
 Linköpings	universitet	
SE-581	83	Linköping,	Sverige	

013-28	10	00,	www.liu.se	
 

Linköpings	universitet	|	Institutionen	för	ekonomisk	och	industriell	utveckling	
Examensarbete	i	Företagsekonomi,	30	hp	|	Internationella	civilekonomprogrammet		

Vårterminen	2017	|	ISRN-nummer:	LIU-IEI-FIL-A--17/02543--SE	
	

	
	

 
 
 
 

Resan	mot	den	virtuella	
verkligheten	

 
En	multipel	fallstudie	av	den	virtuella	verklighetens	
påverkan	på	varumärkesimagen	inom	bilindustrin	
	

	
	
	
Niklas	Jehrlander																																																													
Max	Pettersson	
				
				
	
Handledare:	Per	Frankelius	
	
		
	



Förord	

Resan på det Internationella Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet är något vi sent 
kommer att glömma. Privilegiet att studera med så roliga och begåvade personer är något alla borde 

ha. Ett stort och genuint tack till er som delat denna resa med oss! 
 

Detta examensarbete utgör kulmen på vår tid här vid Linköpings universitet. Att applicera befintlig 

kunskap inom marknadsföring och strategi på det vi verkligen tycker är intressant har varit oerhört 
givande. Ny kunskap inom kommunikation och inte minst den virtuella verkligheten är något vi 

kommer ta med oss in i det väntande arbetslivet. 
 

Först och främst vill vi tacka vår handledare: Per Frankelius. Vilken kunskapsbank. Stort tack för 
ditt stöd och din handledning under författandet av uppsatsen. Vi vill även tacka studenterna i vår 

handledargrupp för den kontinuerliga feedbacken de gett oss under uppsatsens gång.  

 
Helena Kepinski på Audi Stockholm, Clas Sundberg på Bilia, Filippa Zeisig på Tobii och Julia 

Tollin: stort tack för er expertis, hjälpsamhet och er tid! 
 

Till sist, men absolut inte minst, vill vi tacka de intervjupersoner som har ställt upp och därmed 
möjliggjort denna uppsats. Stort tack för er tid och kloka tankar! 

 
Nu väntar vi med spänning på att se vart VR-teknologin tar oss när det är dags för oss att köpa våra 

första bilar. Förhoppningen är att bilindustrin, och även andra branscher, ska kunna nyttja denna 

studie i sina resor mot den virtuella verkligheten. 
 

Linköping den 26 maj 2017 
 

 
 

 

 
_____________________  _____________________ 

Niklas Jehrlander   Max Pettersson  
 

 
 



Sammanfattning	
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Problemställning Kommer dagens reklamfilmer vara tillräckliga för att få kunden att  
lyssna till företag eller kommer det krävas mer av deras  

marknadsföring för att företag ska lyckas nå ut till sina kunder?  
 

Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan använda  
VR-reklam och reklamfilm för att påverka varumärkesimagen.  

Vidare är syftet att identifiera vilka faktorer i dessa medier som  

påverkar en individs varumärkesimage samt redogöra för eventuella 
skillnader de två medierna sinsemellan.  

 
Frågeställningar Hur kan företag använda VR-reklam respektive reklamfilm för att  

påverka varumärkesimagen? 
Vilka faktorer påverkar varumärkesimagen via VR-reklam respektive  

reklamfilm och vad skiljer dessa medier åt? 
 

Resultat  Genom VR-reklam och reklamfilm går det att påverka  

varumärkesimagen. I uppsatsen nämns även de identifierade faktorer  
som har påverkan på denna vilka är miljö, telenärvaro, minnen och 

associationer, brus och störningar, barriärer och musik. 
 

Kunskapsbidrag I studien beskrivs hur företag kan använda VR-reklam och reklamfilm  
för att påverka en individs varumärkesimage. I studien klargörs de  

skillnader som finns mellan medierna och vilka faktorer som har  

påverkat intervjupersonernas varumärkesimage. En egen  
analysmodell presenteras då en lucka i den befintliga  

kommunikationsteorin upptäcktes.  

	



Abstract 
 

Title  The Journey Towards the Virtual Reality 

 
Authors  Niklas Jehrlander and Max Pettersson 

 
Supervisor  Per Frankelius 

 
Key words  Virtual reality, Brand image, Brand identity, Audi, Volvo Cars, 

Market communication, Positioning, Segmentation. 
 

Issue  Will today's commercials be enough to make the customer listen to  

companies or will it require more from their marketing to reach out  
to their customers? 

 
Purpose  The purpose of this study is to investigate how companies can use 

VR-commercials and commercials to influence brand image.  
Furthermore, the purpose is to identify which factors in these medias  

that affect brand image as well as account for the differences between  

these two medias. 
 

Research questions How can companies use VR-commercials and commercials to  
influence brand image? 

Which factors affect brand image through VR-commercials and  
commercials and what is the differences between these two medias? 

 

Result   VR-commercials and commercials make it possible to influence the  
brand image. The essay also mentions the identified factors that  

affect the brand image which are environment, telepresence, 
memories and associations, noise and disturbances, barriers and 

music. 
 

Contribution The study describes how companies can use VR-commercials and  
  commercials to influence an individual's brand image. The study  

clarifies the differences between the two medias and the factors that  

influence the brand image of the interviewees. An analysis model is  
presented since a gap in the existing knowledge in communications  

theory was discovered. 
  



Begreppsförklaring	

 
Virtuell verklighet  En verklighet som inte är densamma som den en person befinner sig 
(VR)   i fysiskt. När en person befinner sig i en virtuell verklighet upplever 

  han eller hon en telenärvaro, vilket utgör grunden för den virtuella  
  verkligheten. Detta innebär att personen närvarar psykiskt i en annan

  miljö än den fysiska.  
 
VR-reklam  Med detta begrepp syftar vi på den reklam företag använder sig av i  

VR-format.  
 
Reklamfilm  Traditionella filmer som visas genom exempelvis en TV eller  

datorskärm.  

 
Medium   I uppsatsen kommer begreppet medium användas som ett  

samlingsnamn för VR-reklam och reklamfilm. 

 
Varumärkesidentitet  En grundläggande definition av varumärkesidentitet menar Chevalier  

& Mazzalovo (2008) är att identiteten förklarar vad varumärket vill 
säga sina kunder. Detta begrepp förklaras mer ingående under 

litteraturgenomgången.  
 
Varumärkesimage  Boulding (1956) definierar begreppet image som sammantaget av de  

förväntningar och tidigare erfarenheter en person har av ett  
varumärke. Även detta begrepp kommer att utvecklas i  

litteraturgenomgången. 
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1.	Inledning	

1.1	Bakgrund	

1.1.1	Audi	och	Volvo	Cars	marknadsföring	

Audi och Volvo Cars marknadsföring har förändrats avsevärt genom historien. År 1936 stod 
30 män på ett biltak för att demonstrera träkarossens styrka (Audi-Mediacenter, 1999). Idag, 

år 2017, demonstreras istället Audis prestanda och styrka av skidåkarna i det Svenska Alpina 

landslaget. I reklamen Landslaget älskar nysnö får tittaren följa skidåkarna i jakten på 
nysnön framför en plogbil och får se prov på hur quattro-funktionen och dess fyrhjulsdrift 

bemästrar denna (Audi, 2017a). I Volvo Cars annons har Ni kört en PV 444? från år 1953 
beskrivs upplevelsen av att köra en PV 444 och hur alla har hört talas om denna modell 

(Volvomuseum, 2014). Den 14:e oktober 2014 rapporterade Volvo Cars Sverige effekterna av 
reklamkampanjen Made By Sweden. Företaget menar att detta “är en storslagen hyllning till 

Sverige, Zlatan och Volvo XC70”. Volvo Cars själva hävdar att reklamkampanjen innebar att 

försäljningsmålet för modellen Volvo XC70 överskreds med 269 % de fyra första veckorna 
efter kampanjens start. Den var även “världens näst mest delade reklamfilm under 

lanseringsveckan och är en av de mest sedda och delade svenska reklamfilmerna hittills” 
(Volvo Cars, 2014). 

 

1.1.2	En	virtuell	verklighet	

År 1983 grundade pionjären Jaron Lanier företaget VPL Research vilket blev det första 

bolaget som sålde Virtual Reality-teknologi (hädanefter benämnt som VR) (Wing Kosner, 
2014). Sedan dess har tillämpningsområdena för VR-teknologi ökat explosionsartat. 

Teknologin har redan använts för att underlätta uppfyllandet av organisationsmål och 
företagsvisioner trots att “vi hittills enbart sett toppen av isberget” (Greenwald, 2016). 

Teknologin i sig tar inte enbart personer till en virtuell värld utan har även skapat ett helt 
nytt sätt att kommunicera på (Steuer, 1992). Sett ur den teknologiska definitionen är VR de 

huvudmonterade glasögon som omsluter och försätter en person i en datorgenererad, 

tredimensionell värld (Coates, 1992, Greenbaum, 1992, Krueger, 1991). Om hårdvaran inte 
är i fokus kan den virtuella verkligheten istället definieras som att en person befinner sig i en 

virtuell verklighet när han eller hon upplever en telenärvaro, vilket innebär att personen är 
fysiskt närvarande på en plats, men psykiskt närvarande på en annan (Gibson, 1979).  
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Audi var tidiga på bilmarknaden med att låta sina kunder omslutas av en virtuell verklighet 

och utforska företagets bilmodeller samt närliggande upplevelser kopplade till företagets 

slogan Vorsprung durch Technik, som betyder försprång genom teknik. Företaget arbetar 
för tillfället med att introducera VR-teknologi hos sina återförsäljare där de ger sina kunder 

möjligheten att utforska företagets modellprogram. Denna teknologi tillåter Audis kunder att 
utforska varje detalj av sin nya bil från ett 360-gradersperspektiv (Audi MediaCenter, 2016). 

Audi släppte även en smartphoneapplikation som tillåter användaren att inte bara se den nya 
A4-modellen, utan även att uppleva den. Företaget själva beskriver applikationen som en 

intensiv upplevelse där användaren får möjlighet att känna Vorsprung. Exempelvis ges 

möjlighet att uppleva kraften från deras senaste generation av motorer eller hur det nya 
ljudsystemet från Bang & Olufsen får dig att känna som att du sitter i konserthallen (iTunes 

Preview, 2016). 

 

I likhet med Audi har även Volvo Cars utvecklat en smartphoneapplikation anpassad till VR-
teknologi. År 2014 introducerade Volvo Cars Volvo Experience på den amerikanska 

marknaden där användaren får följa med på en provkörning av modellen XC90 som 
lanserades i samma skede. Volvo Cars blev i och med denna lansering den första 

biltillverkaren i världen att använda sig av produkten Google Cardboard som möjliggör 

användandet av VR-teknologi. Volvo Cars menar att denna teknologi levererar en upplevelse 
som är mycket mer detaljrik än bilder och filmer. Volvo Experience låter företagets kunder 

transporteras till en virtuell värld där de kan utforska bilen långt innan den når ut till 
bilhandlarna (Volvo Cars, 2014). 

 

1.2	Problematisering	

Den teknologiska utvecklingen har underlättat arbetet för företag att nå ut med exempelvis 
information och marknadsföring. Sedan urminnes tider har teknologi påverkat och förenklat 

spridningen av information. Från massiva egyptiska stentavlor till Gutenbergs 
revolutionerande tryckpress och vidare har evolutionen av informationsspridning nu 

kommit att domineras av datorer och smartphones (Johnsson, 2012). Redan år 1755 ansåg 
fransmannen Denis Diderot att antalet böcker skulle bli så pass många att de skulle vara 

omöjliga att överskåda och att all information därmed skulle vara svår att ta till sig (Diderot, 

1755 se Johnsson, 2012). 

 

Johansson & Malmsten (2009) refererar till tidningen Advertising Age som hävdar att en 
person dagligen exponeras för över 3000 kommersiella budskap varav personen uppfattar 

80 stycken och endast svarar på 12 av dessa. Detta exempel tyder på att intensifieringen av 
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en persons tomrum mellan de olika budskapen minskar drastiskt samt att tolkningen och 

bearbetningen av dem blir allt svårare (Johansson & Malmsten, 2009). Andra forskare 

hävdar däremot att mängden och tillgången till informationen i sig inte är problemet utan 
hur den konsumeras, eller snarare överkonsumeras (Johansson, 2012). Han resonerar vidare 

och förklarar att det är individen som själv väljer vad han eller hon vill titta närmare på men 
att den teknologiska utvecklingen tenderar att förstärka redan befintliga beteenden. Då 

intensifieringen av budskap en person utsätts för blivit allt tätare anser vi att det är intressant 
att undersöka hur den teknologiska utvecklingen påverkar varumärkesimagen.  

 

Den ökade konkurrensen inom bilbranschen i kombination med en växande mängd 
information sätter hård press på kommunikatörer och marknadsförare. För att nå fram till 

kunden med sin varumärkesidentitet och sina budskap krävs det att företag tar nya initiativ 
inom marknadskommunikation, vilket är tydligt att både Audi och Volvo Cars har gjort. De 

båda biltillverkarna initierade satsningar inom VR för att få sina kunder att både känna och 
uppleva deras produkter på ett nytt sätt. Därför frågar vi oss om dagens reklamfilmer är 

tillräckliga för att få kunden att lyssna eller kommer det krävas mer av företagens 
marknadsföring för att de ska lyckas nå ut till sina kunder?  

 

1.3	Syfte	

Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan använda VR-reklam och reklamfilm 
för att påverka varumärkesimagen. Vidare är syftet att identifiera vilka faktorer i dessa två 

medier som påverkar en individs varumärkesimage samt redogöra för eventuella skillnader 
medierna sinsemellan. 

 

 

Figur 1: Grafisk sammanfattning av studiens syfte 
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1.4	Frågeställningar	

Vi har för studien formulerat följande vetenskapliga frågeställningar:  

- Hur kan företag använda VR-reklam respektive reklamfilm för att påverka 
varumärkesimagen? 

- Vilka faktorer påverkar varumärkesimagen via VR-reklam respektive reklamfilm 
och vad skiljer dessa medier åt? 

 

1.5	Avgränsningar	

Rienecker & Jørgensen (2013) menar att avgränsningar görs för att tydliggöra vad som valts 

bort men som läsaren hade kunnat förvänta sig att studien skulle behandla. För att uppfylla 
studiens syfte och besvara dess frågeställningar kommer biltillverkarna Audi och Volvo Cars 

att studeras. Studien har begränsats till de två studerade företagens verksamheter på den 
svenska marknaden. Denna avgränsning motiveras först och främst av att företagens 

marknadsföring skiljer sig åt på olika geografiska marknader, vilket underlättar möjligheten 

att fokusera studien till en specifik marknad. Valet av den svenska marknaden underlättar 
även möjligheten att göra intervjuer med både nyckelpersoner och övriga respondenter som 

utgör empirin. Dessa personer har noga valts ut i enlighet med de premisser som anges i 
kommande urvalsavsnitt. Av praktiska skäl har dessa personer intervjuats i antingen 

Linköping eller i Stockholm. 

 

De studerade företagens marknadsföring kommer avgränsas till att enbart behandla VR-

reklam och reklamfilm. Detta görs i syfte att utvärdera intervjupersonernas åsikter gällande 
VR-reklam samt möjliggöra en jämförelse med reklamfilm vilket vi anser är den 

marknadsföringstyp som ligger VR-teknologin närmast. Denna jämförelse gör det även 
möjligt att kartlägga de faktorer som påverkar varumärkesimagen. 

 

De teoretiska avgränsningar som har gjorts grundar sig i studiens syfte och frågeställningar. 

Varumärkesimage, varumärkesidentitet och VR utgör kärnan i studien och kommer att 

kompletteras med relevanta teorier inom kommunikation och strategi. Teorier om 
segmentering och positionering kommer att användas för att ge en bättre förståelse av 

företagens strategier och förklara grunden för de studerade företagens 
varumärkesidentiteter.  
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2.	Litteraturgenomgång	

2.1	Varumärkesidentitet	

En grundläggande definition av varumärkesidentitet menar Chevalier & Mazzalovo (2008) 

är att identiteten förklarar vad varumärket vill säga sina kunder. Varumärkesidentiteten gör 
skillnad på vad som sägs och vad som sedermera uppfattas av kunderna. 

Nationalencyklopedin (2017a) definierar identitet som “medvetenhet om sig själv som en 

unik individ” och vidareutvecklar begreppet med att addera att detta kan liknas med hur på 
sig själv. 

 

Aaker (1996) beskriver varumärkesidentiteten som två lager, där det inre lagret utgör 

kärnidentiteten och det yttre lagret formar den utökade identiteten. Kärnidentiteten menar 
Aaker (1996) förblir densamma även om ett bolag byter produkter eller marknad och är 

således svår att förändra. Denna kärna beskriver varumärkets själ vilket är dess mest 

grundläggande övertygelser, värderingar samt det organisationen står för. Vidare beskrivs 
denna kärnidentitet som att den är för mångfacetterad och komplex för att kunna beskrivas 

med en enda slogan (ibid). Det yttre lagret, som utgör varumärkets utökade identitet, adderar 
detaljer och värden som förklarar vad varumärket står för och fungerar som ett komplement 

till kärnidentiteten. Denna innefattar nämligen själv inte tillräckligt detaljerad information 
för att utgöra de funktioner som tillsammans bildar varumärkets identitet (ibid).  

 

Varumärkesidentiteten ska hjälpa till att avgöra vilket kommunikativt medium som ska 

användas för att uppnå önskad effekt men även vilka medium som inte bör användas (ibid). 

Sammanfattningsvis menar Aaker (1996) att ett starkt varumärke kan leda till att den 
utökade identiteten expanderar och på sikt kan komma att innefatta fler delar. Dessa 

identiteter och dess värden länkas ihop av en struktur som med fördel har en stark koppling 
till varandra för att därigenom skapa en helhet (ibid).  
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Figur 2: Identitetsstrukturen. Källa: David A. Aaker, Building Strong Brands,  

(New York: The Free Press, 1996). Sida 86. 

 

2.2	Varumärkesimage		

Boulding (1956) beskriver att begreppet image är sammantaget av de förväntningar och 

tidigare erfarenheter en person har av, i detta fall, ett varumärke. Denna varumärkesimage 
utgörs av alla de möten personen har haft med ett varumärke, vilka kan ha skapats både 

genom direktkontakt med företaget och genom vad andra personer sagt (Boulding, 1956). 
Varumärkesimagen utgörs av vad personen tror är sant och hur denne uppfattar imagen. 

Således behöver inte imagen av ett varumärke utgöras av sanning och alla förväntningar som 

ställs på varumärket inte nödvändigtvis behöver uppfyllas (Boulding, 1956). Imagen 
påverkas även av framtida möten vilket gör att den kan korrigeras eller helt förändras om det 

nya mötet inte alls överensstämmer med den tidigare varunärkesimagen en person haft av 
varumärket. Boulding (1956) betonar att imagen förutom fakta även innefattar värderingar 

och hur kunder uppfattar dessa, vilket ofta görs genom olika klassificeringar. Newman (1957) 
sammanfattar det hela och menar att en varumärkesimage är den sammanslagna bilden av 

de uppfattningar en person har av varumärket, vilka grundar sig i alla associationer som är 

kopplade till varumärket. 

 

2.3	Keller’s	varumärkesimagemodell	

För att strukturera och förklara begreppet varumärkesimage har Keller (1993) brutit ner 
detta i fyra delar vilket gör det mer lättöverskådligt. Dessa delar kategoriseras i olika typer av 

associationer kopplade till varumärket: associationer till varumärket, positiva uppfattningar, 

styrkan i dessa samt unika associationer till varumärket. Vidare har varumärkesassociationer 
brutits ner till de tre kategorierna attribut, fördelar och attityder (ibid). 
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Attributen består av produkt- och ickeproduktrelaterade attribut. De produktrelaterade 

attributen består av den fysiska sammansättningen av produkten eller servicen som krävs för 

att utföra det kunden avser med hjälp av produkten. De ickeproduktrelaterade attributen 
består istället av det som omger själva produkten såsom pris, förpackningen, användare och 

användningsområde (ibid).  

 

Fördelarna som produkten ger utgörs av vad individen tror att han eller hon får ut av att 
använda produkten. Denna kategori är i sin tur är nedbruten i tre ytterligare steg vilka är 

funktion, upplevelse samt symbolik. Funktionella fördelar utgörs av mer grundläggande 

attribut som oftast är nära kopplade till produkten i sig och vad användaren förväntas få ut 
av denna. Upplevelsebaserade fördelar beskriver vad personen känner när han eller hon 

tänker på produkten, vilket ofta består av emotionella upplevelser. Den sista beståndsdelen 
av kategorin förklarar yttre aspekter vilka ofta är kopplade till en självbild och exempelvis 

prestige eller exklusivitet samt andra symboliska fördelar som varumärket och produkten 
medför (ibid).  

 

Attityder till varumärket beskrivs som en grundläggande del i hur en person agerar i 

förhållande till varumärket. Det kan vara tankar kring produkten, dess kvalitet och symbolik, 

vilket gör det hela till en mycket personlig upplevelse (ibid).  

 

Positiva uppfattningar är en annan viktig del av varumärkesimagen som innefattar hur 
fördelaktigt en produkt utvärderas av en person. Dessa uppfattningar bygger precis som ovan 

nämnda delar på tidigare möten med företaget och kan påverkas av framgångsrik reklam och 
budskap från företaget som nått fram till personen och skapat positiva associationer till 

varumärket. Således uppfattar personen produktens attribut och fördelar som lösningen på 

ett potentiellt problem. Olika attribut kan också eftersträvas i olika sammanhang, exempelvis 
kan en person under tidspress föredra en snabb leverans framför att behöva vänta, medan 

samma person i en annan situation istället kan vänta för att få en mer anpassad lösning (ibid).  

 

Styrkan i de associationer som förknippas med varumärket är den tredje delen av modellen 
(se Figur 3). Ett meningsfullt första möte med ett varumärke möjliggör en starkare koppling 

och stannar därmed längre i personens minne. Denna styrka bygger även på andra 

upplevelser än enbart det första mötet med varumärket. Keller (1993) menar att dessa 
kopplingar kan intensifieras och att de blir starkare vid fler möten med varumärket. För att 

dessa associationer ska förstärkas krävs att företaget lyckas övertyga konsumenten.  
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Den sista delen av varumärkesimagen beskriver en persons unika anknytningar till 

varumärket. Keller (1993) menar att en varumärkesimagen oftast är starkt kopplat till en 

bransch där värderingar delas av flertalet varumärken, vilket gör att risken för att missta 
varumärket för en konkurrent är stor. Det är därför av yttersta vikt att produkten och 

varumärket positioneras på ett attraktivt sätt som gör dem unika. Detta kan åstadkommas 
antingen genom att varumärket lyfts fram enskilt eller att det särskiljs genom en jämförelse 

mot sina konkurrenter. Unikheten baseras på en sammanslagen image av både produkt- och 
icke-produktrelaterade attribut som tillsammans med exempelvis funktion, symbolism och 

upplevelsen av varumärket skapar en unik association (ibid). 

 

 

Figur 3: Delar av modell över Varumärkesimage. Källa: Kevin Lane Keller, Conceptualizing, Measuring, 

and Managing Customer-Based Brand Equity, (Journal of Marketing vol. 57 January, 1993). Sida 7. 

 

2.4	Kopplingen	mellan	varumärkesidentitet	och	varumärkesimage	

Nandan (2005) påvisar några av skillnaderna mellan de två närliggande koncepten 
varumärkesidentitet och varumärkesimage genom följande citat samt tillhörande tabell: 

 

Ett meddelande blir "förpackat" eller "inslaget" av varumärkesidentiteten, 
och det "packas upp" eller "öppnas" av konsumenten genom dennes 
varumärkesimage (Nandan, 2005:5). 
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Tabell 1: Skillnader mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage. Källa: Shiva Nandan, An 

exploration of the brand identity–brand image linkage: A communications perspective, (Brand 

Management vol. 12. NO. 4, s. 264-278, April 2005). Sida 5. 

Varumärkesidentitet	 Varumärkesimage	

Fokuserar på avsändaren/företaget Fokuserar på mottagaren/målgruppen  

Skapas genom företagets aktiviteter Skapas genom kundens uppfattning 

Kodas av ”varumärkets skapare” Avkodas av ”varumärkets mottagare” 

Identiteten sänds Imagen mottages 

 

Vidare menar Nandan (2005) att dessa två koncept måste vara i harmoni med varandra, 
vilket kan vara svårt på en marknad som är överfylld med reklambudskap. Om dessa två 

koncept hamnar ur synk kan det leda till att kunderna slutar att lyssna till företaget och 
istället hörsammar företagets konkurrenter. Det är således viktigt att en dialog förs mellan 

företaget och dess kunder som relaterar till kundernas behov, drömmar och påvisar de 

fördelar företaget ger framför dess konkurrenter. Nandan (2005) påpekar även att 
kopplingen mellan varumärkesidentitet och varumärkesimage stärkts över tid genom att 

budskapet från företaget till kunden förblir konsekvent.  

 

2.5	Den	virtuella	verkligheten	

2.5.1	Hårdvaran	i	fokus	

Enligt Steuer (1992) definieras den virtuella verkligheten oftast i teknologiska termer och har 
precis som television och telefoni framställs som ett kommunikativt medel i form av en 

teknologisk hårdvara. Grunden i detta synsätt utgörs av tredimensionellt datorgenererade 
miljöer. Dessa miljöer skapar tillsammans med huvudmonterade glasögon den virtuella 

verkligheten som en individ upplever, sett ur den teknologiska definitionen där hårdvaran är 
i fokus (Coates, 1992; Greenbaum, 1992; Krueger, 1991; se Steuer, 1992). Trots att denna 

definition har varit dominant inom litteraturen menar bland andra Biocca & Levy (1995) att 

VR som kommunikationssystem tar allt större plats och mening. 

 

Cambridge (2017) definierar gränssnitt (Eng: interface) som “kontakten mellan två 
elektroniska utrustningar eller en person och en dator”. Att designa ett gränssnitt för en 

specifik målgrupp menar Shneiderman & Plaisant (2005) är enklare än att anpassa designen 
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för alla tänkbara målgrupper. Den grundläggande förståelsen för hur designen av 

gränssnittet bör se ut, menar de grundas i användarprofilen, vilken utgörs av ålder, kön, 

kulturell eller etnisk tillhörighet och så vidare. Vidare menar de att skillnader i användningen 
kan förekomma beroende på plats, funktionshinder, ekonomiska förutsättningar samt 

attityder mot användandet av teknologi. Då användarna ständigt ändrar preferenser och 
utvecklar lärandet och kunskapen om olika gränssnitt är lärandeprocessen för användarna 

något som är i ständig utveckling. Att skapa förståelse för olika användare menar 
Shneiderman & Plaisant (2005) är vitalt i utformningen av ett gränssnitt. Behovet av denna 

förståelse menar de ökar vid förekomsten av både webbapplikationer och mobiltelefoner då 

användarbasen expanderas och därmed attraherar nya användare. Biocca & Levy (1995) 
menar att det huvudsakliga målet med designen av gränssnitt för VR är att användaren ska 

kännas sig totalt omsluten av den datorgenererade miljön. Definitionen av att vara omsluten 
av en datorgenererad miljö menar Sadowski och Stanney (2002) är då en person upplever 

känslan av att ha lämnat den verkliga världen, för att istället vara närvarande i en virtuell 
värld. 

 

2.5.2	Människan	i	fokus	

Definitionen av den virtuella verkligheten är annorlunda om inte hårdvaran är i fokus. 

Särskiljandet av den miljö en person är närvarande i blir istället avgörande för förståelsen av 
den virtuella verkligheten (Steuer, 1992). Gibson (1979) skiljer på två olika typer av närvaro: 

det traditionella synsättet på närvaro samt telenärvaro. Den förstnämnda menar han är varje 
individs uppfattning av den fysiska omgivningen och inte den fysiska omgivningen i sig. 

Denna känsla och uppfattning menar Gibson (1966) beror på flera perceptionella faktorer 
där bland annat sinnesintrycken spelar en stor roll. Även mer djupgående mentala processer 

såsom tidigare erfarenheter och hur bekväm individen känner sig med situationen har en 

stor inverkan på individens känsla och uppfattning av den fysiska omgivningen. Förmedlas 
denna omgivning istället genom någon form av kommunikativt medel, menar Gibson (1979) 

att en person upplever två separata miljöer samtidigt; den miljö där personen är fysiskt 
närvarande och den miljö som förmedlas via det kommunikativa medlet. Denna typ av 

närvaro utgör det Gibson (1979) definierar som telenärvaro. Den fysiska omgivningen 
definieras således som något icke förmedlat medan den psykiska omgivningen skapas av det 

som förmedlas med hjälp av det kommunikativa medlet. Telenärvaro menar han i sin tur kan 

upplevas i en temporär eller fysiskt avlägsen men verklig värld alternativt som en animerad 
virtuell värld som inte existerar fysiskt. Steuer (1992) exemplifierade de två sätten som att 

uppleva en fysiskt verklig miljö genom en videokamera eller att en animerad miljö upplevs 
via exempelvis TV-spel. 
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Det traditionella synsättet av kommunikation menar Steuer (1992) grundas i att ett 

meddelande skickas mellan en sändare och en mottagare där ett kommunikativt hjälpmedel 

enbart utgör länken mellan dessa. Sheridan (se Steuer 1992) menar däremot att den virtuella 
verklighetens fokus ligger på förhållandet mellan sändaren och mottagaren, vilka utgörs av 

samma person och den miljö som upplevs. Således sänds inte någon information direkt 
mellan sändare och mottagare. Detta utgör den förmedlade kommunikationen där synsättet 

för telenärvaro tillämpas. Steuer (genom Krueger, 1991) konkretiserar dessa två synsätt 
enligt Figur 4 nedan. 

 

 

 

Figur 4: Två modeller av “Mediated Communication”. Källa: Jonathan Steuer, Defining Virtual Reality: 

Dimensions Determining Telepresence (Journal of Communication, Vol. 42 (4) 1992). Sida 8. 

 

Steuer (1992) utvecklar resonemanget till modellen och förklarar att nästan alla 

kommunikativa medel kan framkalla en telenärvaro. Huruvida en person sedan upplever 
denna telenärvaro menar han är beroende av varje enskild individs uppfattning av miljön och 

individuella erfarenheter. 

 

2.6	Kommunikationsprocessen	

Shannon & Weaver (1964) återger kommunikationsprocessen genom att beskriva hur en 

sändare kodar ett meddelande för att sedan föra det till en mottagare genom olika steg. 
Denna process börjar med att ett meddelande kodas av sändaren, vilket i nästa steg går 

igenom brus och störningar som kan påverka meddelandet och potentiellt förvränga 
sändarens egentliga budskap. Till sist tas meddelandet emot av en mottagare som avkodar 

meddelandet (Shannon & Weaver (1964). Fahy & Jobber (2015) poängterar att många 
kunder tar emot ett flertal meddelanden dagligen, varför det är av yttersta vikt för sändaren 

att meddelandet tar sig igenom störningarna för att på så sätt nå hela vägen fram till 

mottagaren. Det är även vitalt att sändaren förstår mottagaren och dess mål innan 
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meddelandet skickas, för att minimera risken för att mottagaren misstolkar budskapet (Fahy 

& Jobber, 2015). 

 

 

Figur 5: Kommunikationsprocessen. Källa: Claude E. Shannon & Warren Weaver, The Mathematical 

Theory of Communication, (Urbana: The University of Illinois Press, 1964). Sida 7. 

 

2.7	Segmentering	

Segmentering används för att bryta ner en marknad i mindre delar, så kallade segment. Detta 

förenklar identifieringen av organisationer eller individer som har liknande karaktärsdrag 
och nyttjas för att lättare kunna rikta rätt budskap till dem (Smith, 1956). Fahy & Jobber 

(2015) menar att fördelarna med segmentering är en ökad kundlojalitet och lönsamhet samt 

att företag på ett mer effektivt sätt kan rikta specifik marknadsföring till önskad målgrupp, 
vilket leder till en bättre matchning med kundens behov. Denna segmentering kan sedan 

delas in i olika kategorier för att enklare kunna möta marknaden. Kinnear med flera (1995) 
menar att segmentering oftast klassificeras utefter geografi, demografi, psykografi och 

beteende. Under kategorin beteende är perception och övertygelse två sätt att segmentera en 
marknad på, medan psykografisk segmentering exempelvis syftar till indelning efter livsstil 

och personlighet (Fahy & Jobber, 2015). 

 

2.8	Positionering	

Positionering är ett sätt att utforma ett erbjudande så att det passar en specifik målgrupp, 

vilket är nödvändigt för att finna nya vägar att nå ut på en konkurrensutsatt marknad fylld 
av olika erbjudanden. Ries & Trout (2001) beskriver marknaden som en 

kommunikationsdjungel där positionering används för att sikta på ett specifikt mål i 

förhoppning om att nå ut med sitt budskap. De påpekar även riskerna med att ändra sin 
position på marknaden då varumärkesimagen en person har av ett företag är svår att ändra 

på kort tid, varför budskapet bör vara konsekvent över tid (ibid). För att bemästra konceptet 
positionering krävs det att företaget förstår sina mottagare och når dem med ett tydligt och 

lättförståeligt budskap. Att hitta en egen nisch på marknaden där företaget erbjuder sina 
kunder något unikt och värdefullt är en annan viktig beståndsdel i framgångsrik 
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positionering liksom trovärdighet, då det är av yttersta vikt att mottagaren faktiskt tror på 

det budskap som företaget förmedlar (ibid). 

 

Nandan (2005) menar att positioneringen betonar de egenskaper som gör 

varumärkesidentiteten unik och därmed särskiljer varumärket från dess konkurrenter. 
Varumärkesimagen hjälper istället till att förklara hur ett varumärke placeras på marknaden 

med utgångspunkt från kundens uppfattning (ibid). 
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3.	Metod	

3.1	Val	av	ansats	

3.1.1	Metod	och	strategi	

För att uppfylla studiens syfte har ett deduktivt angreppssätt valts. Enligt Bryman & Bell 
(2011) innebär detta att teorin utgör grunden för studien, vilket stämmer överens med det 

valda tillvägagångssättet. Vi anser att ett deduktivt angreppssätt lämpar sig bäst på studien 

då teorier inom VR, kommunikation, strategi och marknadsföring bildar utgångspunkten för 
studien. Vanligtvis utgörs kvalitativa forskningsdesigner av ett induktivt angreppssätt där 

empiri först samlas in och sedan förklaras och analyseras med stöd av lämplig teori. Däremot 
påpekar Bryman & Bell (2011) att det är möjligt, om än ovanligt, att genomföra en kvalitativ 

forskning med ett deduktivt angreppssätt. Då varumärkesimagen bland annat grundar sig i 
tidigare minnen och associationer menar vi att en kvalitativ forskningsdesign lämpar sig bäst. 

De kvalitativa intervjuerna ger oss nämligen möjligheten att förstå de olika aspekterna som 

Keller (1993) menar påverkar varumärkesimagen, vilket vi anser hade varit svårt med en 
kvantitativ forskningsdesign med fler men mindre utförliga svar. Dessutom är 

intervjupersonens åsikt av intresse i kvalitativa intervjuer, medan det är forskarens intressen 
som är i fokus i kvantitativa undersökningar (Bryman & Bell, 2011). Således lämpar sig den 

kvalitativa forskningsdesignen bäst för att uppfylla studiens syfte, trots det deduktiva 
angreppssätt studien grundar sig i.  

 

En kvalitativ undersökning menar Stake (1995) ger en djupare förståelse för komplexiteten i 
de undersökta fallen, till skillnad från en kvantitativ metod. En kvalitativ forskning möjliggör 

det att undersöka hur individer “uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” samt “rymmer 
en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig egenskap som hör till 

individernas skapande och konstruerande förmåga” (Bryman & Bell, 2011:50). Således 
argumenterar vi för att valet av en kvalitativ design lämpar sig bäst för denna studie då 

faktorer såsom minnen, associationer och tidigare erfarenheter av ett varumärke påverkar 
varumärkesimagen. Däremot går det att rikta kritik mot generaliserbarheten av den 

kvalitativa forskningen vi valt att utföra. Bryman & Bell (2011) menar att intervjupersonerna 

i en kvalitativ undersökning inte är representativa för en population. De menar att: 

 



 

 16 

Resultaten från den kvalitativa forskningen ska i stället generaliseras till 
teori och inte till populationer… Det är med andra ord kvaliteten på de 
teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data som 
är det viktiga vid bedömningen av generaliserbarheten (Bryman & Bell, 
2011:417).  

 

Således går det att argumentera för att vi enbart kan identifiera de faktorer som har haft en 

påverkan på intervjupersonernas varumärkesimage med stöd i empirin och inte rangordna 
eller mäta styrkan i respektive faktor.  

 

3.1.2	Forskningsdesign	

Att undersöka ett eller flera fall där vi är intresserade av att klargöra unika händelser 

benämns som ett idiografiskt angreppssätt. Detta innebär att de detaljer som gör fallen unika 
belyses och utgör grunden för en fallstudie. För att uppfylla dessa grundläggande krav är det 

av yttersta vikt att vara väl insatt i fallet. Därför genomförde vi en förstudie, vilken 
presenteras i avsnitt 4. Förstudie. Bryman & Bell (2011) menar att det är fördelaktigt att 

besöka organisationen på plats för att få en mer korrekt bild av företaget. Det potentiella 
lärandet ska ligga till grund för valet av fall där unikheten och kontexten spelar en stor roll, 

då dessa antingen kan främja eller hämma studien (Stake, 1995). Då denna studie baseras på 
de två fallen Audi och Volvo Cars, ter det sig naturligt att det handlar om en flerfallsstudie 

enligt Bryman & Bells (2011) definition. Genom att studera två fall istället för ett, möjliggörs 

en bredare datainsamling där studien inte enbart grundar sig i ett företags VR-reklam och 
reklamfilm. Detta ger oss även möjlighet att jämföra företagen sinsemellan och få en mer 

detaljrik bild av det studerade området. Bryman & Bell (2011) argumenterar för att en 
flerfallsstudie möjliggör jämförelsen av de två fallen, vilket främjar den teoretiska analysen. 

 

Ett narrativt tillvägagångssätt är i sig otillräckligt för att förklara, varför de unika fallen 

förefaller på ett visst sätt (Bryman & Bell, 2011). Yin (2014) menar därför att dessa fall bör 

kompenseras med väl förankrade teoretiska koncept vilka väger upp potentiella brister i de 
narrativa förklaringarna. Stake (1995) menar även att en fallstudie inte kan likställas med en 

simpel förklaring av en unik händelse. Vidare är det av yttersta vikt att befinna sig nära den 
miljö eller situation som avses att undersökas (Bryman & Bell, 2011). Denna miljö bör 

innehålla variabler och data som består av ett flertal källor vilka analyseras med stöd av 
befintliga teorier (Yin, 2014). Dessa källor menar Denzin (1978, se Knights & McCabe 1997) 

kan kompletteras av andra kvalitativa data för att på så vis undvika att förlita sig på ett fåtal 

källor, metoder eller infallsvinklar. För att uppfylla dessa rekommendationer kommer vi 
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använda både primär- och sekundärdata i olika format tillsammans med 

litteraturgenomgången för att analysera empirin. 

 

3.2	Studiens	tillvägagångssätt	

Studien har sin utgångspunkt i litteraturgenomgången där befintliga teorier inom de 

studerade områdena undersöktes. Den insamlade teorin valdes ut noga och har legat till 
grund för studien. För att förklara den insamlade teorin och för att få en bättre förståelse för 

det undersökta området genomfördes en förstudie, vilket var det första steget efter 
litteraturgenomgången. I förstudien intervjuades ett flertal personer inom studiens 

undersökta områden, utöver dessa genomfördes även ett flertal studiebesök. Denna förstudie 
ledde till att den primära litteraturgenomgången kompletterades, då förstudien gav oss nya 

insikter i områden som var intressanta att undersöka. Förstudien bidrog även med en 

förförståelse som vi kunde dra nytta av när huvudstudiens empiriinsamling inleddes. Den 
slutgiltiga litteraturgenomgången resulterade i att teorier kring varumärkesimage, 

varumärkesidentitet, kommunikation, VR-teknologi och stödjande teorier inom strategi 
samlades in. Vidare samlade vi in empiri för att klargöra Audi respektive Volvo Cars 

varumärkesidentitet, vilket var en del av huvudstudiens empiriinsamling; där det även 
genomfördes även intervjuer i syfte att ta reda på personers varumärkesimage av Audi 

respektive Volvo Cars. Litteraturgenomgången och empirin mynnade sedan tillsammans ut i 

en analyserande diskussion där två modeller togs fram för att förklara sambanden mellan 
teori och empiri. Den analyserade diskussionen ledde slutligen till den slutsats där studiens 

frågeställningar besvarades. 

 

 

Figur 6: Studiens tillvägagångssätt. 
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3.3	Förstudie	

En förstudie beskrivs som ett tillvägagångssätt där information kan samlas in, innan den 
faktiska undersökningen genomförs (Blaxter m.fl., 2008). Vidare menar de även att syftet 

med förstudien är att kunna prova sina initiala frågor som sedan kan anpassas och fokuseras 
till kommande intervjuer. De beskriver även en förstudie som ett sätt att skaffa sig mer 

kunskap inom ämnet som kommer att studeras (Blaxter m.fl., 2008).  

 

Gummesson (2000) påvisar flertalet fördelar med att genomföra en förstudie. Den 

grundläggande anledningen till att genomföra en förstudie är för att skapa sig en förförståelse 
inom det område som ska komma att undersökas. Genom förstudien blir forskaren bekväm 

i det studerade ämnet och utökar sin befintliga kunskap vilket leder till att data kan uppsökas 
samt analyseras på ett bättre sätt. Gummesson (2000) menar även att förförståelsen bygger 

på tidigare personliga erfarenheter inom ämnet som genom en förstudie kan kompletteras 
genom andras erfarenheter, som kan förmedlas genom exempelvis en intervju. Risken för 

missförstånd poängterar Gummesson (2000) är en nackdel vid exempelvis en intervju där 

kunskap förmedlas. 

 

3.4	Utformning	av	intervjuer	

Kvalitativa intervjuer kommer att utföras för att få en ökad förståelse för de studerade 
varumärkena. Bryman & Bell (2011) menar att kvalitativa intervjuer lämpar sig för att samla 

in denna typ av data. Trost (2010) menar att en låg standardiseringsgrad kan användas för 

att inte styra respondenten i alltför hög grad, varför vi kommer använda denna typ av 
struktur under intervjuerna. Genom att tillämpa denna metod minimeras risken för att 

intervjupersonen utelämnar svar som skulle kunna bidra till intressanta resultat för studien. 
För att få fram dessa svar kommer en semistrukturerad metod att tillämpas. Alvesson (2011) 

beskriver denna metod som ett verktyg som tillåter fria svar där den intervjuade ges 
möjligheten att betona det som han eller hon själv anser viktigt, snarare än att de grundar sig 

i redan givna svarsalternativ. Alvesson (2011) understryker dock vikten av att inte låta den 
intervjuade sväva iväg allt för mycket ifrån intervjuns huvudtema och därigenom tappa 

fokus. Bryman & Bell (2011) utvecklar ovan nämnda resonemang med att betona vikten av 

intervjupersonens hållning i frågan och att låta intervjun mynna ut i vad som mer liknar ett 
samtal. Intervjupersonen får då möjlighet att prata mer fritt kring frågeställningarna, i 

förhoppningen om att få mer utförliga svar. 

 

En kvalitativ intervju har även möjligheten att vara flexibel avseende ordningsföljd på frågor 
och även vad det gäller nya och uppföljande frågor. Kompletterande frågor kan ställas direkt 
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för att få ett utlåtande förklarat mer ingående. Således blir en kvalitativt semistrukturerad 

intervju mer anpassningsbar efter situationen, i jämförelse med andra intervjumetoder. I en 

semistrukturerad intervju är det fördelaktigt om en intervjuguide upprättas innehållandes 
teman och frågeställningar som därefter kan anpassas till den rådande intervjusituationen. 

Denna studie grundar sig i en multipel fallstudie av Audi och Volvo Cars. De båda företagen 
varumärkesidentiteter kommer undersökas, hur de använder sig av VR-reklam och 

reklamfilm för att nå ut med varumärkesidentiteten samt vilka faktorer som påverkar 
varumärkesimagen i dessa två medium. Det Bryman & Bell (2011) understryker är vikten av 

en viss struktur för att på så sätt kunna få jämförbara svar i de studerade fallen. För att kunna 

genomföra dessa intervjuer kommer det tas i beaktande att intervjupersonens tid är värdefull 
och att det därmed är av stor vikt att även intervjupersonen på något sätt får vinning av 

situationen. Healey & Rawlinson (1993) påpekar i en artikel vikten av att förbereda sig inför 
en intervju genom att prova sina frågor på en annan person, för att därigenom förfina 

frågorna och sina intervjukunskaper. Artikeln summerar att det enklaste sättet att få till 
stånd en intervju är genom att vara artig och på så sätt övertyga den som avses intervjuas att 

ställa upp (Healey & Rawlinson, 1993).  

 

Två personer kommer i enlighet med Eisenhardts (1989) förslag att medverka både vid 

utformandet av intervjuguiderna och vid intervjutillfällena. Således får vi fler perspektiv på 
frågeställningarna, eftersom två personer som observerar intervjutillfället kan skapa en 

högre grad av objektivitet än om enbart en person skulle närvara. En person kommer att vara 
ansvarig för intervjun och att intervjuguiden följs, medan den andra personen tar 

anteckningar, observerar situationen och kan ställa följdfrågor, vilket Eisenhardt (1989) 
menar är lämpligt då flera personer håller en intervju.  

 

3.5	Urval	

Ett bekvämlighetsurval har gjorts vid utförandet av intervjuerna i denna studie. Vi ansåg att 
vi därmed kunde fylla de kategorier som presenteras nedan. Dessutom kunde vi intervjua 

personer i vår närhet, vilket vi menar främjade öppenheten i intervjupersonernas svar. 
Således är representativiteten för urvalet inte av lika stor vikt som vid en kvantitativ 

undersökning (Bryman & Bell, 2011). Vidare har ett teoretiskt urval tillämpats för denna 

studie, vilket betyder att intervjuer genomförs tills vi anser att respektive kategori i studien 
har nått en teoretisk mättnad (Bryman & Bell, 2011). Då empirin i denna studie baseras på 

kvalitativa intervjuer menar vi att en person från varje kategori och respektive varumärke 
har bidragit till att uppnå denna mättnad. Intervjupersonerna delas in i kategorier baserat 

på om de: i) är Audi- eller Volvoägare, ii) bilägare av ett annat varumärke än Audi och Volvo 
Cars och iii) icke bilägare.  
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För att undersöka hur personer påverkas av VR-reklam och reklamfilm samt vilka faktorer 

som påverkar detta har vi valt att intervjua åtta personer mellan 23 och 57 år. Detta 

åldersspann motiveras av den teoretiska mättnad vi ansåg uppstod efter de åtta första 
intervjuerna.  

 

Valet av de studerade bilmärkena baseras på en kombination av deras position på den 

svenska bilmarknaden och dess användning av VR-teknologi i marknadsföringssyfte. 
Anledningen till att två varumärken, istället för ett, valdes var för att undersöka VR-reklamen 

och reklamfilmens påverkan på varumärkesimagen snarare än att undersöka ett specifikt 

företag. Således blir studien mindre påverkad av ett specifikt företags marknadsföring.  

 

Volvo Cars har sedan år 2008 varit det vanligaste personbilsmärket på svenska vägar (SCB, 
2016), varför vi anser att detta är ett välkänt varumärke. Samtidigt har Volvo Cars påbörjat 

en förändring av sin varumärkesidentitet (Lynxeye, 2016), varför vi anser att det är intressant 
att se hur intervjupersonerna reagerar på denna förändring. Audi (2016a) står för Vorsprung 

Durch Technik och vi menar att de har en tydlig varumärkesidentitet som de vill förmedla. 
Därför är det intressant att undersöka respondenternas syn av denna. Audi finns även med 

på SCB:s (2016) lista över de tio vanligaste personbilarna på svenska vägar, så vi utgår ifrån 

att även Audi är ett välkänt varumärke och därmed intressant att studera. De båda 
biltillverkarnas segmentering och positionering på den svenska marknaden kommer att ligga 

till grund för studien då dessa teorier skapar en grundläggande förståelse för företagens 
marknadsföringsstrategier och därmed varumärkesidentiteter.  

 

3.6	Källor	

3.6.1	Primära	källor	

Kvalitativa intervjuer utgör de primära källorna i studien. Dessa intervjuer har genomförts 

för att undersöka varumärkesimagen och varumärkesidentiteten av Audi respektive Volvo 
Cars. En intervju med en nyckelperson på Audi genomfördes för att komplettera redan 

existerande data gällande varumärkesidentiteten. Intervjuer genomfördes även med 
privatpersoner för att undersöka varumärkesimagen av de båda företagen, vars 

tillvägagångssätt beskrivits i kommande avsnitt. Dessa intervjuer kompletteras med 

information från Audi respektive Volvo Cars hemsidor, där vi funnit mer information om 
deras varumärkesidentitet. 
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3.6.2	Sekundära	källor	

Originalkällor har använts i största möjliga mån för den litteraturgenomgång som 

presenterades i tidigare avsnitt. I de fall dessa inte varit tillgängliga har tillförlitliga 
sekundärkällor använts, vilka noga kontrollerats med avseende på dess tillförlitlighet. Vidare 

har en podcastintervju med Per Carleö, marknadsdirektör på Volvo Cars Sverige, 
transkriberats. Denna intervju omfattade en stor mängd information som vi ansåg höll hög 

kvalitet och berörde Volvo Cars varumärkesidentitet, vilket gör att den kan likställas med den 
intervju vi gjorde med Helena Kepinski på Audi. Av denna anledning tog vi beslutet att inte 

intervjua Per Carleö eller någon av hans kollegor personligen. 

 

De internetkällor som förekommer i studien har bedömts vara av högsta tillförlitlighet och 

har noggrant valts ut baserat på detta kriterium. Även tillgängligheten till information och 
statistik har varit avgörande för valet av denna typ av källor. Dessa källor har inte använts i 

de fall då andra mer tillförlitliga och tillgängliga källor varit möjliga att använda. 

 

3.7	Genomförande	av	intervjuer		

3.7.1	Intervjuer	varumärkesidentitet	

En kvalitativ intervju genomfördes med Helena Kepinski som är marknadsansvarig på Audi 
Stockholm. Denna intervju gjordes för att komplettera den information som presenteras på 

företagets hemsida. En utförlig intervjuguide utformades innan intervjun. Frågorna 
behandlade bilindustrin i stort, Audis marknadsföring i Sverige, dess kunder och var 

indelade i olika kategorier med syfte att få en ökad förståelse kring företagets 

varumärkesidentitet. Intervjun genomfördes på Audi Danderyd i mars 2017. 

 

3.7.2	Intervjuer	varumärkesimage	

Kvalitativa intervjuer genomfördes med åtta personer vilka utgör grunden för den empiriska 

insamlingen av data för varumärkesimage. Det genomfördes även intervjuer för att skapa en 
förförståelse för de studerade områdena, vilket utgjorde en förstudie som beskrivs i 

kommande avsnitt. De kvalitativa intervjuerna med experimentella inslag beskrivs nedan.  

 

De reklamer som användes för intervjuerna är i Audis fall VR-applikationen Audi A4 

Experience (iTunes Preview, 2016) samt reklamfilmen Älska vintern med quattro (Audi, 
2017a). Avseende Volvo Cars visades The Volvo XC90: A Swedish Moment (YouTube, 2017) 

i VR-format och reklamfilmen Vintersaga (YouTube, 2017a).  
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Audis VR-applikation är företagets enda tillgängliga på Google Play så det var naturligt att 

nyttja den. Filmen Älska vintern med Quattro motiverades av att den var företagets senaste 

reklamfilm som lanserats av Audi Sverige. 

 

I Volvo Cars fall valdes reklamfilmen Vintersaga, som inte är modellspecifik utan framhäver 
istället Volvo Cars som varumärke. Valet av Volvo Cars reklam i VR-format grundades i 

längden av reklamen samt dess kvalitet. Det gjordes noggranna efterforskningar i utbudet av 
Volvo Cars tillgängliga VR-reklam både på Google Play och internet, där vi ansåg att den 

valda reklamen var mest lämplig. Då de använda VR-glasögonen var av märket Samsung blev 

Google Play den plattform som stod för utbudet av smartphoneapplikationer. 

 

Mer information om samtliga reklamfilmer som använts vid intervjuerna om 
varumärkesimage finns i bilaga 11.1 Reklamfilmer intervjuer varumärkesimage. 

 

Intervjuerna inleddes med en förklaring om att de gjordes i samband med ett examensarbete 

i företagsekonomi vid Linköpings Universitet. Vidare förklarades intervjuns upplägg och att 
intervjupersonen skulle komma att se två olika typer av reklam från antingen Audi eller Volvo 

Cars. Vi önskade i samband med detta att ta del av intervjupersonernas tankar kring 

varumärkena och den reklam de fick se. Bakgrundsfrågor avseende bland annat ålder, 
sysselsättning och intressen ställdes med avsikt att få information om personens bakgrund 

och intressen. Frågor gällande intervjupersonernas bil- och körvanor samt historik kring 
deras bilägande ställdes i syfte att ta reda på vad de främst använder sin bil till och hur dessa 

vanor har sett ut tidigare. Intervjun fortsatte med att frågor kring deras senaste bilköp 
ställdes; i de fall de ägde en bil och vad som fick dem att välja den specifika modellen. Därefter 

ställdes frågor kopplade till teorier om varumärkesimage, vilka kommer användas vid 

analysen av data samt för att undersöka vilka faktorer som påverkar varumärkesimagen. 

 

Intervjun gick därefter vidare till de två reklamerna där den intervjuade antingen inledde 
med att se en reklamfilm på en datorskärm eller en VR-reklam genom ett par VR-glasögon. 

Ordningsföljden för de två reklamerna varierade mellan de olika intervjupersonerna i syfte 
att minimera risken för att det ena mediet skulle framhävas framför det andra. Efter att 

reklamen visats ställdes fem korta frågor kring upplevelsen och känslorna kring reklamen. 

Därefter visades den andra reklamen och samma frågor ställdes på nytt. Vi bad även den 
intervjuade att försöka nollställa sina tankar och tänka bort den första reklamen som visades, 

vilket vi dock är medvetna om att det är svårt att göra. 
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Intervjun fortsatte med ett antal uppföljande frågor för att ta reda på om personen upplevde 

någon skillnad mellan de två reklamerna och vilken de föredrog. För att få fram ytterligare 

information kring hur personen ser på varumärket ställdes frågor om vad de associerar 
varumärket till, vad användningsområdet för produkten är och hur väl de anser att dessa 

reklamfilmer stämmer överens med deras tidigare image av Audi eller Volvo Cars. Syftet med 
frågorna i den avslutande delen var att kunna koppla svaren till de teorier inom 

varumärkesimage som presenterades i litteraturgenomgången. 

 

Avslutningsvis tackades intervjupersonen för att han eller hon ställde upp och därmed 

möjliggör studien. De fick även möjlighet att tillägga något om så önskades eller ställa egna 
frågor till oss. De erbjöds även att ta del av resultatet av studien om så önskades. Varje 

intervju tog i genomsnitt 45 minuter att genomföra.  

 

Nedan presenteras en sammanställning av de personer som intervjuats. Dessa personer 
intervjuades enligt de tidigare presenterade kriterierna: i) är Audi- eller Volvoägare, ii) 

bilägare av ett annat varumärke än Audi och Volvo Cars och iii) icke bilägare. Vi hade som 
avsikt att intervjua liknande personer både för Audi och Volvo Cars. Exempelvis intervjuades 

Adam och Martin vilka vi anser är liknande individer men äger olika bilmärken. Detta beslut 

togs för att undersöka vilken påverkan VR-reklam och reklamfilm har på varumärkesimagen, 
snarare än att få en så bred intervjubas som möjligt. 

 

Tabell 2.1: Sammanställning av intervjupersoner varumärkesimage Audi. 

Intervjupersoner	Audi	  

Adam, 25 år. Säljare Audi A5 Sportback 

Malin, 36 år. Regionchef Audi A6 Avant 

Ola, 57 år. Affärsenhetschef Volkswagen Passat Variant 

Sofie, 25 år. Student Äger ingen bil 
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Tabell 2.2: Sammanställning av intervjupersoner varumärkesimage Volvo Cars. 

Intervjupersoner	Volvo	Cars	  

Martin, 26 år. Säljare Volvo V60 Cross Country 

Robert, 40 år. Projektledare Volvo V70 och  Saab 9-3 

Mikael, 56 år. Marknadschef BMW 525 Touring och  Mercedes-Benz B180 

Gabrijela, 23 år. Student Ford 

	

3.8	Transkribering	

För att understödja tolkningarna och analyserna av intervjuerna kommer vi transkribera 

ljudinspelningarna. Detta underlättar inkluderingen fullständiga och korrekta citat vilket gör 

att utrymmet för intervjuledarens egna tolkningar, enbart baserade på anteckningar, 
elimineras (Alvesson, 2011). Att genomföra detaljerade transkriberingar av ljudinspelningar 

är krävande avseende tidsaspekten, varför det kan vara nödvändigt med ett mindre antal 
intervjuer. Emellertid menar Alvesson (2011) att ett fåtal noga transkriberade intervjuer kan 

föredras fram ett större antal intervjuer som enbart baseras på anteckningar från 
intervjuerna. 

 

3.9	Analys	av	data	

I enlighet med Trosts (2010) resonemang gällande analys av data kommer studiens 
analysavsnitt grunda sig i tre steg: samla in, analysera och tolka data.  

Den primära datainsamlingen utgörs av de kvalitativa intervjuer vi genomfört. Trost (2010) 
menar att analysen av denna data sker när forskaren läser igenom det insamlade materialet, 

vilket i vårt fall utgörs av transkriberingarna av de kvalitativa intervjuerna. Tolkningen av 

data sker med hjälp av de teoretiska verktyg som inkluderas i studien (ibid). Trost (2010) 
menar att det är praktiskt att dela in arbetet med data i dessa tre steg, men att det 

nödvändigtvis inte sker i en specifik ordning. I denna studie har vi fört anteckningar om 
intressanta aspekter som haft kopplingar till den teoretiska grunden som studien bygger på 

under tidens gång, något som Trost (2010) menar är rimligt att göra. Däremot är det viktigt 
att forskaren inte “försöker läsa mellan raderna” för mycket, då detta kan leda till att 

materialet övertolkas (Trost, 2010:152). Å ena sidan kräver identifikationen av de faktorer 
som påverkat intervjupersonernas varumärkesimage att vi läser mellan raderna till en viss 

grad, varför vi delvis tar distans från detta resonemang. Å andra sidan har vi valt att inte 

klassificera eventuella förändringar i varumärkesimagen eller vilka faktorer som påverkat 
denna i de fall där data kan övertolkas, vilket Trost (2010) menar att det finns en risk för i 
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vissa fall. För att få en överskådlig bild av nyckelord, samband och för att lättare kunna tolka 

data sammanställdes empirin i en tabell. Detta tillvägagångssätt tillät oss att successivt föra 

in intervjupersonernas åsikter och tankar på ett tydligt och strukturerat sätt.  

 

3.10	Etiska	riktlinjer	

Som grund för insamling av primärdata genom intervjuer kommer vi ha Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer i åtanke. Dessa principer innefattar fyra grundläggande delar 

avseende individskyddskravet och utgörs av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). Avseende 
informationskravet ska intervjupersonerna informeras om syftet med projektet, samt att de 

deltar helt frivilligt och därmed har rätten att avbryta intervjun om så önskas. Det ska även 
framgå tydligt att den information som lämnas inte kommer att användas i något annat syfte 

än för studien. Samtyckeskravet syftar till att de deltagande besitter rätten att själva 
bestämma över sin medverkan, samt vilka frågor de vill besvara och hur lång tid intervjun 

ska pågå. Konfidentialitetskravet behandlar lagring av personuppgifter och avser att dessa 

uppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att ingen utomstående person kan identifiera en 
individ (Vetenskapsrådet u.å.). Dalen (2015) rekommenderar att intervjuer dokumenteras 

noga. Med detta i åtanke kommer de intervjuer som utförs dokumenteras genom 
ljudinspelning som därefter transkriberas. Även dessa filer kommer att behandlas med 

aktsamhet i enlighet med konfidentialitetskravet och förvaras på lösenordsskyddade datorer 
och på våra mobiltelefoner, som även de är lösenordsskyddade. Dessa ljudfiler kommer inte 

att namnges på ett sådant sätt att de kan spåras till en enskild person. Det fjärde och sista 
grundkravet är nyttjandekravet, som syftar till att den insamlade informationen enbart 

kommer att användas till det avsedda ändamålet med forskningen och inte i ett kommersiellt 

syfte eller andra icke-vetenskapliga syften. Vidare kommer de intervjuade personerna 
erbjudas att ta del av resultatet med studien om så önskas (Vetenskapsrådet u.å.).  

 

Innan intervjupersonerna såg VR-reklamen instruerades de tydligt i vad det innebär, då det 

finns säkerhetsrisker med användandet av VR-glasögon; exempelvis finns risken att 
användaren faller av stolen eller får ett epileptiskt anfall. Den som ser VR-innehåll riskerar 

även att känna illamående, varför intervjupersonerna instruerades att de när som helst kan 

välja att avbryta VR-reklamen. Praktiska instruktioner gällande hårdvarans funktion 
presenterades innan reklam visades för att förenkla användandet så mycket som möjligt. De 

hälso- och säkerhetsföreskrifter Samsung (2016) varnar för, presenterades innan VR-
reklamen startades. Dessa föreskrifter klargör vad det finns för risker med användningen av 

VR-glasögon och att detta sker på egen risk. 
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3.11	Trovärdighet	och	källkritik	

Reliabilitet, replikerbarhet och validitet är tre aspekter som är viktiga för att garantera 
bedömningen av ett arbete, varför denna studie grundar sin trovärdighet i dessa aspekter.  

Reliabilitet innebär att resultatet av en undersökning skulle bli detsamma om det skulle 
utföras på nytt. Detta innebär att slumpmässiga faktorer och tillfälligheter inte ska påverka 

resultatet i en studie, det vill säga att tillförlitligheten till studiens resultat är hög. 
Reliabiliteten är mer aktuell i kvantitativa studier men förkastas ej som en viktig punkt i 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2011). 

 

Att en studie är replikerbar innebär att kravet på detaljerna i förklaringen till det valda 

tillvägagångssättet är hög. Trots att replikerbarhet inte är vanligt inom den 
företagsekonomiska världen, ska det finnas en möjlighet att ta vid där tidigare studier 

avslutats. Således är beskrivningen av tillvägagångssättet studien utförts på vital (Bryman & 
Bell, 2011). 

 

Det finns två olika frågor inom det analytiska synsättet som måste besvaras för att säkerställa 
bedömningen av tester och mätresultat i en studie, det vill säga validiteten. Först och främst 

är det viktigt att fråga vad det är som mäts för att därefter besvara fråga två avseende om 
resultatet är sant eller ej. Det är först när dessa frågor har besvarats som mätresultaten blir 

adekvata enligt det analytiska synsättet, vilket skapar en högre validitet desto närmare 
verkligheten studien kommer (Arbnor & Bjerke, 1994). 

 

Enligt Thurén (2013) baseras källkritik på fyra kriterier: äkthet, tidssamband, oberoende och 

tendensfrihet. Med äkthet avser han att källan ska vara det den utger sig för att vara. Vidare 

avser tidssambandet att tillförlitligheten blir högre desto kortare tid det gått mellan en 
händelse och källans återgivande. Att källan är oberoende innebär att denna inte är en 

avskrift eller ett referat av en annan källa. Till sist definierar han källans tendensfrihet som 
ett potentiellt incitament för att förvränga verkligheten. För att uppfylla dessa krav ämnar vi 

att arbeta selektivt med källorna i denna studie, då Skolverket (2016) menar att villkoren för 
vad en källa är och trovärdigheten för dessa har förändrats i dagens medielandskap.  
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4.	Förstudie	

4.1	Förstudiens	bidrag	till	studien	

Förstudien har gett oss en förförståelse inom det studerade området och således underlättat 

utförandet av den faktiska studien. Det utfördes totalt tre intervjuer med både bilägare och 
bilförsäljare innan de kvalitativa intervjuerna genomfördes, vilka är de som ligger till grund 

för empirin. Att intervjua två bilägare med många års erfarenhet av respektive bilmärke gav 

oss en inblick i deras syn på varumärkesimagen och gav oss en indikation på vilka frågor som 
bör ligga till grund för intervjuguiderna. En fjärde intervju genomfördes med en 

retorikkonsult för att generera kunskap om den icke-verbala kommunikationens roll inom 
marknadsföring. Vidare var vi på ett studiebesök hos företaget Tobii för att bli bättre insatta 

i VR-teknologi och hur detta används i dagsläget. Vi besökte även sex stycken showroom och 
återförsäljare av Audi respektive Volvo Cars och talade med dem om marknadsföring, 

kommunikation och VR-teknologi. Volvo Cars showroom vid Kungsträdgården, Stockholm, 

nämnde att VR-teknologi kommer att introduceras till hösten 2017, vilket ska ge kunden 
möjlighet att konfigurera sin bil och se denna genom ett par VR-glasögon. 

 

4.2	Julia	Tollin,	retorikkonsult	

För att få mer kunskap inom det studerade området från ett kommunikativt perspektiv 

intervjuade vi Julia Tollin som arbetar som retorikkonsult. Denna intervju inleddes med att 

tala om “actio”, vilket Tollin beskrev som allt det sista som adderas i kommunikation vilket 
exempelvis är kroppsspråk, kläder och det som inte är verbal kommunikation. Vidare beskrev 

Tollin att mycket av det som kommuniceras avgörs av andra delar än enbart orden. Hon 
beskrev även miljön i exempelvis en VR-reklam eller en reklamfilm som ett exempel på icke-

verbal kommunikation, vilket används i syfte att övertyga mottagaren. Tollin talade även om 
vikten av att rikta ett budskap genom kommunikation. Det är vitalt att veta vem som ska nås 

av budskapet, vad det egentligen är som ska kommuniceras och vilket problem som löses 
med hjälp av denna kommunikation. Däremot exkluderas vissa målgrupper genom att 

budskapen riktas åt andra mottagare, vilket gör det extra viktigt att rikta budskapen till rätt 

mottagare. 
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Vidare berättade Tollin om musikens roll och hur den påverkar kommunikationen. Hon 

exemplifierar detta med att säga att “beroende på vad du har för relation till Zara Larsson så 

kommer du antingen digga med eller få ett vredesutbrott”. Hon berättade även att det finns 
mer intetsägande musik som därmed inte ger upphov till samma känslor. Vidare talade hon 

om VR-teknologi och förklarade att hon tror det kommer att leda till att mer kommer att stå 
på spel. Detta förklarade Tollin med att många personer troligtvis kommer tycka att de passar 

in i denna miljö, medan andra inte gör det. Avslutningsvis betonade hon vikten av att det ur 
ett kommunikativt perspektiv inte går att skapa något som inkluderar alla, utan att vissa 

kommer att inkluderas och andra exkluderas beroende på det val som tas.  

 

4.3	Clas	Sundberg,	säljare	Volvo	Cars	på	Bilia	Täby	

I syfte att få mer kunskap om bilmarknaden ur ett försäljningsperspektiv så intervjuades Clas 

Sundberg. Sundberg beskrev Volvo Cars som ett kvalitetsmärke med en tydlig värdegrund 
och en attraktiv placering på marknaden. Han tillade även att varumärket är välkänt på den 

svenska marknaden och att de allra flesta har en åsikt om Volvo Cars. 

 

Sundberg berättade att företaget varit med om en otroligt rolig resa de senaste åren. I och 

med lanseringen av den nya XC90-modellen har Volvo Cars ändrat sin position avsevärt på 
marknaden. Han beskrev när han och några kollegor var med vid lanseringen av XC90 och 

att de åkte dit i hans nya fullutrustade XC60, vilken direkt kändes förlegad när de kom fram. 
”Det var två bilar från helt olika tidsåldrar”, förtydligade han. 

 

Sundberg ansåg att Volvo Cars marknadsföring förändrats avsevärt i samband med 

lanseringen av de nya modellerna. Volvo Cars har gått ifrån att vara ett produktrelaterat val 

som stod för säkerhet och trygghet till att spela an på livsstil, glamour och känslor, samtidigt 
som företaget försöker behålla sina grundvärden. 

 

Han kom tydligt ihåg när den första reklamfilmen med Zlatan lanserades och beskrev den så 

här: “Det är lite naivt att tänka att bara för att Zlatan kör en Volvo så kommer folk köpa mer 
bilar. Det är inte en kexchoklad vi talar om. Men ärligt, det var helt galet, helt sjukt”. Han 

minns en kund väl som var otroligt besviken över att det inte satt dekaler på dennes nya bil 

precis som det gjorde på bilen hos återförsäljaren, vilket ledde till att Sundberg var tvungen 
att lösa så att kunden fick dessa i efterhand. Den totala försäljningen gick upp väldigt mycket 

och han tänkte “Herregud, är vi så påverkbara för en sån grej?”.  
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Vidare beskrevs kommunikationen mellan köpare och säljare som helt avgörande. Kunderna 

har många val i dagsläget gällande både återförsäljare av Volvo Cars men även andra snarlika 

varumärken. Sundberg menade att kunderna är mer informerade än tidigare vilket gör att 
han som säljare måste besitta än mer kunskap. Avslutningsvis menade han att det idag inte 

finns en typisk Volvoförare och att de nya bilarna attraherar en helt ny kundgrupp som 
tidigare kört exempelvis BMW, Mercedes-Benz och Audi. 

 

4.4	Intervjuer	bilägare	

Två intervjuer gjordes med bilägare av respektive bilmärke för att ta reda på hur de ser på 
Audi och Volvo Cars och om de ansåg att företagens marknadsföring varit avgörande för 

deras val av bil. Vi frågade dem även om hur de ser på de båda fordonstillverkarna ur ett 
varumärkesimageperspektiv. 

 

4.4.1	Intervjuperson	1,	Audi	

Audi A6 Allroad quattro, 3.0 TDI 

 Audi med tre ord: kvalitet, rätt image och teknik 

 

Intervjuperson 1 har kört Audi sedan 1992 och en av de främsta anledningarna till valet av 

Audi framför BMW och Mercedes-Benz var imagen. Han beskrev Audi som “lika bra men 
inte synas så himla mycket”, och jämförde med BMW och Mercedes-Benz. Vidare nämnde 

han att förhoppningen är att Audi ska vara mer alldagligt och smälta in på ett bra sätt. Han 
tillägger dock att han inte är säker på att Audi själva delar denna uppfattning. Intervjuperson 

1 menar att Audi försöker att vara sportiga i sin marknadsföring. Han menar att teknik lyfts 

fram som ett nyckelord som Audi anses stå för.  
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4.4.2	Intervjuperson	2,	Volvo	Cars	

Volvo V40 

 Volvo Cars med tre ord: “jag rullar vidare” 

 

År 1972 körde intervjuperson 2 en Volvo för första gången och har sedan dess ägt fem stycken 

olika Volvomodeller. Han nämner att han inte tror att marknadsföringen av den specifika 
modellen han äger idag påverkade honom jättemycket, men att den kan haft en viss inverkan: 

“Gällande valet av V40 så har man ju sett den mycket på tv, det är en tuff bil. Den är lite 

sportig”. Han beskriver att det tidigare var en villa och en Volvo som utgjorde det svenska 
folkhemmet. Dock ansåg han att det på senare tid förändrats och att det blivit svårare att 

sätta fingret på vem den typiska Volvo-föraren är. Intervjuperson 2 beskrev Volvo Cars med 
de tre orden “jag rullar vidare”. Han utvecklade resonemanget och sa att folk brukar kalla en 

Volvo för “världens snabbaste traktor - den går, och går, och går…”.  

 

Han menade att Volvo Cars marknadsföring vill utstråla säkerhet och visa att det är möjligt 
att ta sig fram i de svenska landskapen på ett säkert sätt med deras bilar. Marknadsföringen 

i generella termer menade han har förändrats oerhört mycket sedan den kommersiella tv:n 

lanserades. “Innan det gick man till biografen tio minuter innan bion började för att man 
skulle se reklam”. På biograferna tyckte han det var kul att kolla på reklam, vilket han inte 

tycker idag. Han förklarade hur han överöses med reklam som han oftast brukar trycka bort. 
Däremot påpekade han att det hände något med Volvo Cars reklamsamarbete med Zlatan. 

Han beskrev hur han tycker att detta kändes annorlunda då “de vill berätta denna historia 
och inte enbart påpeka hur bra man är”.  
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5.	Empiri	

5.1	Audi	

Audi är en tysk fordonstillverkare tillika dotterbolag till Volkswagen AG. Efter flera 

sammanslagningar och allianser med andra biltillverkare skapades till sist AUDI AG, vilket 
är det bolag som är dagens Audi. I samband med en reklamkampanj myntades Vorsprung 

durch Technik vilket kom att bli bolagets mission. Denna slogan kompletteras av värdeorden 

sportighet, sofistikering samt framåtsträvande som ligger till grund för företagets strategi 
och verksamhet (Audi, 2016).  

 

5.1.1	Varumärkesidentitet	och	positionering	

Audi har en stark vision där ledordet är vorsprung, vilket kan översättas till försprång, som 
även utgör en grundpelare för företagets strategi. Företaget säger själva att vorsprung är 

deras löfte till sina kunder vilket ska förmedlas genom hållbara premiumbilar. Digitalisering 

och urbanisering är två andra pelare som ska leda bolaget framåt och positionera dem på 
bilmarknaden. Med digitalisering och ny teknik hoppas Audi kunna möta kundernas nya 

krav där konnektivitet är en av nycklarna. Hållbarhet utgör en annan grundpelare som 
möjliggörs genom tekniska framsteg. År 2025 ska en tredjedel av de bilar företaget tillverkar 

vara elbilar och fram till dess ska det satsningar på andra alternativa och miljövänliga 
bränslealternativ göras. Audi ska uppnå målet kring urbanisering genom att bilar och 

transportmedel blir en integrerad del av storstäder vilket möjliggör tillämpandet av nya 

helhetslösningar (Audi, 2016).  

 

Audi satsar stort på att positionera sig emot skidåkare vilket bland annat exemplifieras 
genom deras reklamfilmer med skidåkare och samarbeten med skidanläggningar. I 

december år 2016 togs det fram en reklamfilm tillsammans med det svenska alpina 
landslaget där tre landslagsåkare ses köra Audibilar. Audi vill genom denna reklamfilm även 

visa upp, som företaget själva uttrycker det, deras legendariska fyrhjulsdrift som påstås göra 
körningen på vinterväglag både roligare och säkrare. Företaget sponsrar även det alpina 

skidlandslaget och förser dess åkare med bilar (Audi, 2017a). 
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Företaget positionerar sig även starkt emot motorsport, rallycross och touringmästerskap. 

Detta syns bland annat genom de mästerskap som företaget sponsrar och även i företagets 

modellprogram. Dessa samarbeten är kopplade till företagets positionering mot teknik och 
innovation där Audi genom motorsport både kan testa och utveckla nya lösningar som på 

sikt även kan ta plats i deras vanliga bilar (Audi, 2017).  

 

5.1.2	Helena	Kepinski,	Marknadsansvarig	Audi	Stockholm	

Helena Kepinski är marknadsansvarig på Audi Stockholm och har jobbat med marknad och 

försäljning de senaste 15 åren. Hon förklarar att Audi fokuserar på det alpina under 

vinterhalvåret och att hennes roll då är att kommunicera detta till kunderna. Det är Audi 
Sverige som ansvarar för hur Audi uppfattas som varumärke medan deras uppgift på Audi 

Stockholm mer handlar om de faktiska bilarna. Att annonsera dessa bilar och se till att både 
befintliga och potentiella kunder nås av den reklam de skickar ut från Audi Stockholm är 

deras ansvar samt den direkta kontakten med kunden. 

 

Kepinski menar att bilindustrin drivs av utmaningar inom innovation och miljömedvetenhet, 

vilket hela världen står inför. I dessa aspekter är Audis roll att stå för förändring i dagens och 
framtidens teknik och att de följer utvecklingarna.  

 

Det finns väldigt många val att göra när man slår upp en tidning, kollar i 
mobilen eller i datorn vilket gör att vi måste vara i framkant på den fronten 
hela tiden. Det finns ett mediebrus vilket gör att vi måste kunna sticka ut, 
även som återförsäljare.  

 

Marknadsföringen upplever hon har förändrats i samma takt som samhället och att det har 

blivit ett alltmer digitalt fokus. Att marknadsförare måste lägga upp tydliga strategier och 
vara förutseende för vad som fungerar för att nå önskade målgrupper är något Kepinski 

menar är väldigt viktigt. Vilken typ av kommunikation och vilka kanaler de väljer att använda 

menar hon däremot är väldigt olika. “Likväl en 25-årig kille som en 45-årig tjej kan vara 
intresserade av samma bilmodell”, fortsätter hon. Att rikta en viss typ av reklam till en viss 

målgrupp menar hon är svårt då det finns en bilmodell för varje skede i livet. Hon menar att 
det ligger en svårighet i att vara både bred och nischad i sin kommunikation på samma gång. 

Mätningar och undersökningar kommer väl till användning för denna fråga då de enklare 
kan rikta kommunikationen till en önskad målgrupp trots svårigheten i att generalisera en 

viss modell till en viss målgrupp. “Drömmen börjar ibland redan innan man ens får köra”, sa 
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Kepinski och menade att kommunikationen även kan riktas till barn, vilka i sin tur har ett 

inflytande på sina föräldrar i köpbeslutet.  

 

Det som sedan gör att en potentiell kund köper en Audi hos bilhandlaren menar Kepinski till 

stor del handlar om relationerna mellan kund och återförsäljare. Trots att en kund har starka 
band till Audi så är det idag enkelt för kunden att välja något annat märke av likvärdig kvalitet 

på marknaden. “Relation och kommunikation är nyckeln”, menar hon och utvecklar 
resonemanget och förklarar att det inte finns någon anledning för personer att fortsätta köpa 

Audi om relationen inte är bra. Den hårda konkurrensen i bilindustrin gör det enkelt för en 

person att välja ett annat bilmärke om relationen till kunden inte upprätthålls på ett bra sätt. 
Hon menar således att det inte spelar någon roll om Audi Sverige spenderar miljontals kronor 

på reklam om denna relation ändå inte är bra. 

 

5.2	Volvo	Cars	

År 1927 lämnade den första Volvobilen fabriken i Göteborg. Bolaget har sedan starten 

genomsyrats av ett starkt säkerhetstänk som de senaste åren har letts av värdeorden 
hållbarhet och människan i fokus med en kompletterande vision om att ingen ska skadas 

allvarligt eller dö i en ny Volvo från och med år 2020. Företaget befinner sig just nu i ett 
viktigt strategiskt skede sedan de köptes upp av det kinesiska bolaget Geely Holding. Genom 

att göra livet enklare för dess kunder och med ett engagemang för säkerhet, kvalitet och miljö 
har Volvo Cars en vision om att bli världens mest eftertraktade premiumbilmärke (Volvo 

Cars, 2017b). 

 

5.2.1	Varumärkesidentitet	och	positionering	

Företaget har alltid haft ett starkt fokus på säkerhet vilket även kommit att bli synonymt med 
Volvo Cars som varumärke (Ries & Trout, 2001). Genom år av utveckling med ett starkt 

säkerhetstänk har detta byggt Volvo Cars varumärkesidentitet: från dess att företaget år 1959 
introducerade trepunktsbältet till whiplashskydd, autobroms samt dödavinkelvarnare som 

introducerats under de senare åren (Volvo Cars, 2017d). 

 

Sedan ett fåtal år tillbaka har Volvo Cars arbetat fram den nya strategin för varumärket 

designed around you, vilket syftar till att människan är i fokus och utgör värdegrunden och 
vägledningen för företaget. Detta kompletteras av en expansionsplan att sälja 800 000 bilar 

per år där en del av strategin är att etablera sig i Kina som är företagets andra 
hemmamarknad (Volvo Cars, 2017c). 
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I ett pressmeddelande i samband med lanseringen av den nya sedanen S90 säger företagets 

VD Håkan Samuelsson att företaget tydligt avser att slå sig in på marknaden för 
premiumbilmärken. Han säger även att företaget under flera år har jobbat aktivt för att 

förändra bilden av Volvo Cars för att på allvar konkurrera med de etablerade 
premiumbilmärkena. Från ny teknik både avseende säkerhet och applikationer till luxuös 

design hoppas företaget fortsätta förändringen som lanseringen av den nya XC90-modellen 
initierade (Volvo Cars, 2015). Volvo Cars går även mot att positionera sig som ett 

premiumbilmärke där människan är i fokus i kombination med att anspela på Skandinavien 

och dess arv snarare än att enbart stå för säkerhet som de tidigare gjort (LynxEye, u.å.). 

 

5.2.2	Per	Carleö,	Marknadsdirektör	Volvo	Cars	Sverige	

I en intervju med Magnus Sundemo betonar Per Carleö, marknadsdirektör för Volvo Cars 

Sverige, vikten av att skapa en helhet mellan företagets olika delar (Sundemo, 2016). Att 
bygga ett varumärke består inte enbart av det marknadsföringsavdelningen gör, utan även 

av att alla andra avdelningar kommunicerar samma budskap. Volvo Cars tog ett rejält steg i 

sin positionering för ett antal år sedan för att möta kundernas behov. Carleö beskriver hur 
Volvo Cars såg att deras kunder började köpa och tala om bilar på ett annat sätt än de tidigare 

gjort. Att köpa en Volvo hade tidigare varit ett tämligen rationellt val till att på senare år bli 
ett emotionellt köpbeslut. ”Vi såg hur våra kunder kom in med magen och hjärtat och sa; jag 

såg den där snygga bilen”, beskriver Carleö. Detta resulterade i att Volvo Cars beslutade sig 
för att ändra sitt sätt att kommunicera på för att möta kundernas nya krav och behov. Detta 

innebar att kommunikationen blev mer emotionell i sin karaktär vars mål var att väcka 
känslor hos potentiella kunder (Sundemo, 2016). 

 

De insåg även att musik är ett effektivt sätt att väcka känslor på, varför ett stort fokus lades 
på detta i deras reklamer. Carleö (Sundemo, 2016) beskriver företagets första 

reklamkampanj i denna nya era, lanseringen av Volvo V40 Cross Country, som ett slags 
experiment där de helt enkelt provade sig fram. Filmen i sig var simpel där en bil ses köras 

över landsvägar men det var svenska skogar och landskap i bakgrunden i kombination med 
Mando Diaos låt Strövtåg i Hembygden som skapade något starkt, berättar Carleö. Denna 

kampanj följdes upp av samarbeten med bland annat Swedish House Mafia, Avicii och 

Robyn. Med kampanjen Vintersaga som gjordes tillsammans med Oskar Linnros och 
Amanda Bergman (Volvo, 2016) menar Carleö (Sundemo, 2016) att företaget gick in i 

bevisläge och verkligen visade vad företaget menade med Made by Sweden (Sundemo, 2016). 
I denna kampanj valde företaget att ta fram lokalt material för olika landskap för att göra det 

än mer specifikt för de olika delarna av Sverige. Carleö (Sundemo, 2016) beskriver hur Volvo 
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Cars i Lappland använde texten Made by Lappland medan de i Skåne använde Made by 

Skåne och så vidare. Låten Vintersaga slog sig in som nummer ett på Spotify, iTunes och 

Digilistan vilket är ett ytterligare tecken på musikens betydande roll i reklamfilmer och 
marknadsföring. För att bryta ny mark köpte Volvo Cars en hel reklampaus av TV4 där 

kampanjen Vintersaga visades i sin helhet. Detta genomfördes då företaget lagt märke till 
att folk ser på mindre tv-reklam än tidigare. Carleö  (Sundemo, 2016) påpekar att det är 

svårare än någonsin att nå ut med ett budskap då folk passar på att göra något annat i 
reklampauserna eller installerar plugins för att blockera reklam i datorernas webbläsare. 

“Man är trött på reklam och det är någonting väldigt viktigt för mig och alla som jobbar med 

marknadsföring att förhålla sig till då folk faktiskt inte vill höra vad vi har att säga”, säger 
Carleö. För att nå ut med sitt budskap behöver företag addera något för att skapa mervärde 

för kunderna, menar han. I Volvo Cars fall menar Carleö (Sundemo, 2016) innebar detta att 
försöka väcka känslor dels genom reklamfilmerna, dels genom att skapa musik anpassad till 

denna.  

 

“Jag tror att det är otroligt viktigt idag att lyckas vara relevant för annars blir du bortvald, det 
är inga konstigheter, det är bara att byta kanal, sätta in AdBlockern eller vända sida”, 

sammanfattar Carleö. Marknadsföringens enda mål är att nå ut till människor genom olika 

medium och synas där människor finns och där bolaget kan få räckvidd. Han menar även att 
traditionell media fortfarande spelar en enormt viktig roll, samtidigt som ny media bryter 

mark, varför det är av yttersta vikt för Volvo Cars att hänga med i utvecklingen. 
Avslutningsvis berättar Carleö att ordet varför är en viktig del av Volvo Cars kommande 

satsningar och att företaget bör bli bättre på att kommunicera detta. Varför en kund ska välja 
en Volvobil både rent känslomässigt samt utrustnings- och innovationsmässigt är en av 

huvudfrågorna företaget hoppas besvara genom sin kommunikation. Han menar exempelvis 

att bolaget under lång tid varit bra på att skapa smarta lösningar, men att de varit sämre på 
att kommunicera dessa till kunderna och att det därför kan dröja månader eller år tills 

kunden upptäcker vissa funktioner (Sundemo, 2016). 
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5.3	Intervjuer	varumärkesimage	Audi	

I detta avsnitt kommer de intervjuer som genomförts i syfte att undersöka respondenternas 
varumärkesimage av Audi att presenteras.  

 

5.3.1	Adam,	25	år.	Säljare	

Audi A5 Sportback 

Har inte testat VR tidigare 

Audi med tre ord: pondus, sexigt och drivande 

 

Bakgrund	

Adam arbetar som säljare av affärssystem till bygg- och entreprenadbolag. Idag kör han en 

Audi A5 Sportback som han ägt i ungefär fyra månader. 

 

Han har haft ögonen på Audi väldigt länge och valet av denna modell grundar sig främst i att 

han länge har tyckt att Audi tillverkar snygga bilar. Komforten vid längre körningar menar 
Adam är en fördel med Audi och var en stor anledning till valet av just A5-modellen. Adam 

anser inte att marknadsföringen för varken varumärket eller just den specifika modellen var 
avgörande för valet utan det handlade mer om att han sett denna modell på gatorna och tänkt 

att det var en väldigt snygg bil. Adam säger att han “kände igen reklamen för den nya 
Sportbackmodellen där de säger att det är perfektion och så. Den tycker jag är [jävligt] snygg 

faktiskt. Den tar fram rätt mycket av Audi”. 

 

Adam kommer tydligt ihåg sitt första möte med en Audi. “Jag kommer ihåg när jag var liten 

när jag satt i min morbrors Audi, en fyrhjulsdriven A4 kombimodell, den var så fräsch! Den 
var så ny då. Lamporna var fräscha och så. Den var pigg också. När han gasade sögs man 

bakåt i sätet liksom”, berättar han.  

	

VR-reklamen	

Direkt efter att ha sett VR-reklamen uttrycker han “[Fan] vad coolt det var!”. Han utvecklade 
och förklarade att “det var ballt att åka berg- och dalbana” och att det hela var väldigt 

verklighetstroget. Han menar att han fick uppleva hela bilen, vilket han antog var tanken med 
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denna typ av applikation. “Det är ju nästa steg inom reklam känns det som”. Han menade 

samtidigt att de animerade bilderna, som visade bilen utifrån, gav en känsla att det inte var 

så äkta. Han menar att de skulle kunna använda sig utav ett fotografi istället, vilket skulle 
höja verklighetskänslan ännu mer. Han nämnde att han blev lite yr efter att ha tagit av sig 

glasögonen. Han upplevde inga specifika känslor men nämnde att han tyckte att det var 
häftigt att åka skidor och att det var smart att allt specificerades ner. Det han då syftade på 

var att han fick se de olika specifikationerna (ljud, motor, LED-lampor, en viss körkänsla) 

både innanför och utanför bilen, se bilaga 11.1.1. Audi A4 Experience. Något han 

uppmärksammade extra mycket var inredningen vilken han upplevde var väldigt fräsch och 

modern. Han lade extra märke till den nya växelspaksknopp de hade i denna modell. 

Användarvänligheten för VR-reklam upplevde han som enkel och lättnavigerad. Däremot 
påpekar han att den kan förbättras ytterligare genom att de olika upplevelserna antingen kan 

numreras eller ändra färg för att undvika att användaren upplever samma sak två gånger. 

 

Reklamfilmen	

Reklamfilmen Landslaget älskar nysnö upplevde han var stressig och en reklam han inte 

blev tagen av. Adam menade att det inte byggdes upp någon lugn och ro eller att produkten 
fördes fram på ett bra sätt. Han beskrev musiken som en “hisslåt” och att Audi skulle ha 

kunnat använda något helt annat som kunde bidragit till reklamen på ett annat sätt. 
“Reklamen saknade en Zlatangrej över det hela”, menar han. Han poängterar även att det 

inte är en reklam han skulle lägga märke till om den sändes på TV. 

 

Uppföljande	frågor	

När vi frågar Adam vad han tänker på när vi säger “Audi” säger han direkt att han tänker på 

Transporter-filmerna, att Audi är något sportigt, snyggt och “classy” samt har pondus. Den 
typiska Audiföraren menar Adam är en framgångsrik affärsman med kostym, men att det 

varierar beroende på vilken modell som avses. Han menar att bilden av varumärket är 
densamma som innan han såg reklamerna men uttryckte sig extra positiv till VR-reklamen. 
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5.3.2	Malin,	36	år.	Regionchef	

Audi A6 Avant 

Har testat VR tidigare 

Audi med tre ord: kvalitet, sportighet och en positiv körupplevelse 

 

Bakgrund 

Malin arbetar som regionchef. Hennes fritidsintressen beskrivs som fyra stycken och 

överlappar varandra på flera beröringspunkter. Dessa intressen är hennes familj, löpning, 
fotboll samt skidåkning. 

 

Malin kör nu en Audi A6 som införskaffades i juni förra året. Körupplevelsen anser hon är 

mycket viktig för valet av bil. Hon beskrev att de testkörde en Skoda som inte imponerade på 
henne och att om hennes man föreslagit en Skoda hade svaret blivit nej. Att familjen fick en 

bra deal när de köpte sin bil ansåg hon var avgörande för valet av just Audi. 

 

Malin tycker att Audi framställer sina bilar som genomgående bra. Hon påpekar även att 

kunden betalar mycket för logotypen som sitter på grillen men att imagen kring bilen är 
viktig. “Jag tänker inte att Skodan är så mycket sämre gällande körupplevelsen men det sitter 

ju liksom i imagen med bilen också”, berättar hon. Innan hon själv köpte en Audi ansåg hon 
att hennes image av varumärket var “lite storstads-stropp” men att denna förändrats efter att 

de själva skaffat en Audi. “För mig har det blivit en familjebil eftersom det är en riktigt bra 
bil. Den bilden hade jag inte innan av Audi”. 

 

Sitt första möte med en Audi beskriver Malin var med hennes farbrors Audi. “Min pappa var 
mycket intresserad av bilar, men Audi var väl lite som att svära i kyrkan”. Det starkaste 

minnet beskriver hon var den gång hennes pappa och farbror körde in med sina bilar till 
hennes farmor och farfar. En Volvo och en Audi, sida vid sida. Därefter beskriver hon hur de 

båda stod och diskuterade och jämförde varandras bilar. 

 

Malin menar att Audi står för kvalitet men innan hon själv blev Audiägare stod det för lite 

“översitteri”. Hon medgav att detta var ett frågetecken innan de beslutade sig för att köpa en 
Audi och förklarar att hon tänkte: “Är inte vi en Volvofamilj? Audi stod lite högre, som 
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överklass fast ändå inte. Vi är bara en simpel medelklass”. Trots detta skulle hon klassificera 

Audi som kvalitet och överklass men att hon själv anser den vara en sportig och snygg 

familjebil. 

	

Reklamfilmen	

“Quattro. Den har jag sett innan” var det första Malin uttryckte när hon fick se Landslaget 

älskar nysnö. Hon anser att reklamfilmen är bra och att den är tilltalande. “Skidorna står 
där, de kör i fjällen, vintern och hela det”. Vidare beskriver hon Audi som en bil de kan åka 

med upp till fjällen på ett säkert sätt. Malin menar att hon blir sugen på att åka till fjällen och 

åka skidor efter att ha sett reklamfilmen. Hon tycker även att bilen framställs som att den är 
bra i vinterväglag med sin fyrhjulsdrift. 

 

VR-reklamen	

Efter att ha sett VR-reklamen anser Malin att relationen till Audi har förstärkts. Hon anser 

att det är roligt med VR och ny teknologi överlag, men att hon inte behöver den känsla VR-

reklamen förmedlade. De känslor som väcktes under VR-reklamen var kopplade till lyx, 
sportighet och kvalitet. Vidare menar hon att VR-reklamen var en upplevelse som kunde 

kopplas till bilkörningen. Hon uppger att VR-teknologin gav en stark upplevelse eftersom 
hon fick uppleva bilen inifrån och inte enbart se den utifrån. Vidare anser hon att 

sammanhanget för VR-reklam är viktigt men att det inte är lättillgänglig i vardagen. Däremot 
ser hon en stor potential för teknologin hos bilhandlare och på mässor.  

	

Uppföljande	frågor	

Malin menar att sportigheten är tydligt återkommande i de båda reklamerna och att den 

känslan därmed förstärkts. Hon påpekar även att det kan vara kopplat till att hennes 
intressen för sport ligger henne varmt om hjärtat. “Jag vill ha en bil som jag känner mig säker 

i och är kul att köra då vi kör mycket bil”, menar Malin.  

 

Den typiska Audiföraren anser Malin är en medveten person som inte ställer vilken bil som 

helst på sin uppfart. Hon vidareutvecklar och menar att denna person antagligen anser att 
paketeringen är minst lika viktig som innehållet. Hon menar däremot att Audin levereras i 

en snygg paketering, vilket kan vara viktigt för självkänslan och kan innebära en fördel för 
Audi framför andra bilmärken på så vis. Malin menar däremot att paketeringen kommer i 

andra hand efter att vissa grundkrav har uppfyllts.  
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5.3.3	Ola,	57	år.	Affärsenhetschef	

Volkswagen Passat Variant 

Har inte testat VR tidigare 

Audi med tre ord: dyr, snygg och säker 

	

Bakgrund	

Ola berättar att han arbetar som affärsenhetschef där han ansvarar för försäljning och 

ledning. Han berättar att han inte åker speciellt mycket bil i tjänsten utan att det mestadels 
blir kortare sträckor inom länet han är verksam i. Sedan 1991 har han enbart kört Volkswagen 

Passat. Anledningen till valet av just den specifika modellen beskriver han baserades på 
prisbilden och att det är en bra bil att lasta saker i vilket varit viktigt då hela familjen med två 

barn och fru har fått plats i den. Han förklarar även att servicen och andrahandsvärdet har 
varit två positiva aspekter, vilket har lett till att han har hållit fast vid den specifika modellen 

genom åren. Eftersom valet av bil gjordes tidigt har marknadsföringen av varumärket inte 
varit avgörande för valet av bil.  

 

Reklamfilmen	

Olas spontana reaktion till Landslaget älskar nysnö var att det inte fanns något i reklamen 
som varken påverkade eller tilltalade honom. Han kände dock igen reklamen och sa att han 

har sett den tidigare. Han medgav att den var lite häftig men förklarade att det inte var något 
som lockade honom att köpa en Audi. 

 

VR-reklamen	

VR-reklamen beskrev han som en häftig upplevelse och att det var ett intressant sätt att se 
bilen på. I sin helhet tyckte han att det var en mycket positiv upplevelse och skämtar att det 

inte gav upphov till några speciella känslor bortsett från att han blev lite yr. Att kunna se 
inredningen och att kunna vrida och vända på blicken som han ville var bra men de övriga 

upplevelserna med skidåkning, berg-och-dalbana och så vidare kunde han ha varit utan. 

	

Uppföljande	frågor	

Ola ansåg att VR-reklamen hade mer fokus på bilen, medan reklamfilmen var fokuserad på 
en häftig upplevelse som ska ge uttryck för att föraren gillar fart. Ola var positivt inställd till 
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VR-teknologin inom bilindustrin och påstod att teknologin kan lämpa sig hos bilhandlarna 

där: 

 

De kan visa upp bilen och säga “sätt dig här och ta på dig de här (VR-
glasögonen) så kan du byta klädsel och få känslan av bilen. Kunden har då 
redan tagit sig till handlaren och kan se bilen där, alternativt om VR-
teknologin slår igenom stort och då kan användas hemma för att bygga 
ihop sin egna bil. Detta kan leda till att kunden kan bestämma sig fortare 
för att köpa en specifik modell. 

 

Ola anser att hans tidigare image av Audi ändrats efter att ha sett de två reklamerna. Tidigare 

var Olas varumärkesimage att det var lite gubbigt men att de genom dessa två reklamer vill 

framställa sig som lite tuffare. Han förklarar att han alltid ansett att Audi är en bra bil. 

 

Den typiska audiägaren beskriver han som en person i 45-årsåldern men att det breda 
modellprogrammet innebär att han ser flera typer av förare framför sig. De sportiga 

modellerna passar en yngre målgrupp, medan de övriga modellerna passar något äldre 
förare. “Jag tänker mer en A4 för de yngre och A6 så kommer man ju upp runt 50 år där. En 

gubbe i min ålder.”, skämtade han.  

 

Vidare anser han inte att en Audi ger några direkta fördelar framför andra bilmärken förutom 

andrahandsvärdet. “Jag har ingen känsla för att Audi skulle vara jättehäftigt. Det är inget jag 
uppfattat. De vill väl framstå som lite häftigare än vad jag upplevt dem tidigare”. 

 

5.3.5	Sofie,	25	år.	Student	

Äger ingen bil 

Har testat VR tidigare 

Audi med tre ord: prisvärt, pålitligt och proaktivt 

	

Bakgrund	

Det första mötet med en Audi kommer Sofie ihåg väldigt tydligt. Hon förklarar att både 
hennes pappa och farfar har kört Audi så länge hon kan minnas. Det första minnet av en Audi 

var vid cirka fem års ålder. Hennes farfar hade köpt en ny Audi som han parkerade bredvid 
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hennes pappas Audi. Detta var första gången hon förstod att det fanns olika bilmärken. Hon 

fick detta förklarat för sig när hon påpekade att grillarna på de två Audibilarna var likadana. 

 
Hon associerar Audi till en bra bil och tänker mycket på de teknologiska bitarna. Hon menar 

att hon är påverkad av sin pappa som har berättat vilka egenskaper Audi är bättre på jämfört 
med andra bilmärken. Sofie anser att en Audi är dyr men samtidigt prisvärd och speglar hög 

kvalitet och tysk ingenjörskonst. Hon tycker även att Audi håller över tid- både 
kvalitetsmässigt och designmässigt. “De har inte gjort några stora layoutförändringar som 

har förstört den bilden, vilket jag vet att andra bilmärken har gjort”, menar hon. 

	

Reklamfilmen	

Reklamfilmen upplevde hon som väldigt inspirerande och förklarar att hon själv vill köra bil 
i den miljön. Något hon uppmärksammade var även att det var en kvinnlig förare, vilket hon 

upplever är viktigt. “Alla kanske inte uppmärksammar det, men jag tycker att det är kul”, 
förklarar hon. Hon förklarar även att hon är en inbiten skidfantast, varför hon anser att det 

är kul att Audi sponsrar det svenska skidlandslaget. Hon har sett denna reklamfilm tidigare 

och förklarar att hon anser att upplevelsen blir bättre när den har setts flera gånger. Musiken 
uppfattar hon som hetsig men att det ändå skapas en skön känsla i slutet när de kör ut framför 

plogbilen. Däremot skulle hon i dagsläget klicka bort reklamfilmen om den skulle komma på 
Youtube, eftersom hon menar att det inte är aktuellt för henne att köpa en bil i denna 

prisklass. När det handlar om reklam på TV och i tidningar så utsätts hon för all reklam, 
vilken hon ignorerar i väldigt stor utsträckning. “Jag hör inte ens vad de säger på TV-

reklamerna eftersom jag ignorerar det helt”, säger hon. 

 

VR-reklamen	

VR-reklamen upplevde hon var rolig eftersom hon inte har provat VR så många gånger 

tidigare:  

 

Det är ett sätt att förmedla en känsla som den andra reklamfilmen kanske 
inte gör. Den här reklamen hade man ju tittat på om man faktiskt var 
intresserad av motorns prestanda, ljudsystemet och så vidare. 

 

Sofie tror däremot att hon kommer att uppleva denna typ av reklam på samma sätt som 

reklamfilmen om 10 år. Hon förklarar att den är kreativ, informativ och skapar en liten 

“ahaupplevelse” eftersom det idag är ett ovanligt sätt att se reklam på. VR-reklamen påverkar 
flera sinnen och ger upphov till känslor, vilket hon tror att hon kommer att komma ihåg 
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längre. “Jag kommer ju ihåg känslan av att vara på en konsert, men om en säljare skulle säga 

att Bang & Olufsens högtalarsystem skapar en riktig konsertkänsla skulle jag glömma bort 

det två minuter senare”, utvecklar hon. Användarvänligheten menar hon var bra och att det 
var enkelt att använda VR-glasögonen. Däremot tror hon att folk kommer behöva en 

introduktion till VR-teknologin för att få en förståelse för hur den fungerar innan företag kan 
nå den maximala potentialen med denna typ av reklam. Samtidigt menar hon att det i 

dagsläget krävs en större ansträngning för att konsumera VR-reklam och att det inte har ett 
syfte som “get-in-touch”-reklam. Detta syfte menar hon att reklamfilmen uppfyller på ett 

bättre sätt eftersom den är mer lättillgänglig.  

	

Uppföljande	frågor	

De två reklamerna menar hon har förstärkt en redan positiv image av Audi. Hon var extra 
imponerad av VR-reklamen då Audi bryter den tidigare åsikt hon haft om att de är ett 

traditionellt företag. VR-reklamen tror hon är något som kan skapa en “buzz” kring 
varumärket. Gällande reklamfilmen uttryckte hon återigen den positiva känsla av att det är 

en tjej som kör en av bilarna. Hon utvecklar denna tanke och menar att “Audi visar att de inte 

är det där tyska konservativa varumärket, vilket de lätt kan uppfattas som”. 

 

Bilden av den typiske Audi-föraren anser Sofie har ändrats under de senaste tio åren. Hon 
menar att det tidigare var en äldre man som gjorde en ansträngning för att hitta denna typ 

av bil, medan det idag även kan vara en ung tjej som köper en Audi som en typ av 
statussymbol. 
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5.4	Intervjuer	varumärkesimage	Volvo	Cars		

I detta avsnitt kommer de intervjuer som genomförts i syfte att undersöka respondenternas 
image av Volvo Cars att presenteras. 

5.4.1	Martin,	26	år.	Säljare	

Volvo V60 Cross Country 

Har inte testat VR tidigare 

Volvo Cars med tre ord: service, körglädje och utveckling 

	

Bakgrund	

Martin arbetar som säljare och kör mellan 3500 till 4000 mil per år i tjänsten. Den Volvo 

V60 Cross Country han kör idag var ett självklart val, då detta hade varit drömbilen under 
några års tid. Tidigare har han ägt två olika Volvo V70. De digitala instrumenten uppskattar 

han och tycker att dessa ser mer ungdomliga och sportiga ut än den klassiska 
instrumentbrädan i de äldre modellerna. Han beskriver V60-modellen som ungdomlig och 

att den passar en 26-åring bättre än vad en V70 gör. Martin menar att han var tvungen att 
tänka på funktionaliteter och lastutrymmet vid valet av bil med avseende på hans yrke. Han 

motiverar återigen valet av V60-modellen för dess sportiga utseende. Han menar att den “ser 

mer vräkig ut än vad en fyrkantig V70 gör”. Marknadsföringen av Volvo Cars tror han har 
påverkat hans undermedvetna men att det inte varit avgörande för valet att köpa en Volvo. 

“Det är väl i sådana fall att det är svenskt och att jag tycker att de har kommit långt i 
utvecklingen”, fortsätter han. Martin kände igen några andra reklamkampanjer Volvo Cars 

lanserat med svenska kända personer, där reklamfilmen med Zlatan var den han kom ihåg 
bäst. Han tycker att det är coolt när svenska företag använder svenska personer och 

involverar Sverige i sina reklamer.  

 

Martin berättar att det starkaste minnet till Volvo skapades för ungefär 3 år sedan då Volvo 

V60 Cross Country blev hans drömbil. “Den ska jag bara ha”, sa han. Han associerar Volvo 
till något svenskt och en familjebil eftersom det är “så svenskt som det kan bli att ha ett hus, 

en familj, en hund och en Volvo”. 
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VR-reklamen	

Martin upplevde VR-reklamen som [jävligt] frän, cool och ett ballt sätt att se reklam på. Att 
bilen byggdes i etapper var något han upplevde som intresseväckande då han först fick se 

motorn, sen en ratt, ett säte och så vidare. VR-reklamen gav en känsla av att han faktiskt 
körde bilen och han förklarade att han ville sätta upp händerna på ratten under reklamen. 

Han förklarade att han blev ännu mer sugen på att åka ner till en Volvo-återförsäljare och 
sätta sig i denna bil på riktigt. Användarvänligheten upplevde han som bra men förklarade 

att det krävs en del för att kunna se reklam i VR-format. “Det krävs ju ett par glasögon, så jag 
vet inte om det är det smidigaste direkt, men det var häftigt”, förklarade han.  

 

Reklamfilmen	

Reklamfilmen tyckte Martin var häftig men att den inte skrek Volvo Cars. Han utvecklade 
sitt resonemang och förklarade att det inte var så mycket bil med i reklamen men att han 

tyckte att landskapen hjälpte till att ta fram det svenska i reklamen. Han har sett en kortare 
version av denna reklam tidigare på TV. Börje Salmings och Timbuktus medverkan fångade 

Martins uppmärksamhet extra mycket. 

 

Uppföljande	frågor	

Martin säger att VR-reklamen skapar en möjlighet att se bilens faktiska egenskaper och inte 

bara se den snabbt åka förbi i en reklamfilm. Han menar också att Volvo Cars har kommit 
väldigt långt i den teknologiska utvecklingen, vilket han tyckte speglades tydligt i VR-

reklamen. Däremot tillägger han att han inte vet hur andra bilmärken använder denna 
teknologi. VR-reklamen var utan tvekan den reklam Martin föredrog av de två men han 

beskrev återigen utmaningen med VR-teknologin då användaren behöver ett par VR-

glasögon. Han tror dock att VR-teknologin skulle kunna användas hos återförsäljare eller i 
showroom och fylla ett bra syfte där.  

 

Martin associerar Volvo Cars till “Sverige, familj och en grymt bra bil som har allt. Backning, 

teknik, körglädje - den har allt”, menar han. Den typiska Volvoföraren Martin ser framför sig 
är en svensk medelålders man med barn. Däremot påpekar han att modeller som V60 eller 

V40 inte alls har samma gubbstämpel som han anser att en V70 har. Han förklarar att han 

ser mer sportighet i de nya modellerna; bland i annat i V90-modellen. 
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5.4.2	Robert,	40	år.	Projektledare	

Volvo V70 och Saab 9-3 

Har testat VR tidigare 

Volvo Cars med tre ord: trygg, säker och alldaglig 

	

Bakgrund	

Robert arbetar som projektledare inom event och marknadsföring. Han äger en Volvo som 
används som familjebil och en Saab 9-3. Volvon är en V70 eDrive som han själv beskriver 

som “en bränslesnål packåsna av rang”. På fritiden åker han gärna skidor eller båt, alternativt 
spelar musik eller snickrar.  

 

Kombinationen av att hans fru ville ha en V70 och att detta val gav dem mycket bil för 
pengarna i jämförelse med BMW, Mercedes-Benz och Audi blev det avgörande för valet av 

denna bil. Robert tycker även att Volvo Cars anspelar mycket på säkerhet, vilket framförallt 
hans fru anser är viktigt vid köp av bil. 

 

Han nämner att reklamfilmen med Zlatan stack ut mest och är den reklamfilm han kommer 

ihåg bäst av de äldre Volvoreklamerna. Han minns även reklamerna med Robyn och Swedish 
House Mafia väldigt tydligt. Han berättar även att han har två starka barndomsminnen som 

involverar Volvo.  

 

Jag har ett starkt barndomsminne med Volvo. En Volvo 245 hade vi när jag 
var liten. En vinröd med dubbelförgasare; Det du! Det är väl mitt första 
starka minne av Volvo när vi köpte den. Sen hade vi en senapsgul 240 sedan 
som vi bilade 6 personer ner till Spanien i.  

 

Robert tänker på säkerhet när han hör ordet Volvo eftersom företaget har förmedlat detta 

budskap under flera decennier. Valet av en Volvo anser han är tryggt och att man vet vad man 
får. När han och hans fru skulle provköra den nya V90:n sa hans fru ”-Det är en Volvo; jag 

behöver inte ens provköra bilen, jag vet vad jag får”, vilket han menar sammanfattar 

tryggheten med märket väl. 
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Reklamfilmen	

Roberts reaktion efter att ha sett reklamfilmen Vintersaga var att det är en vansinnigt snygg 
film med en unik scenografi. För honom är det uppenbart att det är Volvo Cars som är 

avsändare. “Jag tror att första sekvensen, de första tre sekunderna, så förstår man vad det 
är”. De känslor som Robert får när han ser reklamfilmen är att han inte blir glad av den och 

att det är en ganska mörk film. Han tycker det är en lugn och ingen “happy-känsla”, vilket 
han även anser att Volvos övriga reklamer står för. “Känslan i hela filmen fångar mig när jag 

tittar på den. Det var ingen specifik sekvens så egentligen, utan helheten”, beskriver Robert. 

 

VR-reklamen	

Efter att Robert sett VR-reklamen var den första tanken att denna typ av reklam är mycket 

häftigare än traditionell reklamfilm. Däremot anser han att tillgängligheten till VR-reklam är 
sämre än reklamfilm, då det krävs att användaren tar på sig ett par VR-glasögon för att kunna 

se VR-reklamen. Reklamfilmen skulle han troligtvis se ett flertal gånger men han “tror inte 
att det skulle vara återkommande att ta på mig och sitta och titta i XC90:n när de berättar 

om sin rena luft”. Han poängterar dock att det gick snabbt att få en känsla av bilen, vilket han 

upplevde som väldigt positivt. Det Robert gillade med VR-reklamen var att han kände sig så 
närvarande och att han därmed blev en del av upplevelsen. Han påpekade dock att det finns 

utrymme för förbättringar med avseende på kvaliteten, då han upplevde miljön som alldeles 
för animerad. “Man får känslan av att det är på låtsas, även fast man vet att de har försökt att 

göra det så verklighetstroget som möjligt”, menar han. 

 

Uppföljande	frågor  

Robert poängterar att smidigheten med VR i reklamsammanhang kanske inte är den bästa. 

Detta förklarar han genom att han aktivt måste söka upp reklamen och ta på sig ett par VR-
glasögon, vilket han jämför med en reklamfilm som enkelt kan visas i hans flöde på sociala 

medier. Dock tycker han att VR-reklamen är bättre än reklamfilmen vad det gäller att 
leverera budskap och skapa känslor. “Det jag tycker med de senaste bilarna är att de känns 

mer lyxiga. De har steppat upp lite för de vill ju att det ska bli mer premium. Och det tycker 
jag att de levererar i känslan för de nya bilarna. Man får den feelingen när man sitter i bilen”.  

 

Robert anser att en Volvo är ett tryggt och säkert val där kunden vet vad han eller hon får 
men att det även är ett tråkigt val. Däremot tror han att de nya modellerna kan ändra 

uppfattningen om att Volvo Cars är tråkiga, men att de fortfarande kommer att stå för ett 
tryggt val. En fördel med att ha en Volvo uttrycker Robert är att det är en neutral bil:  



 

 48 

Det är egentligen ingen bil som sticker ut och det kan vara bra i vissa 
sammanhang att ha en relativt neutral bil. Kommer man till en lantbrukare 
i en Porsche Cayenne och ska ha någon form av införsäljningsmöte så 
kommer den personen reagera på det. Kommer man i en Volvo V90 så 
kommer han i överhuvudtaget inte reagera på det. Så det är en neutral bil. 

 

Han tycker att bilden av Volvo Cars som varumärke har ändrats något efter att ha sett VR-

reklamen, då detta medium fokuserar mer på lyx och premium än tidigare reklamer. 

 

5.4.3	Mikael,	56	år.	Marknadschef	

BMW 525 Touring och Mercedes-Benz B180 

Har inte testat VR tidigare 

Volvo Cars med tre ord: säker, trygg och tråkig 

	

Bakgrund	

Mikael arbetar som marknadschef på ett städföretag. Han säger att han inte kör mycket bil 

privat men att det blir desto mer i tjänsten, vilket är ungefär 5000 mil per år. Idag kör han 

en BMW 525, men äger även en Mercedes-Benz B180. Han har under många år kört Volvo, 
men har nu bytt till BMW och Mercedes-Benz då han kände sig intresserad av att byta märke. 

Det han värdesätter mest vid valet av bil är komforten och hur han sitter. “I alla bilar jag tittar 
på eller vill köpa så är det första jag gör att sätta mig i bilen”, förklarar han. 

 

Mikael menar att BMW:s marknadsföring var avgörande för hans val av märket och han 

påpekade även att det finns andra bilmärken som är betydligt bättre på marknadsföring än 
BMW. Det bilmärke han nämnde var Volvo Cars. “Zlatan och Volvo Cars har ju gjort en 

jättebra reklamkampanj. Det är inget att diskutera”, säger han. Mikael förklarar hur en 

kollega till honom sagt att hon skulle köpa “en sån där bil Zlatan körde” utan att veta vad det 
var för bilmärke eller modell. 

	

Reklamfilmen	

Reklamfilmen Vintersaga upplevde han som mer anpassad till musiken snarare än tvärtom. 

Han menar att känslorna som skapades inte var relaterade till bilar överhuvudtaget, utan 
snarare till ett kallt och frostigt Sverige. “Det hade kunnat vara vilken produkt som helst”, 
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utvecklar han. Landskapet upplevde han som vackert och något han la extra mycket märke 

till. Mikael noterade även hur bra musiken och filmen harmonierade med varandra. 

 

VR-reklamen	

Efter att ha sett VR-reklamen, berättar Mikael att han upplevde det som obekvämt och att 

han föredrar att se en vanlig reklam. Detta tror han beror på vanan av att se reklam på en 
skärm och att “man inte alls ska hålla på med såna här saker framför ögonen”. Han utvecklar 

sitt resonemang och förklarar att han inte tar in informationen bättre via VR-reklam än vad 
han gör genom reklamfilm. Något han uppmärksammade i VR-reklamen var att de 

förklarade den friska luften och att det var en fjäril inne i bilen, vilket han inte upplevde som 

verkligt. Han upplevde inte VR-reklamen som trovärdig då det var animerat och han 
förklarade att det var uppenbart att detta inte var verkligt. Han skrattade och sa att han 

antagligen är för gammal för VR. Användarvänligheten hade han inga problem med, men 
förklarade att han aldrig skulle ta på sig ett par VR-glasögon om det fanns en bil tillgänglig 

bredvid. “Det är för långt ifrån verkligheten. Det finns ju inte. Det där skulle inte ge mig 
någonting. Tvärtom snarare, jag blir nästan lite orolig”, avslutar han.  

	

Uppföljande	frågor	

Han beskriver att han inte vill utsätta sig för alltför mycket reklam varför han stänger av eller 

byter bort denna: “Sitter man och tittar på TV så knäpper jag gärna bort det. Det är likadant 
med radion. Jag vill inte höra för mycket”.  

 

Trots att det inte skapades en bra känsla för Mikael, menade han att VR-reklamen gav en 

starkare känsla då denna teknologi möjliggör det för användaren att sitta inuti bilen, medan 

reklamfilmen behandlade mycket mer än bara bilen i sig. Han menar att användaren hamnar 
i två helt olika världar och får olika perspektiv både av bilen och omgivningen. Däremot 

föredrar Mikael reklamfilmen och att han antagligen inte kommer använda VR-glasögon för 
det här syftet igen eftersom det inte gav honom någon “kick”. “Det är svårt att koppla bort 

huvudet och gå in i någon fantasi. Jag är nog för mycket av en realist för det”, menar han. I 
samma tillfälle uttrycker han dock reklamfilmen som absurd och utopisk. Han menar att det 

aldrig kommer att förekomma att han åker helt själv på vägarna och att dessa landskap inte 

speglar verkligheten. “Man skulle ju hellre känna den känslan fast att det är massa bilköer 
utanför. I de landskapen på den här videon kan jag ju få en bättre känsla av att cykla än att 

åka bil”, menar han. 
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Mikael tänker på en säker och bra bil som inte är unik på något sätt när han hör ordet Volvo. 

“Det är ett gammalt, bra och ett stabilt kort där man vet vad man kan förvänta sig när man 

ser Volvologotypen”, säger han. Han menar även att Volvo tillhör den “gråa massan” i och 
med varumärkets tidigare dominans på tjänstebilsmarknaden. Idag menar han däremot att 

BMW och Mercedes-Benz också tillhör den “gråa massan”, vilket han inte ansåg förr. 
Skillnaden menar han är att:  

 

Det är många som säger att du kan komma i en Volvo för 700,000 kronor…  

Och för mig som jobbar inom städ skulle de säga ”Fin Volvo” men om jag  

skulle komma i en BMW för 400,000 kronor skulle de säga ”Jaha, du åker  

BMW!” Där finns det ju en motsägelse i att en Volvo inte blir accepterad på  

ett bättre sätt än vad en Mercedes eller en BMW blir. 

 

Den typiska Volvoföraren var enligt Mikael tidigare en säljare i 45-årsåldern, men det har 
ändrats då även yngre personer kör modeller såsom V40 och V60. Bilden av Volvo Cars som 

varumärke menar han inte har förändrats efter att ha sett reklamerna. 

 

5.4.4	Gabrijela,	23	år.	Student	

Ford 

Har inte testat VR tidigare 

Volvo Cars med tre ord: svenskt, säkerhet och att det är till för alla 

 

Bakgrund	

Gabrijela berättar att hon tydligt kommer ihåg familjens första Volvo. “Jag låg i gräset i 

trädgården så körde en bil förbi och jag tänkte ”Wow! Hoppas pappa har köpt den bilen. Och 
så parkerade den och så var det vår bil. Då kanske jag gick i fyran på mellanstadiet. En V40. 

En silvrig med gråa lädersäten”. Vidare associerar hon Volvo Cars med en säker och spatiös 
familjebil, men att den även är robust och klarar av väldigt mycket.  
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Reklamfilmen	

Gabrijela anser att reklamfilmen inte är speciellt teknisk eller informativ utan att den istället 
anspelar mycket på känslor. Vidare menar hon att det snarare känns som att det är Sverige 

som marknadsförs och inte Volvo. Ensamma människor och kyla var det som slog henne när 
hon såg filmen, samt att det inte är helt klart vad de säljer utan att den enbart anspelar på 

känslor. Hon menar att naturen i filmen är enkel att relatera till och att den inte på något sätt 
är främmande för henne. 

 

VR-reklamen	

Efter att ha sett VR-reklamen är den första reaktionen att det var en extremt häftig upplevelse 
och att hon kände att hon var i bilen på riktigt. Gabrijela anser att det var en helt annan 

upplevelse än den mer traditionella reklamfilmen.  

 

I VR-reklamen känns det som att man sitter i bilen; man är där på riktigt 
och man känner typ ren lukt. Det är jättehäftigt ju. Det blir mycket, mycket 
mer verkligt och relaterbart än om man jämför med reklamfilmen. Nu 
fattar man vad det är för typ av bil; det gjorde man inte i reklamfilmen.  

 

Hon anser även att samma känsla levererades vad det gäller naturupplevelsen i de båda 
filmerna, men att VR-reklamen hade ett tydligare fokus på bilen. Hon tyckte även att det 

kändes som att bilen i reklamfilmen kunde ta henne till olika platser: 

 

Du får med tittaren på ett helt annat sätt. Du skapar en känsla. Visst att 
man skapar en känsla i den första filmen på datorskärmen när du följer 
med och får en känsla, men nu är du en del av upplevelsen. 

 

Uppföljande	frågor	

Hon tycker att både VR-reklamen och reklamfilmen speglar Volvo Cars på ett bra sätt, men 
hon anser att VR-reklamen förmedlar det på ett bättre sätt. “Du är ju inte alls bara en 

åskådare som kollar på reklam, utan du är delaktig på något sätt, vilket gör att VR-reklamen 
förmedlar bilkänslan mer”. 

 

Gabrijela anser att Volvo Cars står för säkerhet och exempelvis inte fart och prestanda. Hon 
ser sig inte komma körandes på Autobahn i en Volvo, utan snarare att hon kör den hemma 

på skogsvägar. Hon tror även att Volvo är en bil som passar många olika bilförare. “Volvo är 
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till för alla och det handlar inte så mycket om att vara flashig. De står typ för svenskheten 

själva, de är till för alla; att det är bra liksom, men att det inte är flashigt”. 
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6.	Analyserande	diskussion	

6.1	Val	av	teman	för	analys	

Vid analys och kodning av empirin har vi valt dessa huvudteman: 

 

- VR-reklam och reklamfilm  
- Marknadspositionering och strategi 
- Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

 

De namn som återges i detta avsnitt är de personer som återfinns i studiens empiriavsnitt.  

 

6.2	VR-reklam	och	reklamfilm	

6.2.1	Kommunikationsprocessen	av	den	virtuella	verkligheten	

I empirin har vi funnit stöd för att utveckla Steuers (1992, efter Krueger, 1991) 

kommunikationsmodell (Figur 4) av den virtuella verkligheten. Denna modell avser vi att 

utveckla för att enklare kunna besvara studiens frågeställningar om vad som skiljer de 
undersökta medierna åt och hur de kan användas. Nedan följer två resonemang för att 

utveckla befintliga modeller. Dessa resonemang grundar sig i att Steuer (1992) menar att i 
princip vilket kommunikativt medel som helst kan få en person att uppleva en telenärvaro. 

Exempelvis kan en person som läser en bok eller lyssnar på musik drömma sig bort till en 
annan plats, vilket definieras som telenärvaro. De kommunikativa medien i Steuers (1992, 

efter Krueger, 1991) kommunikationsmodell (se Figur 4) kategoriseras på ett sätt vi anser är 
bristfälligt då den appliceras på VR-reklam och reklamfilm. Flertalet intervjupersoner menar 

att VR-reklam innebär ett aktivt val i den mening att de måste ta på sig ett par VR-glasögon 

för att kunna se reklamen. Empirin tyder dock på att valet för att konsumera reklamfilm inte 
är lika aktivt, utan kan konsumeras på ett mer passivt sätt. Därför anser vi att valet att se VR-

reklam innebär ett aktivt val, till skillnad från reklamfilm som kan konsumeras på ett mer 
passivt sätt. Resonemanget kan exemplifieras med att en reklamfilm som visas på TV i 

pausen för en TV-serie kan nå mottagaren på ett enklare sätt än om personen ska ta på sig 
ett par VR-glasögon och söka upp en VR-reklam. Dessa val illustreras nedan i Figur 7 genom 

“Aktivt val” gällande VR-reklam respektive “Val” gällande reklamfilm. Således påvisar 
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empirin att det första steget för att uppleva en virtuell verklighet genom VR-reklam är det 

aktiva valet för att göra detta. Däremot säger Sofie följande gällande reklamfilm överlag: 

 

Jag hör inte ens vad de säger på TV-reklamerna eftersom jag ignorerar det 
helt.  

 

Även Mikael ställer sig skeptisk till tv-reklam. Han ignorerar inte bara reklam utan stänger 

även av den, eftersom han endast är intresserad av den reklam han söker upp själv. Han 
menar att: 

 

Sitter man och tittar på TV så knäpper jag gärna bort det. Det är likadant 
med radion. Jag vill inte höra för mycket. 

 

Huruvida Steuers (1992) resonemang gällande de kommunikativa medel som får en person 

att uppleva en telenärvaro stämmer överens med reklamfilm, kan med ovanstående citat 
ifrågasättas. Således går det att argumentera för att reklamfilm, trots att det väljs mer passivt, 

står inför en utmaning då många intervjupersoner väljer att ignorera reklamfilmer på 
exempelvis TV. Valet att ignorera reklam illustreras enbart i exemplet med reklamfilm, 

eftersom en individ som väljer att konsumera VR-reklam redan gjort ett aktivt val genom att 
sätta på sig VR-glasögonen. Därmed kan även Gibsons (1979) definition av den virtuella 

verkligheten som förmedlas via ett kommunikativt medel kritiseras. Han menar nämligen att 

en person upplever två separata omgivningar samtidigt när en miljö förmedlas genom någon 
form av kommunikativt medel. Följaktligen, med stöd i ovanstående citat, behöver den 

virtuella verkligheten inte nödvändigtvis upplevas enbart för att den förmedlas. Detta 
innebär att Steuers (1992) kommunikationsmodell (se Figur 4) över den virtuella 

verkligheten behöver utvecklas, eftersom vi anser att det inte går att kategorisera VR-reklam 
och reklamfilm på samma sätt. Med stöd i ovanstående resonemang finner vi att det första 

steget innebär att identifiera vilket kommunikativt medel som används för att förmedla den 

virtuella verkligheten. 

 

Det andra resonemanget är att Steuers (1992, efter Krueger, 1991) kommunikationsmodell 
(se Figur 4) av den virtuella verkligheten bör innefatta brus och störningar, i likhet med det 

traditionella synsättet av kommunikationsprocessen (se Figur 5). I de fall där VR-hårdvaran 
är i fokus antas en person vara omsluten (Biocca & Levy, 1995) och inte är mottaglig för 

externa brus och störningar såsom exempelvis ljud och personer i dennes närhet. Detta kan 

dock uppstå i det traditionella synsättet (se Figur 5). Empirin pekar istället på att brus och 
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störningar när VR-hårdvaran är i fokus kan uppstå av hårdvaran i sig, det gränssnitt som 

används och eventuella fysiska störningar såsom yrsel. Dessa typer av störningar innefattas 

inte i Steuers (1992, efter Krueger, 1991) kommunikationsmodell av den virtuella 
verkligheten. Således krävs det även att olika typer av brus och störningar särskiljs för olika 

typer av kommunikativa medel, varför vi anser att det finns rum för ytterligare förändringar 
i Steuers (1992, efter Krueger, 1991) modell. Empirin bekräftar Gibsons (1966) resonemang 

om att de perceptionella faktorerna hos varje individ är avgörande för hur den virtuella 
verkligheten uppfattas. Exempelvis var det bara Ola och Adam som påpekade att de kände 

yrsel efter konsumtionen av VR-reklamen. 

 

 

Figur 7: Egen modell över VR-film och reklamfilm 

 

6.2.2	Utmaningar	och	barriärer	

Det är tydligt att VR-reklam och reklamfilm skiljer sig avsevärt åt gällande den upplevelse 

och den grad av telenärvaro intervjupersonerna kände när de såg de båda reklamerna. Dessa 
parametrar skiljer sig även intervjupersonerna sinsemellan, vilket bekräftar Steuers (1992) 

och Gibsons (1966) argumentation för att varje individs upplevelse av den virtuella 
verkligheten är just individuell och bygger på en persons tidigare erfarenheter. Samtliga 

intervjupersoner förutom Mikael upplevde VR-reklam som positivt och ansåg att det var ett 
spännande sätt att se reklam på. Mikael beskrev den animerade världen som “för långt ifrån 

verkligheten”. Även Adam och Robert ansåg att VR-reklamen framstod som mindre 

verklighetstrogen på grund av att den var animerad. Trots detta var Robert en av de sex 
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personer som beskrev VR-reklam på ett sätt som kan liknas med telenärvaro men påpekade 

även att: 

 

Man får känslan av att det är på låtsas, även fast man vet att de har försökt 
att göra det så verklighetstroget som möjligt.  

 

Då både Audi och Volvo Cars VR-reklam består av animerade miljöer, menar vi att det skapas 
en barriär för användaren att uppleva en högre grad av telenärvaro, vilket Robert bekräftar i 

Volvo Cars fall med ovanstående citat. Trots detta går det att argumentera för att VR-reklam 

försätter folk i en högre grad av telenärvaro än vad reklamfilmen gör. Det var nämligen sex 
personer som beskrev känslan av att vara närvarande i VR-reklamernas miljöer, medan det 

enbart var Sofie som beskrev denna känsla efter att ha sett Landslaget älskar nysnö. 

 

Det faktum att intervjupersonerna beskriver reklamfilm som brus och störningar, menar vi 
indikerar på svårigheter för företagens marknadsföringsavdelningar och deras intentioner 

att nå fram till mottagaren med hjälp av reklamfilmer. Samtliga intervjupersoner beskriver 

bilen efter att ha sett VR-reklamen, medan naturupplevelsen utgjorde det övergripande 
fokuset i reklamfilmerna. Mikael menade att det hade kunnat vara vilken produkt som helst 

i reklamfilmen, då fokuset var på naturen snarare än bilen. Gabrijela påvisade skillnaden 
mellan de två reklamerna på ett tydligt sätt då hon sa att: 

 

I VR-reklamen känns det som att man sitter i bilen; man är där på riktigt 
och man känner typ ren lukt. Det är jättehäftigt ju. Det blir mycket, mycket 
mer verkligt och relaterbart än om man jämför med reklamfilmen. Nu 
fattar man vad det är för typ av bil; det gjorde man inte i reklamfilmen.  

 

Således går det att argumentera för att VR-reklam utgör ett bättre alternativ för att nå ut med 

företagens budskap än vad reklamfilm gör. Empirin indikerar på att VR-reklam innebär en 

högre grad av telenärvaro och ett tydligare fokus på bilen. Vidare går det att sammanfatta 
VR-reklamens betydelse med Sofies ord: 

  

Jag kommer ju ihåg känslan av att vara på en konsert, men om en säljare 
skulle säga att Bang & Olufsens högtalarsystem skapar en riktig 
konsertkänsla skulle jag glömma bort det två minuter senare. 
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Däremot uttrycker alla intervjupersoner utom Gabrijela någon typ av utmaning eller barriär 

med VR-reklam. Dess tillgänglighet, kvalitet, smidighet och personers förståelse för VR-

teknologi är de utmaningar dessa intervjupersoner påpekar. Vi menar att företagen kan 
påverka dessa utmaningar och därmed underlätta användandet av VR-teknologi.  

Fyra intervjupersoner menar att VR-teknologin skulle passa bra in hos bilhandlare idag, 
medan enbart Mikael uttryckte sig negativt till detta. Han menade att han inte skulle sätta på 

sig ett par VR-glasögon hos en bilhandlare om bilarna var tillgängliga där på riktigt. De 
personer som ansåg att VR-reklam är en bra möjlighet menade att denna typ av reklam kan 

visa olika varianter av bilens interiör och estetiska val. Ola menade att:  

 

De (bilförsäljarna) kan visa upp bilen och säga “sätt dig här och ta på dig de 
här (VR-glasögonen) så kan du byta klädsel och få känslan av bilen. Kunden 
har då redan tagit sig till handlaren och kan se bilen där, alternativt om 
VR-teknologin slår igenom stort och att teknologin då kan användas 
hemma för att bygga ihop sin egna bil. Detta kan leda till att kunden kan 
bestämma sig fortare för att köpa en specifik modell.  

 

I dagsläget anser vi att VR-teknologins användarvänlighet och användningsområde inte är i 

närheten av intervjupersonernas beskrivningar. För att nå framgång med tillämpningen av 

VR-teknologi i hemmet menar vi, med stöd i Schneiderman & Plaisants (2005) resonemang, 
att designen av gränssnittet bör vara anpassad till olika typer av användare för att nå sin fulla 

potential. I tabellerna nedan sammanfattar vi hur varumärkesimagen har påverkats av de två 
undersökta medierna. Vi har valt att klassificera VR-reklamernas och reklamfilmernas 

påverkan av varumärkesimagen som: Förändrad, Oförändrad och Förstärkt. I de fall vi inte 
kunnat avgöra huruvida förändringen är positiv eller negativ, har vi enbart valt att 

klassificera dessa som en Förändring av varumärkesimagen. Oförändrad representerar de 
fall där vi inte identifierat någon förändring av varumärkesimagen. I de fall det är tydligt att 

VR-reklam eller reklamfilm har påverkat en intervjupersons varumärkesimage på ett positivt 

sätt, har vi valt att klassificera detta som Förstärkt. VR-reklamens påverkan i Gabrijelas fall 
har vi valt att inte kategorisera, eftersom vi inte funnit tillräckligt starkt underlag i empirin 

för att avgöra detta. 

 

6.3	Analys	av	marknadspositioner	och	varumärkesidentiteter	

Likväl Audi som Volvo Cars har genom år av arbete försökt att hitta sina egna nischer på den 

svenska bilmarknaden. Företagen använder segmentering i enlighet med Smiths (1956) teori 
för att bryta ner marknaden i mindre delar och därigenom lättare kunna nå önskade 

målgrupper. Denna teori förklarar att när en målgrupp väljs, exkluderas även andra. I Audis 
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fall har detta segment främst utgjorts av personer som eftersöker en premiumbil. Kepinski 

hävdar däremot att segmentering är svårt och exemplifierar detta med att “likväl en 25-kille 

som en 45-årig kvinna kan vara intresserad av samma bilmodell”. Detta exempel försvårar 
framförallt den demografiska segmenteringen, vilket vi anser har spelat ut sin roll i 

sammanhanget. Detta leder även till att flera typer av segmentering, som Kinnear med flera 
(1995) nämner, enligt oss är tämligen förlegade då kunderna är flexibla i sitt val av bil. 

Däremot anser vi att segmentering efter beteende och psykografiska egenskaper är desto mer 
aktuella. Detta kan exemplifieras med Martins köp av sin drömbil, en V60 Cross Country, 

som han “bara skulle ha”, vilket torde vara svårt för en marknadsförare att förutspå. Även i 

Audis fall är segmenteringen bred i och med företagets omfattande modellprogram. Bland 
annat Ola ger stöd för detta påstående när han nämner att han inte ser en specifik målgrupp 

för Audi, utan att det snarare är modellen som är avgörande för den tänkta målgruppen. 
Detta påstående stämmer väl överens med Kepinskis resonemang om att det finns en Audi 

för varje skede i livet. 

 

Volvo Cars har under årtionden representerat ett gediget och säkert val främst riktat till 
familjer, enligt empirin. Däremot anser vi att det är tydligt att företaget numera vill rikta sig 

till en målgrupp som är mer lik exempelvis Audis. Detta innebär att Volvo Cars arbetar med 

det Fahy & Jobber (2015) definierar som en psykografisk segmentering med fokus på livsstil, 
vilket tydliggörs i företagets strategi om att bli världens mest eftertraktade 

premiumbilmärke. 

 

När företag till sist vet vilka personer som utgör deras målgrupp, bestämmer positioneringen 
hur kunderna ska nås. Precis som Nandan (2005) menar, betonar positioneringen de 

egenskaper som gör varumärkesidentiteten unik. Ries & Trout (2001) nämner 

värdeskapande, trovärdighet och kontinuitet som tre nycklar för en framgångsrik 
positionering. Audi har varit framgångsrika på att positionera sig mot skidåkning, vilket de 

har blivit synonyma med för flera av intervjupersonerna. Företagets senaste reklamfilm för 
den svenska marknaden, Landslaget älskar nysnö, är ett tydligt exempel på denna 

positionering. Malin beskriver att hon anser att Audi är en bil som kan ta henne upp till fjällen 
på ett säkert sätt för skidåkning. Även Sofie kopplar reklamfilmen till skidåkning och sa att 

hon längtar till att få köra bil i den miljön som visas i reklamfilmen. För de icke skidfrälsta 

Audiägarna är denna positionering inte lika tydlig. Exempelvis associerar Adam inte Audi 
med skidåkning, men anser istället att positioneringen mot motorsportrelaterade aktiviteter 

är desto starkare. Han tycker att Audi står för sportighet och denna koppling blir således 
tydligare för honom än kopplingen till skidåkning. Även Malin anser att Audi är sportiga. 

Med stöd i denna empiri är positioneringen mot sportighet lyckosam då den återfinns i 
företagets varumärkesidentitet. 
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Vi anser att Volvo Cars positionering på den svenska marknaden är mer intressant än Audis. 

Ries & Trout (2001) menar nämligen att positioneringen byggs upp över lång tid, är svår att 
ändra och att framgången avgörs av dess trovärdighet. De menar även att det kan vara 

skadligt att ändra positioneringen, varför vi menar att det finns en risk för att Volvo Cars 
kunder kan bli konfunderade och att varumärkesimagen riskerar att påverkas negativt. 

Carleö (Sundemo, 2016) poängterar att kommunikationen blivit allt viktigare för att nå ut 
med företagets budskap, vilket återspeglas i deras marknadsföring. Med stöd av empirin är 

däremot Volvo Cars positionering allt annat än tydlig. Både Robert och Mikael beskriver 

Volvo Cars som ett tråkigt och alldagligt val. Även Gabrijela tycker att Volvo Cars ses som 
alldagligt och “är till för alla”, vilket vi inte associerar med lyx och premium. Positioneringen 

som en tillverkare av säkra bilar är desto mer tydlig enligt intervjupersonerna. Robert, Mikael 
och Gabrijela väljer just ordet säker när de ska sammanfatta Volvo Cars med tre ord. Således 

verkar Volvo Cars tidigare positionering ha fungerat och har kommit att utgöra en stor del av 
deras varumärkesidentitet. Med stöd av empirin anser vi att Volvo Cars står inför en stor 

utmaning i att bli världens mest eftertraktade premiumbil, då de idag uppfattas som säkra 
men tråkiga och alldagliga.  

 

6.4	Analysmodell	för	varumärkeskommunikation	

För att analysera hur ett företag når ut med sitt budskap till potentiella kunder har vi skapat 
en modell som illustreras nedan (se Figur 8) och förklaras i detta avsnitt. Denna modell 

kombinerar befintliga teorier som återfinns i studiens litteraturgenomgång med de 
undersökta kommunikationsmedierna VR-reklam och reklamfilm. Modellen har skapats då 

vi anser att de olika teorierna inte kan ses som fristående, utan istället är helt beroende av 

varandra och länkas samman av ett medium, vilket i detta fall utgörs av VR-reklam eller 
reklamfilm. Modellen bygger även vidare på Nandans (2005) resonemang om hur 

varumärkesidentitet och varumärkesimage hänger samman och är beroende av att de båda 
koncepten är i harmoni med varandra. Vi menar att teorierna om varumärkesidentitet och 

varumärkesimage tillsammans med VR-reklam eller reklamfilm utgör en naturlig kedja som 
kopplar samman företaget med dess kunder (se Figur 8). 

 

I en värld som Johansson & Malmsten (2009) beskriver som överfylld med kommersiella 
budskap är det av yttersta vikt för företag att tränga igenom mediebruset för att leverera sitt 

budskap. Carleö (Sundemo, 2016) anser att företag måste vara relevanta och exemplifierar 
detta med följande ord: 
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Jag tror att det är otroligt viktigt idag att lyckas vara relevant för annars 
blir du bortvald, det är inga konstigheter, det är bara att byta kanal, sätta 
in AdBlockern eller vända sida.  

 

Han utvecklar resonemanget med att påpeka att det är av yttersta vikt att företag är tydliga 
för att få kunden att lyssna på det företaget har att säga (Sundemo, 2016). Då dagens 

mediebrus är påtagligt menar vi att tydlighet bör eftersträvas i företagens kommunikation. 

 

Med företagets identitet som utgångspunkt menar vi att ett budskap kodas och sedan sänds 

via ett medium. Chevalier & Mazzalovo (2008) menar att varumärkesidentiteten beskriver 
vad företaget vill säga till sina kunder. Aaker (1996) vidareutvecklar begreppet och förklarar 

identitetstrukturen och vilka delar som skapar företagets identitet. Han menar även att 
varumärkesidentiteten ska ligga till grund för valet av medium (Aaker, 1996). Med stöd från 

de två analyserade fallen menar vi att budskapet kan lagras i form av VR-reklam eller 

reklamfilm fram tills dessa att det förmedlas till mottagaren. Detta ligger helt i linje med 
Sheridans (1992, se Steuer 1992) resonemang om att meddelandet inte sänds direkt från 

sändaren till mottagaren. I enlighet med Figur 7 kan däremot en person välja att inte 
konsumera reklamfilm trots att den förmedlas, vilket inte är fallet med VR-reklam. Detta 

menar vi innebär att kommunikationen sker på mottagarens villkor snarare än på sändarens. 
Således försvåras marknadskommunikationen vilket Carleö (Sundemo, 2016) bekräftar: 

 

Man är trött på reklam och det är någonting väldigt viktigt för mig och alla 
som jobbar med marknadsföring att förhålla sig till då folk faktiskt inte vill 
höra vad vi har att säga.  

 

Både Boulding (1956) och Newman (1957) menar att en individs varumärkesimage utgörs av 

alla tidigare möten, erfarenheter och förväntningar på varumärket. Således kommer dessa 
aspekter att vara avgörande för hur kunden uppfattar varumärkets budskap och reklam. 

Varumärkesimagen kan därför ses som en avkodningsmekanism som tolkar företagets 
meddelande utifrån tidigare uppfattningar av varumärket, vilket är helt i linje med Nandans 

(2005) resonemang gällande varumärkesimage. Keller (1993) har i sin omfattande modell 
över varumärkesimagen brutit ner de delar som utgör en individs varumärkesimage. När 

budskapet tas emot, jämförs det med den befintliga varumärkesimagen som därefter leder 
till att varumärkesimagen antingen förblir densamma eller förändras. Modellen över 

varumärkeskommunikation (se Figur 8) finner även stöd i Nandans (2005) teori kring hur 

varumärkesidentiteten packar företagets budskap och därefter packas upp av kunden med 
varumärkesimagen som en avkodningsmekanism. I Figur 8 förmedlas budskapet av ett 
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medium i form av VR-reklam eller reklamfilm, där kunden kan packa upp budskapet när han 

eller hon vill ta emot det. 

 

Vi anser härmed att Shannon & Weavers (1964) över 50 år gamla kommunikationsmodell 

har uppdaterats efter rådande konkurrenssituation och högt ställda krav från kunder, vars 
val att inte lyssna till det företaget har att säga eller att byta bilmärke aldrig varit enklare. 

 

 

Figur 8: Egen modell över varumärkeskommunikation. 

 

6.5	Applicering	av	analysmodell	för	varumärkeskommunikation	

Vår analys tyder på att det är först när budskapet levereras, och därmed uppfattas, som både 

varumärkesidentiteten och varumärkesimagen spelar roll. I Figur 9 nedan illustreras en 
sammanslagning av Figur 7 och 8 som ligger till grund för följande analyserande diskussion. 

 

	

Figur 9. Egen summerande modell vilken är en sammanslagning av modell 7 och 8. 
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När VR-reklam väl förmedlas har individen inget annat val än att uppleva den. När en 

reklamfilm förmedlas har däremot individen en möjlighet att ignorera denna eftersom detta 

medium inte omsluter personen. Detta var tydligt i empirin då det enbart var en person som 
upplevde telenärvaro under reklamfilmen. Å ena sidan är det ett alternativ att stänga av båda 

typerna av reklam, å andra sidan har reklamen då inte förmedlats, vilket utgör grunden för 
studien.  

 

Med stöd i empirin och litteraturgenomgången anser vi att både VR-reklam och reklamfilm 

måste anpassas till mottagaren. Det är viktigt att identiteten ligger till grund för val av kanal 

för kommunikationen (Aaker, 1996). Flertalet intervjupersoner påstår att de inte lyssnar till 
företagens reklam och istället väljer att ignorera dessa. Att erbjuda kunder en virtuell 

upplevelse med VR-glasögon påverkar sinnen och skapar minnen på ett annat sätt än 
reklamfilm, vilket empirin påvisar.  

 

6.5.1	Audis	varumärkeskommunikation	

Audi vill i sin varumärkesidentitet utstråla sportighet och framåtsträvande (Audi, 2016a). 

Detta är tydligt återkommande i företagets VR-reklam och reklamfilm enligt 
intervjupersonerna. Adam berättar att han associerar Audi med sportighet vilket han även 

vidhåller efter att ha sett reklamerna. Således kan det ses som ett resultat av att Audi lyckats 

förmedla sin varumärkesidentitet på ett bra sätt. Malin ansåg att Audi förmedlade sportighet 
redan innan hon fick se de två reklamerna och hon anser framförallt att VR-reklamen 

lyckades leverera detta. Alltså har bilden av Audi som sportiga inte förändrats efter att ha sett 
reklamen, utan snarare förstärkts. Detta visar tydligt hur Audi genom sin 

varumärkesidentitet vill stå för sportighet och förmedla detta till sina kunder, vilket blivit en 
del av det Aaker (1996) benämner som kärnidentiteten. Enligt Kellers (1993) modell så 

menar vi att denna varumärkesimage ligger inom det Keller benämner som fördelar i form 
av exempelvis symbolik och upplevelse. Ola, som icke-Audiägare, berättade att hans tidigare 

image av varumärket var att de var gubbiga, men hade ändrat sin uppfattning efter att ha sett 

båda reklamerna. Han anser nu att Audi i reklamerna vill framstå som tuffa och sportiga 
vilket indikerar att Olas varumärkesimage av Audi har förändrats. 

 

Digitalisering och fokus på teknik är två andra aspekter som utgör Audis 

varumärkesidentitet. Detta tror vi även är en av anledningarna till att företaget är pionjärer 
inom VR-teknologi i bilindustrin, då tekniken är nära kopplad till företagets 

varumärkesidentitet. Företagets kunder och mottagare av deras budskap borde därför inte 

bli allt för konfunderade av att företaget satsar på VR-teknologi. Malin anser att Audibilarna 
framställs som att de är bra på att ta sig fram på vinterväglag tack vare tekniken i 
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fyrhjulsdriften. Även Adam anser att företaget levererar en känsla för teknik och 

digitalisering i VR-reklamen där han tydligt berättar om hur han la märke till 

specifikationerna i bilen, såsom ljudet från högtalarna och LED-lamporna. Sofie hade redan 
starka associationer till Audi och anser att de är framstående inom teknik och menar att VR-

teknologin är ett bra sätt att visa upp detta på: 

 

Det är ett sätt att förmedla en känsla som den andra reklamfilmen kanske 
inte gör. Den här reklamen hade man ju tittat på om man faktiskt var 
intresserad av motorns prestanda, ljudsystemet och så vidare. 

 

Sammanfattningsvis kan VR-teknologi påverka kundernas varumärkesimage och därigenom 

även framföra företags varumärkesidentitet på ett nytt sätt. Adam menar att bilden av Audi 
förblev positiv även efter att han sett reklamerna, men uttryckte sig extra positiv till VR-

reklamen eftersom den levererade en bättre upplevelse och påverkade honom mest. Malin 

tyckte att relationen till företaget förstärkts efter att ha sett VR-reklamen och att denna 
reklam utstrålade lyx, sportighet och kvalitet. Hon ansåg även att VR-reklamen gav en stark 

upplevelse med liknande känslor som hon har när hon kör sin Audi. Ola ställde sig positiv till 
VR-teknologin och såg det som en häftig upplevelse och ett intressant sätt att se bilen på. I 

Sofies fall hade en redan positiv image av företaget förstärkts efter att hon såg VR-reklamen, 
men att den har brutit hennes tidigare åsikt om att de har varit traditionella. 

 

6.5.2	Volvo	Cars	varumärkeskommunikation	

Volvo Cars beskrivs antingen som ett säkert, tryggt eller tråkigt val av intervjupersonerna. 

Svenskheten är något Volvo Cars lyckats framhäva på ett bra sätt i båda reklamerna med 

hjälp den miljö de använt sig utav. Deras identitet som en premiumbil är det däremot bara 
Robert som uppfattat, då han anser att de nya modellerna är lyxigare än de tidigare. Efter att 

ha sett reklamfilmen var det ingen intervjuperson som påstod att de upplevde Volvo Cars 
som lyxigare än vad de tidigare gjort. De upplevde musiken som dyster, scenografin som 

svensk och att bilen hamnade i skymundan av försöken att väcka känslor. Carleös (Sundemo, 
2016) fokus på att väcka känslor kan därmed tyckas ha nått framgång. Volvo Cars lyckades 

däremot framstå som ett premiumbilmärke i VR-reklamen på ett bättre sätt. Roberts åsikt 
om att Volvo Cars nya modeller är lyxigare än tidigare bekräftades i VR-reklamen. Även 

Martin upplevde denna lyxighet, vilket innebär att hans varumärkesimage förändrats efter 

att ha sett VR-reklamen. Således går det att argumentera för att VR-reklamen förmedlar 
Volvo Cars identitet på ett bättre sätt än reklamfilmen, då imagen av företaget har bekräftats 

för en intervjuperson och förändrats för en annan. Däremot uttrycker ingen av dessa 
personer någon form av förändring i det Aaker (1996) beskriver som kärnidentiten. Dock 
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anser vi att de barriärer och utmaningar intervjupersonerna uttrycker för VR-teknologin 

överlag innebär svårigheter för företagen att använda VR-reklam som en kärna i deras 

marknadsföring. Martin menar att “Det krävs ju ett par glasögon, så jag vet inte om det är 
det smidigaste direkt”. Ompositioneringen och visionen om att bli världens mest 

eftertraktade premiumbilmärke innebär att varumärkesidentiteten ska ta ett stort steg från 
det intervjupersonerna anser att Volvo Cars är idag. Således anser vi att VR-reklam som 

medium stämmer bättre överens med Volvo Cars vision än vad det gör med 
intervjupersonernas varumärkesimage. Företaget bör därför arbeta vidare med VR-teknologi 

i marknadsföringen och vi ser det som potentiellt skadligt att inte följa denna utveckling, då 

varumärkesidentiteten och valet av medium bör stämma överens. Då empirin påvisar att VR-
reklamen förmedlar Volvo Cars vision på ett bättre sätt än vad reklamfilmen gör, menar vi 

att Volvo Cars bör fokusera på att sända samma budskap i både VR-reklam och reklamfilm. 
Med detta resonemang anser vi att det Ries & Trout (2001) beskriver som kontinuitet utgör 

en risk för Volvo Cars ompositionering i dagsläget. 

 

6.5.3	Sammanställning	av	påverkad	varumärkesimage	

Tabell 3.1: Sammanställning av påverkad varumärkesimage Audi. 

Påverkad	varumärkesimage	Audi	

 VR-reklam	 Reklamfilm	

Adam, 25 år. Oförändrad Oförändrad 

Malin, 36 år. Förstärkt Förstärkt 

Ola, 57 år. Förändrad Förändrad 

Sofie, 25 år. Förändrad Förändrad 

 

Tabell 3.2: Sammanställning av påverkad varumärkesimage Volvo Cars. 

Påverkad	varumärkesimage	Volvo	Cars	

 VR-reklam	 Reklamfilm	

Martin, 26 år. Förstärkt Oförändrad 

Robert, 40 år. Förändrad Oförändrad 

Mikael, 56 år. Oförändrad Oförändrad 

Gabrijela, 23 år. -  Oförändrad 
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7.	Slutsatser	

7.1	Hur	kan	företag	använda	VR-reklam	respektive	reklamfilm	för	att	påverka	varumärkesimagen?	

De förändringar av varumärkesimagen som skedde hos intervjupersonerna efter att ha sett 

VR-reklam och reklamfilm baseras helt och hållet på en jämförelse mellan tidigare minnen, 
associationer och hur de upplevde dessa reklamer. VR-reklamen innefattar däremot mer än 

detta. Den grad av telenärvaro vissa intervjupersoner upplevde anspelar inte enbart på 
tidigare minnen och associationer, utan påvisar även att VR-reklam underlättar skapandet 

av nya minnen. Studien visar att både VR-reklam och reklamfilm har förmågan att påverka 
en individs varumärkesimage, men flest förändringar skedde efter att VR-reklamen visats. 

Med hänsyn till studiens storlek väljer vi att inte dra några generella slutsatser för effekten 

av de identifierade faktorerna, utan nöjer oss med att påvisa att de båda medierna går att 
använda för att förändra en individs varumärkesimage.  

 

7.2	Vilka	faktorer	påverkar	varumärkesimagen	via	VR-reklam	respektive	reklamfilm	och	vad	skiljer	
dessa	medier	åt?	

Vi har identifierat ett flertal faktorer som påverkar upplevelsen, vilka specificeras nedan (se 
Tabell 4). Dessa faktorer har olika påverkan beroende på vilket medium och företag som 

förmedlar reklamerna. Trots att VR-reklam var det medium som fick flest intervjupersoner 
att ändra sin varumärkesimage, påvisar empirin att VR-teknologin har mer att önska 

gällande kvaliteten, vilken behöver förbättras om företagen vill maximera graden av 
telenärvaro mottagaren upplever. Reklamfilmerna beskrevs istället som välgjorda där 

kvaliteten av materialet inte ifrågasattes av någon intervjuperson. Ytterligare skillnader som 

identifierats är i) barriären som finns för att konsumera VR-reklam i dagsläget, ii) graden av 
telenärvaro, iii) brus och störningar, iv) att bilen var i fokus i VR-reklamen och v) musiken. 

Till sist är det även viktigt att valet av medium ligger i linje med företagets 
varumärkesidentitet för att budskapet ska uppfattas som genuint och trovärdigt, och således 

kunna påverka en individs varumärkesimage.  
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Tabell 4: En sammanställning över faktorer som påverkar varumärkesimagen 

 
Audi Volvo	Cars 

Faktor VR-reklam Reklamfilm VR-reklam Reklamfilm 

Telenärvaro ✔ ✔ ✔ ✔ 

Miljö ✔ ✔ ✔ ✔ 

Musik ✔ ✔ ✖ ✔ 

Barriär ✔ ✔ ✔ ✔ 

Brus & Störningar ✔ ✔ ✔ ✔ 

Minnen & Associationer ✔ ✔ ✔ ✔ 
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8.	Slutord	

VR-reklam är ett relativt nytt och effektivt, om än svårtillgängligt, medium som kan användas 

för att förändra en individs varumärkesimage. VR-teknologin i sig har dock mer att önska 
med avseende på användarvänligheten och kvaliteten. Reklamfilmerna beskrivs som brus 

och störningar och har visat sig ha svårigheter med att påverka en individs varumärkesimage, 
även fast det är fullt möjligt. Intensifieringen mellan budskapen en person utsätts för kräver 

att VR-reklam och reklamfilmer tränger igenom bruset och störningarna för att påverka en 

individs varumärkesimage. Det räcker inte att vara ett av de 3000 budskap Advertising Age 
(Johansson & Malmsten, 2009)menar att en person utsätts för varje dag. Det räcker inte att 

vara ett av de 80 budskap en person uppfattar av dessa. För att nå framgång krävs det att 
dessa medier befinner sig bland de 12 budskap en person svarar på dagligen. För att nå 

framgång krävs det att detta budskap påverkar mottagaren när det väl tar sig genom 
mediebruset.  Studien visar att reklamfilm behöver utvecklas och bli något personer lyssnar 

till. Ett nytt alternativ, VR-reklam, växer sig succesivt fram på marknaden… 

 

Identifikationen av skillnaderna mellan VR-reklam och reklamfilm är denna studies 

kunskapsbidrag. Vi har även skapat en förståelse för hur företag kan använda dessa medier 
för att påverka en individs varumärkesimage. Detta har möjliggjorts då vi klargjort för de 

skillnader som finns i medierna och redogjort för vilka faktorer som har påverkat 
intervjupersonernas uppfattningar av respektive reklam. Vi har till sist utvecklat en egen 

analysmodell eftersom vi såg en lucka i befintlig kommunikationsteori och dess innebörd 
med VR-reklam och reklamfilm.  

 

Det ska bli spännande att följa med på Resan mot den virtuella verkligheten.  
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9.	Förslag	till	fortsatt	forskning	

Vi tycker att det skulle vara intressant att mäta vilken effekt de identifierade faktorerna har 

på varumärkesimagen. Detta skulle underlättat arbetet för marknadsförare och 
kommunikatörer att påverka varumärkesimagen, och de skulle veta vilka effekter som har 

störst påverkan av de identifierade faktorerna. Vi uppmuntrar därför framtida forskning att 
undersöka effekten av varje enskild faktor vi identifierat i denna studie.  

 

Då Volvo Cars nyligen inlett en ompositionering, är det av stort intresse att utreda huruvida 
varumärkesimagen av Volvo Cars utvecklas framöver. Effekterna av företagets lansering av 

VR-teknologin i Volvo Cars Shoowroom i Stockholm är även intressant att undersöka. Vad 
har det för funktion? Leder det till en ökad försäljning? Kan Volvo Cars med teknologins hjälp 

korta ned försäljningsprocessen och få snabbare köpbeslut?  

 

En vidare kartläggning av VR-teknologins spridning inom marknadsföring och 
kommunikation skulle också vara intressant, då vi anser att detta varken är en tillräckligt 

utvecklad eller vanlig teknologi inom dessa områden i dagsläget.  



 

 70 

  



 

 71 

	

10.	Källförteckning	

Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press.  

 
Alvesson, M. (2011). Intervjuer - Genomförande, Tolkning och Reflexivitet. Malmö: Liber. 

 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994). Företagsekonomisk metodlära. Lund: Studentlitteratur.  

 

Audi, (2016). Company > AUDI AG. http://www.audi.com/corporate/en/company.html 
(Hämtad 2017-02-14). 

 

Audi, (2016a). Corporate strategy. 

http://www.audi.com/corporate/en/company/corporate-strategy.html (Hämtad 2017-04-
10). 

 

Audi, (2017). Audi Sport. http://www.audi.com/en/audisport.html (Hämtad 2017-04-15). 

 

Audi, (2017a). Älska vintern med quattro. http://www.audi.se/se/web/sv/upplev/quattro-
2017.html#page=/se/web/sv/upplev/quattro-2017.html (Hämtad 2017-04-10). 

 

Audi Media Center, (1999). 30 men on the roof of a DKW "Front Reichsklasse" Type F7. 

https://www.audi-mediacenter.com/en/photos/detail/30-men-on-the-roof-of-a-dkw-
front-reichsklasse-type-f7-the-photo-was-taken-to-demonstrate-the-strength-of-the-dkw-

s-wooden-coachwork-9503 (Hämtad 2017-03-09).  

 

Blaxter, L. Hughes, C. & Tight, M. (2008). How to research. Maidenhead: Open University 

Press, McGraw-Hill Education. 

 



 

 72 

Biocca, F, & Levy, M.R. (1995). Communication in the Age of Virtual Reality. New Jersey: 

Lawrence Erlbaum Associates, Inc.  

 

Boulding, K. E. (1956). The image - knowledge in Life and Society. Michigan: University of 

Michigan Press. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber 
AB.  

 

Cambridge, (2017). Meaning of “Interface” in the English dictionary. 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interface (Hämtad 2017-04-06).  

 
Chevalier, M. & Mazzalovo, G. (2008). Luxury Brand Management: A World of Privilege. 

Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.  

     

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. 2 uppl., Malmö: Gleerups.  

    

Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. Academy of 

Management Review, 14(4), ss. 532-550.  

 

Fahy, J. & Jobber, D. (2015). Foundations of Marketing. Fifth edition. Berkshire: McGraw-
Hill Education.  

 

Gibson, J. J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton 

Mifflin. 

 

Gibson, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton 

Mifflin.  

 

Greenwald, M. (2016). 6 Of The Best Marketing Uses Of Virtual Reality. 
https://www.forbes.com/sites/michellegreenwald/2016/06/15/6-of-the-best-marketing-

uses-of-virtual-reality/#3832d57265cf (Hämtad 2017-03-23).  

 



 

 73 

Gummesson, E. (2000). Qualitative Methods in Management Research, second edition. 

Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 

 
Healey, M.J. & Rawlinson, M.B. (1993). Interviewing Business Owners and Managers: a 

Review of Methods and Techniques. Geoforum, Vol. 24 (3), ss. 339-355. 

 

iTunes Preview, (2016). Audi A4 Experience. https://itunes.apple.com/sg/app/audi-a4-
experience/id1070027060?mt=8 (Hämtad 2017-03-23). 

 

Johansson, C. (2012). Information till döds? Om konsten att leva i ett 
informationssamhälle. Stockholm: Lindskog Förlag. 

 

Johansson, M. & Malmsten, P. (2009). Om Kommunikation. En introduktion till 

kommunikationssamhället. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 
Equity. Journal of Marketing vol. 57 (January 1993), s.1-22. 

 

Kinnear, T.C., Kenneth, L., Bernhardt, K. & Krentler, A. (1995). Principles of Marketing. 
USA: HarperCollins Publishers.  

 

Knights, K. & McCabe, D. (1997). How would you measure something like that? Quality in a 

Retail Bank. Journal of Management Studies, 34 (3), s. 371-388. 

 

Krueger, M. W. (1991). Artificial reality. Reading: Addison-Wesley. 

 

LynxEye, (u.å.). Volvo - Challenger brand unlocking insights. 

http://www.lynxeye.com/featured-cases/challenger-brand-volvo/ (Hämtad 2017-03-16). 

 

LynxEye, (2016). Does your business need rebranding? 
http://www.lynxeye.com/business-need-rebranding/ (Hämtad 2017-04-17). 

 



 

 74 

 

Nationalencyklopedin (2017a) identitet - Uppslagsverk - NE 

http://www.ne.se.e.bibl.liu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/identitet (Hämtad 2017-03-
22). 

 

Nandan, S. (2005) An exploration of the brand identity–brand image linkage: A 

communications perspective. Brand Management vol. 12. NO. 4, 264-278, April 2005. 
 

Newman, J.W. (1957). New insight, new progress, for marketing. Harvard Business 

Review, 35 (6), s.95-102. 

 

Rienecker, L. & Jørgensen, P. (2013). Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber AB. 

 

Ries, A. & Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw-Hill. 

 

Sadowski, W. & Stanney, K. (2002). Presence in virtual environments från Stanney, K. 
(2002) Handbook of virtual environments: Design, implementation and application, s. 

791-806. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

Samsung, (2016). Bruksanvisning SM-R323. Vietnam: Samsung Electronics. 

 

SCB, (2016). Vanligaste personbilsmärken år 2008–2016. http://www.scb.se/hitta-

statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-
kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/pong/tabell-och-diagram/vanligaste-

personbilsmarken-ar/ (Hämtad 2017-04-17).  

 
Shannon, C. E. & Weaver, W. (1964). The Mathematical Theory of Communication. 

Urbana: The University of Illinois Press. 

 

Shneiderman, B. & Plaisant, C. (2005). Designing the User Interface. Maryland: Pearson 
Education, Inc.  

 

Skolverket, (2016). Källkritik i nya publiceringsformer. Stockholm: Skolverket.  



 

 75 

 

Smith, W.R. (1956). Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative 

Marketing Strategies. Journal of Marketing, Vol. 21 (1), s. 3–8. 
 

Stake, R.E. (1995). The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: SAGE Publications, 
Inc. 

 

Steuer, J. (1992). Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence. Journal 

of Communication, Vol. 42 (4), s. 73-93.  

 

Sundemo, M. (2016) Garaget: 49. Per Carleö. Volvo Cars Podcast: Magnus Sundemo & 

Volvo PV. 

 

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  
 

Vetenskapsrådet, (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (myndighetsdokument). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Volvo Cars, (2014). Volvo is the first Automotive brand to use Google Cardboard. 
https://www.media.volvocars.com/us/en-us/media/pressreleases/154381/volvo-is-first-

automotive-brand-to-use-google-cardboard (Hämtad 2017-03-23). 

 

Volvo Cars, (2015). Volvo Cars tar plats i segmentet för premiumsedaner med nya Volvo 
S90. 

https://www.media.volvocars.com/se/sv-se/media/pressreleases/170061/volvo-cars-tar-

plats-i-segmentet-for-premiumsedaner-med-nya-volvo-s90 (Hämtad 2017-03-14).  

 

Volvo Cars, (2016). Musiken i Volvos kampanjer får sitt eget liv - över 56 miljoner 
visningar och spelningar. https://www.media.volvocars.com/se/sv-

se/media/pressreleases/190427/musiken-i-volvos-kampanjer-far-sitt-eget-liv-over-56-
miljoner-visningar-och-spelningar (Hämtad 2017-03-14). 

 

Volvo Cars, (2017). Nya Volvo XC60. http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/xc60 
(Hämtad 2017-03-09).  



 

 76 

Volvo Cars, (2017a). Nya Volvo V90. 

http://www.volvocars.com/se/bilar/modeller/v90/made-by-sweden (Hämtad 2017-03-13).  

 

Volvo Cars, (2017b). Om Volvo Cars. http://www.volvocars.com/se/om-

volvo/foretaget/om-volvo-cars (Hämtad 2017-02-16).  

 

Volvo Cars, (2017c). Detta är Volvo. https://www.media.volvocars.com/se/sv-
se/corporate/this-is-volvo (Hämtad 2017-03-14). 

 

Volvo Cars, (2017d). Ett arv av innovationer. http://www.volvocars.com/se/om-
volvo/foretaget/om-volvo-cars/arvet/innovationer (Hämtad 2017-03-14). 

 

Volvo Museum, (2014). har Ni kört en Volvo? Så annonserade vi förr. 

http://www.volvomuseum.com/se/har-ni-kort-en-pv/ (Hämtad 2017-03-13).  

 

Wing Kosner, A. (2014). The Liability Risk of the Oculus Rift. 
https://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2014/03/26/the-liability-risk-of-the-

oculus-rift/#539fb2121f09 (Hämtad 2017-03-23).  

 
Yin, R.K. (2014). Case Study Research: Design and Methods. Thousand Oak: SAGE 

Publications, Inc.  

 

YouTube. (2017). The Volvo XC90: A Swedish Moment. 

https://www.youtube.com/watch?v=UFiAePjrHwE (Hämtad 2017-04-14). 

 

YouTube. (2017a). Volvo - Made by Sweden - Vintersaga. 

https://www.youtube.com/watch?v=3KquHpO2VWI (Hämtad 2017-04-14) 



	

11.	Bilagor	

11.1	Reklamfilmer	intervjuer	varumärkesimage	

11.1.1	Audi	A4	Experience	

“Du kan se honom. Men hur känns den nya Audi A4?” (iTunes Preview, 2016). Så beskriver 

Audi själva den VR-applikation som vi använde vid intervjuerna om varumärkesimage. I 
denna VR-applikation får användaren möjlighet att sitta inuti den nya A4:an och där 

upptäcka olika delar av bilen. Bilens egenskaper beskrivs genom upplevelser som bland 
annat låter användaren åka skidor, besöka en konsert eller åka bergochdalbana. Företagets 

själva sammanfattar det med att denna applikation låter användaren känna “vorsprung”.  

 
Mer information finns via denna länk: 

https://itunes.apple.com/sg/app/audi-a4-experience/id1070027060?mt=8 (Hämtad 2017-
03-23). 

 

	

 



11.1.2	Älska	vintern	med	quattro	

I denna reklamfilm får vi följa tre alpinskidåkare från det svenska landslaget. Filmen visar 

hur de tre springer ut till sina bilar med sin skidutrustning för att sedan köra iväg. Målet är 
att de ska komma före plogbilen för att kunna få köra sina bilar på oplogade vägar där de kan 

dra nytta av bilens fyrhjulsdrift (Audi, 2017a). 

 

Om du vill se Älska vintern med quattro finner du filmen här: 

https://www.youtube.com/watch?v=_ivIg5FtHYY (Hämtad 2017-05-14).

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 	



11.1.3	The	Volvo	XC90:	A	Swedish	Moment		

I VR-reklamfilmen The Volvo XC90: A Swedish Moment får tittaren se hur en Volvo XC90 

byggs framför ögonen på den. Det börjar med att motorn sätts på plats för att sedan byggas 
på med inredning och när bilen till slut är färdigbyggd får tittaren se den i olika miljöer och 

tidpunkter på dygnet. Under hela filmen förklaras olika delar och egenskaper av bilen 

(YouTube, 2017).  

 

Om du vill se The Volvo XC90: A Swedish Moment finner du filmen här: 

 https://www.youtube.com/watch?v=UFiAePjrHwE (Hämtad 2017-04-14). 

 

	

	

	

	

	

 	



11.1.4	Volvo	-	Made	by	Sweden	-	Vintersaga	

I reklamfilmen Vintersaga får tittaren se olika Volvomodeller som ses köras på vägar i olika 

miljöer och landskap i Sverige. Volvo Cars själva säger att reklamfilmen är en hyllning till det 
krävande svenska klimatet som satt lett till att bilarna ser ut som de göra (YouTube, 2017a). 

Genom hela filmen hörs låten Vintersaga som fått en ny tappning av Oskar Linnros och 

Amanda Bergman (Volvo, 2016).  

 

Om du vill se reklamfilmen Vintersaga finner du den här: 

https://www.youtube.com/watch?v=3KquHpO2VWI (Hämtad 2017-04-14) 

 

 

     

    

   

 

	

  



11.2	Intervjuguide	varumärkesimage 

1.	BESKRIV	SYFTET	MED	INTERVJUN	

Info: Denna intervju görs i samband med en uppsats, examensarbete i Civilekonomi, inom 

marknadsföring och strategi vid Linköpings Universitet. Du kommer att få se reklam från 
Volvo/Audi och i samband med detta vill vi höra dina tankar kring detta.  

Informera om användandet av VR och vad det kan innebära (illamående etc.) och förklara 
att de närsomhelst har möjlighet att avbryta om de känner obehag.  

 

Genom att du deltar i denna intervju möjliggör du hela vår uppsats - stort tack! 

 

2.	BAKGRUNDSFRÅGOR	

Ålder, kön och sysselsättning för att dela in folk lite och få olika typer?  

Berätta lite om dig, vad gör du osv? 

Kör du mycket bil privat? Om du arbetar, kör du även i tjänsten? Hur mycket i såna fall? 

 

Äger du en bil? 
Har du ägt en bil tidigare? Om nej, gå vidare till “ Bakgrund Audi/Volvo” 

Om ja: Vad använder/använde du främst bilen till? 

Vad fick dig att köpa just den bilen och modellen? Fanns det ett avgörande skede? 

Vad har du för modell och vad fick dig att köpa den specifika modellen? 

Har marknadsföringen av märket och modellen varit avgörande för ditt val? 

Finns det någon reklamkampanj som du känner igen/tycker sticker ut ur mängden? 

Hur upplevde du tillgängligheten till information när du skulle köpa din bil? (Till tidigare 
bilägare: Upplever du någon skillnad från förr?) 

	
Bakgrund	Audi/Volvo	

Kommer du ihåg ditt första möte med Audi/Volvo? 

Vad associerar du Audi/Volvo till? 

Äger du själv en Audi/Volvo alternativt har gjort? 

Har du något starkt minne till Audi/Volvo? 

 



Testerna		

VR-test: har du provat VR tidigare? (Denna fråga ställs i samband med VR-reklamen. Det 

beror alltså på om VR är den första eller den andra reklamen vi visar). 

 

3.	VISA	REKLAM	1	

Info: Här får personen testa VR eller titta på en reklamfilm. 

För att följa en semi-strukturerad intervju utesluter vi inga följdfrågor som hur, vad eller 

varför - som anses vara naturliga och ökar möjligheterna för en djupare förståelse för 
respondentens tankar och åsikter. 

 

Frågor  

Hur upplevde du det här? 

Kände du några specifika känslor när du såg det här? 

Har du sett just det här tidigare? Om ja: Upplevde du någon skillnad från första eller 
senaste gången du såg det? 

La du märke till något som fångade din uppmärksamhet extra mycket? 

Hur upplevde du användarvänligheten i detta sätt att se på reklam? 

 

4.	VISA	REKLAM	2	

Info: Här vill vi att du försöker nollställa dina tankar och tänka bort den första reklamen 

som visades (vilket vi dock är medvetna om att det inte går). Här får personen testa VR eller 
titta på en reklamfilm. Det motsatta mediet som användes under det första testet.  

 

Frågor	

Hur upplevde du det här? 

Kände du några specifika känslor när du såg det här? 

Har du sett just det här tidigare? Om ja: Upplevde du någon skillnad från första eller 
senaste gången du såg det? VR tidigare? 

La du märke till något som fångade din uppmärksamhet extra mycket? 

Hur upplevde du användarvänligheten i detta sätt att se på reklam? 

 



5.	UPPFÖLJANDE	FRÅGOR	

Info: Slutför intervjun med att ställa frågor kopplade till upplevelsen därefter.  

 
Vilka kanaler eller medier upplever du har bäst inflytande på dig som kund? 

Upplever du någon skillnad mellan de två reklamerna du nyss sett och hur de visades? (Om 
ja: hur? Utveckla).  

Stämmer dessa reklamer in på din tidigare bild av varumärket Audi/Volvo? (följdfrågor på 
denna vid behov: Om ja, hur? Om inte, varför?) 

Vilken av dessa två reklamer vi visat dig här idag föredrar du? Varför?  

Känner du att någon redan befintlig känsla till Audi/Volvo har förstärkts eller försvagats 
efter att ha sett dessa reklamer? 

Vad tänker du på när när vi säger Audi/Volvo? Maximum 3 saker.  

Vad associerar du Audi/Volvo till? 

Vem tror du använder denna produkt? Vem är den typiska föraren du ser framför dig? 
Ger en Audi/Volvo några fördelar framför andra bilmärken? 

Vad har du för bild av varumärket Audi/Volvo? 

Känner du någon skillnad mellan din tidigare bild av Audi/Volvo efter att ha sett dessa 
reklamer? 

Om du skulle sammanfatta Audi/Volvo med tre ord, vilka skulle det vara? 

 

6.	AVSLUTANDE	AV	INTERVJUN	

Fråga om personen har något de vill tillägga eller om har några övriga frågor. Berätta att det 

är brand image vi kikar på om de är nyfikna. Berätta att det finns möjlighet att ta del av 

studiens resultat om så önskas. Tacka för att de ställde upp. 

 

 	



11.3	Intervjuguide	Helena	Kepinski	

Om	vi	börjar	med	lite	bakgrundsfakta,		

1. Skulle du kunna berätta lite om din roll här på Audi.  

- När började du? Hur ser en normal arbetsvecka ut för dig?  

2. Hur kommer det sig att det blev just Audi du började på? 

3. Vad tycker du är mest spännande med att jobba just här? 
4. Vad betyder Audi för dig?  

5. Har du haft några andra jobb som är relaterat till den tjänst du har idag? 

- Om ja, vilka är de största skillnaderna du upplever?  

- Om nej, hur kommer det sig att Audi blev det slutgiltiga valet? 

	
Om	vi	går	över	til l 	bilindustrin	i	sin	helhet,	

6. Kan du säga något om när du började intressera dig för just bilbranschen?  

- Några utmärkande drag som var extra intressanta?  

7. Är du nöjd med den position som ni här på Audi har på marknaden idag?  

- Imagemässigt?  

- Försäljningsmässigt? etc. 

8. Hur upplever du att bilindustrin har förändrats sedan du började här på Audi? 

 

Gällande	organisationen	i	stort,	

9. Skulle du påstå att du har upplevt några skillnader i arbetsroller, arbetssätt och 

liknande mellan olika Audi-försäljare i Sverige? 
10. Hur centraliserade/decentraliserade uppfattar du beslutstaganden som?  

- Medför det (svaret) mer för- eller nackdelar menar du? (Klargör) 

11. Har du upplevt någon förändring i hur Audi marknadsför sig idag jämfört med när 

du började här?  

- Bättre eller sämre?  

12. Hur pass innovativa skulle du säga att Audi är? Har detta haft någon påverkan på 

hur du utför ditt jobb? 
 

Om	vi	går	över	til l 	kunderna	(i	generella	termer	då),	

13. Skulle du kunna beskriva hur du ser den typiska Audiföraren som? 

14. Skulle du säga att du upplever en större skillnad på de sätt som ni måste arbeta med 
kunden idag än när du började i bilbranschen/på Audi? 

15. Vilka kanaler upplever du har bäst inflytande på kunderna idag? 



16. Skulle du säga att kommunikationen med kunden har förändrats mycket sedan du 

började på Audi?  

17. Har du upplevt att kunderna är bättre informerade gällande produkterna idag än 
vad de var när du började här?  

18. Vi förstår att ni på Audi har blivit påverkade av sådant som ni inte vetat om, då 
tänker vi främst på det här med dieselmotorn och VW. Hur skulle du säga att det 

har påverkat er relation och kommunikation med kunden här i Sverige? 
 


