
Starrin mfl (1991) menar att om man har för syfte att formulera en ny teori måste ett antal 
begrepp på något sätt relateras till varandra. Han nämner även att begreppet kan forma den 
viktiga brygga som förbinder data med teori. Med grund i vikten av kommunikation för 
företag på marknaden tillsammans med sinnesmarknadsförings ökande inverkan vill jag 
presentera ett nytt begrepp: 
 

Kommunikativa sinnesupplevelser 
 

Begreppet är ännu inte empiriskt undersökt inte heller ens nämnt eller diskuterat i litteraturen. 
Jag upptäckte att det saknades då jag sökte efter en teori för att förklara sambandet av hur 
företag i sin marknadskommunikation kan använda sig av upplevelser och 
sinnesmarknadsföring för att kommunicera ut vad deras varumärke står för.  
 
Min definition av begreppet grundar sig i hur kommunikation tillsammans med något av våra 
fem sinnen kan bilda upplevelser för kunden. Kommunikativa sinnesupplevelser kan 
appliceras på beskrivningar om vad och hur något kommuniceras, lika som hur det som 
uttryckts uppfattas av mottagarna. 
 
Jag uppfattar varumärkesskapande som ett kretslopp där kommunikativa sinnesupplevelser är 
en essentiell del. Företagens kommunikation innehåller symboler som kunden uppfattar 
kommunikativa sinnesupplevelser av, vilka sen färgar kundens uppfattning av företaget och 
varumärkets själ. Kundens uppfattning avspeglar sig sen i hur företagen väljer att framföra 
nästa markandsföringskampanj.  
 
Lindström (2005) snuddar in på vad jag söker efter med sitt begrepp �sensory branding� 
vilket skulle kunna översättas till �sinnesbaserat varumärkesskapande� men jag anser dock att 
hans modell inte fulländat diskuterar kommunikationens roll i samspelet med kunden. Därför 
har jag valt att se närmare på mitt nyfunna begrepp och analysera hur det kan appliceras på ett 
fall från verkligheten. Begreppet kommer i denna uppsats att användas i sammanhanget om 
hur Volvo skapar kommunikativa sinnesupplevelser i sin varumärkeskommunikation samt 
vad som kommuniceras. Det kommer även att appliceras på kundperspektivet då det beskriver 
hur individer uppfattar företags utsända kommunikation.  

 

1.4 Forskningsfråga 
Uppsatsens fokus kommer att ligga i vilka sinnesupplevelser Volvo väljer att kommunicera 
till samhället och hur detta genomförs. Utvalda delar av Volvos marknadskommunikation 
kommer att analyseras där stort fokus har lagts på det område där kunden interagerar med 
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företaget, exempelvis hos återförsäljarna.  Sedan har det mest centrala kanalerna i den externa 
kommunikationen analyserats, som TV-reklamen.   
 
Mitt mål är att se hur Volvo kommunicerar vad de står för � deras kärnvärden, och sedan se 
hur kunderna skulle definiera Volvo som varumärke.  Detta är vad Hultén, Broweus och Van 
Dijk (2008) namngett �varumärkets själ�. Begreppet skiljer sig enligt dem från andra 
definitioner om varumärken då detta inrymmer både företagets och individens perspektiv. 
Min forskning kommer därför att fokusera kring frågan: 
 

Hur kan begreppet kommunikativa sinnesupplevelser 
appliceras i ett företags varumärkesskapande? 

1.5 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera innehållet, budskapet och utformningen av Volvos 
marknadskommunikation i Nordamerika för att diskutera hur begreppet kommunikativa 
sinnesupplevelser framställer vad varumärket står för. Samtidigt ska jag undersöka hur 
individer som exponerats av Volvos markandskommunikation uppfattar den och hur de ser på 
Volvo som varumärke.  
 

1.6 Avgränsningar  
Jag har valt att begränsa mitt forskningsområde vilket gör det lättare för mig att koncentrera 
på uppsatsens syfte. Jag har valt att inte lägga för stor tyngd vid att undersöka hur 
marknadsföring generellt genomförs i Amerika, utan har valt ut vissa delar jag tyckt var 
relevant som baskunskap för att kunna förstår Volvos marknadskommunikation. Jag har även 
exkluderat all underökning av deras kommunikation till andra länder än Amerika och Sverige. 
Jag har inte möjligheten att analysera alla Volvos Tv-reklamer utan kommer att välja ut 
lämpliga Amerikanska TV-reklamer för år 2008. Jag kommer inte heller lägga fokus på hur 
sinnesupplevelser uppfattas av kroppen och hjärnan.  
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel vägleds läsaren genom forskningens tillvägagångssätt. En undersökningsplan 
presenteras som detaljerat beskriver de olika datainsamlingssätten vilka ligger till grund för 
uppsatsens empiri. Följer gör en redogörelse av hur underökningen gick till och dess 
trovärdighet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande beskrivning av vilka metoder som 
valts för att uppfylla uppsatsens syfte och finna svar på ställda frågeställningar.  
 
 

2.1 Forskningsstrategi 
Jag ska genomföra en analys av hur Volvo i Nordamerika i sin marknadskommunikation 
använder sig av kommunikativa sinnesupplevelser. Det ska bli speciellt intressant att 
analysera hur dessa kan appliceras i varumärkesbyggandet. Jag kommer även att undersöka 
marknadskommunikationen utifrån ett kundperspektiv. Undersökningen i Amerika kommer 
att genomföras mellan den 11 april 2008 till den 25 maj 2008. Sammanfattningsvis är det 
dessa frågeställningar jag kommer att arbeta utefter och söka svar på: 
 

• Hur arbetar Volvo med kommunikativa sinnesupplevelser för att kommunicera ut vad 
de står för? 

• Är potentiella kunder bekanta med Volvos kärnvärden?  
• Hur kommunicerar servicelandskapets design Volvos image? 

 
För att kunna genomföra denna undersökning bör jag basera den på en undersökningsplan där 
mitt tillvägagångssätt baserat på förhållandet mellan teori och praktik behandlas. När 
samhällsekonomisk och företagsekonomisk forskning bedrivs kan två olika metoder 
användas: kvalitativ och kvantitativ. Hur relationen mellan teori och forskning beskrivs i dessa 
metoder har fått namnen deduktiv och induktiv teori (Bryman och Bell, 2005). Kvalitativ 
forskning anses kunna ge en djupare kunskap i det undersökta området i motsatts till i 
användandet av kvantitativ metod. Ett sett att beskriva skillnaden mellan dem båda är att 
kvalitativ är mest inriktad på ord, medan kvantitativ inriktar sig mer på siffror enligt Bryman 
och Bell. 
 
Starrin & Svensson (1994) beskriver att skillnaderna mellan dem har att göra med 
mätprecisionen. De hävdar att data som ges en grov skattning är kvalitativa medan data som 
ges en precis skattning är kvantitativa. De grundar deras resonemang med att vilken metod 
man väljer bestäms i grunden av vilket område som ska det forskas i och vilket mål forskaren 
har, exempelvis lämpar sig ofta kvantitativ metod bättre i naturvetenskapen och kvalitativ i 
samhällskunskapen.  
 
Repstad tar upp flexibiliteten som en tydlig fördel med de kvalitativa studierna. Man kan 
under forskningens gång ändra fokus, och frågeställningar allt efter intressant fakta dyker upp. 
Även under intervjuer kan svaret på en fråga där leda in till en annan fråga viket är ett tydligt 
tecken på flexibilitet.  
 
Starrin & Svensson (1994) skriver en intressant diskussion kring människans subjektivitet och 
den kvalitativa metoden. De menar att kvalitativa metoder utgår från att det i vissa mänskliga 
upplevelser finns grundläggande egenskaper vars innehåll eller innebörd inte kan mätas eller 
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kvantifieras och inte heller beskrivas eller förklaras på samma sätt som �hård data� (något fast, 
tex. ett antal). Exempel på sådana upplevelser är förnimmelser av smak och lukt och livets 
alla känslor som glädje och kärlek. Innebörden av sådana känslor kan aldrig till fullo förstås 
av någon som aldrig upplevt dem.  
 
En människa som aldrig varit kär, brutit benet eller haft bra vänner kan aldrig förstå hur det 
känns att vara förälskad, känna smärtan av ett brutet ben eller den varma känslan av 
gemenskap i goda vänner sällskap. Både dessa upplevelser och synen av att �det står en bil på 
uppfarten� har en subjektiv, dvs. en rent kvalitativ, komponent. Den stora skillnaden mellan 
dem är dock att fenomenen kärlek, smärta och gemenskap inte kan existera utan ett 
upplevande subjekt, medan sakförhållandet �det står en bil på uppfarten� kan existera utan att 
någon upplever det. De hävdar att det är dessa upplevelser som gör människan unik i 
jämförelse mot andra levande varelser. Vanliga exempel på dessa upplevelser är färg, ton, 
smak, lukt och värme och de anses alltid vara subjektiva. Mot denna bakgrund menar de då att 
det kvalitativa betyder detsamma som det mänskliga.  
 
Med denna diskussion som grund faller det sig naturligt för mig att följa den kvalitativa 
metoden i min forskning. Jag ska behandla ett ämne som beskriver just subjektiva upplevelser 
genom de mänskliga sinnena vilket enligt Starrin & Svensson är precis vad det kvalitativa 
betyder.  

2.2 Kvalitativ metod 
Bryman och Bell (2005) förklarar att den kvalitativa forskningen försöker förstå den sociala 
verkligheten och har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och forskning Det finns 
enligt dem ett par olika sätt att som forskare förhålla sig med teori och forskning (eller empiri). 
Deduktiv teori representerar det vanligaste uppfattningen om hur förhållandet är uppbyggt. 
Där tar forskare sin grund i redan befintliga teorier och ger sig ut på fältet för att testa dessa. 
Patel & Davidson (2003) benämner detta arbetssätt som att man följer bevisandets väg och 
med hjälp av existerande teori skapar hypoteser som sedan empiriskt prövas. De hävdar att 
objektiviteten i forskningen kan stärkas i deduktiv arbetssätt just då utgångspunkten tas i 
redan befintlig teori. Det finns emellertid forskning där man inte strävar efter att följa det 
deduktiva förhållningssättet.  
 
Vissa forskare föredrar att uppfatta sambandet mellan teori och empiri som i huvudsak något 
induktivt.  Bryman och Bell (2005) menar att det i den induktiva teorin är teorin resultatet av 
forskningen. Alltså i den induktiva processen dras generaliserbara slutsatser med underlag av 
empiri. Patel & Davidson (2003) kallar detta att forskaren följer upptäckandets väg. Forskaren 
kan då studera objektet utan att först ha förankrat underökningen i någon redan existerande 
teori. Målet är att efter ha samlat in information i form av empiri formulera en teori.  
 
Risken i det induktiva angreppssättet ligger i att forskaren inte har någon fast grund och inte 
heller vet något om teorins räckvidd och generaliserbarhet då den baserat på empiri som är 
typiskt för en speciell situation, plats, tid och grupp människor.  Om en forskare väljer 
upptäckandets väg betyder inte det att han eller hon arbetar helt förutsättningslöst. Även den 
induktivt arbetande forskaren har egna idéer, föreställningar och bakgrund som ofrånkomligt 
kommer att färga det arbetssätt och den teori som genereras.  
 
Patel & Davidson (2003) tar upp ett annat sätt att se på sambandet mellan teori och empiri. De 
kallar det Abduktion och beskriver det som en process som innehåller en kombination av 
deduktiv och induktiv teori. Abduktion innebär att man utifrån ett enskilt fall formulerar ett 
hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, dvs. ett förslag till en teoretiskt djupstruktur. 
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Detta första steg ses som ett induktivt angreppssätt medan i det andra steget där hypotesen 
prövas arbetar forskaren deduktivt. Det abduktiva arbetssättet har den fördelen att det inte 
låser forskaren lika mycket som kan bli fallet om man arbetar strikt deduktivt eller induktivt. 
Å andra sidan finns uppenbara risker med att arbeta abduktivt. Forskaren kan omedvetet välja 
studieobjekt efter tidigare erfarenheter och formulera en hypotetisk teori som utesluter 
alternativa tolkningar och blir för närsynt till sin omgivning.  
 
Bryman och Bell (2005) nämner att forskare som väljer det induktiva arbetssättet ofta arbetar 
med teoribildning på empirisk grund. Detta sätt utvecklades först av Glaser & Strauss 1967 
och har getts namnet Grounded Theory. Bryman och Bell hävdar sammanfattningsvis att alla 
dessa strategier bör ses som tendenser och inte som uttryck av någon entydig distinktion som 
alltid gäller. 
 
Efter att ha gått igenom alla olika arbetssätts styrkor och svagheter och vägt dem mot mitt 
syfte med uppsatsen har jag beslutat att använda mig av den induktiva ansatsen. Jag har inte 
för avsikt att testa en redan existerande teori för att sedan sätta upp hypoteser och se om teorin 
håller i verkligheten. Mitt syfte är att analysera hur Volvo arbetar med kommunikativa 
sinnesupplevelser i sin marknadsföring och just det begreppet finns inte idag testat i någon 
teori. Därför har jag för avsikt att med en fallstudie bygga en bas för hur kommunikativa 
sinnesupplevelser kan användas. Med detta som grund hävdar jag att den induktiva ansatsen 
är ett bra angreppssätt för teorigenerering baserat på mitt syfte som även ger möjlighet till och 
begreppsutveckling. 
 

2.3 Forskningsdesign 
Inom den kvalitativa forskningen finns det ett flertal olika metoder för att samla in relevant 
information i form av empiri. Enligt Bryman och Bell (2005) utgör de viktigaste metoderna; 
deltagande observationer, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserad analys och 
analys av texter och dokument. Bilden av de mycket olikartade metoder och källor som ingår 
blir något mer komplicerad då forskare ofta använder sig av flera olika metoder i en och 
samma underökning.  
 
Alla dessa metoder ovan är enligt Befring (1994) sätt att samla in primärdata på. All insamlad 
data som syftar till att bilda analysunderlag till undersökningen går under det namnet. Man 
kan också välja att använda redan insamlad data: sekundärdata, exempelvis offentlig statistik, 
dataarkiv och andra forskares resultat. Här måste man dock vara försiktig och kritiskt granska 
innehållet och resultatets syfte för att inte få med svaga eller felaktiga källor. Webb (2002) 
menar att sekundärdata kan vara bra att börja med, för att få en bra bild va vad inom området 
det redan finns forskning kring. Han anser att det främst ska användas som ett hjälpmedel då 
det kan vara svårt att finna alla svar i gammal data.  
 
Jag har för avsikt att främst använda mig av primärdata med hjälp av de tre insamlings-
metoderna; observationer, intervjuer och fokusgrupp. Kvalitativa intervjuer kommer att äga 
rum i Nordamerika på telefon till marknadsföringsansvariga hos Volvo centralt. Jag har i 
tidigare forskning använt mig av observation hos Volvoåterförsäljare i Sverige och tänker 
genomföra en liknande, med djupare studie i Amerika. Jag kommer även att analysera extern 
marknadskommunikation främst i form av reklamfilmer sända i Amerika. För att se hur de 
kommunikativa sinnesupplevelser som Volvo kommunicerar uppfattas ska jag sammansätta 
en grupp människor för diskussion i en fokusgrupp. Jag kommer att använda mig av tre 
kvalitativa metor vilka presenteras nedan. 
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2.3.1 Intervjuer 
Svensson & Starrin (1996) beskriver en intervju som en unik social interaktion som innefattar 
en förhandling av sociala roller och referensramar mellan i första hand främlingar. Detta är 
enligt mig en bra definition på vad en intervju egentligen är, för precis som dem sen beskriver 
förekommer egentligen inga intervjuer mellan personer som verkligen känner varandra. 
Bryman och Bell (2005) beskriver kvalitativa intervjuer som mer ostrukturerade än 
kvantitativa och att de också läggs mer tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och 
synsätt. I kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, 
eftersom det ger kunskap om vad intervjupersonen anser är relevant och viktigt. Intervjuaren 
behöver inte följa ett fast schema med frågor utan kan utveckla frågor allt efter intervjun 
pågår för att få fylliga och detaljerade svar. Som en följd av detta tenterar kvalitativa 
intervjuer att vara mer flexibla och följsamma efter den inriktning som intervjupersonens svar 
går i. Svensson & Starrin (1996) beskriver att syftet med denna typ av intervju är att upptäcka 
okända egenskaper och lista ut innebörden utav dem.  
 
Denzin & Lincoln (1998) påstår att ställa frågor och få svar är mycket svårare än det ser ut. 
De menar att det talade och skrivna ordet alltid innehåller en viss mängd av otydlighet, 
oberoende av hur mycket vi än försöker tyda frågorna och tolka resultatet. Trotts detta är 
intervjuer en av de mest använda metoder för att förstå människan och dess beteenden. De 
fortsätter diskussionen med att beskriva att kvalitativa intervjuer kan ta många former. Den 
vanligaste är där båda parter sitter ned och diskuterar ansikte mot ansikte, men de kan även ta 
formen av gruppdiskussioner, mailfrågor eller telefonintervjuer. Denzin & Lincoln (1998) 
beskriver vidare att intervjuerna kan äga rum under ett tillfälle eller ett flertal, ta fem minuter 
eller upp till flera timmar.   
 
Kvalitativa intervjuer kan som vi ser variera kraftigt i upplägg och utförande. Enligt Bryman 
och Bell (2005) är de två viktigaste formerna av kvalitativa intervjuer ostrukturerade och 
semi-strukturerade. Den ostrukturerade intervjun är den mest flexibla. Där har forskaren bara 
förberett lite lösa teman som kan beröras under intervjun men utöver det är det helt upp till 
den intervjuade vart samtalet går. Denna sort av metod kan jämföras med ett vanligt samtal 
mellan två parter i stället för en intervju där en person frågar och en svarar. 
 
I en semi-strukturerad intervju har forskaren ofta en intervjuguide, en lista över förhållandevis 
specifika ämnen som önskas beröras. Intervjupersonen har även här stor frihet att utforma 
svaren på sitt eget sätt. Frågorna behöver inte komma i någon kronologisk ordning utan kan 
flyta på naturligt och även hjälpa till att skapa följdfrågor. Repstad (1999) beskriver att den 
kvalitativa intervjun bör vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. Även en flexibel 
och ledig intervju kräver grundlig planering av vilka teman som ska beröras. På detta viset 
menar han att intervjun kan slippa drunkna i irrelevant prat. 
 
Ryen (2004) säger att det svåraste är inte att samla data, utan att bli av med dem. Hon menar 
att om man samlat in allt för mycket material kan det bli en aning komplicerat att sedan göra 
en systematisk analys av det hela. Analysprocessen är dessutom en förvirrad, tidskrävande, 
icke-linjär och kreativ process med plats för mycket tvivel. Denna process ska sen bringa 
ordning, struktur och mening åt all insamlade fakta. Därför är det viktigt att redan från början 
bestämma sig vad som ska smalas in och hur. Även hur det ska lagras, så det lätt kan 
användas är viktigt att tänka på.  
 
Både Bryman och Bell (2005) och Repstad (1999), utöver Ryen (2004) tar upp det faktum att 
en bandspelare kan vara ett bra verktyg vid intervjuer. Ibland kan det vara svårt att minnas allt 
en eller flera intervjuade har sagt och då kan det lätt bli problem i underökningens pålitlighet. 
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Därför rekommenderas att spela in intervjun, vilket jag har för avsikt att göra med mina 
intervjuer.  

2.3.2 Observationer 
Befring (1994) beskriver att i observationer använder forskaren sig själv som mätinstrument 
genom att titta, lyssna, känna, uppleva och registrera sina intryck. Observationer innebär att 
studera fenomen på ett så systematiskt för att få tag på valida och reliabla data.  Enligt 
Halvorsen (1992) kan observationer utföras i arrangerade laboratorieundersökningar men de 
sker vanligtvis ute på fältet, i verkligheten. Han nämner även att en observation kan vara både 
öppen eller dold och beskriver att i den sistnämnda vet inte de observerade om att de är 
föremål för en undersökning. Jag har i tidigare undersökningar genomfört dolda observationer 
ute på fältet, hos en återförsäljare i Sverige med gott resultat och har därför avsikten att 
använda den metoden även i Amerika. 
 
Halvorsen beskriver vidare att forskaren själv kan vara deltagande eller icke-deltagande. Är 
forskaren deltagande spelar han/hon aktivt en roll som medlem av den sociala miljö som ska 
studeras och deltar i interaktionen med medlemmarna i miljön. I undersökningen i Sverige 
förde vi samtal med försäljarna som ett led i observationen och för att skapa en interaktion för 
att se hur de bemötte oss i rollen som kunder.  
 
Jag anser att återförsäljarna är en viktig om inte den viktigaste länken i kedjan av 
kommunikation som påverkar hur kunden upplever varumärket. Detta påstående styrker jag 
med Schmitts (2003) diskussion kring kundinteraktion där han säger att öga mot öga mötet 
mellan kund och säljare kan vara ett av de mest kritiska i ett företags organisation då det är 
ofta där i sanningens ögonblick köpet blir av eller ej. Jag anser därför att en undersökning hos 
en återförsäljare ligger väl i linje med uppsatsens syfte och att en dold observation är den 
bästa metoden för att kunna finna trovärdig fakta.   
 
Jag tillsammans med ett sällskap kommer att genomföra en aktivt deltagande observation hos 
en Volvoåterförsäljare varvid där helt enkelt agera kunder. Avsikten är att se hur 
kundbemötande hanteras och att undersöka butikens inre och yttre. Mitt syfte är att undersöka 
vilka kommunikativa sinnesupplevelser Volvo förmedlar till kunden och med en dold 
observationerna har jag möjligheten att se hur de följs upp av återförsäljarna.  
 
Befring (1994) påpekar att eftersom forskaren använder sig själv som mätinstrument är det 
särskilt viktigt att vara medveten om felfaktorer, förväntningar och förutfattade meningar som 
kan påverka objektiviteten i de registreringar som görs. Jag har tagit detta till mig och är 
medveten om att det är vanligt att skapa sig förväntningar innan en upplevelse.  
 
I den tidigare undersökningen hos Volvo i Sverige hade vi i gruppen en ganska tydlig 
schablonbild av vad som skulle ske på plats med framfusiga försäljare och mycket kunder. 
Verkligheten stämde dock inte alls överens med våra förväntningar och jag lärde mig då att 
mina fördomar inte får påverkar hur jag ser på verkligheten när jag själv är mätinstrumentet. 
Jag är medveten om att mina tidigare upplevelser och min bakgrund alltid kommer att färga 
synen på händelseförloppen runt om kring mig, jag ser dock detta som en naturlig del av livet 
och något varje forskare alltid bär med sig.   

2.3.3 Fokusgrupp 
Bryman och Bell (2005) benämner fokusgrupper som intervjuer med flera personer (ca 4-10) 
samtidigt där ett specifikt ämne diskuteras. Enligt Halvorsen (1992) är gruppdiskussioner eller 
fokusgrupper en metod som kan användas för att få fram kollektiva åsikter, dolda 
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inställningar eller när man vill belysa i vilken kontext som åsikter bildas. Han nämner även att 
en viktig fördel med fokusgrupper är att deltagarna både kan säga emot varandra och 
komplettera varandra.  
 
Bryman och Bell (2005) menar att tekniken möjliggör för forskaren att förstå varför 
människor tycker som de gör. Detta kan besvaras i en vanlig intervju också men här ges 
möjligheten för deltagarna att utforska varandras skäl till att vara av en viss åsikt. Här kan 
deltagarna argumentera och ifrågasätta varandras åsikter. Detta kan många gånger bli både 
mer intressant och mer givande än en vanlig intervju. Författarna hävdar även att detta är en 
bra metod för att få fram många olika åsikter i en viss fråga.  
 
För att diskussionen inte ska tappa fokus finns en moderator närvarande för att kunna styra 
diskussionen vid behov. Moderatorn ska inte styra gruppen utan mer hjälpa till om 
diskussionen svävar i väg från ämnet eller om den börjar tyna bort, då kan moderatorn kliva in 
och introducera en ny frågeställning som gruppen kan spinna vidare på.  
 
Bryman och Bell diskuterar vem som ska bjudas in till en fokusgrupp och vem som kanske 
bör uteslutas. De säger att vissa forskare väljer att utesluta personer som känner varandra sen 
innan på grund av existerande samspelsmönster, medan andra anser detta som en fördel då det 
kan kännas lättare att diskutera sina åsikter ibland vänner. De hävdar att vilka man bjuder in 
beror på syftet med undersökningen. 
 
Till fokusgruppen har jag valt att bjuda in ett antal personer för att diskutera Volvos 
marknadskommunikation för att kunna få en bild av hur den uppfattas av potentiella kunder. 
Jag kommer att beskriva delar av mitt syfte med mötet men jag kommer inte att detaljerat 
beskriva syftet med uppsatsen då jag anser att det skulle kunna färga gästernas åsikter. Innan 
diskussionen kommer jag att visa ett par reklamfilmer för att sedan lägga ut öppna 
frågeställningar till diskussion.  
 
Med bas i uppsatsens syfte har jag valt att bjuda in vuxna människor i stället för exempelvis 
studenter då jag anser att de är en bättre träff i målgruppen Volvo försöker nå till i sin 
kommunikation. Alla sex känner varandra mer eller mindre väl då de alla bor i samma område 
(Coon Rapids, en förort till Minneapolis). I staten finns bara tre Volvoåterförsäljare och alla 
befinner sig i de större städerna Minneapolis och St. Paul. Jag valde därför individer som 
besöker de större städerna mer frekvent över de individer som bor i Bemidji, fyra timmar 
därifrån i där största delen av uppsatsen är skriven. 
 
Jag har valt att själv vara moderator till fokusgruppen då jag anser att min kunskap inom är 
den mest uttömmande. Jag har tidigare erfarenhet av fokusgruppsdiskussioner då jag både 
agerat deltagare och ansvarig för dem vid olika tillfällen. Jag vet att trovärdigheten i den 
insamlade datan kan ifrågasättas då jag skulle kunna styra diskussionen i den väg som passar 
mitt arbete men detta är inte något jag har för avsikt att göra. Jag genomför denna 
gruppdiskussion med avsikt att se hur individer som exponeras för Volvos kommunikation 
uppfattar den, inte för att få dem att uppfatta den som jag själv gör.  

2.4 Genomförande 
Enligt Repstad (1999) är det bra i kvalitativ forskning att forskaren har ett nära och direkt 
förhållande till den miljö som studeras. Mitt syfte är att beskriva situationen i Nordamerika 
och därför kommer med fördel stora delar av min forskning att utspela sig på plats. Min 
undersökning kommer att äga rum i delstaten Minnesota i nordvästra Amerika. Minnesota är 
en av de delstater som efter inbördeskriget flest svenskar emigrerade till. Vi kan se spår idag 
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efter det då år 2005 75 procent av invånarna härstammade från européer3. Att staten har starkt 
svenskt påbrå är speciellt intressant då jag ska undersöka bilden av just ett svenskt varumärke.  
 
Jag kommer att ha möjlighet att besöka Volvoåterförsäljare i den största staden i staten, 
Minneapolis. Totalt bor det ca fem miljoner människor i Minnesota och Minneapolis är 
statens största stad invånarmässigt med ca 60 procent av statens invånare4. Jag kommer även 
ha möjlighet att tala med människor från olika delar av staten i olika åldersgrupper för att få 
en bred bild av hur varumärket Volvo uppfattas. 
 
Jag har valt att inkludera en analys av hur situationen ser ut hos de amerikanska 
återförsäljarna då jag anser att det är en mycket viktig kommunikations kanal (om inte den 
viktigaste) då det är där på plats kunden bestämmer om budskapet gått in, om bilen har de 
önskade egenskaperna, om personalen var tillräckligt serviceinriktad så att själva köpet kan 
genomföras. Det är där i sanningens ögonblick beslutet tas. I tidigare undersökning hos en 
svensk återförsäljare fann vi stora brister i kommunikationens sista led.  Förbryllande då all 
kommunikation de sänt ut till kunderna så här lång har fått dem att ta steget och besöka 
återförsäljaren men att de här snubblar på mållinjen.  
 
Nedan följer en sammanfattande beskrivning av vad jag ska undersöka och med vilken metod. 

• Få en förståelse av den amerikanska kommunikationskulturen genom att uppleva den 
på plats. 

• Intervjua marknadsföringsansvariga på Volvo i Nordamerika för att få en bild av hur 
de anser sig kommunicera vad deras varumärke står för. 

• Observationer hos återförsäljare för att se hur de kommunicerar sinnesupplevelser och 
hur kundbemötande bidrar till varumärkesupplevelsen. 

• Genomföra en fokusgrupp för att se hur individer uppfattar de kommunicerade 
sinnesupplevelserna genom extern marknadsföring.  

2.5 Det praktiska 
Uppsatsens forskningsfråga är att undersöka hur kommunikativa sinnesupplevelser kan 
användas i företags varumärkesskapande. Jag valde därför att fokusera på ett företag och 
genomföra en fallstudie av Volvos marknadskommunikation. I mitt forskningsarbete har jag 
mig av tre kvalitativa metoder för att samla in primärdata: 
 

• Intervju med John Maloney Vice president för Volvos marknadskommunikation 
Nordamerika 

• Deltagande observation hos Kjell Bergs Borton Volvo i Minneapolis 
• Fokusgrupp med sju vuxna personer diskuterande reklamfilmer från Volvo 

 
Resultatet har sammanställts i kapitel 4 där jag har valt att presentera en flytande diskussion 
med resultat från intervju, fokusgrupp samt en analys av Volvos marknadskommunikation. 
Kapitlet är utformat från Volvos varumärke och hur det uppfattas av potentiella kunder. 
Tyngd är lagd vid individers uppfattning av TV-reklamer men även andra alternativa vägar 
behandlas. Analyser är baserade på den presenterade teoretiska basen samt en begreppsmodell 
över kommunikativa sinnesupplevelser roll i varumärkesskapande. Resultaten är tolkade 
utefter de befintliga fakta om marknadskommunikation, upplevelse �och 

                                                
3 http://factfinder.census.gov/servlet/ADPTable?_bm=y&-qr_name=ACS_2005_EST_G00_DP2&-
geo_id=04000US27&-ds_name=ACS_2005_EST_G00_&-_lang=en&-redoLog=false 29.03.08 
4 http://www.census.gov/population/cen2000/phc-t29/tab03a.pdf 03.04.08 
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sinnesmarknadsföring samt varumärken och dess själ. Observationen är analyserad utifrån 
Bitners (1999) resonemang om servicelandskapets betydelse i kommunikationen.  

2.6 Studiens trovärdighet 
Bryman och Bell (2005) föreslår att kvalitativa studier ska bedömas efter andra kriterier än 
den kvantitativa. De menar att begreppen trovärdighet och äkthet överensstämmer bättre den 
för kvalitativa metoden.  
 
Trovärdigheten beskrivs av tillförlitligheten det vill säga om man utfört forskningen i linje de 
regler som finns för metoden. Överförbarhet är ett annat begrepp vilket behandlar huruvida 
uppsatsens resultat går att applicera i andra situationer än den undersökt. Då kvalitativ 
forskning ofta fokuserar på det kontextuella unika kan detta vara svårt att uppnå men 
författarna hävdar dock att forskaren ska försöka redogöra fylliga detaljer i det studerade 
objektet.  
 
Pålitlighet är det tredje attributet vilket beskriver en studies trovärdighet, här arbetar man 
utefter att studien skall ha en fullständig problemformulering och metod för att finna 
information till frågeställningarna. Trovärdighetens sista beskrivning visas i ett försök att 
styrka och konfirmera forskarens objektivitet i arbetet. Författarna hävdar även att 
forskningens äkthet skall bevisas genom att besvara frågorna, ger undersökningen en rättvis 
bild av verkligheten och kan den hjälpa de inblandade?  
 
Jag anser att denna uppsats är trovärdig då jag har visat på tillförlitlighet och följt de riktlinjer 
som den kvalitativa metoden har. Jag har även utformat en modell viken kan överföras på 
andra organisationer än Volvos marknadskommunikation. Då min handledare har gått över de 
metoder jag valt för att genomföra underökningen och godkänt dem anser jag forskningen kan 
ses som pålitlig. När det kommer till min objektivitet kan jag bara hävda att jag gjort mitt 
bästa med att vara opartiskt genom att inte ställa ledande frågor till intervjupersoner eller till 
fokusgruppen, samt genom att inte omarbeta data vilket var avsedd till annat syfte.   
 
Sammanfattande anser jag att uppsatsen ger en rättvis bild av verkligheten då jag undersökt 
den från fler olika perspektiv för att kunna beskriva begreppet utifrån olika fokus. Volvo kan 
ha användning för denna information, speciellt om de vill tänka över situationen i 
servicelandskapet. Dock är uppsatsen självklart begränsad och detta skall inte ses som en 
uttömmande analys av Volvos hela marknadskommunikation eller som en fullständig studie i 
det nya begreppet kommunikativa sinnesupplevelser.  



 19

3. Teoretisk bas 
 
 
Halvorsen (2005) beskriver att syftet med teorier är att styra inriktningen på vårt 
forskningsintresse, se till att vi närmar oss empirin på ett visst sätt och de kan vara ett stöd i 
våra analyser och tolkningar av vårt material. Då det inte finns någon teori genererad för 
mitt nyfunna begrepp har jag valt att bygga en teoretisk ram på närliggande begrepp. I basen 
har jag valt att visa teorier gällande marknadskommunikation och traditionell 
marknadsföring. Jag har sedan valt att utveckla med flera nytänkande perspektiv i 
marknadsföringen där påverkan genom upplevelser, sinnen och servicelandskapet diskuteras 
Mitt syfte med uppsatsen är att analysera kommunikativa sinnesupplevelsers roll i Volvos 
varumärkesbyggande därför anser jag det relevant att diskutera teorier gällande varumärken 
och hur våra sinnen kan påverka upplevelsen av varumärken. 
 

3.1 Vad är marknadskommunikation?  
För att framställa en bas till begreppet kommunikativa sinnesupplevelser är en detaljerad 
beskrivning av nära relaterade begrepp på sin plats. Begreppet kan appliceras som en del av 
de breda begreppen marknadsföring och vidare ned till marknadskommunikation. Därför 
anser jag att begreppet enbart kommer till sin rätt om grunden baseras på just kommunikation 
och den traditionella synen på marknadsföring.  
 
Blythe (2006) definierar marknadskommunikation som en aldrig stillastående process. 
Företag kommunicerar ständigt ut till sina kunder genom alla tänkbara media. Nya teorier, 
nya teknologier, kulturella skillnader och förändringar allt kombinerat skapar en dynamisk 
miljö där marknadsförare försöker göra allt för att deras budskap ska nå fram till målgruppen.  
 
Marconi (2005) beskriver att en marknadsföringskampanj inte bara bör innehålla vad 
företaget vill säga utan även reflektera känslor och kulturen målgruppen relaterar till. Viktigt 
att ta med i beräkningen är då att kulturer kan varierar inte bara mellan länder utan även 
mellan städer, stadsdelar och umgängeskretsar. 
 
Blythe (2006) beskriver en kommunikationsmodell baserad av arbete utfört av Schramm 
(1948,1971) vilken bygger på att människor inte har någon telepatisk (bevisad) förmåga och 
därför måste alla budskap i kommunikationen översättas till symboler som överför 
meddelandet till mottagaren.  
 
Detta betyder att företaget eller personen som utfärdade meddelandet måste först omvandla 
budskapet till symboler vilka kan förstås av mottagaren, och efter detta måste mottagaren 
avkoda meddelandet för att få fram det riktiga budskapet. För att denna process ska lyckas 
måste både sändare och mottagare ha samma förståelse av symbolernas mening, de måste dela 
en gemensam uppfattning av upplevelser. De båda parternas erfarenheter och upplevelser 
måste åtminstone överlappa i att de talar samma språk.     
 
Men om kommunikation var så enkelt skulle ju varje företag nå ut med sin reklam, men nu ser 
inte verkligheten lika okomplicerad ut. Runt omkring oss finns ett ständigt oväsen, ett brus av 
störningar. Detta oväsen i form av exempelvis: barn som stjäl uppmärksamheten, bilar i 
trafiken, eller nära och kära som talar till än under reklampauser är alla påverkande faktorer i 
frågan om budskapet ska nå fram till mottagaren. Denna modell är enligt Blythe en lite väl 
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förenklad bild av hur kommunikation uppfattas och han menar att om mottagaren kan uppfatta 
kommunikationen måste han eller hon även bearbeta den mottagna informationen. Författaren 
väljer därför att beskriva en bearbetningsprocessmodell av McGuire (1976) för att ytterligare 
visa på komplexiteten i konsten att få kunderna att uppfatta meddelandet. 
___________________________________________________________________________ 
Figur 3.1 McGuire�s information processing model 
___________________________________________________________________________ 
 
Steg   Förklaring 
Exponering Kunden ska inte bara se eller höra budskapet utan måste även 

uppleva det på något sätt.   
Uppmärksamhet Kunden måste uppfatta meddelandet. 
 
Förståelse  Kunden måste förstå budskapet. 
 
Godkännande Meddelandet måste absorberas in i kundens livsstil. 
 
Kvarhålla  Meddelandet blir kvar i kundens långtidsminne. 
___________________________________________________________________________ 
Källa: Blythe (2006) sid. 12. 
___________________________________________________________________________ 
 
McGuire�s modell visar på att marknadskommunikation handlar om mycket mer än att 
placera så många reklamannonser på så många ställen som möjligt. Meddelandet måste platsa 
in i kundens existerande tankemönster och livsstil. Komplikationer kan dock uppstå när det 
kommer till hur mottagliga kunderna är för meddelandet. Vissa människor tar emot och 
bearbetar information främst genom synen, andra genom hörseln, och några genom känsel. 
Marconi (2005) påpekar att vid skapandet av marknadskommunikation måste det faktum att 
både den som sänder meddelandet och den som tar emot det förväntas vara mottaglig för 
informationen, presentationen och löftet tas i beaktning. Han understryker att hela processen 
handlar om timing. 
 
Enligt Blythe (2006) finns det tre huvudelement för att attrahera uppmärksamhet i reklam: 
bilden, varumärket och texten. Generellt har bilden störst genomslagskraft, texten fångar 
uppmärksamhet beroende på sin storlek och sitt innehåll, och varumärket själv överför 
uppmärksamhet till de andra elementen.  Blythe diskuterar vidare vad som påverkar kunder i 
kommunikationsprocessen och påpekar att hur kunden är involverad med varumärket och 
kommunikationen påverkar.  
 
Som framgick av McGuires modell ovan räcker det inte med att se eller höra budskapet utan 
det måste även upplevas på något sätt för att stanna kvar i vårt medvetande. Är kunden 
involverad är det lättare att skapa en upplevelse där kunden kan skapa en relation till 
produkten och varumärket. Men involvering skapar även hindret av selektiv gallring där 
kunden avfärdar information som inte är av relevans eller som hamnar i konflikt med redan 
existerande idéer. Det är så mycket som pågår omkring oss hela tiden och därför väljer vi bara 
att ta in det som är mest intressant. Min tolkning är att marknadskommunikation handlar om 
just detta, att försöka nå fram med ett budskap som sen kunden ska ha tid, intresse och lust att 
ta emot och bearbeta. 
 
Kommunikationen når ju dock inte alltid hela vägen fram vilket kan bero på oväsen som i den 
klassiska kommunikationsmodellen, eller på någon form av misskommunikation. Det finns en 
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mängd olika sätt ett meddelande kan tolkas och uppfattas på, därför är det otroligt viktigt att 
båda parter talar samma språk, det vill säga vad sändaren menar är det samma som 
mottagaren uppfattar.  

3.2 Den traditionella synen 
För att kommunicera ut sitt budskap till marknaden använde företag sig förr i stort sätt bara av 
traditionell marknadsföring. Idag ser situationen lite annorlunda ut. Men som en vis man en 
gång sa: för att förstå framtiden måste vi förstå historien. Därför har jag valt att börja från 
början med att beskriva hur den traditionella marknadsföringen används och författares syn på 
den idag.  
 
Schmitt (1999) sammanfattar den traditionella marknadsföringen som egenskap � och � fördel 
baserad. Principerna och koncepten i traditionell marknadsföring beskriver miljön kring 
produkten, kundernas beteende, och den konkurrerande aktiviteten på marknaden. De används 
för att utveckla nya produkter, planera för sortiment och varumärken, formge 
marknadskommunikation och svara mot konkurrerande verksamheter.   
 
Schmitt påstår att den traditionella marknadsföringen grund ligger i fokuseringen kring 
funktionella egenskaper och fördelar. Att synen på konkurrensen är mycket närsynt och ser 
exempelvis Mc Donalds enda konkurrent som Burger King. En värld där dessutom kunden 
ses som en rent rationell varelse som väger varje beslut noggrant och eftertänksamt. Där 
dessutom alla marknadsföringsbeslut för nya produkter eller uppgraderingar är baserade på 
frågeformulär eller verbala konversationer.  (ibid. Sid. 29). 
 
Schmitt hävdar att det traditionella perspektivet är ett odugligt för att inte säga värdelöst sätt 
att se på marknadsföring på 2000- talet i den civiliserade västvärlden. Han ställer frågan, 
vilken kund väger alla rationella och funktionella fördelar mot nackdelar noggrant innan köp? 
Mitt svar är, förmodligen dem som ska köpa ett hus eller lägenhet men kanske inte dem som 
känner för att testa en ny smak på mjukost till frukostfrallan eller en ny sötsak till 
lördagsgodiset.  Människor är inte strikt rationella utan vi styrs även av våra känslor, vårt 
humör och vår sinnesstämning (ibid. Sid. 17).  
 
Schmitt påpekar även hur enfaldig närsynthet i konkurrensen ger en skev bild av verkligheten. 
Att Mc Donalds bara skulle se Burger King som konkurrent är en smula befängt. Självfallet 
bör de räkna in den lokala korvkiosken, stans pizzeria och det nyöppnade Starbucks också. 
Författaren uttrycker att det finns delar i den traditionella synen som kan vara värt att bevara 
exempelvis segmentering, målsättning och användandet av strategiska koncept. Men så 
kommer det dåliga, det inpräntade egenskap och fördels perspektivet med sitt analytiska 
fokus; en mani för mätningsprecision; göra saker rätt istället för att göra rätt saker; och en 
närsynthet på sin omgivning. Schmitt hävdar att den traditionella marknadsföringen har 
missat något essentiellt. Tiderna förändras. Framtiden är idag. (ibid. Sid. 31). 
 

3.2.1 Kommunikation och vår kultur 
Berger (2004) och flera med honom påstår att det är svårt att mäta resultatet av en 
marknadsföringskampanj på TV eller i press. Trotts detta är många övertygade om att det har 
en effekt och företags miljardbelopp nedplöjt i ämnet visar inte heller motsatsen. Enligt 
Berger har dagens 65-åriga amerikan sett över 2 miljoner TV-reklamer genom livet (!) Med 
den statistiken är det inte svårt att förstå författarens idé att reklam och 
marknadskommunikation är en av många påverkande faktorer till vår ekonomi och till att 
skapa vår kultur. 
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Författarna påstår att allt detta mediebrus skapar en stor produktmedvetenhet och att folk är 
mer medvetna om vilka produkter som finns på marknaden än kulturellt intellektuella med 
kunskap i musik, teater, konst eller litteratur.  Berger menar även att vi lär om livet genom allt 
vi utsätts för och all reklam i TV, radio och press lär oss på så sätt om vår kultur. (Ibid. sid. 
57) 
 
Lindström (2005) berättar för oss att reklamen har under de senaste åren fått oss kunder 
visuellt sofistikerade genom att se till att vi alltid är optimal visuell tillfredställda. Hela vår 
uppfattning av världen är uppbyggd på vad våra sinnen talar om för oss. Han beskriver hur 
tillverkare sen använder sig av vår uppfattning av världen och våra känslor med ett exempel 
av hur en härlig solig vårdag har en viss känsla med sig som tillverkare sen paketerar på 
flaska och säljer i form av diskmedel eller toalettrengöring.    
 
Berger förklarar att reklamen talar om för oss vad som är �inne� och �coolt� just nu men jag 
skulle vilja ta steget ännu längre och påstå att vi svarar på den kommunikationen med att köpa 
de produkterna och för på så sätt budskapet vidare till vår omgivning genom att uttrycka våra 
livsstilsval i form av kläder, frisyrer och bilar. Berger diskuterar vidare att vi är mer upptagna 
idag än förut. Vuxna spenderar inte längre lika mycket tid framför TV:n och de är inte heller 
lika intresserade av att läsa skyltar, annonser eller annan reklam med påträngande köpbudskap. 

3.3 Att skapa värde i ett varumärke  
Marconi (2005) hävdar även att det var redan på 50-talet det först visades upp 
forskningsresultat på att kunder valde att betala mer för en produkt med ett känt varumärke, 
än för dem utan � även om de var av samma kvalitet, smak och utseende. Frågan är, hur 
kommer det sig? 
 
Varumärkesskapande eller den engelska varianten �branding� är enligt Blythe (2006) en 
process där värde ges till produkten i form av dess förpackning, varumärke, marknadsföring 
och positionering. Jones & Slater (2003) hävdar att det främsta redskapet för att bygga ett 
starkt varumärke är just genom marknadskommunikation. Varumärkesskapande är vanligtvis 
en långsiktig process, ofta uppbyggd på kortsiktiga försäljningsökande reklamer.  Varumärkes 
image byggs upp från lanseringsdagen och påverkas direkt av all kommunikation företaget 
genererar för dess produkter. Men för att förstå hur man kan skapa värde i ett varumärke bör 
vi först veta historien om hur varumärkena kom till.  

3.3.1 En tillbakablick 
Enligt Jones & Slater (2003) utvecklades varumärken från den tidiga variationen där märket 
skyddade uppfinnarens patent. De tidigaste märkena började växa redan över hundra år sen 
och utvecklade ett system byggt på tillit utöver den legala delen då kunder som köpte 
märkesvaror visste att varan höll god kvalitet var den än inhandlades. Varumärkena gav även 
tillverkarna chansen att tydligt differentiera sig från andra konkurrenter.   
 
Lindström (2005) menar att varumärkesbyggande kommer i framtiden att gå från tvåsensor 
till multisensor. Det startade på 50-talet med Unique Selling Proposition (USP) där de fysiska 
produkterna var i centrum.  Vidare in på 60-talet utvecklades Emotional Selling Proposition 
(ESP) och de båda skildes framför allt genom hur de senare värdet genererade känslor hos 
kunden.  
 
Historien går vidare med Organizational Selling Proposition (OSP) där Lindström (2006) 
beskriver hur organisationen bakom varumärket säljer sig själv som varumärke, ett klassiskt 
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exempel där är Nike. Efter det kom en tid där varumärket var starkare än produkten själv, 
Brand Selling Proposition (BSP) där kan vi se Disney som har sitt varumärke på allt från 
leksaker till tandkräm. På 1990-talet började kunderna ta över märkena och Me Selling 
Proposition (MSP) växte fram, här har kunderna makten att skapa de produkter de vill ha, 
exempelvis designa sina egna Converse skor eller Levi´s jeans.   

3.3.2 Var finns värdet? 
Schmitt (1999) hävdar att sättet att se på ett varumärke som Jones & Slater (2003) beskrev, 
som särskiljande från konkurrenter och garanterad kvalitet inte är nog.  Varumärken måste ses 
som rika källor till sinnesberöring och känsloskapande associationer som resulterar i 
minnesvärda och givande varumärkesupplevelser. Märkesnamn och loggor lockar inte längre 
kunder i alla branscher. Kunderna förväntar sig banbrytande, toppklass produkter och 
varumärken de kan känna gemenskap och bli stimulerade av. Författaren, precis som Hultén, 
Broweus och van Dijk (2008), hävdar om varumärkena vill överleva 2000-talet måste de 
attrahera alla fem sinnena och vårt hjärta och vår hjärna.   
 
Marconi (2005) talar om att effektiv varumärkeskommunikation ska skapa en närvaro helst 
utan att kunden uppfattar att märket är där. Den ska skapa en nästan undermedveten länk 
mellan produkt � märke � företag � försäljare och kund. Han hävdar att de säljer först och 
främst en fantasi. En fantasi om att allt är möjligt. Sen måste företagen leva upp till det.  
 
Enligt Blythe (2006) är många produkter idag så lika andra tillverkares produkter så det spelar 
ingen roll för kunden vart de inhandlas. Exempelvis bensin är samma produkt om den är köpt 
på Statoil som på OKQ8, en sådan produkt kallas �standardvara� på grund av sina homogena 
attribut, till skillnad från �distinkta produkter� som har särskiljande egenskaper.  
 
Vid första anblick skulle även bilen kunna vara en standarsvara. Alla bilar har fyra hjul och 
kan transportera dig dit du vill. Trots detta finns det en uppsjö med olika bilar med olika 
attribut, design och med sina lojala kunder. Detta kan förklaras genom att originalprodukten 
(bilen) har konverterats till ett varumärke (Berger 2004).  
 
Jones & Slater (2003) vill tydligt skilja på två begrepp med liknande mening för många; 
produkt och varumärke. De hävdar att produkten fyller ett funktionellt värde medan 
varumärket erbjuder något utöver det funktionella. De menar även att alla varumärken är 
produkter men att inte alla produkter är varumärken. Deras definitionen av varumärken lyder 
som följer:  
 
�A brand is a product that provides functional benefits plus added values that some customers 
value enough to buy�5. 
 
Detta extra värde som varumärkena besitter kan komma från flera olika håll exempelvis 
genom upplevelsen tillsammans med varumärket, märket blir som en vana � en 
familjemedlem. Varumärken kan få ett värde genom dem som använder det som unga, 
glamorösa, maskulina eller feminina personer som kunden vill identifiera sig med. Värde kan 
även skapas genom att kunden tror på varumärket. De är övertygade om att produkten med ett 
känt märke kommer att fungera bättre än den utan.  Jones & Slater tar också upp det värde 
som skapas genom varumärkes utseende och hur kunden ofta lockas av det visuella.  
 
Berger (2004) berättar att de varumärkesprydda produkterna kan användas för att skapa en 
bild utav en själv och för att förstärka den outtalade identiteten till andra.  Han menar att vi 
                                                
5 John Philip Jones & Jan S. Slater 2003 sid. 32. 



 24

använder kläder, glasögon, smycken och andra artiklar för att skapa våra identiteter och vi kan 
slänga dem när vi tröttnat på dem. Även Hultén, Broweus och van Dijk (2008) diskuterar hur 
de flesta människor genom sin konsumtion av varumärken kan skapa nya identiteter och 
självbilder.  
 
Lindström (2005) hävdar med stark tilltro att framtidens märken kommer att ha samma styrka 
som religioner eller fotbollslag. De kommer ha sin egen identitet uttryck i varje meddelande, 
form, symbol, ritual och tradition. 
 

3.4 Uppleva ett varumärke 
Schmitt (1999) beskriver att dagens kunder tar funktionella egenskaper, produktkvalitet och 
en positiv varumärkesimage förgivet. Han menar att vad de vill ha är produkter, 
kommunikation, och marknadsföringskampanjer som förundrar deras sinnen, vidrör deras 
hjärtan, och stimulerar deras intellekt. De ska alla vara relaterbara och passa in i kundens 
livsstil. Kunderna vill ha produkter och marknadskommunikation som levererar en upplevelse. 
 
Enligt Marconi (2005) är bilder eller text som visar och beskriver äventyr inte 
upplevelsemarknadsföring. Upplevelsebaserad marknadsföring får människor att relatera till 
budskapet, bindas till dess dragningskraft, där får de uppleva en doft av spänning, nöje och 
upprymdhet. Den kan vara psykologisk och tränga in i känslomässiga minnen, nostalgi, 
dagdrömmar och fantasier allt för att få kunden att relatera till märket. 
 
Upplevelser skapar minnen och att fastna i kundernas minne är enligt Schmitt (1999) precis 
vad företagen vill. Författaren diskuterar att skapa marknadsföringsupplevelser handlar om att 
bygga relationer baserat på pysiska och emotionella argument. Den kommunikationsplan 
företaget bygger upp ska innehålla sätt att nå kunden på emotionellt, psykiskt, eller på en 
sinnesnivå och samtidigt spegla ett värde. 
 
Marconi (2005) beskriver hur upplevelserna uppstår som ett resultat av att stöta på, genomgå 
eller deltaga i olika situationer. Varpå våra sinnen, vårt hjärta och vår hjärna stimuleras. 
Upplevelser knyter också företaget och varumärket till kundens livsstil och placerar 
köpprocessen och kundbeteende i ett bredare socialt perspektiv.  
 
Miljoner av tidningar, annonstavlor, radio och TV-reklamer berättar för oss om en produkt, låt 
oss säga en bil. Ett personligt möte med en säljare i bilhallen och en provkörning visar oss 
bilen från en annan vinkel utanför den tvådimensionella kuben av tryck och TV-reklam. Men 
Lenderman ställer dock frågan, hur ofta är kunden verkligen involverad med märket? 
Författaren beskriver att företag inte alltid tänker på själva shoppingupplevelsen och hur den 
avspeglar sig på varumärket. Lenderman ger exemplet att ballonger med texten allt ska bort � 
superrea, förstör i omgivningen och går rakt i mot upplevelsemarknadsföringens filosofi. 
Upplevelsen ska vara det som ökar värdet inte extrapriset.  
 
General Motors varumärke Saturn har positionerat sig som det bekymmersfria bilmärket där 
det inte finns några påstridiga säljare. Deras senaste reklamplattform var baserad på att skapa 
ett känslomässigt band till Saturn varumärket. Givetvis är detta bara ett sätt att försöka skilja 
sig från andra biltillverkares varumärken, men det handlar inte om prispress eller rabatter. 
Lenderman beskriver den här exemplet som en ansträngningen riktad till att förbättra bil-
köpar-upplevelsen. General Motors kan därigenom positionera varumärket som kundfokuserat 
och särskiljt från traditionell bilförsäljning vilket är precis vad upplevelsebaserade 
marknadsförare eftersträvar. 
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Schmitt (1999) beskriver hur det trångsynta användningsområdet i den traditionella 
marknadsföringen fokuserade på produkter och dess kategorier. Ett exempel: där 
marknadsförare förr tänkte �schampo�, där tänker upplevelsemarknadsförare idag �en ren och 
fräsch kropp och doft� och de frågar sig sen vilken produkt skulle kunna passa in i den 
konsumtionssituationen och hur den i sin förpackning och marknadsföring innan köp ska 
förstärka konsumtionsupplevelsen. 
 
Författaren hävdar att förr sågs kunden som rationell och eftertänksam individ som vägde sina 
val efter produktens funktionella egenskaper. Schmitt hävdar att så ser inte verkligheten ut. 
Människor, och kunder, är alla såväl emotionellt som rationellt drivna. Vi styrs lika mycket av 
vilken känsla produkten ger och vilket humör vi är på. Han hävdar att kunder vill bli 
underhållna, stimulerade, känslomässigt berörda och kreativt utmanade och inte behandlas 
som känslokalla beslutsfattare. 
 
Dessa argument skulle kunna vara förklaringar till varför eventmarknadsföring har ökar 
kraftigt på senare tid. Lenderman (2006) definierar löst eventmarknadsföring som en serie av 
planerade event där kunden kan integrera direkt med produkten eller servicen. Han menar att 
det också ibland ses som en form av varumärkeskommunikation där man knyter märket till 
någon meningsfull aktivitet. Han förklarar att folk vill ha en livsstilsupplevelse, en aktivitet i 
vilken de kan delta och gå ifrån med en positiv känsla av det de upplevt. Jag kan se tydliga 
paralleller till hur dessa event kan skapa underhållning genom stimulerande aktiviteter som 
Schmitt beskriver är precis vad kunder idag söker.  
 
Lenderman (2006) menar att framtidstänkande varumärkesskapare är i frontlinjen i att 
scensätta upplevelseevent för att involvera varje individuell kund, och för att ge en värdefull 
möjlighet till personlig kontakt mellan kund och företag. Författaren fortsätter med att det 
bästa sättet att leverera ett budskap att göra det pysiskt -ansikte till ansikte - på ett språk som 
de båda förstår. Vilket är precis vad som händer vid olika event och mässor. Där kan kunden 
integrera med företaget och kunna få frågor besvarade av kunnig personal, produkter 
presenterade och skapa en relation till varumärket. Precis som Lindström (2005) beskriver och 
flera med honom påstår att marknaden mer och mer fokuserar på interaktion, relationer och 
upplevelser. Lenderman menar att man inte ska se kunden som bara ett par ögon utan som en 
kund som kan ta in många andra intryck.  
 
Filosofin om upplevelsemarknadsföring handlar om att inte pressa (pusch) kunden till att köpa 
produkter genom ett hav av reklamannonser, produktplacering, PR knep, utan att dra (pull) 
henne med vilja in i ett varumärkes värld där en meningsfull dialog kan äga rum. Lindström 
poängterar också en mycket viktig detalj: att det är alltid kunden som väljer om denne vill 
vara en del av upplevelsen.  
 
Chrysler släpade in sand för 3 miljoner dollar på ett event för att bygga upp en terrängbana 
där upp emot 75 000 personer kunde köra runt och känna hur jeepen kan ta sig fram i 
terrängen. Avsikten är ganska uppenbar: upplevelsen. Jeeparna sålde mycket bra och 
Lenderman (2006) menar med det exemplet att det är svårt att få så bra respons på vanlig TV-
reklam eller någon annan form av reklam. Klart och tydligt kan en upplevelse sälja en produkt 
och ännu bättre förstärka bilden av ett varumärke.  
 
Schmitt (1999) menar att upplevelsemarknadsföring främst handlar om att skapa fem olika 
upplevelser. Marknadsförare ska skapa sinnesupplevelser genom syn, hörsel, känsel, smak 
och doft. De ska skapa positiva upplevelser genom att nå kundens innersta känslor, skapa 
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kreativa utmaningar för kunden, få kunden att interagera i upplevelsen och samtidigt relatera 
hela händelsen till kundens livsstil och person. Upplevelsemarknadsförare står inför en tuff 
uppgift men Schmitt menar att man i varje led kan uppnå optimala kundupplevelser genom att 
aktivt implementera alla utmärkande egenskaper ovan i företagets marknadskommunikation.  
 
Schmitt diskuterar att när man behandlar kommunikation får man inte glömma bort vilken 
betydelse företagets lokaler och byggnaden har i kommunikationen. Där finns ett ypperligt 
tillfälle att skapa sinnesupplevelser och integrera upplevelsen i kundens livsstil. Schmitt 
påstår att det är där företaget visar upp sin bild av sig själv och sina värderingar genom 
arkitektur och företagsmiljö. Även personalen, hur de bemöter kunderna kan ha en avgörande 
inverkan på kundens hela upplevelse och syn på företaget och varumärket. Som Underhill 
(2006) diskuterar i sin bok att ibland är personalen allt kunden ser av företaget och det är då i 
sanningens ögonblick allt sker.    

3.5 Servicescapens betydelse i kommunikationen 
Allt företagen säger, står för och vill kommuniceras på något sätt ut till kunderna, genom TV, 
radio, skvaller eller tidningar. Men vad händer när kunden kommer till företagets miljö för att 
uppleva allt det som lovats i reklamen eller träffa den trevliga personal grannen berättade om? 
Det handlar då inte bara om att produkten ska hålla den utlovade standarden eller ej utan om 
företaget gör det. Vad finns på plats hos den jordnära butiken likväl som hos den virtuella 
hemsidan för att representera organisationen? Frågor som, hur ser lokalens inre och yttre ut, är 
personalen kunnig och serviceinriktad, berör alla kundens totala upplevelse av både produkten 
och företaget.  
  
Bitner (1992) myntade uttrycket Servicescape vilket står för den fysikiska miljö där kunder 
och personal integrerar och ofta går under namn som affär, kontor eller i Volvos fall, 
återförsäljare. Precis som beskrivs ovan diskuterar Bitner hur den fysiska miljön påverkar 
kundbeteende, kundupplevelser och kundens bild av företaget. Platsen där själva tjänsten eller 
köpet utförs kan inte gömmas undan för kunderna. Bitner hävdar att kunder generellt letar 
efter lettrådar i lokalen för att avgöra om detta är ett företag där denne vill spendera tid och 
pengar.  
 
Hon hävdar även att variabler som pris, reklam och extra tjänster tyvärr allt för ofta används 
som de främsta (om inte de enda) måttsstockarna för att få kunden nöjd med företagets 
produkt. Varför tar inte fler företag efter exempelvis hotell som förstått hur viktigt det är med 
sköna sängar, mjuka handdukar och hotellrum utan doften av restaurangens matos. Bitner 
hävdar att företag måste förstå att den fysiska miljön kunden integrerar i påverkar 
uppfattningen på så väl varumärket som hela organisationen.   
 
Hur kunden agerar är till och med influerat av den miljö den befinner sig i. Ett enkelt exempel 
är hur personer beter sig på Mc Donalds ser man inte ofta på en finare restaurang. Hur många 
kunder går direkt fram till disken framför köket på en flott restaurang och ber om meny 
nummer 7 med en extra stor Cola utan is? Och på samma sätt hur många kostymklädda 
individer slår sig ned vid ett av de hårda plastborden på Mc Donalds och väntar på kyparen 
med menyn?  Bitner diskuterar just kundens agerande i en företagsmiljö och adderar där hur 
servicescapet har en inverkan på om kunden slutför de mål den hade med besöket eller ej. 
 
Bitner förklarar att alla människor går in i en butik med en känsla, huruvida det är en stressad 
känsla hängandes kvar från en tuff dag på jobbet eller en exalterad känsla för de stora 
planerna för kvällen vilken känsla det än är kommer den att påverka hela shopping-
upplevelsen. Bitner hävdar att servicescapet antingen kan förstärka den dåliga känslan genom 
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en för varm, för trång och för dåligt skyltad lokal, och likväl förstärka den positiva genom 
exempelvis trevlig personal och en behaglig atmosfär.  
 
Hur kunden uppfattar temperatur, ljud, ljus, doft, möblering, utrustning, dekorering, stil m.m. 
påverkar individens humör, trivsel och bild av organisationen. Konsekvensen av att en kund 
inte uppskattar miljön eller av någon anledning inte trivs blir med all sannolikhet att den 
lämnar butiken fortare än beräknat och i värsta fall utan att genomfört något köp.  
 
Bitner förstärker sina påståenden om att omgivningen påverkar synen på både produkter och 
varumärken med studier som bevisar att individer som upplever produkter i en trevlig miljö 
bedömer produkten som mer positiv än de som upplever den i en otrevlig miljö. Bitner hävdar 
att för alla de produkter som säljs utan förpackning måste servicelandskapet ses som ett enda 
vackert inslagningspapper. Hultén, Broweus och van Dijk (2008) diskuterar även dem hur 
servicelandskapet alltmer övergår till att bli miljöer där det byggs varumärkesimage snarare 
än bara säljs produkter.  
 
Att folk dömer människor beroende på deras kläder, deras bilar eller deras livsstil har vi väl 
alla hört talas om eller till och med själva varit med om, det känns därför inte för avlägset att 
förstå Bitners resonemang kring att vi dömer företag på grund av deras utseende. Hon 
beskriver ett exempel där en individ som besöker en advokatfirma letar efter värdefulla 
ledtrådar till frågan om framtiden: om advokaten kommer att kunna vinna hennes fall. 
Individen söker omsorgsfullt runt i rummet, läser diplom och studerar inredningen för att 
skapa sig en uppfattning on advokatens möjliga potential. Vad Bitner menar med detta är att 
det är den heltäckande uppfattningen av servicescapet som gör det möjligt för individen att 
mentalt kategorisera företag in i de fack där de anser dem höra hemma.  
 
Vad en kund förväntar sig uppleva spelar en stor roll i upplevelsen av servicelandskapet. Om 
företaget vill positionera sig som exklusivt menar Bitner att detta även måste speglas i 
servicescapet.  Detta påstående kan knytas samman med Schmitts (1999) resonemang om hur 
kunden söker upplevelser, och Underhills (2006) påstående om att för många är shopping en 
ren upplevelse. Kunder som är ute och shoppar efter något exklusivt som de trånat efter en 
längre tid vill inte få sin shoppingupplevelse förstörd av att butikens belysning var för dålig, 
temperaturen var för hög eller personalen var alldeles för upptagen. 
 
Även Nguyen (2006) diskuterar att den bild eller de förväntningar kunden byggt upp innan 
besöket i servicelandskapet påverkar starkt hela upplevelsen och målet med besöket. Han 
diskuterar även servicelandskapets inverkan på kundens uppfattning av företagets image och 
menar att allt är relaterat; företagets namn, arkitektur, utbud av produkter och tjänster, 
tradition och ideologi som tillsammans skapar en uppfattning av företagets kvalitet.  
 
Vad Bitner inte glömmer att ta med i beräkningarna är att alla servicescapes är meningsfyllda 
miljöer, det vill säga de har ett syfte med sin existens - vilket ofta är att uppfylla kundens 
behov i gengäld mot betalning. På grund av detta bör det faktum att lokalen måste vara 
funktionellt inred och inte försvåra arbetat för personalen eller för underhåll tas med i 
beräkningarna.  Vore det inte för detta kanske alla butiker idag skulle ha heltäckningsmattor i 
stället för lättstädade plastgolv.  
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3.6 Våra sinnens inflytande 
Som diskuterades i det inledande kapitel i uppsatsen har situationen på markanden förändrats 
över åren. Det är inte längre fokus på massmarknadsföring med funktionella attribut i 
kommunikationen om vi läser framstående forskares och författares analyser. Lindström 
(2005) påstår att det är dags att hitta nya vägar för att nå ut till kunderna. 
 
Hultén, Broweus och van Dijk (2008) belyser att våra sinnen under en lång tid förbisetts i 
marknadsföringen men fler och fler finner intresse i detta nya verktyg och författarna tror att 
sinnesmarknadsföring är här för att stanna. Filosofin bakom sinnesmarknadsföring grundas i 
hur företag kan bygga upp en image som anknyter till kundernas identitet, livsstil och 
personlighet. Med medvetna sinnesstrategier ska företagen kunna bemöta kunderna på ett 
intimare och personligare sätt och med hjälp av de fem sinnena som verktyg nå dem på ett 
djupare plan. Kunderna söker allt mer emotionella upplevelser och baserar inte längre sina 
köp på strikt funktionella attribut. 
 
Gobé (2001) understryker hur de företag som reser sig från konkurrensen har förstått det 
viktigaste: att förstå vad deras kunder gillar och vill ha - sedan ge det till dem genom deras 
sinnen. Nedan följer en kort beskrivning av hur man med medvetna strategier kan attrahera 
våra sinnen främst baserat på forskning av Hultén, Broweus och van Dijk.  

3.6.1 Varumärket som doftar gott 
Luktsinnet är nära kopplat till vårt känsloliv och det kan räcka med bara en förnimmelse för 
att väcka gamla känslor till liv igen och minnas upplevelser från en lång tid tillbaka. Dofter 
kan därför bidra till sinnesupplevelser som skapar bestående minnesbilder hos kunden och de 
kan på så väl kort som lång sikt hjälpa till att bygga upp en image av ett företag eller 
varumärke. Lindström (2005) instämmer och hävdar att tester visar att vi blir på bättre humör 
om vi utsätts för en tilltalande och behaglig doft. Han berättar även hur vi flitigt använder våra 
sinnen när vi shoppar, ett exempel är i matvarubutiken där varenda produkt som noggrant 
valts och lagts ned i korgen passerat sniff-och-känn testet.  
 
Hultén, Broweus och van Dijk (2008) fortsätter med att berätta att servicelandskapet är en 
utmärkt plats att sprida en doft som kan öka kundens trivsel och bidra till en angenäm 
atmosfär. De hävdar även att det finns företag som försöker knyta en speciellt utvald doft till 
sitt varumärke genom en så kallad signaturdoft. Eftersom dofter är så nära relaterat till minnen 
menar Gobé att butiksägarna ska fråga sig själva: var vill vi att kunden ska befinna sig? I 
barnkammaren eller kanske i en zoologiskt trädgård.  

3.6.2 Varumärket som låter bra 
De flesta människor uppskattar någon form av musik och kanske är det därför musik ofta 
spelas i butiker för att bidra till en trevlig atmosfär. Allt fler företag inser att ljud uttryckt i 
jinglar, röster och musik kan förstärka varumärkets identitet och image. Icke att förglömma är 
att ibland kan ljud behöva elimineras och inte tillsättas, exempelvis störande ljud från 
reparationer eller trafiken, för att bidra till en positiv shoppingupplevelse. Företag kan även 
här skapa och registrera signaturljud eller melodier, exempelvis BMW har sina tre 
återkommande slagljud.   

3.6.3 Varumärket som ser bra ut 
De estetiska inslagen har länge varit företagens starka vapen i märkesbruskriget och ses ofta i 
annonsering både tryckt och elektronisk form samt i varumärkets identitet stil och design. Det 
är ett av de sinnen som främst attraheras i frågan om igenkänning och särskiljande av 



 29

varumärken.  Även färg, ljus och teman tillsammans med företagets exteriör och interiör är 
områden som alla ingår i synfältet. Lindström (2005) nämner att speciellt i bildindustrin har 
det estetiska och formen av bilen blivit utmärkande.  

3.6.4 Varumärket som smakar bra 
Smaksinnet är ett av våra mest utpräglade känslosinnen, vilket vi ofta själva uttrycker i vårt 
vardagliga språk med beskrivande begrepp av exempelvis en kattunge som �söt� och en 
person på dåligt humör som �sur�. Smaker kan fungera som en krydda för varumärket, och på 
så sätt förstärka varumärkets identitet oavsett om företaget naturligt eller ej appellerar mot 
smaksinnet med sina produkter.  

3.6.5 Varumärket som känns bra 
Känselsinnet, det taktila sinnet, hjälper till att skapa vårt formsinne som berättar för oss om 
något är vasst, hårt eller tunt. Genom vårt känselsinne utforskar vi världen som bebisar och 
fortsätter även så genom hela vår livstid. Vi kan minnas hur något känns enbart genom att se 
eller tänka på föremålet. Det finns därför goda möjligheter för taktil marknadsföring och 
varumärkesskapande genom produkter material, ytskikt, temperatur, form och vikt � allt vi 
kan känna. Enligt Underhill (2006) ökar det även tillfredställelsen i shoppingupplevelsen om 
kunden får känna, klämma och vrida på föremålet och därför tror han att all uppmuntran till 
beröring ökar chansen för köp. Gobé (2001) tar också upp nöjet i att leka med eller hålla i 
något och fantisera att det tillhör oss, innan vi köper det. Han diskuterar även något många 
butiksägare missar, nämligen känslan. Inte vilken känsla som helst utan den vi konstant 
känner i vilken affär vi än besöker: känslan av golvet under våra fötter. Klibbiga och skrikiga 
platsgolv kanske är lättstädade men vad skapar det för känsla för kunden? Gympasal? Han 
menar att alla ägare bör fråga sig själva, vad är det för känsla vi vill förmedla här? Innan de 
lägger in de mest lättstädade golven.   
 
Hultén, Broweus och van Dijk (2008) hävdar att strategisk sinnesmarknadsföring förmedlar 
kärnvärderingar och identitet och lämnar avtryck i kundernas medvetande för framtida 
igenkännande och användande. Det är därför viktigt att sinnesupplevelsen stämmer överens 
med företagets kärnvärderingar och förmedlar ett enhetligt budskap till kunderna. Människans 
fem sinnen bidrar vart och ett eller tillsammans till kundens sinnesupplevelse.  
 
Ett visuellt varumärke är Coca Cola där märket representeras med färgerna rött och vitt 
överallt. Men Lindström (2005) berättar för oss att Coca Cola inte bara arbetar visuellt, med 
ögonen förbundna kan vi känna att det är en klassiks Coca Cola flaska vi håller i. Smaken är 
alltid densamma. Och även om någon tappat den i marken och den går sönder kan vi 
fortfarande se vad glasbitarna förr gestaltade. Ett varumärke är så mycket mer än dess logo. I 
alla steg där kunden integrerar med företaget måste bilden, ljudet, smaken, texten och känslan 
av varumärket vara fullt integrerade komponenter .   
 
Lindström (2005) talar om att vi känner alla till våra sinnen men är dock inte alltid medvetna 
om dem. När ett eller flera blir försämrade, exempelvis vid en förkylning blir vi plötsligt 
mycket medvetna av hur smak- och doftlös maten blir. Gobé (2001) lägger till att hur kraftfull 
sinnesmarknadsföring än kan vara får det inte gå över styr. En enkel fråga som: vad förför 
mest, en viskning eller ett skrik? Förklarar att i många fall kan det vara bra att vara mjuk och 
försiktig i sin kommunikation och inte skrämma i väg kunden med överväldiga sinnesattacker. 
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3.7  Kommunikation av varumärkets själ 
Hultén, Broweus och van Dijk (2008) menar att sinnesmarknadsföring som idé handlar om att 
tillfredsställa både kundernas hjärta och hjärna och därigenom skapa en total sinnesupplevelse. 
Många företag väljer att genom strategiska sinnesstrategier bli tydligare med att uttrycka sin 
identitet och sina värderingar. Om kundens livsstil och normer överensstämmer med företaget 
är en symbios mellan varumärket och kunden möjlig. Detta tillsammans med ett gott 
kundbemötande kan resultera i en ultimat sinnesupplevelse av individens hela köp- och 
konsumtionsprocess.  
 
Författarna hävdar att det inte längre är möjligt för företagen att förlita sig enbart på det 
visuella, de måste attrahera alla de mänskliga sinnena för att slå sig igenom det enorma 
varumärkesbrus som kunderna lever med på 2000-talet. Företagen bör skapa en helhetssyn 
som utgår från den ultimata sinnesupplevelsen med sinnesstrategier uppbyggda på sensorer, 
sensationer och sinnesuttryck.  
 
Sensorer avser olika anordningar som för företag agerar signalsändare till kundernas sinnen. 
De kan förekomma så väl i den virtuella som det jordnära servicelandskapet. Vanliga exempel 
är butiks-TV, digitala skyltar, doftsändare, hemsidor och webbkameror. Idag finns bara ett 
fåtal som appellerar till de övriga sinnena då de flesta av dessa sensorer idag är attraherande 
för ögat.  
 
Sensationer handlar om hur de sända signalerna uppfattas av kunderna. Om inte en sensation 
skapas uppstår inte någon sinnesupplevelse hos individen. Författarna hävdar att om företag 
vill hålla sin plats i konkurrensen bör de rikta sig utöver det visuella och även fokusera på 
atmosfäriska, auditiva, gastronomiska, och taktila sensationer. 
 
Med sinnesytryck menas hur företaget använder sig av olika uttryck för att kommunicera 
varumärkets identitet och dess värderingar. De bidrar till att skapa en bild och en image av 
varumärket som utgör en helhet för individen ur såväl ett känslomässigt som rationellt 
perspektiv.  
 
En bärande tanke inom sinnesmarknadsföring är att ett varumärke som inte bara tar fasta på 
produktegenskaper och fördelar utan också omfattar känslor, njutning och värderingar har en 
själ. Begreppet varumärkets själ betonar alla de värdemässiga, emotionella och sensuella 
inslag ett företag vill kommunicera. När varumärket tillfredställer kunden på ett djupare plan 
finns där en symbios mellan individen och varumärkets själ.  
 
Begreppet varumärkets själ utgår därför dels ifrån den identitet och de värderingar ett 
varumärke står för, dels den image/bild individen har av varumärket. Detta är själva essensen 
i begreppet det rymmer imageperspektivet från båda håll, dels företagets bild av varumärket 
och andra sidan av myntet � individens egen uppfattning.  
 
Uppsatsens syfte är just det, att se båda sidor, hur ett företag å ena sidan arbetar med 
kommunikativa sinnesupplevelser och hur individer å andra sidan uppfattar budskapet. Det är 
därför möjligt att hävda att det jag undersöker är spegelbilden av hur Volvo framställs och 
uppfattas det vill säga: varumärkets själ. 
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Varumärkes
relation

Förstärka 

Stimulera 

3.8 Sinnesbaserat Varumärkesskapande 
Vi har nu gått igenom vad kommunikation är, hur den traditionella synen på marknadsföring 
ser ut, hur kundrelationer utvecklats till kundupplevelser, hur våra sinnen är ständigt 
närvarande, hur servicelandskapet kommunicerar och efter att ha förstått tyngden av 
varumärkesskapande faller det sig nu naturligt att inleda det avslutande och samman-
kopplande stycket om hur sinnesbaserat varumärkesskapande kan ta form.  
 
Lindström (2005) påstår att bygga ett varumärke handlar bara om att bygga en uppfattning. 
Företagen strävar efter att forma den perfekta uppfattningen och för att skapa denna perfekta 
uppfattning hävdar han att alla sinnen behöver beröras. Detta är en inställning delad även av 
Hultén, Broweus och van Dijk och självaste Kotler.  
 
Lenderman (2006) tar den diskussionen ett steg längre och menar att uppfattningen av märket 
är i stort det samma som verkligheten. Hur kunden ser varumärket är verkligheten hur än 
företaget vill att det ska ses eller ej, därför måste alla interaktioner med kunden måste hållas 
vid liv och ständigt utvecklas. Dessa måste underhållas och förstärkas som om de vore 
företagets unika karta. Bortkastade värdefulla sinnesbaserade beröringspunkter kommer att 
nervärdera företaget.  
 
Lendermans forskning visar på desto starkare koppling det finns mellan sinnena i 
kommunikationen desto starkare är koppling mellan sändare och mottagare det vill säga 
mellan företag och kund. Sinnesmedvetna varumärkesbyggare kommer därför att stimulera 
fantasin, förstärka produkten och det känslomässiga bandet mellan kunden och varumärket.    
 
Lindström (2005) beskriver en modell av hur sinnena kan inkluderas i kommunikationen och 
på så sätt skapa en varumärkesrelation.  
 
Det första steget handlar 
om hur man kan stimulera 
sinnena. Exempelvis genom 
att ha ett bageri i butiken så 
kunderna kan känna doften 
av nybakat bröd och bli 
stimulerade att köpa med 
sig färskt bröd hem. På 
detta steg är det lätt att 
attrahera impulsbeetenden 
men här kan även känslo-
mässiga förbindelse till 
märket skapas. 
 
Steg nummer två � förstärka, handlar om hur varumärken kan förstärka sin position i 
kundernas medvetande genom att lägga till en sinnesupplevelse hos sina produkter eller i sin 
kommunikation. Exempelvis Bang & Olufsen lockade hörselsinnet och komponerade sin egen 
rington i de fasta telefoner de sålde. Och Ford har med hjälp av datorer återskapat det 
murrande signaturljud från den gamla pickupens motor till den nya omdesignade F -150 
modellen. 
 
Varumärkesrelationen, toppen på pyramiden, är det ultimata målet med sinnesbaserat 
varumärksesskapande. Det är där det skapas starka, positiva och lojala band mellan 
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varumärke och kund. Det handlar om att kundens ska vara känslomässigt involverad och finna 
det unika med varumärket som gör det till en naturlig del av kundens vardag.  
 
Till företag som vill lyckas med att skapa sinnesbaserade varumärkesrelationer ger Lindström 
råden att vara konsekventa i sin kommunikation � huvudelementen alltid ska följas. Se utöver 
de närmaste konkurrenterna � lär utav andra branscher som lyckats skapa sinnesbaserade 
relationer till sina varumärken. Kanske finns det något för bilbranschen att lära från Disney?  
 
Han påstår att företag bör fråga sig själva � vilka känslor och upplevelser kan förstärkas 
genom att förstärka den sinnesfokuserade dragningskraften? Vilka ska prioriteras för att 
uppnå perfekt uppfattning av märket? Att tänka på är att personligheten i märket speglas i 
företagets värderingar och målet är att alla kärnvärden ska omvandlas till sinnesbaserade 
beröringspunkter. 
 
Lindström menar att sinnesbaserade varumärkesrelationer tar lång tid att implementera men 
att det kan skapa långvariga relationer. Exempelvis HemGlass bilen som har spelat sin melodi 
på vägarna i många år. Den melodin förknippar folket nu med glass och inte vilken glass som 
helst utan HemGlass.     
 
Enligt Lindström har de företag som kommer att överleva länge till börjat tänka 
multisensoriskt med fokus på fler sinnen eller lagt om sina existerande sinnesstrategier för 
nytt fokus. Lindström ger ett exempel på detta är. Daimler Chrysler anlitade för nått år sen en 
hel enhet ingenjörer för ett syfte: att finna och implementera det perfekta ljudet hos en bildörr 
som stängs eller öppnas. Han menar att de har förstått att hur ljuden från bildörren uppfattas 
kan ha inverkan på hur inredningen och kvaliteten på bilen uppfattas. Detta är ett bevis på hur 
man tar ljudets inverkan på varumärket till en ny nivå. 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

3.9 Begreppsmodell 
Uppsats syfte är att se hur begreppet kommunikativa sinnesupplevelser kan appliceras i 
företags marknadskommunikation. Begreppet har som sagt ännu inte beskrivigt i någon 
litteratur och därför har jag byggt en teoretisk bas på närliggande relaterande ämnen som 
tillsammans kan bygga en teoretisk bas för begreppet. Jag har här för avsikt att sammanfatta 
de viktigaste begreppen i form av en modell som kommer att ligga till grund för 
analysavsnittet.  
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Baserat på diskussioner av Jones & Slater (2003) och Blythe (2006) hävdar jag att 
marknadskommunikation främst handlar om varumärkesskapande. Företag använder extern 
marknadsföring i olika former för att sända meddelande till potentiella och nuvarande kunder. 
Alla budskap företag kommunicerar använder kunderna till att bygga upp en bild av vad 
organisationen står för. McGuire (1976) beskrev i sin modell hur kunden sen måste ha intresse 
i att ta emot och bearbeta meddelandet. Schramm (1948,1971) lägger till att företagen sänder 
kodade meddelande och att kunden även måste förstå och avkoda alla symboler för att ta emot 
budskapet.  
 
I modell nedan kan vi se hur en mix av dessa enkla kommunikationsmodeller lägger grunden 
för hur det nyfunna begreppet kan beskrivas.  
 
 
Figur 3.9 Kommunikativa sinnesupplevelsers roll i varumärkesskapande  
 
 

 
 
Källa: Egen 
 
Företagen sänder marknadskommunikation kodat i symboler vilka publiken avkodar och det är 
där i det stadiet de kommunikativa sinnesupplevelserna berör oss i form av känslor, 
exempelvis begär, förväntan eller glädje. De kan skapa behagliga upplevelser vilket leder till 
minnen av varumärket som något positivt och på så sätt kan företagen bygga en relation till 
kunden. Den bilden individen får av förtaget kommunikation skapar en uppfattning av vad 
varumärket står för. Varumärkets själ beskriver de normer och värderingar företaget själva 
anser varumärket står för samtidigt som det beskriver hur kunderna uppfattar varumärket. Vi 
kan se hur alla begreppen håller samman hela varumärkesskapandet och hur det fungerar som 
ett kretslopp där ett begrepp föder ett annat. I kapitlet 5. Analys och Diskussion appliceras 
modellen på fakta från verkligheten. 
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4. Resultat 
 

 
I detta kapitel presenteras de empiriska underökningar som ligger till grund för hur 
begreppet kommunikativa sinnesupplevelser kan användas av företag för att bygga upp en 
bild av ett varumärke. En intervju med vice presidenten för Nordamerikas 
marknadskommunikation presenteras tillsammans med en analys av Volvos externa 
marknadsföring och hur individer uppfattar budskapet. Kapitlet avslutas med iakttagelser 
från en observation hos en Volvoåterförsäljare i Minneapolis samt en sammanfattning av de 
viktigaste upptäckterna .  
 

4.1 Presentation av empirisk metod 
Tisdagen den 6 maj 2008 genomförde jag en intervju med John Maloney vice president för 
Nordamerikas marknadskommunikation. Intervjun varade ca en timme. Jag hade innan 
intervjun skickat honom ett mail med de frågor jag önskade få besvarade. Jag använde mig av 
en semistrukturerad intervjuform då jag i början av samtalet förklarade att frågorna kan ses 
mer som riktlinjer. Jag bad om att han gärna fick berätta om närliggande ämnen då det kan ge 
mig en tydligare bild av deras organisation och marknadskommunikation. Hela intervjun 
spelades in vilket Bryman och Bell (2005) starkt rekommenderar.  
 
Maloney inledde med att berätta att han arbetat i den position han har nu i 5 ½ år där han 
ansvarar för all kundkommunikation som exempelvis TV-reklam, tryckt reklam, event 
marknadsföring och Internet aktiviteter. Han har sammanlagt med tidigare arbetspositioner 
arbetat hos Volvo i 8 ½ år. Innan det arbetade han på Ford Motors i 16 år och han var faktiskt 
den första �Fordmänniska� som flyttades över till Volvo vid uppköpet 1999. 
 
Uppsatsens syfte är även att se till hur individer som exponeras av Volvos marknads-
kommunikation uppfattar den, därför valde jag att bjuda in personer till en fokusgrupp för att 
diskutera Volvos reklamfilmer. Jag bjöd in sju deltagare där majoriteten var i 50år åldern och 
en person i 20års åldern, gruppen var jämt fördelat över kvinnor och män. Flera av deltagarna 
arbetade på högre positioner i företag eller hade välbetalda jobb vilket tillsammans med 
åldern stämmer överens med målgruppen för en stor del av Volvos marknadskommunikation.  
 
Jag valde sju personer då Bryman och Bell (2005) rekommenderar ett antal mellan fyra till tio. 
Bryman och Bell diskuterar även huruvida man skall bjuda in personer som redan känner 
varandra eller ej. Jag valde att göra det och jag anser att diskussionen flöt på bra. Jag såg det 
som en fördel precis som Bryman och Bell nämner, att det kan vara lättare att prata och föra 
fram sina åsikter när man är i vänners sällskap.  
 
Jag valde att själv vara moderator och hjälp till att styra diskussionen när den ramlade i väg på 
andra håll. Här kan nämnas en nackdel med att bjuda in ett sällskap som känner varandra, det 
är tyvärr lätt för dem att tappa fokus och börja prata om vänskapliga saker. Men 
sammanfattningsvis anser jag att fokusgruppdiskussionen var både lättsam och lyckad.  
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4.2 Volvos utmärkande egenskaper 
Enligt Maloney är Volvo ett mycket väldefinierat varumärke i Amerika och har säkerhet som 
deras absolut starkaste element. Han förklarar dock att hos varje framsida finns en baksida 
vilket i Volvos fall är: 
 

�In the luxury segment in the US - safety is in the middle of the pack, 
 it�s not a top decision maker for luxury car buyers�. 

 
Han berättar att attribut som: stolt att äga, lyxig, prestige och design alla är i topp på listan av 
egenskaper en kund söker efter i jakten på sin nya lyxbil. Han förklarar att Volvo tyvärr inte 
bemästrar alla de egenskaperna idag.  
 
Mina tidigare underökningar i Sverige visade på att Volvos image där är familjebilen. Bilen 
som är säker och du kan packa full med ungar, hundar och ICA-kassar. Här i USA kan vi 
direkt se en stor skillnad mot hur Volvo väljer att positionera sig. Här är det en lyxbils som 
säljs vilket nästan kan ses som en direkt motsatts mot den svenska familjekombin.  
 
En manlig deltagare i fokusgruppen berättade för oss att om han vann på lotteriet så skulle 
han inte köpa en Volvo utan en BMW. Jag ansåg att det påståendet var mycket intressant och 
bad honom därför berätta för oss vad han baserar det på. Han svarar: 
 

�A beemer has more prestige, I convey a beemer with more money and more status�  

Han menar alltså att en BMW har mer prestige och han likställer en ägare av en BMW med 
att denne har pengar och klass. Männen instämmer och säger att för folket i Amerika är status 
ett mycket viktigt attribut. En av kvinnorna protesterar dock och säger att hon hellre skulle 
köpa en Volvo. Flera av de andra kvinnorna håller med och anser att Volvo vore det självklara 
valet då deras modeller är säkrare än BMW:s. 
 
Maloney berättar att hans jobb är att försöka få Volvo att förbättra sig inom just de områden 
där de är svaga, utan att förlora platsen som den säkraste bilen på marknaden. Han säger att 
om attribut som säkerhet, bra värde och pålitlighet vore i topp hos kunders värderingar av en 
lyxigare bil. Och attribut som rolig att köra och snygg design vore längre ned då skulle Volvo 
vara i topp. Just nu ser dock inte situationen ut så. 
 
Min tolkning är att Volvo har problem att möta de kriterier lyxbilssköpande kunder söker. En 
av deras främst konkurrenter i Amerika är BMW vilket var precis det märket som en av mina 
gäster till fokusgruppen påstod sig hellre vilja köpa. Anledningen till det var just Volvos 
avsaknad av prestige vilket var ett av de attribut där Maloney själv ansåg dem svaga. Volvo 
verkar ha alla fakta på bordet, men varför sker ingen förändring? 

4.2.1 Attribut i kommunikationen 
Maloney förklarar att den dåliga marknaden med den otroligt svaga dollarn har slagit hårt på 
Volvo. De gör mycket import affärer vilket gör att de får kämpa medan de amerikanska och 
asiatiska märkena inte har det här problemet eftersom de har mycket produktion i USA. Trots 
detta är Nordamerika Volvos största marknad. Kakan är ganska stor men de har bara ca 1 % 
medan de i Sverige, som är deras näst största marknad, har ca 20 %. Maloney tror inte att 
Volvo i Amerika kommer att bli så starka som de är i Sverige inom någon snar framtid men 
han hoppas att Volvo åtminstone växer på sig lite inom ett par år. Han beskriver 
problematiken ganska enkelt genom uttrycket:  
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�Volvo�s relationship to Sweden is the same as Ford�s relationship to America� 
 

Han menar med detta är att det är svårt för ett utländskt företag att slå sig in på en så pass 
inrotat patriotisk marknad. Maloney skickar över en bild av hur situationen ser ut i mars 2008 
mellan dem och deras konkurrenter. Han förklarar att de ligger i toppen när det kommer till 
säkerhet, bra värde och hållbarhet men att de vacklar rejält i designen och körupplevelsen6.  
Vi kan se att flest steg upp i listan sen förra kvartalet har de tagit i hantering medan bra värde 
och uppfattade som ledare har backat något.  
 

 
 
Maloney menar att om de ska slåss om de riktiga topp placeringarna bland de största 
lyxbilsmärkena måste de bli bättre på de områdena. Han förklarar även att förändringar tar tid 
och att de nu lagt ner mer kraft på flera förr svaga områden som exempelvis designen men att 
det tar ett tag för marknaden att uppfatta och anpassa sig till det. Vilket även kan förklara 
varför prestige � ett viktigt attribut hos den Amerikanska marknaden � ännu ej har accepterats 
hos Volvo som varumärke.    

4.2.2 Volvos tillgänglighet eller kundens köpmönster? 
I intervjun med Maloney förklarade han att kundens köpmönster kan vara en orsak till varför 
inte Volvo är i den absoluta toppen av lyxbilar i USA (topp 14). 
 
Märkesmedvetenhet                     Åsikt och Övervägande                      Köp 
 
Första steget handlar om hur medveten kunden är om varumärket och där är Volvo högt 
jämfört med andra bilmärken. Ledarna BMW och Lexus slår Volvo med bara en liten 
marginal. Nästa steg är åsikt och övervägande och det är där Volvo sjunker, vilket Maloney 

                                                
6 Källa intern information från John Maloney vice president at Volvo Marketing Communication.  AFI®  Barometer 
of Automotive Awareness and Imagery Study 
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relaterar till de faktorer som beskrevs tidigare. Kunderna står då med en handfull olika 
märken och ska välja vilken bil de vill köpa. Problemet är att kunderna inte alltid anser att 
Volvo har de egenskaper de söker efter, vilket därför inte alltid leder till köp. Maloney 
beskriver det som: 

�Safety is the foundation that the Volvo house is built on � it�s a very strong 
foundation, we just need to add a few more rooms to the house�. 

 
Det han menar med det påståendet är att säkerheten är deras starkaste trumfkort som de 
fortfarande håller hårt i, men det attributet ensamt klarar inte längre av jobbet att hålla Volvo i 
topp. Han stryker under att Volvo inte behöver vara nummer 1 på listan men åtminstone i 
mitten någonstans. Han menar att så länge Volvo är starka i de rationella attributen och 
någonstans i mitten på de emotionella attributen kan de växa sig starka. 
 
Under min tid i Minnesota har jag inte sett många Volvobilar på vägarna och därför blev jag 
inte förvånad när svaret blev nej i fokusgruppen när jag frågande om någon någonsin ägt en 
Volvo. Jag frågade hur det kom sig och svaret blev att Volvo inte var så populära när de köpte 
bil, att de inte fanns i närheten. En av kvinnorna erkänner att hon aldrig varit hos en 
Volvoåterförsäljare. Gruppen enas om att bristen på tillgänglighet är en avgörande faktor, de 
exemplifierar med att man kan se Chrysler i varje gathörn.  
 
Den yngre av deltagarna beskriver att när han bodde en tid i Europa såg han Volvos modeller 
överallt och återförsäljare i var och varannan stad, medan i USA är det mer Ford, GM och 
Chrysler som finns i varje hörn. En av männen nämner även att om du vill ha din Volvo lagad 
måste du åka ganska långt tillskillnad från de inhemska märkena som finns i varje stad. En 
annan man lägger in en kommentar att den generella bilden är att om du tar en utländsk bil till 
en verkstad kommer du få betala dubbelt så mycket och vänta länge på delarna till bilen. 
 
En kvinna berättar om när hon och hennes man skulle köpa ny bil så frågade de sig, vad finns 
det för återförsäljare här omkring? Svaret var de vanliga Amerikanska så det blev även 
resultatet av köpet. En annan kvinna lägger in i diskussionen att efter ha rest i Europa och kört 
en Volvo så kan de nu tänka sig att se även till dem vid nästa bilköp. 
 
 En av männen säger att en anledning till varför de köper de bilar de gör är för att stödja de 
Amerikanska märkena. Jag frågade då gruppen om de vet vart Volvo kommer från och fick 
lite blandade svar. Jag berättade att företaget grundades i Sverige men nu är uppköpa av Ford 
Motors. Gruppen skrattade och berättade om en gemensam vän som inte ville köpa en Toyota 
för att det inte var en utländsk bil, men när han fick informationen att de tillverkas i Kentucky 
ändrade han sig.  
 
Om Volvos kärva situation kan förklaras av den dåliga ekonomin, deras tillänglighet eller av 
kundernas köpmönster finns det inte något enkelt svar till. Men som Maloney diskuterade 
arbetar Volvo aktivt nu med att bygga på sin image och försöka stärka upp sitt anseende i de 
attribut där kunderna ansåg dem svaga. Den främsta kanalen för Volvo att bygga upp sin 
image i är enligt Maloney genom TV:n och därför har jag valt att främst analysera just 
reklamfilmer. 

4.3 Attribut i Volvos kommunikation 
När Volvo lanserade deras nya flaggskeppssedan S80in för nått år sedan började de med att 
visa högklassiga reklamfilmer som illustrerar flera av deras nya säkerhetssystem. I början på 
2008 sände de reklamen �The Meeting� där de fokuserar mer på prestige och prestanda. Nu i 
mars och maj sänds två reklamer för olika modeller men med samma budskap � skönhet och 
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lyx. Tyvärr hade jag inte möjlighet att diskutera de två senaste reklamfilmerna med 
fokusgruppen då det var Maloney som berättade för mig i vår intervju att de existerade och 
detta skedde vid ett senare tillfälle, efter fokusgruppen. På grund av detta kommer det inte att 
vikas in några kommentarer om dem förutom Maloneys och mina egna. 

4.3.1 S80 The Meeting 
Maloney berättade för mig att med reklamfilmen som de kallar �The meeting�7 försökte de 
skapa känslan av filmen Mr and Mrs Smith från 2005 där de två mycket attraktiva 
skådespelarna Brad Pitt och Angelina Jolie spelar mot varandra. De valde att ta inspiration 
från denna film då första tanken är att man aldrig skulle föreställa sig en Volvo i detta 
scenario. Men Maloney menar att S80in passar perfekt här man ser till prestanda och design. 
Volvo valde att visa självförtroende, prestige och skönhet i en luxuös miljö och samtidigt visa 
upp prestanda egenskaper i den simulerade biljakten.  
 
Jag visade reklamfilmen för deltagarna i fokusgruppen och ställde frågan: Vad tror ni de vill 
kommunicera här? Första svaret smög in redan under visningen av filmen, en av deltagarna 
beskrev det hon såg som: 

�Aaa it�s like that movie Mr. and Mrs. Smith� 
 
Den liknelsen är precis vad Maloney berättade för mig att de hade i tankarna när de skapade 
reklamfilmen. När filmen var slut diskuterade deltagarna att det var oklart till en början vad 
reklamen handlade om, flera ansåg det lika gärna kunnat vara en trailer för en kommande 
biofilm. Deltagare diskuterade hur scenerna, filmningen och musiken tillsammans skapar en 
filmkänsla och beskrev filmen som en spännande och cool actionfilm.  
 
När jag såg reklamen för första gången uppfattade jag den som tagen ur en Bond film. Vilket 
jag anser passade bra för en bilreklam då det är allmänt känt att i de filmerna cirkulerar många 
vackra prestigefyllda fordon.  
 
En av kvinnorna i gruppen lägger in kommentaren: om du har en Volvo får du långa ben och 
en vacker kropp, följt av ett skratt från hela gruppen. En annan kvinna kommenterar hur man i 
den bilen kan känna sig yngre och snyggare och bli någon man inte är. De refererar då till den 
vackra kvinnan i reklamen.  
 
Jag nämnde i intervjun med Maloney att mina deltagare uppmärksammade detta om kvinnan 
och han blev lite förvånad men ansåg det intressant. Han berättade att det inte var deras 
mening att ge det budskapet, dock sa han att Volvo medvetet alltid använder sig av vackra och 
stiligt klädda personer för att ge intrycket av att det är en värdig bil för de individer som 
känner sig passa i det segmentet, eller för dem som vill passa in där.   
 
En manlig deltagare visar ett tecken genom att hålla upp handen och gnugga fingrarna och 
lägger in kommentaren: 

�You got to be rich to have that car�  
 

Han tolkade reklamen som om att man måste vara rik för att köra S80in. Någon följer upp den 
kommentaren med att filmen visualiserar pengar och prestige och att det inte är en bil för den 
vardagliga människan.. Gruppen enas om att det är en lyxbil för den högre klassen. 
Deltagarna gör några korta tolkningar om hur kvinnan flyr från den vita båten till den svarta 
helikoptern och den svarta bilen som en liknelse mellan fly från det goda till det onda. Samt 
hur kvinnan kanske flyr från sitt tråkiga liv till sitt nya mer spännande tillsammans med Volvo. 
                                                
7 http://www.youtube.com/watch?v=guD9FxXA_yM 09.05.08 
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Maloney berättar för mig att reklamen riktar sig mot målgruppen 45-55 år, höginkomsttagare 
exempelvis affärsmän och kvinnor. Vilket var precis den åldersgrupp som dominerade 
fokusgruppen, men deras uppfattning om målmarknaden för den reklamen låg mycket lägre i 
antal levda år.  När jag frågade vilken målgrupp de ansåg reklamen kommunicerar till kom 
svaret snabbt tillbaka i form av: å unga personer, och andra höll med och sa: ja, unga och rika 
� 30 års åldern, generation X.  
 
I gruppen fanns en person som inte representerade den äldre målgruppen, han kommenterade 
att det var intressant att höra att de äldre anser reklamen var riktad till de yngre varvid han 
själv anser att den är riktad till de äldre. Han gav förslaget att den var riktad till individer i 
40års åldern som är etablerade och lever ett stadigt liv. Kvinnan ansåg det vara intressant att 
han som ung ser reklamen är riktat till de äldre, och att hon som äldre ser den riktad till de 
yngre. En man avslutar diskussionen med ett mycket välplacerat påstående: 
 

�So whoever you are, you figure the commercial is not for you!� 
 
Inte många känner igen sin livsstil med denna reklam, alla lever inte Mr and Mrs Smith livet 
varje dag. Min uppfattning är dock att det inte var Volvos mening att skapa en vardaglig 
situation � en bild utav dig, utan en bild av dem du vill vara. Precis som en annan deltagare i 
fokusgruppen nämnde att man kan känna sig ung och vacker i den bilen.  
 
När jag först såg reklamen tolkade jag det som bilen marknadsfördes till 40-50 åringar, tiden 
då man har tjänat mycket pengar och har råd att köpa en flaschig bil. Jag fick uppfattningen 
av att Volvo ville skapa känslan: �om du kör denna bil blir du lika manlig som Bond och kan 
få lika vackra kvinnor som kvinnan i reklamen�.   
 
Maloney säger att det var speciellt viktigt för dem att göra en reklam för modellen S80 då den 
bil som har tyngst inverkan på varumärket är just deras flaggskeppssedan. Han menar att den 
har större möjlighet att påverka varumärket än deras bäst säljande modell XC90. Tidigare i 
intervjun diskuterade vi Volvos situation idag och deras svagheter inom attribut som prestige, 
körupplevelse och utseende. I denna S80 reklam kan jag inte annat än se hur de försöker 
bättra på sin image inom just de områdena genom att kommunicera ett spännande och luxuöst 
budskap.  
 
Jag frågade Maloney vad som förändrats i budskapet i marknadskommunikationen sen han 
började arbeta för Volvo, han svarade att det inte var så mycket. Det främsta var att de förr 
hade mer kommunikation skapad för att föra ut säkerhetsbudskapet, medan de nu fokuserar 
mer på de luxuösa attributen. Nu fokuseras budskapen mer på att föra ut känslan av en rolig 
körupplevelse och ett prestigefyllt ägande. Han säger även att inom en snar framtid kommer 
vi att kunna se hur Volvo backar lite från körupplevelsen och fokuserar mer på design och lyx 
men samtidigt stannar i topp när det kommer till säkerheten.  
 
Efter att ha analyserat reklamen ser jag tydligt se hur Volvo arbetar med symboler som står 
för rikedom, prestige och skönhet. Den vita yachten, helikoptern och den vackra kvinnan 
banar vägen för att introducera den förstklassiga S80in. Ur ett perspektiv baserat på Bitners 
diskussion om att individer söker ledtrådar för att kategorisera ett företags status, vill jag 
hävda att Volvo i sin reklam använder sig av rekvisita som representerar rikedom och lyx för 
att sen plantera bilen som ett naturligt element i den miljön och presentera för kunden 
möjligheten att se S80in i ett nytt ljus. 
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4.3.2 S80 och C70 �I Adore You� 
Maloney berättar om de reklamfilmerna som de sänder just nu i amerikansk TV med 
modellerna C708 och S809. Han förklarar att de främst försöker kommunicera exklusiviteten 
hos deras nya bilmodeller, han uttrycker det: 
 

�We are trying to give the brand a Scandinavian luxury feeling�. 
 

De valde specifikt att låta båda bilarna stå på trägolv för att försöka kommunicera exklusivitet 
och kvalitet genom det skandinaviska arvet. Min tolkning är att trägolvet är en symbol för det 
skandinaviska och att trä och Skandinavien kommunicerar kvalitet. Vad man kan se i alla 
Volvos reklamfilmer är individer klädda i eleganta kläder i en stilren miljö vilket för mig 
symboliserar att Volvo är en värdig bil till de högre klasserna i vårt samhälle. Maloney menar 
att med denna nya approach skapar de frågetecken hos folk som förr såg Volvo som bara 
skapare av fyrkantiga kombibilar. 
 
C70 Reklamfilmen visar en vacker asiatisk kvinna och en stiligt klädd man gående emot bilen 
samtidigt som man ser taket fällas ihop och paketera sig själv i bagageutrymmet. Här visar de 
på ett fyndigt sätt att det inte tar lång tid att fälla ner taket, bara några korta steg och det är 
klart. Samtidigt som de kommunicerar vem bilens tilltänkta ägare kan vara. Vi hör tydligt 
Melpo Menes sång �I Adore You� vilket skapar en lugn, romantisk och vacker känsla runt 
bilen. Musiken och scenerna är i samspel så att det tidvis känns som om sången vore riktad 
mellan kvinnan och mannen och ibland mellan paret och bilen.  
 
Melpo Menes sång kommer igen i deras nya S80 reklam där budskapet om bilen nu förändrats 
från häftig actionfilm till en romantisk tjejfilm. Här är det en ensam vacker kvinna som 
långsamt närmar sig bilen, på ett liknade sett som paret i C70 reklamen. Hon är klädd i en vit 
klänning och håret svallar i långa korkskruvar. Min analys är att hennes kläder och 
utsmyckning symboliserar ungdom, romantik och elegans. Vilket mycket möjligt är vad 
Volvo vill kommunicera då de enligt Maloney nu arbetar mer på att få marknaden att se 
Volvo som mer en elegant lyxbil.  
 
Upplägget på de båda reklamerna är väldigt lika, människor närmar sig bilen, berör den, sätter 
sig i den och kör iväg. Båda modellerna visas upp på trägolv med en svart bakgrund. Jag 
uppfattar reklamerna som smakfyllt organiserade och intressant är att de sänder två snarlika 
reklamer men för olika modeller, jag kan inte minnas något annat bilföretag som använd sig 
av den metoden att föra ut sitt budskap. 
 
Maloney berättar att Volvo i Nordamerika måste hitta sin väg. De vill inte vara en BMW med 
hög prestanda eller en lyxig Lexus, de vill vara Volvo. Men de måste bli bättre på att 
konkurrera i de element som är viktiga för kunderna i lyxbilssektorn.  Kanske kommer de att 
uppnå detta om de fortsätter att sända dessa älskvärda och omsorgsfulla reklamfilmer. Man 
skulle kunna uttrycka det som om den första S80 reklamen �the meeting� var riktad till män 
så är dessa romantiska reklamer mer riktade till kvinnor.  

                                                
8 http://www.youtube.com/watch?v=BPAcnWQSzLY 09.05.08 
9 http://www.youtube.com/watch?v=lUU0RNrMbyk 09.05.08 
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4.3.3 C30 �What describes you?� 
Den sista reklamen som jag ansåg vara relevant i analysen av Volvos 
marknadskommunikation skiljer sig markant från de övriga. Reklamen är illustrerad med 
datagrafik som presenterar bilen som en figur i en serietidning eller en tecknad film. Vi följer 
bilen körandes på en motorväg med en storstad i bakgrunden. Reklamen börjar med att visa 
en skylt i form av en av de elektroniska skyltar vilka är mycket frekvent använda i Amerika, 
och på skylten visas frågan: What describes you?  Bilen börjar köra och längs sidan av vägen 
dyker flera stora skyltar som visar orden: energetic, style, creative, och den sista skylten säger 
individuall. Efter det rullar bilen mot en svart bakgrund och omvandlas till en riktig bil 
samtidigt visas texten: The Volvo C30, Just like you!   
 
När jag visade reklamfilm för fokusgruppen verkar de reagera positivt på den. En av männen 
säger att de gillar reklamen och bilen. En annan säger att man ser staden i bakgrunden och 
frågar om det är kanske en stadsbil? Några andra i gruppen håller med, att det förmodligen är 
en stadsbil. En av kvinnorna säger att de gillade musiken och att man inte behövde tänka till 
den reklamen utan bara läsa skyltarna, hon säger: 
 

 �This commercial represent more the common person, the city people just like us�. 
 
Jag frågar gruppen om de tror att det är samma budskap i denna reklam som i de tidigare? 
Deltagarna enas snabbt om att det är ett annat meddelande mer riktat till de vanliga 
människorna, förmodligen till de yngre. De uppfattar reklamen som om C30in är en bil som 
fler kan ha råd att köpa, och en sportigare bil. En av kvinnorna menar att innebörden av 
begreppen kreativ och individuell kan appliceras på alla åldrar och en av männen lägger in att 
alla människor vill tro att de är kreativa och stilmedvetna.  
 
Min analys av reklamfilmen är att Volvo vill att betraktarna av reklamen ska relatera till 
C30in som till sig själva. De inleder med att fråga betraktaren hur skulle du beskriva dig 
själv? Därefter följer en rad av ord som många människor identifierar sig med, eller skulle 
vilja identifiera sig med, och reklamen avslutas med att säga att bilen är precis som dig. Det 
vill säga du har nu fått intrycket att bilen är precis lika snygg, kreativ, individuell och full av 
energi som du har uppfattningen av dig själv att vara. Vilket är av min åsikt begrepp som 
många människor gärna identifierar sig med.  
 
Reklamen känns riktad till den yngre generationen. Jag baserar det på hur den gestaltas 
körandes i en datagrafik och inte som många andra bilreklamer, körandes på en riktig väg. 
Den yngre generationen är uppväxt med datagrafik i barnprogram och filmer och datorn är för 
många ett vardagligt verktyg. I bakgrunden spelas en låt med högt tempo och en medryckande 
melodi, musiken känns definitivt riktad till en yngre målgrupp. Speciellt om vi ser till hur de 
valde en lugn balad för att föra fram budskapet om de andra modellerna som riktar sig till den 
äldre målgruppen. 
 
Min tanke kring målmarknaden med C30in visade sig vara korrekt. I intervjun med Maloney 
beskrev han som sagt att bilen riktar sig mot 25-35 åringar. Han förklarade att såklart andra 
åldrar får intressera sig för bilen också, men att de försöker rikta sig mot personer mer en 
yngre livsstil, �people who live in the fast lane� som han själv beskrev det.  
 
C30in kör längs en väg där man ser staden i bakgrunden, min uppfattning är att bilen kör på 
en stor motorväg, vilka ofta omger större städer speciellt i USA, och att det framhåller att 
bilen är en stadsbil.   Bilen i sig är liten och smidig och skulle därför passa bra för en person 
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boende i en storstad. Därför känns inte tanken att reklamen riktar sig mot segmentet yngre 
stadsmänniskor allt för främmande. 
 
Efter att ha visat samtliga reklamfilmer för fokusgruppen frågade jag dem om de kunde 
nämna några av vilka de tror är Volvos kärnvärden. Det första jag hör är kvalitet tätt följt av 
säkerhet, sedan följer en rad påstående med tillförlitlighet, lång livstid, prisvärdhet, lyxighet 
och en bil utöver det vanliga. Enligt Volvo själva är det säkerhet, kvalitet, miljö, design och 
spänning de vill visa upp som sina främsta kärnvärden.  
 
Fokusgruppen lyckades pricka in två av fem möjliga, vilket jag knappt skulle ge betyget 
godkänt till för Volvo. Att miljö är något Volvo inte väljer att kommunicera i Amerika hävdar 
jag beror på marknaden. Som jag uppfattar det är inte miljömedvetenhet ett av de attribut en 
kund anser en lyxbil måste uppfylla. Design och spänning är båda två för Volvo nya begrepp 
att arbeta efter och kommer förmodligen att ta några år att arbeta in. Speciellt om man ser till 
säkerhet vilket har tagit dem sen starten 80 år sen att arbeta in i folkets medvetande.  
 

4.4 Alternativa vägar 
När jag frågade Maloney om Volvo arbetar med någon form av sinnesmarknadsföring svarade 
han att han aldrig har hört talas om det. Jag förklarade vad det handlar om genom att ge några 
exempel på hur Ferrari arbetar med doft i sin bilsalong och hur BMW har deras signaturljud i 
slutet på deras reklamfilmer. Jag beskrev även det samarbete som nu i vår äger rum mellan 
Volvo i Sverige och Ahlgrens bilar där Volvo sätter smak för varumärket. Sveriges mest sålda 
(godis)bil är nu i formen av Sveriges mest sålda bil � Volvo V70. Maloney var bekant med 
våra godisbilar, dock inte lika bekant med sinnesmarknadsföring som idé.  
 
Han berättade att de i sina bilsalonger inte använder någon form av doft eller spelar någon 
speciell musik. Den enda förklaringen han hade till min följdfråga - varför inte? � var låg 
prioritet, han påstår att de inte har så stort problem med att få folk att köpa bilen när de väl är 
på plats. Deras problem ligger i att få folk att se åt Volvo - komma till återförsäljaren och 
innan det stadiet överväga dem som en prydnad till sin uppfart.  
 
Enligt Hultén, Broweus och van Dijk (2008) kan ett företag använda sinnesmarknadsföring 
för att bygga upp en image som anknyter till kundernas identitet, livsstil och personlighet. 
Dofter, interiör, ljud, smaker och musik kan bidra till sinnesupplevelser som skapar bestående 
minnesbilder hos kunden och kan förstärka varumärkets identitet och image. Vi kan se hur 
bilbranschen flitigt använder den taktila marknadsföring när kunden provkör bilen. Där kan 
kunden i en kontrollerad miljö känna och upptäcka alla egenskaper produkten har att erbjuda. 
Men strategier mot andra sinnen än känseln är inte lika frekvent använda.  
  
Enligt Underhill (2006) ökar det även tillfredställelsen i shoppingupplevelsen om kunden får 
känna, klämma och vrida på föremålet och därför tror han att all uppmuntran till beröring ökar 
chansen för köp. Hultén, Broweus och van Dijk (2008) diskuterar att all form av 
kommunikation lämnar avtryck i kundernas medvetande och därför är det viktigt att 
sinnesupplevelserna stämmer överens med företagets kärnvärderingar och förmedlar ett 
enhetligt budskap till kunderna. 
 
Maloney berättar i vår intervju att de använt sig av en del upplevelsebaserad marknadsföring 
med exempelvis lanseringen av modellerna XC90, S60R och C30 men att det är otroligt 
kostsamt om man räknar på dollar per exponerad kund. Han menar dock att intrycket av bilen 
är starkare i upplevelsebaserad marknadsföring i jämförelse med exempelvis TV-reklam. 
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Maloney berättade att när Volvos modell C30 först lanserades i augusti 2007 introducerade de 
bilen med en form av upplevelsebaserad marknadsföring i fem stora amerikanska städer, LA, 
New York, Miami, Chicago och San Diego. De använde sig av en upplevelsebaserad 
marknadsföringsbyrå specialiserad på events där de besökte de mest folktäta områdena där de 
kunde interagera med kunderna.  
 
Exempelvis i Orange County i LA precis i närhet till ett utomhus varuhus med mycket kunder 
placerade de sex stycken C30 bilar varvid kunderna kunde komma fram och känna och 
klämma på bilarna. Schmitt (1999) beskriver att upplevelsemarknadsföring passar bra när 
man tar varumärket till kundens egen miljö (shopping centret) och där låter kunden genom 
alla dess sinnen uppleva produkten.  
 
Jag anser att det är i upplevelsebaserad marknadsföring kommunikativa sinnesupplevelser får 
stört genomslagkraft. I C30 lanseringen kunde personer känna, se, dofta och höra bilen, 
kanske till och med smaka på varumärket. I det tillfället hade Volvo all möjlighet att påverka 
kunderna på ett djupare plan, genom dess sinnen och skapa en relation till dem som aldrig 
hade kunnat vara möjlig genom vanlig Tv-reklam.  Som Maloney själv påstod att TV-reklam 
når en större massa men upplevelsebaserad marknadsföring ger ett djupare intryck, ett minne 
av en händelse som kan skapa en positiv uppfattning av märket.  
 
Maloney fortsätter att berätta att de bara fanns unga professionella produktpresenterare på 
plats, inga säljmänniskor utan eventet var enbart en möjlighet för kunderna att få bilen 
beskriven, känna och se på den och om de ville provköra den. Lenderman (2006) menar att 
stimulera kunderna till att själva ta kontakt med företaget och på så sätt få dem att integrera är 
det bästa sättet att skapa en positiv bild av varumärket.  
 
Målgruppen för denna lilla sportigare Volvo är 25-30 åringar och därför valde de att ha 
representanter där i den åldern för att svara på alla frågor och visa upp bilarna.  Min tolkning 
av det valet är att Volvo förmodligen ansåg att det är lättare för folk att ta kontakt med och 
relatera till personer i sin egen åldersgrupp. Maloney menar att målet med eventen var att få 
folk att sätta sig bakom ratten och vilja provköra den. I dessa fem städer var det ca 10 000 
personer som provkörde C30in och nu mäter de resultatet i två år efter för att se hur många 
som faktiskt kommer att köpa bilen.  
 



 44

4.5 Kommunikation i servicelandskapet 
Själva servicelandskapet - butiken eller i Volvos fall återförsäljare är en kommunikations-
kanal jag anser ha försakats en aning när det kommer till kundkommunikation. Litteraturen 
beskriver ofta olika kommunikationsmodeller enkelt kan appliceras på olika former av reklam, 
exempelvis Mc Guire�s modell om hur individen uppfattar kommunikation. Men det finns 
desto färre om hur individen uppfattar servicelandskapet och hur de påverkar bilden av 
företaget och varumärket.  
 
Bitner (1992) hävdar att kunder generellt letar efter leddtrådar i företagsmiljön för att se om 
detta är en plats där de vill spendera sin tid och sina pengar. Hon hävdar att vi helt enkelt 
dömer företaget utefter dess utseende. Därför hävdar jag att servicelandskapet inte längre kan 
stå utanför dörrarna när vi talar om kundkommunikation. Vad som händer inne i 
servicelandskapet, den känsla kunden får - vare sig den är positiv eller negativ påverkar hela 
shoppingupplevelsen och i många fall utfallet av köp eller inte köp.  Bitner hävdar att om 
företaget vill positionera sig som exempelvis exklusivt, måste det speglas i servicelandskapet 
för att kunden ska uppfatta budskapet som totalt.  
 
Jag valde därför att genomföra en deltagande observation hos en Volvohandlare i Minneapolis, 
USA för att se hur de arbetar med kommunikativa sinnesupplevelser. Jag var speciellt 
intresserad av att se hur de kommunicerar Volvos fem kärnvärden; säkerhet, miljö, design, 
kvalitet och spänning.  
 
Bilförsäljare i Amerika har i stort sätta alla bilar utomhus. De står alla fint uppradade på en 
stor parkeringsplats utanför bilhallen. Maloney berättade i intervjun att återförsäljare köper in 
ett antal bilar från Volvo och sen är det upp till dem själva att försöka bli av med den. I 
Sverige är det vanligtvis bara de begagnade bilarna som står utomhus, och de nya får stå inne 
i bilsalongen.  
 
Maloney berättade för mig i intervjun att det är olagligt för Volvo att sätta ett pris eller 
rabattera bilar, det är helt upp till återförsäljaren att bestämma summan för bilen. Alla 
återförsäljare är fristående, precis som i Sverige, och de arbetar bara utefter rekommenderade 
instruktioner vad gäller pris, utformning av lokalen och kundbemötande.  
 
Reklamfilmerna Volvo sänder ut känns lyxiga och stilrena vilket även var känslor jag 
förväntade mig uppleva på plats hos Volvo. Jag anlände till Kjell Bergs Borton Volvo 
tillsammans med min pojkvän, Zach.  För att ge säljaren en verklighetstrogen bild av oss som 
kunder hade vi gjort upp innan att vi var ute och letade efter en bil som Zach skulle få i 
examenspresent av sina föräldrar nu när han tar examen från collage i vår. 
 
När vi anlände till Volvo fanns där mycket riktigt en stor parkeringsplats full med nya bilar. 
Vi parkerade och gick långsamt mot den lilla C30in som är en bil lite mer passande för den 
yngre generationen än deras andra modeller. Vi behövde inte vänta länge på att en säljare 
skulle uppmärksamma oss, inom en minut stod där en kvinna i 35års åldern och frågade oss 
vad vi var på jakt efter idag. Första steget avklarat. De välkomnade oss och vi fick ingen 
känsla av att de uppfattade oss som missplacerade i deras hav av dyra bilar. I den tidigare 
undersökningen i Sverige fick vi uppfattningen av att säljarna inte tog oss på allvar, 
förmodligen berodde det vår ringa ålder.  
 
Vi förklarade att vi letade efter en examenspresent som Zach själv fick välja ut och att vi sett 
mest till de lyxigare med ändå sportiga bilmärkena som Lincoln, BMW och Audi. Hon 
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välkomnar oss glatt till Volvo och säger att hon är glad att vi är här. Hon tar i hand och 
presenterar sig som Brenda. Hon visar oss runt bilen berättar om alla dess finesser och hur 
berättar hur omtyckt bilen är av alla. Men att den ännu är så pass ny så det är ingen bil alla har. 
Zach testsitter förarsätet och talar med Brenda om att han ofta har problem med att bilarna är 
för låga i tak då han har en lång överkropp, men att här fungerar det bra. Brenda skrattar och 
säger ja svenskarna är långa därför bygger de bilar med gott om utrymme. Jag hade innan 
bestämt att inte avslöja min nationalitet då jag inte vill att det ska influera hennes sätt att 
försöka sälja bilen till oss. 
 
Under den korta stunden vi stod ute på parkeringen och iakttog den lilla C30in hann Brenda 
indirekt berätta för oss om flera av deras kärnvärden. Hon beskrev bilen som en spännande 
körupplevelse och att den vunnit pris för sin innovativa design. Att C30in tillsammans med 
några fler av Volvos modeller fått högsta betyg i en stort krocksäkerhetstest. Hon berättade att 
Volvo är den säkraste bilen på marknaden och att inget annat bilföretag arbetar så aktivt med 
säkerhet som dem. Hon förklarade även att det lagts ned mycket tid och kraft från ingenjörer 
och designer för att skapa ett sådan kraftfull litet kvalitetsbil.   
 
Hon fortsätter att berätta att eftersom bilen inte är amerikansk så kommer den att hålla sitt 
värde längre än om vi skulle välja att köpa en inhemsk bil.  Hon erbjuder oss att provköra den 
så vi beger oss på en liten tripp med Brenda i baksätet. Hon tar tillfället i akt att fråga var vi 
kommer ifrån och jag väljer att hålla en låg profil och analyserar att det hon egentligen är ute 
efter är att bygga upp en relation till sina kunder.  
 
Pratstunden i bilen känns lättsam och inte alls påtvingad, vilket är motsatsen av hur jag kände 
hos återförsäljaren i Sverige. När vi där erbjöds att provköra samma bil fick vi bara nycklarna 
i handen och ett lycka till när vi gick ut genom dörrarna. Där fick vi hitta bilen bäst vi själva 
ville, försöka klura ut alla funktioner, vilken väg vi skulle köra och hur länge vi kunde vara 
borta.  
 
Här fick vi istället förstklassig guidning och tips att exempelvis känna hur säkerhetsbältet 
håller oss stadig i varje kurva och hur fjädringen och stötdämpningen fungerade när vi körde 
över en järnväg. Min slutsats är att Brenda klarade testet som förstklassig bilförsäljare bra. 
Både jag och Zach enades om att om vi verkligen var ute efter att köpa en bil, hade vi gärna 
köpt den av henne.  
 
När vi parkerat gick vi in i servicelandskapet. Salongen var liten, fem bilar fick äran att glänsa 
i perfekt belysning och stå på klinkersgolv i stället för asfalt. Längs väggen i takhöjd 
uppmärksammade jag en bred blå rand. Blå som i Volvos logga, de har valt att föra 
varumärket in i bilsalongen vilket enligt Hultén, Broweus och van Dijk (2008) kan hjälpa 
kunden i frågan om igenkänning och särskiljande av varumärken. På väggen hänger en platt-
TV som visar ett golfprogram och i högtalarna spelas dov radiomusik. Som Paco Underhill 
(2006) förespråkar är det alltid bra att ha någon form av underhållning för shopparna och för 
deras sällskap. 
 
Skulle vi haft barn med oss kunde de ha lekt i det inglasade lekrummet i anslutning till 
bilhallen. Men om vi blivit trötta i benen fanns ingenstans att sitta förutom vis säljarnas 
skrivbord. Brenda frågade inte om vi önskade en kopp kaffe, jag kunde inte heller se 
någonstans där man kunde hjälpa sig själv med en frukt eller ett glas vatten. Jag blev lite 
förvånad över denna upptäck då till och med den lokala hjärnaffären har en stor 
popcornmaskin innanför dörren där man kan få lite snacks till shoppingen. 
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Brendas skrivbord fanns i det öppna kontorslandskapet alldeles intill bilarna. Bordet var städat 
och organiserat precis som resten av lokalen. Vi sitter ned och går intresserade igenom lite 
broschyrer med olika bilar och olika inredningsalternativ. Hon lägger enkelt in kommentaren 
att färgerna inte är absolut exakt mot verkligheten då broschyrerna är tyckta på 100 % 
återvunnet papper. Detta var den första och enda gången hon nämnde något om Volvo och 
deras miljöarbeten eller hur deras bilar påverkar miljön.  
 
Jag fick en uppfattning i fokusgruppen att miljöpåverkan inte var ett av de viktigaste 
attributen hos en bilkund, kanske var det därför hon valde att inte ta upp det kärnvärdet mer. 
En intressant jämförelse finns hos den svenska återförsäljaren där C30in var uppställd på en 
grön matta och prydd med blommor för att sprida det miljövänliga budskapet. Efter att ha 
spenderat en tid i Amerika vågar jag påstå att av vad jag sett så är det svenska folket mycket 
längre fram i miljötänkandet.  
 
Ett av Volvo kärnvärden är säkerhet vilket de lät en bilram förklara. Bredvid en ny XC90 stod 
en naken ram av en likadan modell som visade var alla airbags och kollisionszoner fanns. Ett 
utmärkt sätt för säljarna att kunna visa exakt var säkerhetsutrustningen gömmer sig under all 
inredning och hur den fungerar.  Här kunde jag tydligt se hur de kommunicerade deras 
starkast trumfkort.  
 
Brenda fortsätter att prata om hur Borton Volvo är familjeägt och att ägaren Kjell, 
ursprungligen från Norge, startade upp firman 1957. Hon berättar att det i stort sätt inte är 
någon omsättning på arbetskraft då alla som jobbar där nu funnits på plats i över 10år.  Min 
tolkning är att hon försöker skapa en familjär och pålitlig bild av dem som företag.  
 
Jag uppmärksammar hur hon igen vänder intresset mot oss och fråga vad vi sysslar med och 
berömmer våra studieinriktningar och uttrycker att hon själv aldrig skulle klara av något så 
komplicerat. Jag fick känslan av att hon försökte få oss att känna oss överlägsna, lite bättre, 
lite överklass. Möjligt är det så att jag uppfattade hennes sätt så då affärskulturen är en aning 
fjäskigare i Amerika i jämförelse med i Sverige.  
 
Jag får uppfattningen om att Volvo ser den yngre generationen som en smula fåfäng och att de 
försöker påverka sin publik genom komplemanger. Vi kan även se den strategin i C30ins 
broschyr där en rubrik lyder: �younger, smarter, better looking (but enough about you)�. De 
arbetar med smicker för att få individer att relatera till bilen och få dem att uppfatta den som 
en naturlig assesoar till deras eleganta livsstil.  
 
C30in är en vad Maloney uttryckte som en imageförändrare för Volvo. Det är först och främst 
den första lilla bil Volvo tillverkat på länge och dessutom kan kunden specialbygga den som 
de själva vill. Brenda berättade för oss att C30in är den bil där kunden kan välja mellan flest 
antal olika färger, inredning och sportpaket. Hon förklarar att ingen annan bil kan bli så 
personlig som C30. Jag tolkar detta som att Volvo förstår att den yngre marknaden inte vill ha 
en bil som alla andra, de vill stick ut � visa sin kreativitet och vad de står för, de vill vara 
individuella.  
 
I lokalen fanns skyltar med text om hur Volvos bilar är individuella och ger en härlig 
körupplevelse. Budskapet om individuallitet går igenom i C30 reklamen till återförsäljaren 
vilket hjälper den externa marknadskommunikationen att leverera ett enhetligt budskap till 
kunden.   
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Volvo har verkligen gjort det möjligt för kunden att specialdesigna och styla bilen som de 
själva vill. De arbetar inte längre bara med olika färger på lacken utan med olika dekaler på 
bilen i form av blommor, fjärliar, zebraränder eller varför inte flames � du kan få din bil att bli 
lika individuell som dig själv. Det är därför tydligt att orden kreativitet, stil, energirik och 
individuell inte är tagna ur luften, utan omsorgsfullt valda för att beskriva Volvos nya lilla 
stadsbil och dess tilltänkta ägare.  
 
Volvo Tv-reklamer kommunicerar exklusivitet och stil vilket jag som kund gärna vill uppleva 
tillsammans med varumärket när jag besöker deras servicelandskap. Tyvärr kan jag inte påstå 
att jag i deras miljö upplevde någon riktigt lyxig känsla. Om inte den blå linjen på väggen och 
alla Volvobilar funnits i salongen hade jag nog lika gärna kunna gott in hos en Audi eller 
Volkswagen handlare.   
 
Bitner (1992) beskriver att om en organisation vill positionera sig som högklassigt bör detta 
också spegla sig i servicelandskapet. Jag anser inte alls att detta skulle vara så svårt att uppnå, 
se bara till exklusiva hotell, restauranger och kläddesigners hur effektivt de arbetar med sin 
miljö för att förgylla kundens shoppingupplevelse. Varför kan då inte Volvo arbeta aktivt med 
att kommunicera sitt exklusiva budskap till kundens alla sinnen genom sitt servicelandskap?  
 

4.6 Slutsatser av resultat 
Efter en intervju med John Maloney vice president för Nordamerikas marknads-
kommunikation har jag förstått att det för tillfället inte går så bra för Volvo. Den svaga dollarn 
tillsammans med att vara ett utländskt märke summerar just nu inte upp till bra affärer. 
Maloney hävdar dock att det inte är hos återförsäljarna problemet ligger, utan att problemet är 
att få amerikanerna att se åt Volvo som ett värdigt lyxmärke. Dessutom är de kvaliteter som 
Volvo är mest framstående inom inte de starkaste argumenten för lyxbilskunderna.  
 
När jag diskuterade sinnesmarknadsföring erkände Maloney sig som vilse och menar att 
arbeta aktivt med servicelandskapet anses som låg prioritet. Volvo har dock använd sig av en 
del upplevelsebaserad marknadsföring men hävdar att det är för dyrt och att det inte når 
massorna på samma sätt. Volvos budskap i deras marknadsföring har gått från fartfylld 
actionfilm till en mer stilla och elegant romantisk novell. Det är tydligt att de försöker genom 
sin kommunikation bättra på de områden där kunder förut såg dem som svaga.  Dock har de 
valt att lämna �fun to drive� för att mer fokusera på design och en lyxig känsla. 
 
I fokusgruppen diskuterades huruvida en Volvo har de attributen som en bil i den klassen bör 
ha det vill säga om den utstrålar tillräckligt mycket status.  Det var tydligt att kvinnorna var 
mer för säkerheten och bekvämligheten över männens toppattribut prestige och status. 
Sammanfattningsvis uppfattade fokusgruppen meddelandet i reklamen i likhet med de 
budskap Maloney beskrev.   
 
På plats hos återförsäljaren fanns kunnig personal vilket underlättade vår shoppingupplevelse 
och gav oss en bra bild av Volvos organisation. Dock fanns inte där något utöver bilarna som 
talade om för mig som kund att jag besökte en salong där jag kunde köpa mig ett förstklassigt 
exklusivt livsstilsattribut. Frågan är: skulle varumärket kunna bli starkare med mer fokus på 
kraftfulla kommunikativa sinnesupplevelser? 
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5. Analys och Diskussion 
 
 
Efter att ha behandlat en teoretisk bas och analyserat verkligheten är det nu dags att 
analysera och diskutera hur kommunikativa sinnesupplevelser kan appliceras det 
varumärkesskapande kretsloppet. Läsaren kommer här att följas genom Volvos användande 
av kommunikativa sinnesupplevelser i deras främsta kommunikationskanal: TV-reklamen, 
samt i deras mindre prioriterat område: servicelandskapet. Även hur individers uppfattning 
av varumärket påverkar den varumärkesskapande processen kommer att diskuteras. 
 
Kommunikativa sinnesupplevelser är ett begrepp som ännu inte behandlats i litteraturen och 
därför har jag tagit chansen att bygga upp en möjlig teoretisk bas för det nyfunna begreppet. 
För att ge den teoretiska basen tyngd och trovärdighet har begreppet testats på fall från 
verkligheten. Jag har analyserat flera av Volvos kommunikationskanaler för att se om de 
arbetar med kommunikativa sinnesupplevelser. För att ytterligare fokusera på ett visst område 
valde jag att applicera begreppet i ett varumärkesskapande perspektiv.  

5.1 �Upplevelser� kort för Sinnesupplevelser 
Jag vill först och främst påstå att allt vi upplever börjar med att något av våra fem sinnen 
registrerar händelsen. Låt mig illustrera med ett exempel: Smaken av en god glass i värmen av 
den första vårsolen är gemensamt eller var för sig sinnesupplevelser där smaken av glassen 
tillsammans med den behagliga känslan av värmen mot vår hud, skapar en trivsam känsla 
inombords.   
 
Våra sinnesupplevelser skapar emotionella upplevelser som påverkar vår sinnesstämning det 
vill säga hur vi känner oss. Som i exemplet ovan skapade smaken och värmen tillsammans en 
angenäm känsla vilket gav oss behaglig upplevelse av vårdagen. Därför vill jag påstå 
att �upplevelser� och �sinnesupplevelser� inte enkelt går att särskilja. Jag baserar detta på 
fakta från sjukvårdsrådgivningens hemsida tillsammans med teorier om sinnesmarknadsföring.    
 
Schmitt (1999) beskriver att dagens kunder tar funktionella egenskaper och fördelar, 
produktkvalitet och en positiv varumärkesimage förgivet. Han påstår att vad de vill ha är 
produkter och kommunikation som förundrar deras sinnen, vidrör deras hjärtan, och 
stimulerar deras intellekt. Allt ska vara relaterbart och passa in i kundens livsstil. Kunderna 
vill helt enkelt ha produkter och marknadskommunikation som levererar upplevelser. 
 
McGuire�s kommunikationsmodell förklarar fem komplicerade steg företag måste övervinna 
innan budskapet har nått hela vägen till kundens långtidsminne. Och redan i det första steget 
visas att upplevelser har en central roll i kundkommunikation. Modellen förklarar att kunden 
inte bara bör se eller höra budskapet utan måste även uppleva det på något sätt.  
 
Jag tolkar detta som att TV-reklam då inte skulle vara nog eftersom den kanalen bara för ut 
budskapet genom hörseln och synen. Enbart TV-reklam kan inte placera varumärket i 
kundens långtidsminne utan det behövs ytterligare sinnesstimulation för att få budskapet att 
nå hela vägen. 
 
Kommunikation som når andra sinnen än hörseln och synen är exempelvis upplevelser och 
event där möjligheten ges att även nå kundens smak, doft och känselsinne. Volvo genomförde 
ett event när de lanserade deras C30-modell där målet var att kunden själv ville uppleva bilen 
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genom att ta på den, få information av produktpresenterarna och provköra den. De valde då att 
möta upp kunderna i deras egen miljö genom att placera bilarna utanför ett shoppingcenter där 
besökare enkelt kunde stanna till en stund och ta en närmare titt på bilen. I McGuire�s modell 
beskrivs att meddelandet måste absorberas in i kundens livsstil vilket jag anser är precis vad 
Volvo valde att göra här. De tog bilarna till kunderna i stället för att låta kunderna komma till 
dem.   

5.2 Provkörning en upplevelsebaserad interaktion 
Baserat på att alla upplevelser från början är sinnesupplevelser hävdar jag också att det är i 
upplevelsebaserad marknadsföring kommunikativa sinnesupplevelser kommer till sin fulla 
rätt. Där kan kunderna genom andra sinnen än synen och hörseln, som är vanliga i klassisk 
kommunikation, uppleva varumärket på ett mer minnesvärt sätt. Med detta som grund vill jag 
diskutera ett av bilbranschens trumfkort när det kommer till taktil marknadsföring och 
möjlighet till att skapa en minnesvärd upplevelse för kunden, nämligen provkörningen. 
 
Bilhallen och testkörningen är inte automatiskt upplevelsemarknadsföring bara för att kunden 
integrerar med företaget. Kunderna förväntar sig den pushiga säljaren och kräver den lilla 
rundan kring kvarteret. Lenderman (2006) menar att det är ingenting förvånande eller 
minnesvärt över att vara involverad i detta steg, denna service kan man få hos alla 
bilåterförsäljare. Det räcker inte med att slå in en vanlig erbjudande i upplevelse-
inslagningspapper och försöka sälja den för något den inte är. Författaren påstår att det krävs 
mer engagemang för att på djupet nå sina kunder. 
 
General motor tog steget och introducerade år 2003 en 24-timmars provkörning där kunden 
kunde köra rund i ett dygn och uppleva bilen i alla dess situationer den skulle bli testad för 
efter köp. Lenderman beskriver detta som ett utmärkt exempel där kunden kan få ta in bilen i 
sin livssituation och ställa alla de frågor som exempelvis hur många matkassar går in? Vad 
tycker kompisarna om bilen? Hur mycket bensin drar den egentligen? Och hur känns det att 
vakna upp och se bilen på uppfarten? Alla frågor som man som kund vanligtvis får reda på 
efter köpet fick man här svaren på. Detta blev en stor succé och andra märken som Subaru, 
Audi, Cadillac och Volvo tog efter. 
 
24-timmars provkörning är vad jag vill kalla ett perfekt exempel på hur budskapet placeras i 
kundens redan befintliga livsstil. Det är även ett utmärkt tillfälle för kunden att utforska bilen 
genom alla sinnena och samtidigt testa den inom de områden där den senare kan sättas på 
prov. Bilen är en produkt där individen har mycket taktil kontakt och Volvo skulle kunna 
arbeta ännu närmare det sinnet både inuti och utanpå bilen.  
 
Lenderman (2006) vill samtidigt varna för att tester och provsmakning kan ha förödande 
effekter om de inte utförs på rätt sätt. I Bilindustrin får man ju faktiskt �provsmaka� bilen 
genom att provköra den. Han hävdar att det bör vara utbildad, motiverad och kunnig personal 
som sköter provningen. Om en kund kan känna struntpratet i en vanlig marknadsförings 
kampanj kan han eller hon känna det ännu fortare i en personlig interaktion med en 
representant ur företaget.  
 
Under besöket hos Volvoåterförsäljaren fick vi bra service av vår säljare Brenda, hon försökte 
klura ut vad för attribut vi letade efter hos en bil och sedan förklara hur vi kunde uppleva dem 
tillsammans med C30in. Under provkörningen följde hon med i bilen (vilket de inte gör i 
Sverige) och förklarade funktioner och gjorde oss uppmärksamma på hur bilen hanterade 
situationer som kurvor och stötar.  
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En intressant upptäck var att när vi åkte över ett järnvägsspår la hon in en kommentar om hur 
mjukt bilen gick över, själv uppfattade jag det som ganska skumpigt och slagigt men när hon 
sa att det var en mjuk övergång tänkte jag att det kanske var det ändå. Hon ändrade min åsikt 
på grund av att hon vunnit mitt förtroende och jag litar på vad hon säger. Menar hon med sin 
expertis i ämnet att det var en mjuk övergång så var de det. Vilket vapen! 
 
Jag är övertygad att om Brenda inte hade följt med på provkörningen hade jag skapat mig en 
helt annan uppfattning av bilen. Jag kan inte förstå varför bilförsäljare låter kunden uppfatta 
bilen bäst de vill och låter de köra iväg på egen hand, när de kan följa med och utan att vara 
för puschig använda små enkla kommentarer för att påverka kunden.  

5.3 Budskapet i Volvos marknadskommunikation 
Uppsatsens syfte är som vi kunde läsa i det inledande kapitlet att analysera hur och vad Volvo 
väljer att kommunicera samt att göra en undersökning för att se hur individer uppfattar 
företags utsända kommunikation.  Jag kommer att basera analysen på en modifierad version 
av modellen som presenterades i förgående kapitel. Den ultimata frågan är, kan företag i sin 
marknadskommunikation använda sig av upplevelsebaserad sinnesmarknadsföring för att 
bygga upp ett starkt varumärke? Mitt svar är ja. I modellen nedan kan vi se hur ett företag kan 
arbeta med kommunikativa sinnesupplevelser i sin marknadskommunikation. Jag har efter 
min analys valt att visa hur den kan appliceras på Volvo och deras varumärkesskapande 
process.  
 
Figur 5.1 Exempel på kommunikativa sinnesupplevelser i Volvos varumärkesskapande. 
 

 
 
Källa: Egen 
 
I Volvos marknadskommunikation sänder de ett kodat meddelande i symboler vilka har ett 
förbestämt värde. Dessa avkodas av mottagen varvid denne kan uppfatta kommunikativa 
sinnesupplevelser i form av exempelvis känslor. Dessa upplevelser hjälper kunden att skapa 
en bild av företaget och vad de står för och representerar, det vill säga: varumärkets själ.  
Företagen mäter sedan kundernas uppfattning (som vi såg i diagrammet i avsnittet 4.2.1) 
vilket påverkar hur företaget sedan väljer att ändra eller stanna med samma budskap i nästa 
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marknadföringskampanj. Med denna förklaring som grund väljer jag att ge modellen namnet 
kommunikativa sinnesupplevelser i Volvos varumärkesskapande.  

5.3.1 Kommunikation genom TV-kanalen 
I Blythes (2006) beskrivning av Schramms modell (1948,1971) ses kommunikation som ett 
kodat meddelande där budskapet omvandlats till symboler som sen mottagaren ska ta in och 
avkoda för att förstå budskapet. Jag kan väva in den modellen i Volvos TV-reklamer och 
finna flera symboler vilka alla kommunicerar olika budskap.  
 
I exempelvis �The Meeting� reklamen ser vi symboler som bland annat den vita yachten, 
cigarrer, helikoptern, den vackra kvinnan och diamanthalsbandet vilka sen åskådarna av 
reklamen kan avkoda till budskap om rikedom, skönhet, lyx, spänning och status. Detta på 
grund av hur alla dessa attribut innehåller en symbolisk mening, de representerar något av 
nämnda budskap. Det är i denna avkodning de kommunikativa sinnesupplevelserna uppstår, 
det är där individen får en känsla av företaget och vad de står för.  
 
Uppfattningen av reklamen och produkten avspeglar sig sen på uppfattningen av varumärket 
vilket skapar den ena halvan av varumärkets själ. Efter min intervju med Maloney har jag 
förstått att Volvo använder sig av underökningar för att få reda på hur kunderna uppfattar 
varumärket och baserat på den informationen planerar de nya strategier för nästkommande 
kommunikation.  
 
Enligt Blythe (2006) finns det tre huvudelement för att attrahera uppmärksamhet i reklam: 
bilden, varumärket och texten. Vi kan se hur Volvo använder sig av alla tre i alla sina Tv-
reklamer. De använder sig av kommunikativa sinnesupplevelser där synen tillsammans med 
hörseln tar in ett meddelande som skapar en viss känsla, en uppfattning av varumärket. 
 
Det viktiga i denna typ av kommunikation är att försäkra sig om att åskådarna kommer att 
tolka budskapet på rätt sätt och inte missuppfatta meddelandet. Ett exempel på det skulle 
kunna vara att om denna reklam sändes i ett krigshärjat land skulle helikoptern kunna ses som 
ett krigsvapen och männen på båten som krigsherrar som tagit kvinnan till fånga. Vilket inte 
alls var Volvos budskap. En individens bakgrund och kultur påverkar starkt hur en reklamfilm 
tolkas eller uppfattas därför är det mycket viktigt för företag att så att säga �tala samma språk� 
som sin målgrupp.  
 
Vi ser i denna S80-reklam hur Volvo helt enkelt skapar en naturligt lyxig och spännande miljö 
att presentera bilen i och hur alla dessa symboler skapar en känsla av att denna bil är en häftig 
och snygg bil att äga. Vi har nu genom syn och hörselsinnet absorberat Volvos budskap och 
fått upplevelsen att detta är en bil att äga om man vill visa upp sig som en rik, snygg, 
dramatisk och älskad person.  
 
Vi kan här se hur två av våra sinnen, hörseln och synen absorberat kommunikativa 
sinnesupplevelsen med ett budskap som skapat en känsla av bilens prestanda och vem som 
anses vara en passande ägare till den.  I de andra reklamerna kan vi också applicera de 
kommunikativa sinnesupplevelserna men där är det ett annat budskap inlindat i andra 
symboler, men dock med samma syfte: att skapa en bild, en uppfattning, en känsla av bilen 
som ett naturligt attribut till din livsstil. 
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5.3.2 Kommunikation genom servicelandskapet 
Men kommunikation börjar och slutar inte med TV-reklam. Det finns många vägar att 
använda för att nå ut till möjliga kunder. En av dem, vilken enligt min åsikt är allt för ofta 
försakat i kundkommunikations sammanhang, är servicelandskapet. Även Hultén, Broweus 
och van Dijk (2008) påstår att butiker, affärer eller andra servicelandskap inte längre bara 
säljer varor utan de säljer varumärkesupplevelser.  
 
När man är i en organisations servicelandskap anser jag att man ser insidan av företaget, man 
ser hur de väljer att representera sig och kan därav uppleva vad de står för och hur de vill bli 
uppfattade. Jag ser det inte som en slump att Överskottsbolaget och Nettos varor presenteras 
på pallar eller att Prada och Gucci använder sig av tjocka heltäckningsmattor och 
kristallkronor i sin inredning. Allt vi ser omkring oss i deras lokaler representerar företagets 
image och hur de vill att vi som kunder ska uppfatta dem och deras varor. 
 
Bitner (1992) diskuterar just detta, servicelandskapets inverkan på shoppingupplevelsen och 
intrycket av företag och varumärke. Jag skulle även vilja lägga till inverkan servicelandskapet 
har på den uppfattning som TV-reklam och annan marknadskommunikation har skapat hos 
kunderna. Om reklamen kommunicerar som i Volvos fall lyx, prestige och design anser inte 
jag att det skulle vara allt för förvånande att det är det man förväntar sig finna när man 
besöker en Volvohandlare. Även Bitner tar upp det faktum att om ett företag vill uppfattas på 
ett visst sätt, billigt som exklusivt, måste det avspegla sig i den stunden kunden möter 
företaget.  
 
När jag besökte en återförsäljare av Volvo i Minneapolis hade jag sett reklamfilmerna och 
förväntade mig utöver det valiga med bra service och en trevlig upplevelse, en bilsalong lite 
mer smakfyllt utsmyckat än en vanlig bilhall och med en genomgående känsla av Volvos 
kvalitet. Jag uppfattade tyvärr ingenting av detta, utan min åsikt är att denna bilparkering lika 
gärna kunde ha varit hos en ett annat bilföretag. Det enda, förutom det självklara: bilarna och 
Volvos logga som gav indikationen att vi besökte just Volvos servicelandskap var den blå 
randen längs taket. Lokalen i sig var ren och fräsch och de stora fönstren lät mycket solljus 
strömma in men inredningen kommunicerade inte någon speciellt luxuös atmosfär.   
  
I Volvos reklamer kan vi se hur de försöker bättra på imagen gällandes design och 
körupplevelse och att de nu försöker visa upp en mer älskvärd och vacker sida. När jag 
frågade Maloney om de arbetar aktivt med sinnesmarknadsföring hos deras återförsäljare blev 
svaret nej och att det anses som låg prioritet. Vad han missar är att inse hur viktig bilsalongen 
är som kommunikationskanal, och speciellt nu när de behöver jobba på vissa attribut verkar 
det för mig sanslöst att strunta i att påverka kunden i servicelandskapet och bara låta bilarna 
och säljarna göra jobbet.  
 
Enligt Hultén & Broweus & van Dijk (2008) kan företag med medvetna sinnesstrategier 
bemöta kunderna på ett intimare och personligare sätt och med hjälp av de fem sinnena som 
verktyg nå dem på ett djupare plan. Att skapa en mer angenäm shoppingupplevelse genom 
lämpligare inredning, musik, doft skulle enligt min uppfattning kunna hjälpa till att skapa den 
lyxiga atmosfär Volvo vill att sina kunder ska uppleva tillsammans med deras produkter. Och 
om de vill få ett ännu mer serviceinriktat intryck kanske en kopp kaffe till de stelfrusna 
kunderna kan vara något att locka med ute på den kalla bilparkeringen?  
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Hultén, Broweus och van Dijk (2008) hävdar att det inte längre är möjligt för företagen att 
förlita sig enbart på det visuella, de måste attrahera alla de mänskliga sinnena för att slå sig 
igenom det enorma varumärkesbrus som kunderna lever med på 2000-talet. Företagen bör 
skapa en helhetssyn som utgår från den ultimata sinnesupplevelsen med sinnesstrategier 
uppbyggda på sensorer, sensationer och sinnesuttryck.  
 
I Volvos servicelandskap kunde vi upptäcka endast ett fåtal sensorer som alla var attraherande 
för ögat, de hade exempelvis en TV hängandes på väggen som visade sportprogram. Underhill 
(2006) talar om hur det är viktigt att underhålla shopparen eller dess sällskap och där är TV ett 
utmärkt verktyg. Min fråga är dock varför inte Volvo tar tillfället i akt och visar en film av en 
kommande modell eller filmer med beskrivningar av alla modeller och deras speciella 
egenskaper? Min uppfattning är att här missar de verkligen en viktig beröringspunkt.  
 
När jag besökte Volvohandlaren såg jag en kvinna stå och betrakta golfprogrammet på TVn, 
hon såg inte speciellt intresserad ut men väntade på sin man som talade med en säljare. 
Kanske var det inte första gången ett sällskap, ointresserad av den andre partens prat om 
hästkrafter, kubik och bränsleförbrukning med säljaren, vandrat iväg för att finna mer 
stimulerande underhållning på annat håll. Min tanke var då, om de ser att det exempelvis 
mycket kvinnor som ser på TV:n varför tar de inte chansen att där beskriva Volvo utifrån ett 
kvinnligt perspektiv med attribut som i förstahand attraherar kvinnor? Eller om det nu är sport 
de vill visa, varför inte visa ett sportprogram där de själva är med och sponsrar? 
 
Författarna hävdar att om inte en sensation skapas uppstår inte någon sinnesupplevelse hos 
individen, och att om företag vill hålla sin plats i konkurrensen bör de rikta sig utöver det 
visuella och även fokusera på atmosfäriska, auditiva, gastronomiska, och taktila sensationer. I 
Volvos servicelandskap uppfattade jag inga sensationer som skulle kunnat attrahera andra 
sinnen än det visuella.  
 
Min uppfattning är att bilindustrin har det förundransvärt lätt för sig att använda sig av taktil 
marknadsföring. Hos återförsäljare i Sverige finns möjligheten att ta på skinnbitar och 
färgplåtar för att kunna skapa sig en uppfattning av en bils inredning och lack. Några sådana 
provexemplar fanns inte hos återförsäljaren i Minneapolis. En orsak till det skulle kunna vara 
sammankopplad till det påstående Maloney gav om att Amerikaner i första hand köper bilen 
på plan och inte väljer att specialbeställa sin bil. De har då möjligheten att känna och uppleva 
bilen på plats. 
 
Det jag uppfattade som kommunicerade varumärkets identitet och dess värderingar i Volvos 
servicelandskap var skyltar om körupplevelse och individualitet, samt den tomma ramen av en 
bil som kommunicerade hur viktigt kärnvärdet säkerhet är för Volvo. Vår säljare Brenda 
bidrog till en trevlig shoppingupplevelse och förklarade för oss tydligt vad Volvo arbetar för. 
Enligt författarna ska sinnesuttrycken skapa en helhet för individen ur såväl ett känslomässigt 
som rationellt perspektiv. Det känslomässiga attributet kan anses bli stimulerade genom 
budskapen på skyltarna medan de rationella attraherades genom det tomma bilskalet.  Jag 
kunde se liknelser till budskap från reklamen och därigenom uppfatta en helhet men utöver 
det fick jag ingen total shoppingupplevelse.  
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5.4 En varumärkesskapande process 
För att knyta ihop kretsloppets process genom kommunikation och sinnesupplevelser avslutas 
nu detta kapitel med den långsiktiga anledningen till marknadsföring: att skapa starka 
varumärken som kunderna väljer gång på gång.  
 
Då vi diskuterat hur marknaden förändrats över åren, hur den gått från fokus på 
produktegenskaper och fördelar till att omfatta känslor, njutningar och värderingar är det inte 
långt till att se hur varumärken följt samma väg. Hultén, Broweus och van Dijk (2008) 
introducerar begreppet varumärkets själ vilket just inbegriper alla dessa attribut och inte från 
bara en parts perspektiv, utan från både sändare och mottagare. Det betonar alla de 
värdemässiga, emotionella och sensuella inslag ett företag vill kommunicera.  
 
Begreppet varumärkets själ utgår därför dels ifrån den identitet och de värderingar ett 
varumärke står för, dels den bild individen har av varumärket. Fokusgruppen diskuterade just 
vilka känslor Volvos kommunikation förmedlade och beskrev bland annat spänning i �The 
Meeting� reklamen. De diskuterade hur C30in verkar mer riktad till den vanliga människan, 
hur de genom reklamen fick en klar bild av vem som skulle äga den och i vilket samband den 
skulle användas. 
 
I �I Adore You� reklamerna var min analys att de kommunicerar ett älskvärt och kvalitativt 
budskap. Musiken, filmningen tillsammans med personerna i reklamen skapade känslan av att 
budskapet var riktat till kvinnor, på samma sätt som �The Meeting� reklamen skulle kunna 
vara riktad till män. Varför Volvo så hastigt bytt budskap vet jag inte, det enda jag kan basera 
det på är de kvartalbaserade underökningarna som tydligt talar om för Volvo var de bör lägga 
in stöten i nästa kampanj.  
 
Min tolkning är att fokusgruppen uppfattade budskapen i de olika reklamfilmerna i linje med 
vad Maloney berättade att syftet och iden bakom dem var. De lyckades finna de känslor som 
Volvo kodat i symboler vilket jag tolkar som att Volvo talar sina kunders språk. Mottagarna 
upplevde de utsända kommunikativa sinnesupplevelserna. Det fanns dock stora skillnader i 
uppfattningen om vilken målgrupp reklamen riktade sig till. En förklaring till det kan vara att 
Volvo inte beskrev det vardagliga livet, utan i stället visade ett actionfigur av individen som 
denne vill vara. Vilket enligt mig förklarar problematiken i att Maloneys och fokusgruppens 
åsikter om för vem reklamen syftar till. 
 
Lindström (2005) diskuterade i sin bok att företag bör sträva efter att varje kärnvärde ska bli 
en beröringspunkt för sinnena. Dessa skulle då kunna stimulera fantasin, förstärka produkten 
och det känslomässiga bandet mellan kunden och varumärket.  Volvo hävdar att dessa fem 
ledord är vad kunderna ska uppleva tillsammans med Volvo som varumärke.  
 
Säkerhet, Miljö, Kvalitet, Design och Spänning. 
 
Jag tolkar dessa som attribut kunden kan förvänta sig av varumärket, områden som är viktiga 
för Volvo att arbeta med och kommunicera ut sin framgång inom. Bitner (1992) menar att 
detta är ett sätt att kommunicera vad organisationen står för, deras image. Enligt Lindströms 
teori skall Volvo arbeta med sinnesberöringar inom vart och ett av dess kärnvärden. I min 
underökning fann jag hur de arbetar med kommunikativa sinnesupplevelser genom TV:n men 
även i olika event där kunden har chansen att upptäcka fler beröringspunkter.  
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Fokusgruppen uppfattade inte budskapet säkerhet i reklamfilmerna, men ändå var det de 
första attribut som svarades när frågan vad Volvo står för kom upp. Jag kan bara tolka det 
som ett lyckat inbitet kärnvärde som kommunicerats över flera år, vilket kunderna inte längre 
behöver bli påminda om utan det finns i deras långtidsminne. Lindström (2005 )menar att om 
ett företag ska lyckas behöver de vara konsekventa i sin kommunikation. De ska 
kommunicera sin kärnvärden och hålla sig till dem för att inte skapa missförstånd eller 
förvirring hos kunderna. Jag anser att Volvo håller sig till sina kärnvärden och arbetar just nu 
på att förstärka dem de anser sig vara svaga inom.  
 
Kvalitet var ett annat snabbt nämnt attribut och vilket även det är väl inarbetat och varit ett av 
Volvos ledord sen start för 80 år sedan. De andra attributen är vad Maloney uttrycker 
som �några fler rum till huset� vilka kommer att ta ett par år att implementera. Min 
uppfattning är att de är på god väg med deras reklamfilmer detta år som beskriver spänning, 
design och kvalitet, samtidigt som deras bilmodeller håller jämna steg med att leva upp till 
den bild kommunikationen förmedlar.   
 
En upptäckt jag gjorde när jag studerade Volvos reklam mot deras konkurrenter i Amerika var 
att de väljer att ligga lågt med miljöaspekten. Faktiskt så var det inget bilföretag som 
kommunicerade någon form av miljövänligt budskap vilket jag bara kan tolka som att 
marknaden ännu inte är redo för den förändringen. Sett till Sverige anser jag att vi har kommit 
längre i den frågan och att här försöker vart och vartannat bilföretag kommunicera 
miljövänliga budskap, allt för att kunna hålla jämna steg med vad (i motsatts till USA) 
marknaden kräver.   
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6. Slutsatser 
 

 
Här presenteras de slutsatser till uppsatsens frågeställningar som jag genom forskningen 
kommit fram till. Även de teoretiska och praktiska konsekvenserna vilka forskningen kan ligga 
till grund för presenteras samt en diskussion gällande kritik till den valda metoden. Kapitlet 
avslutas med förslag till fortsatt forskning. 
 

6.1 Hur var frågan? 
Uppsatsens forskningsfråga lyder: 
 

Hur kan begreppet kommunikativa sinnesupplevelser 
appliceras i ett företags varumärkesskapande? 

 
Svaret på forskningsfrågan presenteras i modell 3.9 vilken förklarar kommunikativs sinnes-
upplevelsers roll i företags varumärkesskapande. Vi kan där tyda hur företag sänder 
marknadskommunikation i form av exempelvis TV-reklam eller events. I kommunikationen 
kodas meddelande i symboler, exempelvis luxuösa attribut i vilka sen mottagaren kan avkoda 
en prestigefylld och lyxig sinnesupplevelse. Alla meddelande företag sänder ut påverkar 
mottagarnas uppfattning av företaget och varumärket. Den uppfattning mottagaren får av 
meddelandet speglar direkt hur denna uppfattar varumärket och vad det står för. Därför 
hävdar jag att de kommunikativa sinnesupplevelserna mottagen uppfattar genom symbolerna 
påverkar uppfattning av varumärket och dess själ.   
 
Mottagarnas uppfattning påverkar sedan företaget och deras val av väg att följa i nästa 
marknadsföringskampanj. Då all marknadskommunikation påverkar individers uppfattning av 
varumärket hävdar jag att all kommunikation är varumärkesskapande.  Då upplevelser i 
grunden är sinnesupplevelser anser jag därför att kommunikativa sinnesupplevelser har en 
naturlig roll i det varumärkesskapande kretsloppet.  
 
Som ett led i att försöka besvara forskningsfrågan arbetade jag utefter tre frågeställningar 
varav den första löd: 
 

• Hur arbetar Volvo med kommunikativa sinnesupplevelser för att kommunicera ut vad 
de står för? 

 
I modellen 5.1 framgår exempel ur Volvos marknadskommunikation. Volvo kodar 
meddelanden i symboler som sedan kommuniceras i exempelvis TV-reklam eller 
servicelandskapet. Kunden avkodar dem och upplever kommunikativa sinnesupplevelser som 
skapar känslor vilka ger en uppfattning av varumärket och organisationen. Volvo arbetar 
exempelvis med att kommunicerar sitt kärnvärde spänning genom att skapa en känsla av en 
actionfilm i deras reklamfilm �The Meeting�. I de TV-reklamer jag analyserat och diskuterat 
med Maloney ansvarig för Nordamerikas marknadskommunikation samt med fokusgruppen 
kommuniceras olika budskap med hjälp av olika symboler. I de nya �I Adore You� 
reklamerna kommuniceras genom trägolvet det svenska arvet och en genuin kvalitet. Genom 
musiken kan en älskvärd och mjuk sida av Volvo uppfattas. Medan i C30 reklamen är de 
främsta budskapen individuallitet, sportighet och ungdomlighet.  
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Volvos främsta budskap är enligt Maloney säkerhet men det är något de valt att inte längre 
kommunicera i TV-reklamerna. Jag tolkar det beslutet som att marknaden är väl medveten om 
det attributet hos Volvo och nu föredrar att bli informerad om andra kärnvärden. Jag tror 
också att andra medier i form av tidningar och TV-program som berör bilbranschen hjälper 
såväl Volvo som andra företag att kommunicera ut deras främsta egenskaper.   
 
TV-reklamen är tyvärr ett ganska begränsat instrument när det kommer till kommunikativa 
sinnesupplevelser då den bara kan föra ut budskap till syn- och hörselsinnet. Enligt McGuire�s 
kommunikationsmodell kan TV-reklam som ensam kommunikationskanal inte placera 
varumärket i kundens långtidsminne. Event eller kommunikation genom servicelandskapet 
har chansen att nå fler sinnen vilket kan skapa en mer långsiktig relation mellan kund och 
företag samt en starkare varumärkesmedvetenhet hos kunden.  
 

• Hur kommunicerar servicelandskapets design Volvos image? 
 
Efter min observation på plats i ett av Volvos servicelandskap hävdar jag att det klart och 
tydligt är deras svagaste länk i kommunikationen. På plats upplevs inte den kvalitativa känsla 
deras externa marknadsföring kommunicerat. Jag kunde dock genom Brenda, vår försäljare, 
få god information om Volvos alla kärnvärden samt jag uppfattade att ett av deras kärnvärden 
var väl representerat i lokalen. De kommunicerar säkerhet i servicelandskapet genom 
bilramen som visar upp den nakna sanningen om Volvos säkerhetssatsningar. Där har kunden 
chansen att både se exakt var airbagsen sitter, känna på dem och få en ingående förklaring av 
en säljare om hur de fungerar. Det vill säga här finns möjlighet att ta in kommunikativa 
sinnesupplevelser genom tre sinnen � syn, känsel och hörsel. Jag fann den blå färgen som ett 
försök att föra in varumärket i lokalen men utöver det kommunicerades ingen spänning, 
design, miljömedvetenhet eller kvalitet i servicelandskapet. 

 
• Är potentiella kunder bekanta med Volvos kärnvärden?  
 

I fokusgruppsdiskussion visade de sig vara bekanta med två av fem � säkerhet och kvalitet � 
vilka båda kommunicerats över många år. Säkerhet nämnde dem utan att någon av de 
reklamfilmer jag visat innehöll det meddelandet. Min tolkning av det är att de förmodligen 
uppfattat det budskapet i någon av alla tidigare reklamfilmer Volvo sänt ut i Amerika. 
Maloney berättade att de alltid haft säkerheten som starkaste trumfkort och har förr under 
många års tid kommunicerat det budskapet, vilket kan förklara varför mina gäster till 
fokusgruppen valde att presentera det attributet först. De andra kärnvärdena � design, 
spänning och miljö � arbetar de med men Maloney menar att det förmodligen kommer ta lite 
tid innan de blir lika starka som originalattributen. Om en liknande fokusgruppsdiskussion 
skulle genomföras om 3-5 år kanske uppfattningen om Volvos kärnvärden skiftat något.  

6.2 Konsekvenser av forskningen 
Resultatet av forskningen kan användas av såväl Volvo som andra företag vilka vill upptäcka 
möjligheterna med att implementera upplevelse- och sinnesbaserad marknadsföring. Efter att 
ha forskat inom ämnet och läst andra författares övertygelser om att arbeta mot kundernas 
sinnen är en långsiktigt vinstgivande strategi för att skapa varumärkesmedvetenhet och lojala 
kunder, ger jag här mitt bidrag till forskningen. Modellen 3.9 kommunikativa 
sinnesupplevelsers roll i varumärkesskapande illustrerar hur företag kan nå kundernas sinnen 
i sin marknadskommunikation.  Vilket modellen 5.1 kommunikativa sinnesupplevelser i 
Volvos varumärkesskapande visar exempel på ur verkligheten.  
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6.2.1 Teoretiska implikationer  
Då det innan inte fanns någon teori genererad för begreppet kommunikativa sinnesupplevelser 
har jag byggt upp en grund och samtidigt givit mitt bidrag. Kommunikationsmodeller i botten 
tillsammans med teorier om sinnesmarknadsföring, upplevelsebaserad kommunikation och 
varumärkesskapande skapar en bred bas för det nyfunna begreppet. Mitt bidrag i form av 
modellen 3.9 (5.1 för exempel från verkligheten) ger en bit till puzzlet om 
varumärkesskapandets och sinnesmarknadsföringens union.  Jag har valt att undersöka 
modellen inte bara utifrån ett perspektiv utan från både sändare och mottagens uppfattning av 
kommunikationen för att kunna ge en mer trovärdig och bred bild av begreppets användbarhet.  
Jag hoppas att modellen kan användas som teoretisk grund för fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Jag har valt att skilja mig en aning från Hultén Broweus och van Dijks diskussion kring att 
sinnesupplevelser går att särskilja från upplevelser. Jag hävdar som i min diskussion att de 
båda är svåra att skilja åt då alla våra upplevelser börjar med en sinnesberöring. Dock håller 
jag med om att en upplevelse inte behöver skapa en emotionell upplevelse på ett djupare plan, 
vilket däremot en sinnesupplevelse helst ska göra.  

6.2.2 Praktiska implikationer  
Om Volvo i Nordamerika skulle välja att implementera modellen är det av min uppfattning att 
de skulle kunna få värdefulla insikter i hur kommunikation mot kundens sinnen kan ge 
positiva resultat för företaget. Jag tror inte att det heller är allt för komplicerade metoder som 
behövs sättas in, alla våra sinnen är så lättpåverkade vilket gör att vi lägger märket även till 
små detaljer. Det viktiga och tunga arbetet tror jag ligger i att bygga upp en långsiktig 
sinnesstrategi att implementera i all kommunikation. Det är av min uppfattning att ha ett eller 
ett fåtal konsekventa budskap genom alla kommunikationskanaler skulle skapa minsta 
möjliga förvirring och starkast möjliga sinnesupplevelser.   
 
Vilken inverkan införandet av kommunikativa sinnesupplevelser har för Volvo vågar jag inte 
uttrycka mig om. Min uppfattning är att forskning visar på positiva resultat vid införandet av 
sinnesmarknadsföring men hur stor inverkan införandet av sinnesupplevelser i 
kommunikationen har för vissa specifika branscher och företag ligger utanför mitt 
forskningsområde. 
 
Jag skulle vilja ge förslaget till Volvo att inspektera Lindströms pyramidmodell om hur man 
med hjälp av sinnespåverkan i kommunikationen kan skapa en stark varumärkesrelation. De 
skulle där kunna implementera beröringspunkter i varje steg för att genom synen, hörsel, 
smaken, doften och känseln skapa långsiktiga kundorienterade relationer. Framför allt skulle 
dessa alla beröringsmöjligheter kunna förbättras avsevärd i servicelandskapet som för tillfället 
känns väldigt avlägset från reklamens lyx och bilarnas kvalitet. Lenderman menar att 
upplevelsemarknadsföring kan stimulera kundmedverkan vilket hjälper till att skapa en 
positiv bild av varumärket. Kanske är detta en metod för Volvo att bygga vidare på inom de 
områden där de vill förändra sin image? Genomföra luxuösa event där kunderna kan med 
hjälp av kommunikativa sinnesupplevelser uppleva ett vackert och spännande livsstilsattribut. 
 
6.3 Metodkritik 
För att undersöka en organisations kommunikation i ett visst land anser jag att det bästa sättet 
är att göra det på plats. Nu i efterhand, när jag har sett hur situationen ser ut, kan jag se att 
Minnesota kanske inte är ett förstahands val i en undersökning gällande Volvo. Det finns bara 
tre återförsäljare i hela staten och man ser inte ofta en Volvo på vägen. Trots detta anser jag 
mig fått ihop tillräckligt med material för undersökningens syfte.  
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Jag kan även se problemet med att bjuda in personer till en fokusgrupp som är vänner och inte 
setts alla tillsammans på ett tag, samtalet spårar lätt iväg och moderatorn kan ibland få rollen 
som �barnpassare� i stället för ett instrument i en forskning. Ett tips vid bokning av intervjutid 
med en person i Amerika är att fråga var den personen befinner sig och om intervjun ska äga 
rum i din eller dennes tidszons tid.  
 
6.4 Förslag till fortsatt forskning  
Denna uppsats ska inte ses som någon uttömmande studie över begreppet, självfallet kan 
fortsatta studier utveckla begreppets användningsområden och bygga vidare i 
teorigenereringen. Under forskningens gång har jag stött på flera intressanta infallssvinklar 
som jag gärna forskat vidare inom, men de låg dock utanför uppsatsens syfte. Intressant skulle 
vara att implementera modellen för att se om kommunikativa sinnesupplevelser kan ge 
resultat i verkligheten eller om det är en modell som helt enkelt stannar genomförbar i teorin. 
Om någon vill genomföra en uppföljande studie av synen på Volvos varumärke i 
Nordamerika skulle jag rekommendera att genomföra dem i de större städerna LA, New York 
eller Chicago där Volvos modeller är mer frekvent köpta.  
 
 
 
 
 
Vad som händer i framtiden med Volvos image återstår att se. Vem vet � kanske kommer 
Lindströms profetia att bli verklighet, att varumärken får styrkan av religioner. Kanske 
kommer vi att dyrka marknadschefer och be om för evigt upplevelsebaserad 
marknadskommunikation med hopp om kommunikativa sinnesupplevelser i all evighet. 
 
Amen 
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Bilaga 1 Intervju  
John Maloney vice president marketing communications North America.  
 
Tisdagen den 6 maj 2008 genomförde jag en intervju med John Maloney vice president för 
Nordamerikas marknadskommunikation. Intervjun varade ca en timme och gav värdefull 
information. Jag hade innan intervjun skickat honom ett mail med de frågor jag önskade få 
besvarade. Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuform då jag i början av samtalet 
förklarade att frågorna kan ses mer som riktlinjer. Jag bad även om att han gärna fick berätta 
om närliggande ämnen då det kan ge mig en tydligare bild av deras organisation och 
marknadskommunikation. Hela intervjun spelades in vilket Bryman och Bell (2005) starkt 
rekommenderar.  
 
Maloney inledde med att berätta att han arbetat i den position han har nu i 5 ½ år där han 
ansvarar för all kundkommunikation som exempelvis TV-reklam, tryckt reklam, event 
marknadsföring och Internet aktiviteter. Han har sammanlagt med tidigare arbetspositioner 
arbetat hos Volvo i 8 ½ år. Innan det arbetade han på Ford Motors i 16 år och han var faktiskt 
den första �Fordmänniska� som flyttades över till Volvo vid uppköpet 1999. 
 
Maloney ger mig en beskrivning på vad det är Volvo försöker genomföra i Nordamerika. Han 
börjar med att berätta att Volvo är ett mycket väldefinierat varumärke i Amerika och att 
säkerhet är absolut deras starkaste element. Men han fortsätter med att beskriva baksidan av 
att ha säkerhet som sitt trumfkort: 
 

�In the luxury segment in the US - safety is in the middle of the pack, 
 it�s not a top decision maker for luxury car buyers�. 

 
Han berättar att attribut som �stolt att äga� �lyxig� �prestige� �design� är alla i topp på listan 
av egenskaper en kund söker efter i jakten på sin nya lyxbil. Han förklarar att Volvo tyvärr 
inte bemästrar alla de egenskaperna idag.  
 
Maloney fortsätter med att klart ut säga att hans jobb är att försöka få Volvo att förbättra sig 
inom just de områden där de är svaga, utan att förlora platsen som den säkraste bilen på 
marknaden. Han säger att om attribut som säkerhet, bra värde och pålitlighet vore i topp hos 
kunders värderingar av en lyxigare bil, och attribut som rolig att köra och snygg design vore 
längre ned då skulle Volvo vara i topp. Just nu ser dock inte situationen ut så. 
 
Han förklarar att den dåliga marknaden med den otroligt svaga dollarn har slagit hårt på 
Volvo på grund av deras många import affärer. Volvo får kämpa medan de amerikanska eller 
asiatiska märkena inte har det här problemet eftersom de har mycket produktion i USA. Trots 
detta är Nordamerika Volvos största marknad. Kakan är ganska stor men de har bara ca 1 % 
medan de i Sverige, som är deras näst största marknad, har ca 20 %. Maloney tror inte att 
Volvo i Amerika kommer att bli så starka som de är i Sverige inom någon snar framtid men 
han hoppas att Volvo åtminstone växer på sig lite inom ett par år. Han beskriver 
problematiken ganska enkelt genom uttrycket:  
 

�Volvo�s relationship to Sweden is the same as Ford�s relationship to America� 
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Maloney skickar över en bild av hur situationen ser ut i mars mellan dem och deras 
konkurrenter. Han förklarar att de ligger i toppen när det kommer till säkerhet, bra värde och 
hållbarhet men att de vacklar rejält i designen och körupplevelsen10.   
 

 
Han menar att om de ska slåss om de riktiga topp placeringarna bland de största 
lyxbilsmärkena måste de bli bättre på de områdena. Han förklara även att förändringar tar tid 
och att de nu lagt ner mer kraft på flera förr svaga områden som exempelvis designen men att 
det tar ett tag för marknaden att uppfatta och anpassa sig till det. 
 
Han stryker dock under att Volvo inte behöver vara nummer 1 men åtminstone i mitten 
någonstans. Han menar att så länge Volvo är starka i de rationella attributen och någonstans i 
mitten på de emotionella attributen kan de växa sig starka. 
 
Maloney fortsätter med att förklara varför inte Volvo är i den absoluta toppen av lyxbilar i 
USA (topp 14) med att beskriva kundens köpmönster. 
 
Märkesmedvetenhet Åsikt och Övervägande   Köp 
 
 
Första steget är hur medveten kunden är om varumärket och där är Volvo högt jämfört med 
andra bilmärken. Ledarna BMW och Lexus slår Volvo med bara en liten marginal. Nästa steg 
är åsikt och övervägande och det är där Volvo sjunker, vilket han relaterar till de faktorer som 
beskrevs tidigare. Kunderna står då med en handfull olika märken och ska välja vilken bil de 

                                                
10 Källa intern information från John Maloney vice president at Volvo Marketing Communication.  AFI®  
Barometer of Automotive Awareness and Imagery Study 
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vill köpa. Problemet är att kunderna inte alltid anser att Volvo har de egenskaper de söker 
efter, vilket därför inte alltid leder till köp. Maloney beskriver det som: 
 

�Safety is the foundation that the Volvo house is built on � it�s a very strong 
foundation, we just need to add a few more rooms to the house�. 

 
Det han menar med det påståendet är att säkerheten är deras starkaste trumfkort som de 
fortfarande håller hårt i, men det attributet ensamt klara inte längre av jobbet att hålla Volvo i 
topp.  
 
Jag frågade vad som förändrats i budskapet i marknadskommunikationen sen han började 
arbeta för Volvo, han svarade att det inte var så mycket. Det främsta var att de förr hade mer 
kommunikation skapad för att föra ut säkerhetsbudskapet, medan de nu fokuserar mer på de 
luxuösa attributen. Nu fokuseras budskapen mer på att föra ut känslan av en rolig 
körupplevelse och ett prestigefyllt ägande. Han säger även att inom en snar framtid kommer 
vi att kunna se hur Volvo backar lite från körupplevelsen och fokuserar mer på design och lyx 
men samtidigt stannar i topp när det kommer till säkerheten.  
 
När jag frågade om Volvo arbetar med någon form av sinnesmarknadsföring svarade Maloney 
att han aldrig har hört talas om det. Jag förklarade vad det handlar om genom att ge några 
exempel på hur Ferrari arbetar med doft i sin bilsalong och hur BMW har deras signaturljud i 
slutet på deras reklamfilmer. Jag beskrev även det samarbete som nu i vår äger rum mellan 
Volvo i Sverige och Ahlgrens bilar. Sveriges mest sålda (godis)bil är nu i formen av Sveriges 
mest sålda bil � Volvo V70. Med detta skapar Volvo i Sverige en smak för deras varumärke. 
Maloney var bekant med våra godisbilar, dock inte lika bekant med sinnesmarknadsföring 
som idé.  
 
Han berättade att de i sina bilsalonger inte använder någon form av doft eller spelar någon 
speciell musik. Den enda förklaringen han hade till min följd fråga - varför inte? � var låg 
prioritet, han menar att de inte har så stort problem med att få folk att köpa bilen när de väl är 
på plats. Deras problem ligger i att få folk att se åt Volvo - komma till återförsäljaren och 
innan de stadiet överväga dem som en prydnad till sin uppfart.  
 
Maloney hävdar dock att de använt sig av en del upplevelsebaserad marknadsföring med 
exempelvis lanseringen av modellerna XC90in, S60R, C30 men att der är otroligt kostsamt 
om man räknar på dollar per exponerad kund. Han menar dock att intrycket av bilen är 
starkare i upplevelsebaserad marknadsföring i jämförelse med exempelvis TV-reklam men det 
är väldigt dyrt och antalet människor de når är mycket begränsat.  
 
Den främsta kanalen för Volvos marknadskommunikation i Nordamerika är enligt Maloney 
genom TV:n. När Volvo lanserade deras nya flaggskepps sedan S80in för nått år sedan 
började de med att visa högklassiga reklamfilmer som illustrerar flera av deras nya 
säkerhetssystem. I början på 2008 sände de reklamen �The Meeting� där de fokuserar mer på 
prestige och prestanda. Nu i mars och maj sänds två reklamer för olika modeller men med 
samma budskap � skönhet och lyx.  
 
Maloney berättade för mig att med reklamfilmen som de kallar �The meeting�11 försökte de 
skapa känslan av filmen Mr and Mrs Smith. De valde att ta inspiration från denna film då 
första tanken är att man aldrig skulle föreställa sig en Volvo i detta scenario. Men Maloney 
menar att S80in passar perfekt här man ser till prestanda och design. Volvo valde att visa 
                                                
11 http://www.youtube.com/watch?v=guD9FxXA_yM 09.05.08 
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självförtroende, prestige och skönhet i en luxuös miljö och samtidigt visa upp prestanda 
egenskaper i den simulerade biljakten. Maloney berättar för mig att reklamen riktar sig mot 
målgruppen 45-55 år, höginkomsttagare exempelvis affärsmän och kvinnor. Maloney säger 
att det var speciellt viktigt för dem att göra en reklam för modellen S80 då den bil som har 
tyngst inverkan på varumärket är just flaggskepps sedanen. Han menar att den har större 
möjlighet att påverka varumärket än deras bäst säljande modell XC90. 
 
Maloney berättar om de reklamfilmerna som de sänder just nu i amerikansk TV med 
modellerna C7012 och S8013. Han förklarar att de främst försöker kommunicera exklusiviteten 
hos deras nya bilmodeller, han uttrycker det: 
 

�We are trying to give the brand a Scandinavian luxury feeling�. 
 

Han menar att de var viktig för dem att låta båda bilarna stå på trägolv för att försöka 
kommunicera exklusivitet. Maloney menar att med denna nya approach skapar de frågetecken 
hos folk som förr såg Volvo som bara skapare av fyrkantiga kombibilar. Maloney berättar att 
Volvo i Nordamerika måste hitta sin väg. De vill inte vara en BMW med fantastisk prestanda 
eller en lyxig Lexus, de vill vara Volvo. Men de måste bli bättre på att konkurrera i de 
element som är viktiga för kunderna i lyxbilssektorn.   
 
Maloney berättade att när Volvos lilla modell C30 först lanserades i augusti 2007 
introducerade de bilen med en form av upplevelsebaserad marknadsföring i fem stora 
amerikanska städer, LA, New York, Miami, Chicago och San Diego. De använde sig av en 
upplevelsebaserad marknadsföringsbyrå specialiserad på events där de besökte de mest 
folktäta områdena där de kunde interagera med kunderna.  
 
Exempelvis i Orange County i LA precis i närhet till ett utomhus varuhus med mycket kunder 
placerade de sex stycken C30 bilar varvid kunderna kunde komma fram och känna och 
klämma på bilarna. Schmitt (1999) beskriver att upplevelsemarknadsföring passar bra när 
man tar varumärket till kundens egen miljö (shopping centret) och där låter kunden genom 
alla dess sinnen uppleva produkten. Maloney själv påstod att TV-reklam når en större massa 
men upplevelsebaserad marknadsföring ger ett djupare intryck, ett minne av en händelse som 
kan skapa en positiv uppfattning av märket.  
 
Maloney fortsätter att berätta att de bara fanns unga professionella produktpresenterare på 
plats, inga säljmänniskor utan eventet var enbart en möjlighet för kunderna att få bilen 
beskriven, känna och se på den och om de ville provköra den. Målgruppen för denna lilla 
sportigare Volvo är 25-30 åringar och därför valde de att ha representanter där i den åldern för 
att svara på alla frågor och visa upp bilarna.  Maloney menar att målet med eventen var att få 
folk att sätta sig bakom ratten och vilja provköra den. I dessa fem städer var det ca 10 000 
personer som provkörde C30in och nu mäter de resultatet i två år efter för att se hur många 
som faktiskt kommer att köpa bilen.  
 
C30in är en vad Maloney uttryckte som en imageförändrare för Volvo. Det är först och främst 
den första lilla bil Volvo tillverkat på länge och dessutom kan kunden specialbygga den som 
de själva vill.  

                                                
12 http://www.youtube.com/watch?v=BPAcnWQSzLY 09.05.08 
13 http://www.youtube.com/watch?v=lUU0RNrMbyk 09.05.08 
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Bilaga 2 Fokusgrupp 
Jag inledde med att berätta lite kort om vad mitt projekt går ut på och förklara upplägget av 
diskussionen. Därefter startade jag direkt med att visa den första reklamfilmen �The Meeting� 
vilken enligt Maloney visar upp en självsäker och prestigefylld bild av Volvo. Frågan jag 
ställde till filmen var: Vad tror ni de vill kommunicera här? Och vad tror ni de vill att ni ska 
känna och tänka om Volvo som varumärke? Första svaret smög in redan under visningen av 
filmen, en av deltagarna beskrev det hon såg som: 

�Aaa it�s like that movie Mr. and Mrs. Smith� 
 
Den liknelsen är precis vad Maloney berättade för mig att de hade i tankarna när de skapade 
reklamfilmen. När filmen var slut gav en annan deltagare även Bond som exempel och 
beskrev filmen som spännande och cool. En annan deltagare visar ett tecken genom att hålla 
upp handen och gnugga fingrarna och lägger in kommentaren: 

�You got to be rich to have that car�  
Han tolkade reklamen som om att man måste vara rik för att köra S80in. Någon följer upp den 
kommentaren med att filmen visualiserar pengar och prestige och att det inte är en bil för den 
vardagliga människan utan för den högre klassen. En av kvinnorna i gruppen lägger in 
kommentaren: om du har en Volvo får du långa ben och en vacker kropp, följt av ett skratt 
från hela gruppen. Hon refererar då till den vackra kvinnan i reklamen. Jag nämnde i intervjun 
med Maloney att en av mina deltagare uppmärksammade detta om kvinnan och han blev lite 
förvånad och tycket det var intressant. Han berättade att det inte var deras mening att ge det 
budskapet, dock sa han att Volvo medvetet alltid använder sig av vackra och stiligt klädda 
personer för att ge intrycket av att det är en värdig bil för de individer som känner sig passa i 
det segmentet, eller för dem som vill passa in där.   
 
En annan deltagare startar upp diskussionen att det inte är självklart att det är en reklam för en 
bil, flera andra håller med och säger till en början är det svårt att se vad det är reklam för. 
Någon säger att det kändes som en trailer för en film som snart ska visas på bio och många 
håller med. Efter detta drog diskussionen iväg mot vilka filmer som är på bio just nu så jag 
gick in och ställde frågan, vilken målgrupp tror ni reklamen är riktad till? 
 
Svaret kom tillbaka direkt i form av: å unga personer, och andra höll med och sa: ja, unga och 
rika � 30 års åldern, generation X. I gruppen fanns en person som inte representerade den 
äldre målgruppen, han la in kommentaren att det var intressant att höra att de äldre anser 
reklamen var riktad till de yngre varvid han själv anser att den är riktad till de äldre. Han gav 
förslaget att den var riktad till individer i 40års åldern som är etablerade och lever ett stadigt 
liv. Då kom kommentaren om den lilla vita klänningen in igen då en av kvinnorna sa: vi bär 
inte klänningar som den där! Hon höll dock med om att det var intressant att han som ung 
anser att den är riktat till de äldre, och att hon som äldre ser den riktad till de yngre. En man 
avslutar diskussionen med ett mycket välplacerat påstående: 
 

�So whoever you are, you figure the commercial is not for you!�  
 
En av kvinnorna statar upp en diskussion om hur man i den bilen kan känna sig yngre och 
snyggare och bli någon man inte är. Hon lämnar dock den diskussionen då en manlig 
deltagare lägger in påståendet att om han vann på lotteriet så skulle han köpa en BMW och 
inte en Volvo. En av kvinnorna protesterar dock och säger: nej jag skulle köpa en Volvo. Jag 
ansåg att det påståendet från den manliga deltagaren var mycket intressant och bad honom 
därför berätta för oss vad han baserar det på. Han svarar: 
 

�A beemer have more prestige, I convey a beemer with more money and more status�  
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Han menar alltså att en BMW har mer prestige och han likställer en ägare av en BMW med 
att den har pengar och klass. En av kvinnorna lägger in: men en Volvo är ju säkrare. En annan 
man lägger då in: när jag ser deras reklam här skulle jag inte beskriva Volvo som säker. Den 
tidigare diskussionen fortsätter och en av männen säger att för folket i Amerika är status en 
stor grej, vilket flera i gruppen håller med om. 
 
Jag frågar gruppen: anser ni att Volvo är en av de lyxbilar som finns på marknaden? Flera ja 
med medhåll från resten hörs och en kortare diskussion om Volvos konkurrenter tar form. Jag 
griper in och väljer att visa samma reklamfilm för dem igen för att se om de nu lägger märket 
till något mer efter en första diskussion.  
 
Under reklamen ges några korta inlägg om hur kvinnan flyr från den vita båten till den svarta 
helikoptern och den svarta bilen som en liknelse mellan fly från det goda till det onda. Samt 
hur kvinnan kanske flyr från sitt tråkiga liv till sitt nya mer spännande tillsammans med Volvo. 
 
Jag frågar gruppen om de nu baserat på denna reklamfilm och tidigare erfarenheter med 
Volvo kan nämna några av deras kärnvärden, vad de står för?  Det första jag hör är kvalitet 
tätt följt av säkerhet, sedan följer en rad påstående med tillförlitlighet, lång livstid, lyxighet 
och en bil utöver det vanliga.  
 
Jag väljer efter detta att visa ännu en reklamfilm för att se om de kan upptäcka några fler 
kärnvärden. Jag visar en reklamfilm för Volvos nya lilla modell C30 och de verkar reagera 
positivt på den. En av männen säger att de gillar reklamen och bilen. En annan säger att man 
ser staden i bakgrunden och frågar om det är kanske en stadsbil? Några andra i gruppen håller 
med, att det förmodligen är en stadsbil. Jag frågar gruppen om de sett reklamen förut och de 
säger alla nej och även lägger till att de inte ens sett bilen förut.  
 
En av kvinnorna säger att de gillade musiken och att man inte behövde tänka till den reklamen 
utan bara läsa skyltarna. Hon refererar till de skyltar bilen åker förbi där det står exempelvis 
Creative, Style, och Individual och filmen avslutas med texten : Just like you. Hon säger: 
 

 �This commercial represent more the common person, the city people just like us�. 
Jag frågar gruppen om de tror att det är samma budskap i denna reklam som i den tidigare? 
Deltagarna enas snabbt om att det är ett annat meddelande mer riktat till de vanliga 
människorna, förmodligen till de yngre. De uppfattar reklamen som om C30in är en bil som 
fler kan ha råd att köpa, och en sportigare bil. En av kvinnorna menar att innebörden av 
begreppen kreativ och individuell kan appliceras på alla åldrar och en av männen lägger in att 
alla människor vill tro att de är kreativa och stilmedvetna. Hela gruppen håller med i 
diskussionen.  
 
Jag tar återigen upp frågan om gruppen nu kan nämna några fler av Volvos kärnvärden. 
Diskussionen startar med att denna reklam kommunicerar mer prisvärdhet och fortsätter med 
påståenden som praktisk, ekonomisk. Diskussionen börjar tyna bort så jag väljer att visa min 
avslutande reklamfilm. Medan jag förbereder ger en av kvinnorna kommentaren:  
 

� I�ll bet you that it will be a family car, with kids and soccer equipment� 
  
Gruppen skrattar och berättar att det är vad som förväntas komma från en Volvoreklam. En 
intressant kommentar då Maloney berättade för mig att jag förmodligen aldrig kommer att se 
någon familjebilreklam från Volvo i Amerika. Detta påstående är förmodligen baserat på 
tidigare budskap från Volvo.   
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Men mycket riktigt, jag väljer att visa den reklam som visas just nu i Sverige om den nya 
V70in. Reklamens budskap är �Hur VI är du?� och visar upp små och stora grupper av 
människor och hur familjen växer. Gästerna i fokusgruppen börjar direkt diskutera om hur 
den handlar om att människor interagerar och om hur familjen blir större. De lägger till att 
man inte har en aning om vad reklamen handlar om fören i de sista sekunderna.  
 
En annan deltagare säker att det känns som en bil som växer med familjens behov och att man 
kan även höra det i musikens tempo. De ser barn och hundar och tandborsthållaren som får 
utökat antal gäster vilket alla tre tas upp som exempel på familjeliv. Hela gruppen håller med 
om att det representerar att Volvo kan växa med din familj. Kvinnorna diskuterar huruvida 
budskapet med reklamen kan vara:  
 

�Stick with Volvo no mater what, throughout your whole life� 
Jag frågar gruppen om någon någonsin ägt en Volvo och svaret blir nej, men de förklarar att 
några av deras vänner gör det. Jag frågar hur det kommer sig och svaret blir att Volvo inte var 
så populära när de köpte bil, de fanns inte i närheten. En av kvinnorna erkänner att hon aldrig 
varit hos en Volvoåterförsäljare. Gruppen enas om att bristen på tillgänglighet är en 
avgörande faktor, de exemplifierar med att man kan se Chrysler i varje gathörn.  
 
Den yngre av deltagarna beskriver att när han bodde en tid i Europa såg han Volvos överallt 
och återförsäljare i var och varannan stad, medan här är det mer Ford, GM och Chrysler som 
finns i varje hörn. En av männen nämner även att om du vill ha din Volvo lagad måste du åka 
ganska långt tillskillnad från de inhemska märkena som finns i varje stad. En annan man 
lägger in en kommentar att den generella bilden är att om du tar en utländsk bil till en 
verkstad kommer du få betala dubbelt så mycket och vänta länge på delarna till bilen. 
 
En kvinna berättar om när hon och hennes man skulle köpa ny bil så frågade de sig vad finns 
det för återförsäljare här omkring? Svaret var de vanliga Amerikanska så det blev även 
resultatet av köpet. En annan kvinna lägger in i diskussionen att efter ha rest i Europa och kört 
en Volvo så kan de nu tänka sig att se även till dem vid nästa bilköp. 
 
 En av männen säger att en anledning till varför de köper de bilar de gör är för att stödja de 
Amerikanska märkena. Jag frågade då gruppen om de vet vart Volvo kommer från och fick 
lite blandade svar. Jag berättade att det kommer från Sverige men nu är uppköpa, och jag 
frågade om de vet vem som köpte dem? Det var tyst runt bordet så jag berättade att det är 
Ford som äger Volvo nu. Gruppen skrattade och berättade om en gemensam vän som inte 
ville köpa en Toyota för att det inte var en utländsk bil, men när han fick informationen att de 
tillverkas i Kentucky ändrade han sig.  
 
Jag avslutar gruppdiskussionen med att återigen fråga om de kommit på några mer idéer om 
vilka Volvos kärnvärden kan vara. De nämner igen prisvärdhet, lyxighet och familjebil men 
kommer inte fram till de fem som beskriver Volvo enligt Volvo själva. Jag berättar att 
säkerhet och kvalitet är de två starkaste som funnit längst men att de nu även arbetar aktivt 
med miljömedvetenhet, design och spänning. Gruppen enas om att i de reklamfilmer jag visat 
fanns både design, spänning och kvalitet.   
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