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Sammanfattning 

Följande studie är ett bidrag till forskningen inom strategisk kommunikation och 

varumärkeskommunikation. Huvudsyftet med studien är att klargöra och finna svar på 

huruvida varumärkena Audi, BMW och Mercedes-Benz lyckas vara särpräglade i sin 

kommunikation. Studien ämnar även klargöra var de särpräglade dragen gör sig synliga. 

Genom att studera varumärkenas homogenitet, och inkongruenta inslag, inom de två dimensionerna; 

retorik och grafik avser resultatet ge svar på varumärkenas koncept och således tydliggöra de 

särpräglade dragen i kommunikationen.  

 Önskan med studien är att ge mottagaren en vidare inblick och förståelse för 

varumärkesskapande och varumärkeskommunikation i en snäv konkurrenssituation. Målet 

är att besvara de två frågeställningar som studien vilar på, följaktligen: 1) Hur skiljer sig Audi, 

BMW och Mercedes-Benz varumärkeskommunikation åt utifrån inkongruens och homogenitet?  

2) Lyckas varumärkena vara särpräglade trots den påtagliga konkurrensen?  

Studien utgår huvudsakligen från tre teoretiska ramverk; 1) Teorier kring inkongruent 

varumärkeskommunikation, 2) teorier om det traditionella perspektivet inom 

varumärkeskommunikation, 3) teorier om de tre dimensionerna inom studerandet av 

varumärken. I strävan efter svar på studiens frågeställning används en kvalitativ 

innehållsanalys.  

 Studiens insamlade empiriska material utgörs av nio informationsbroschyrer 

om de olika varumärkena, tre från vardera. Samt sex stycken reklamfilmer där vi låtit två 

reklamfilmer från varje varumärke stå som representanter. Vi har även använt oss av en 

kort intervju över telefon med en anställd på BMW Sverige AB:s marknadsavdelning. 

Resultatet visar att samtliga varumärkens kommunikation generellt har ett mönster av 

homogenitet men att det finns marginella skillnader inom varumärkena som skulle kunna bidra 

till spretighet. Resultatet visar att det är inom mindre bilklasser som A3, 1-serien, A-klassen 
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eller inom reklamfilmerna som varumärkena tenderar att bryta den homogena känslan. 

Studien visar även att varumärkena lyckas kommunicera ett särpräglat intryck då Audis 

koncept präglas av fokus på teknisk prestanda, BMW:s på den familjära, vardagliga känslan 

och vardagliga tekniska lösningar, samt Mercedes-Benz på tradition och körupplevelse. 

 

Återkommande nyckelord i studien: det traditionella perspektivet, inkongruens, homogenitet, 

särpräglade drag, grafik, retorik och koncept, corporate branding, varumärkeskommunikation, 

marknadskommunikation. 
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Abstract 

The following bachelor thesis is a contribution to the already existing work within the area 

of strategic communication and brand communication. The main purpose of this report is 

to find out and analyse if the brands Audi, BMW and Mercedes-Benz manage to be unique, 

in their brand communication, in comparison to each other. This study aims to clarify 

exactly where these unique characteristics lie, if they are anywhere to be found. By studying 

the brands homogeneity and possible incongruence within the two dimensions rhetoric and graphic the 

study’s intentions is to result in the brands concept. By clarifying the brands conceptual 

foundation, the analysis will be able to point out the unique characteristics in the brand 

communication. The goal of the study is also to give a better knowledge and insight about 

building brands and brand communication.  

 The two issues of the study are the following: 1) How does Audi’s, BMW’s and 

Mercedes-Benz’s brand communication differentiate from each other in terms of homogeneity and 

incongruence? 2) Does the brands succeed to communicate its unique characteristics despite the strong brand 

competition? The theoretical frameworks on which the study is mainly built on are theories 

concerning 1) incongruence brand communication, 2) the traditional perspective of brand 

communication, 3) the three dimensions within the study of brands.  

 The method that is used in the search of answering the studies issues is a 

qualitative content analysis. The empirical material of this study is based on nine different 

information brochures describing three models of each brand.  Also six TV commercials, 

two from each brand, that represent various models of the three brands. We have also done 

a short interview with an anonymous employee at BMW Sweden, who answered a few 

questions regarding the brand. 

 The results show that all three brands have a communication that is homogeny. 

However, they take steps in various directions in their communication that reduce this 
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homogeny. The study shows that these steps are often taken in the communication regarding 

the smaller car models; A3, 1-series and A-class. 

The results show that the brands succeed with communicating their unique characteristics with 

Audis concept of incredible technical performance, BMW with its familial and everyday feel 

and Mercedes-Benz with the concept of pure driving experience and tradition.  

 

Keywords: Traditional perspective, incongruence, homogeny, unique characteristics, rhetoric, graphic, 

concept, corporate branding and strategic communication. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

“Be yourself. Everyone else is taken” - Oscar Wilde 

I den här studien är vi intresserade av hur varumärkesskapandet ser ut i en utsatt 

konkurrenssituation. Lyckas företag att förmedla det unika eller leder ett konkurrerande 

klimat till utarmade varumärken som efterliknar varandra? Kanske går inte Oscar Wildes 

citat att applicera i det här sammanhanget, kanske finns det problem med 

varumärkesforskningens upphöjda ideal om att vara unik. Enligt forskarna Fombrun och 

Van Riel (2004) är det fundamentalt att ett varumärke är särpräglat så att det särskiljer sig 

från sina konkurrenter och på det sättet attraherar konsumenten. Ett annat viktigt inslag i 

varumärkesskapandet är enligt forskaren Balmer (2001) att ett företag lyckas förmedla en 

homogen kommunikation, dvs. framställa varumärket på ett enhetligt sätt inom flera olika 

kommunikationskanaler. Studiens problemområde tar utgångspunkt i hur varumärken i 

konkurrenssituationer lyckas med dessa två element i varumärkesskapandet.  

 Anledningen till att vi har valt att studera varumärken är att vi är intresserade 

av ämnet och fascineras över att varumärken kan vara mer värda än företags vinster och 

tillgångar. BMW är i år (2012) det bilföretag vars varumärke värderas högst, nämligen till 

hela 24,6 miljarder dollar. Det motsvarar med dagens växelkurs (2012-11-27) över 156 

miljarder svenska kronor. Mercedes-Benz på tredje plats värderas till drygt 102 miljarder 

och Audi värderas till 29 miljarder kronor. (www.millwardbrown.com)  

 Den moderna marknadsekonomin med massproduktion och massdistribution 

har utvecklat varumärkeskommunikationens roll i det ekonomiska sammanhanget. Det är 

viktigt för ett företag att ha ett starkt namn att sälja sina varor under (Melin 1999: s. 24). 

Således är det betydelsefullt för företag att ha god förståelse över varumärkets betydelse 

som ekonomisk tillgång. Därför menar vi att ämnet har stor relevans i ekonomiska och 
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organisatoriska sammanhang.  Utöver denna fascination har vi även ett intresse för bilar, 

speciellt för den tyska ingenjörskonsten och dess förmåga att producera enastående bilar - 

biltillverkare vars varumärken har kommit att bli symboler för kvalité och prestanda. Det är 

således i dessa tre varumärken studien har sin utgångspunkt.  

 Audi, BMW och Mercedes-Benz är tre varumärken i rivalitet. Vi vill med 

hjälp av tidigare forskning inom varumärkesskapande undersöka hur bilföretagen 

kommunicerar i denna konkurrenssituation. Denna studie tar avstamp från forskning av 

Fredrik Thörn (2009) som har beprövat vikten av homogenitet och konsekvens i 

varumärkesskapande, och det är i denna polemik vårt problemområde vuxit fram. Vi har 

klassificerat tidigare forskning i två kategorier; en grupp som vi benämner det traditionella 

perspektivet, med forskare som Van Riel & Fombrun (2004) och Balmer (2001). Det 

traditionella perspektivet förespråkar en homogen, konsekvent och särpräglad 

varumärkeskommunikation. Den andra kategorin innefattar forskning som ifrågasätter det 

traditionella perspektivet, och menar att det istället kan finnas positiva effekter av en 

inkongruent och inkonsekvent kommunikation. I vårt bidrag till forskningen inom strategisk 

kommunikation har vi applicerat tidigare forskning i en konkurrenssituation. Vi vill på det 

sättet vidareutveckla centrala begrepp som homogenitet, konsekvens och inkongruens, och 

undersöka företagens kommunikation utifrån dessa förhållanden. Det unika med denna 

studie, till skillnad från tidigare forskning, är att vi ämnar studera hur de olika teorierna 

tillämpas av företagen. Till skillnad från forskningen vi utgår ifrån där fokus ligger på att 

studera effekterna på konsumenten.   

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka varumärken i påtaglig konkurrens för att få 

förståelse över varumärkesskapandet. Studien strävar efter att finna svar på huruvida 

varumärkena lyckas vara särpräglade trots den påtagliga konkurrensen. Målet är även att 
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studera varumärkenas homogenitet i kommunikationen, dvs. om de kommunicerar ett 

enhetligt koncept. Det är intressant att undersöka homogeniteten då den i många fall anses 

vara viktig i varumärkesskapandet. Studien är ett bidrag till varumärkesforskningen och 

önskas ge ökad förståelse för varumärkesskapande i situationer där hård konkurrens leder 

till utmaningar att hitta det unika i ett företags marknadskommunikation. Förhoppningen är 

att studien ska ge ökad kunskap till forskningen inom strategisk kommunikation och 

varumärkeskommunikation.   

1.3 Frågeställning 

• Hur skiljer sig Audi, BMW och Mercedes-Benz varumärkeskommunikation åt utifrån 

inkongruens och homogenitet? 

• Lyckas varumärkena vara särpräglade trots den påtagliga konkurrensen? 

1.4 Hypotes 

Vår bevekelsegrund ligger i en hypotes om att varumärken i en påtaglig konkurrenssituation 

har benägenhet att efterhärma varandra. Vår ställda hypotes grundar sig på forskning som 

menar att varumärken ska vara särpräglade (Mårtensson 2009). Vår hypotes motsätter sig 

detta då vi menar att varumärken i konkurrens tenderar att efterlikna varandra i sin 

kommunikation.   

1.5 Bakgrund 

Som den inledande texten i studien argumenterar för ligger vårt forskningsproblem i att 

finna svar på hur varumärkesskapande ser ut i en påtaglig konkurrenssituation. Vi ställer oss 

även frågan huruvida ett konkurrerande klimat leder till att varumärken efterliknar 

varandra? Det som ligger till grund för denna problemställning är den återkommande 

jämförelsen mellan de tre varumärkena beträffande den faktiska produkten, dvs. bilen. Den 

återkommande jämförelsen i biltidningar, diskussionsforum och media tydliggör den 
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påtagliga konkurrensen mellan varumärkena (http://www.vibilagare.se/nyheter/bmw-och-

audi-kor-ifran-mercedes-40180). Denna aktuella konkurrens stöds även av en anställd på 

BMW Sverige som intervjuats i förarbetet till följande studie. Denna person, som önskat 

vara anonym, menar att Audi och Mercedes-Benz är de uteslutande största konkurrenterna 

till BMW. Vår intervjuperson menar att denna konkurrens främst beror på likheten mellan 

företagens produktutbud och prisklass. Ytterligare förklarar hon att nästan varje bilmodell 

inom de olika tillverkarna har en direkt motsvarighet inom de två konkurrerande företagen 

(Anonym 2012).  

1.6 Disposition 

Studien är uppbyggd på ett traditionellt akademiskt sätt för att besvara frågeställningar och 

syfte. Först redogörs för tidigare teorier och centrala begrepp som är applicerbara och 

nödvändiga för studiens resultat och analys. I följande kapitel redovisas metod och material, 

där vi argumenterar för vår valda metod och det insamlade empiriska materialet. Metoden är 

utformad så att vi kan undersöka varumärkenas dimensioner; som kommer att presenteras i 

teorikapitlet. I resultatdelen undersöker vi vårt empiriska material i enlighet med vår valda 

metod. Vidare jämför vi det undersökta materialet i analysdelen och kopplar samman 

resultatet med studiens begrepp och teorier. I slutsatsen återvänder vi till studiens syfte och 

frågeställningar för att redogöra studiens konklusioner och slutsatser. Vi föreslår även 

vidare forskning kring ämnet, och reflekterar kring metodiska brister i undersökningen. Om 

läsaren har bristfällig kunskap kring begrepp rörande bilbranschen återfinns en bilaga med 

centrala begrepp.  
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2 Teori 

För att uppnå vårt syfte utgår vi från teorier och forskning inom ämnet som hjälper oss att 

besvara frågeställningen. De teorier och forskning vi utgår ifrån är ett traditionellt 

perspektiv med inriktning på homogenitet och särpräglade drag, samt forskning berörande 

teorin om inkongruent varumärkeskommunikation. I det här kapitlet redogörs övergripande 

begrepp och teorier, såsom corporate branding, homogenitet och inkongruens, som är 

applicerbara i sammanhanget. 

2.1 Traditionella perspektivet 

Marknadskommunikation är ett brett begrepp som innehåller en mängd aspekter. För att 

sammanställa begreppet kan man säga att det handlar om hur ett företag kommunicerar till 

både externa och interna parter: t.ex. konsumenter, potentiella konsumenter, anställda, 

finansmarknaden, media, myndigheter eller andra speciella intressegrupper. 

Marknadskommunikationens ändamål är att genom ett strategiskt informationsutbyte 

upprätthålla en önskad bild av företaget eller en produkt. En central del i 

marknadskommunikationen är varumärken, och den här studien kommer fortsättningsvis att 

utgå från teorier och forskning som berör varumärkets beståndsdelar. Det finns två 

huvudsakliga typer av varumärken; produktvarumärken och företagsvarumärken. Den här 

studien riktar in sig på det sistnämnda, något vi i fortsättningen benämner ”Corporate 

Brands”. (Mårtensson 2009: s. 18s) 

 Corporate Brands innefattar varumärken som representerar ett helt företag, 

dvs. produkterna lanseras under samma varumärke. Företagets marknadskommunikation ger 

på det sättet publicitet för företagets hela produktutbud, nackdelen är däremot att det är 

svårare att specificera kommunikationen för en särskild produkt utan att tänka på resterande 

produktutbud. Utifrån den kunskapen är den allmänna uppfattningen att ett corporate brand 

måste vara homogent och förmedla en strategisk identitet (Cornelissen 2011: s. 59-70).  
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I Arild Waeraas essä (2008) nämner han att produkter kan vara nästintill identiska med 

andra produkter, men att corporate branding kan göra dem unika.  

”In fact, a brand is more than the physi- cal product, as the brand does not exist in the 

product itself, but in the minds of consumers.” (Waeraas 2008: s. 207). 

 Vikten av differentiering av corporate brands är följaktligen uppenbar, och 

när allt fler organisationer väljer att göra struktureringar från produktvarumärken till 

coporate brands ökar relevansen att studera ämnet (Cornelissen 2011: s. 68). 

 Det finns många beståndsdelar att undersöka inom corporate branding, samt 

ett vedertaget perspektiv gällande premisser som skapar styrka i företagets varumärke. I 

Mary Jo Hatch & Majken Schultz (2011) ofta refererade essä ”Are there Strategic Stars 

Aligned for your Coporate Brand?” presenterar de tre stycken särskiljande element som är 

avgörande för en lyckad corporate brand strategi. Författarna menar att man dels måste 

urskilja vad företagsledningen har för vision för företaget, vilken kultur som finns inom 

organisationen, dvs. bland de anställda, slutligen måste urskilja vilken image, dvs. 

uppfattning, organisationen har bland konsumenter, media, finansmarknaden och den 

generella publiken.  

 Skillnader mellan de olika elementen förekommer i många organisationer; för 

stora differenser skapar ett spretigt varumärke. Om det finns skillnader mellan vision och 

kultur beror det oftast på att företagsledningen har för ambitiösa intentioner med företaget, 

intentioner som resten av organisationen inte kan förhålla sig till. Skillnader mellan image 

och kultur skapar förvirring hos konsumenterna; vad står egentligen företaget för? Medan 

skillnader mellan vision och image oftast grundar sig i att konsumenten inte förstår 

företagsledningens visioner och intentioner. (Hatch & Schultz 2011: s. 129-133) 

 Fombrun & Van Riel (2004) menar att det finns fem element som avgör ett 

varumärkes anseende; att vara synlig, autentisk, transparent, konsekvent och 
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distinkt/särpräglad. Med synlighet menas att varumärket är lätt att känna igen, det 

underlättas genom att bygga varumärket kring ett corporate brand. Ett autentiskt varumärke 

innefattar att ett företags kommunikation stämmer överens med företagets faktiska 

handlingar. Det är även viktigt att företaget är öppet - transparent – då det ökar förtroendet 

hos konsumenten. Ett grundläggande element är även att ett varumärke är distinkt och 

särpräglat, vilket särskiljer varumärket från konkurrenter. Med konsekvens menas att ett 

företag har en enhetlig kommunikation, elementet är synonymt med det centrala begreppet 

homogenitet. Det är således viktigt att kommunikationen är likartad, så att alla kontakter 

med företaget ger samma budskap. John M.T. Balmer (2001: s. 281) menar att arbetet med 

ett corporate brand måste genomsyra hela organisationen; om organisationen på alla nivåer 

förmedlar företaget på ett strategiskt och enhetligt sätt kommer varumärket uppfattas 

positivt och homogent.  

 I den här studien kommer vi fortsättningsvis att presentera nämnda teorier 

under begreppet ”traditionella perspektivet”, vilket således är den allmänna uppfattningen 

om att ett varumärke ska vara autentiskt, konsekvent, homogent, distinkt och särpräglat. Det 

leder oss in på en avhandling från Handelshögskolan i Stockholm som sätter det 

traditionella perspektivet under debatt. 

2.2 Inkongruent teori 

Studien utgår ifrån Fredrik Thörns forskning om inkongruent varumärkeskommunikation. 

Teorin utmanar det traditionella perspektivet om homogen varumärkeskommunikation och 

riktar sig främst till väletablerade företag.  

 Thörn (2009) argumenterar för motsatsen till det traditionella perspektivet i 

sin avhandling Challening Consistency, Effects of Brand-Incongruent Communication. Han 

menar att ett väletablerat företag kan gynnas av att använda sig av en inkongruent 

varumärkeskommunikation och att genom detta uppnå en bättre så kallad  
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”top-of-mind awareness” hos konsumenten (Thörn 2009: s. 4s). Teorins huvudsyfte är att 

inspirera etablerade företag som önskar förstärka sitt varumärke (Thörn 2009: s. 7).  

 För att definiera begreppet inkongruens börjar vi med att förklara begreppet 

kongruens. Begreppet kommer från det latinska ordet congruere vilket betyder ”att 

överensstämma”. Inkongruens blir således någonting som inte överensstämmer. Men detta 

räcker dock inte för att förklara begreppet inkongruens. Begreppet handlar slutligen om 

huruvida det passar in eller inte. Inkongruens beskriver relationen mellan (a) och (b) och 

hur väl de överensstämmer med varandra (Latta 1999: s. 104). Det är alltså kongruensen 

mellan det aktuella bilmärket och sammanhanget som det ställs i som vi ska undersöka. Vi 

vill således studera kongruensen likväl inkongruensen hos Audis, BMW:s och Mercedes-

Benz kommunikation.  

 Thörn vill med sin teori påvisa att med hjälp av denna typ av kommunikation 

så sker en mer sofistikerad tankeprocess, vilket leder till att kommunikationen blir mer 

effektiv och skapar denna ”top-of-mind awareness”. Konsumenter har en schematisk bild av 

ett varumärke vilket är deras befintliga uppfattning. Denna teori utmanar dessa schematiska 

bilder vilket Thörn menar är fullt möjligt med hjälp av denna typ av kommunikation. Han 

bevisar att man med hjälp av inkongruent kommunikation kan förbättra minnet av ett 

varumärke (Thörn 2009: s. 161).  

 Syftet med denna teori är inte att motbevisa hur avgörande det är med 

konsekvent och homogen varumärkeskommunikation. Han understryker snarare att ett 

väletablerat varumärke kan gynnas av en del förändringar i sin kommunikation som 

vanligtvis inte ses som traditionell kommunikation. Thörn tar här stöd från tidigare forskare 

som Kevin Keller som menar att konsekvens inte behöver betyda att man ska undvika att 

göra förändringar. Han argumenterar för motsatsen; nämligen att förändring kan leda till 

någonting bra. (Keller 2003: s. 636).  En annan framstående företrädare till teorin är 
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Kapferer som argumenterar för att marknaden förändras vilket leder till att äldre företag, i 

synnerhet, måste förnya sig i sin kommunikation (Kapferer 1997: s. 333) Det finns även de 

som argumenterar mot denna teori och denna typ av kommunikation. En av dessa är 

kommunikationsansvarig på Silverton Bank, Cristi Kirisits, som menar att konsekvent 

varumärkeskommunikation är den typ av kommunikation som är mest lönsam. Hon menar 

att konsekvens leder till att konsumenten känner sig bekväm, denna bekvämlighet leder 

sedan till en familjär känsla och det är i denna familjära miljö som konsumenter vill göra 

affärer (Kirisits 2008: s. 54)  

 Detta ifrågasätter Thörn, då han menar att väletablerade företag kan bli för 

väletablerade vilket i sin tur leder till att de blir mindre intressanta och spännande för 

konsumenten (Thörn 2009: s. 4). Anledningen till att vi har valt att utgå ifrån Thörns 

avhandling är för att det är ett intressant bidrag som motsätter sig det traditionella 

perspektivets syn på varumärkeskommunikation.  

 Då vår uppgift är att klargöra vad de tre olika biltillverkarna gör i sin 

varumärkeskommunikation som är unikt gentemot sina konkurrenter anser vi att denna teori 

passar väl in på vår studie. Då vi avser att studera företag med historia och tradition stärker 

detta våra argument för att använda oss av teorin om inkongruent 

varumärkeskommunikation, en teori som lämpar sig just till dessa typer av företag (Thörn 

2009: s. 161). 

2.3 Tre dimensioner 

Inom litteraturen kring varumärkeskommunikation råder det delade meningar om vad 

begreppet corporate branding innebär samt vilka faktorer som spelar en avgörande roll för 

den generella synen på varumärket (Van Riel & Balmer 1997: s. 340).  Då vi med vår studie 

vill påvisa vad som skiljer de tre varumärkena åt inom homogenitet, inkongruens och 

särpräglade drag bryter vi ner begreppet varumärkesidentitet till tre olika dimensioner: 
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grafik, retorik och koncept (Van Riel & Balmer 1997). För att kunna göra en grundlig 

analys av de faktorer som karaktäriserar ett varumärke och skapar dess innebörd är det 

viktigt att klargöra skillnaden på följande tre dimensioner. 

2.3.1 Grafik 

Ett varumärkes grafik innefattar företagets val av namn och logotyp; fokus ligger på val av 

exempelvis textsnitt och de grafiska element som gör sig synliga. Det mest centrala i 

studerandet av grafik är: (1) färg, t.ex. vilka färgval som används i reklamer, 

informationsbroschyrer eller tidningsannonser. (2) Form, som berör uppbyggnaden i 

grafiken. (3) Teckensnitt, storlek och stil på visuell text. (4) Grafiska element, vilket 

innefattar kommunikationens layout (Fredriksson 2008: s. 43). Till skillnad från förr då 

grafiken endast var till för att öka varumärkets synlighet så spelar varumärkets grafiska 

aspekter idag en betydande roll som ett strategiskt kommunikationsmedel (Van Riel & 

Balmer 1997: s. 340). 

2.3.2 Retorik 

Ett varumärkes retorik är den gemensamma och genomgående kommunikation som 

varumärket förmedlar. Retorik innefattar allt tal och text som ett företag kommunicerar. Det 

kan t.ex. vara hur ett företag beskriver sin historia, hur man talar om framtiden eller hur 

man handlar i olika förhållanden. Retoriken är essentiell då den speglar hur företaget vill 

förmedla sitt varumärke (Fredriksson 2008: s. 43). Forskare som Abratt (1989), Albert & 

Whetten (1985), Balmer & Van Riel (1997) med flera menar att framgångsrik 

kommunikation för ett varumärke är kommunikation som är konsekvent på alla plan och 

inför alla intressenter (Van Riel & Balmer 1997: s. 341). Det är minst lika viktigt att vara 

konsekvent med sin retoriska kommunikation som med sin grafiska (Bernstein, 1986; 

Schultz, Tannenbaum & Lauterborn, 1994). En person skapar sin uppfattning utifrån 

varierande grunder och därför kan även en person övertygas av olika faktorer (Ekström & 
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Larsson 2010: s. 220). Inom retoriken använder man sig av tre olika så kallade appellformer 

för att nå fram till mottagaren och för att övertyga henne. De tre appellformerna är ethos, 

pathos och logos. Logos är den appellform som tilltalar läsarens förnuft och tänkande, 

således hennes rationella ställningstagande. Logos håller sig oftast till ämnet och är i regel 

saklig och objektiv. Appellformerna ethos och pathos berör mottagarens känslor på olika 

sätt. Ethos syftar till avsändarens förtroende genom trovärdighet och karaktär. Den tredje 

appellformen, pathos, är den appellform som tilltalar mottagarens känslor, det kan både vara 

positiva känslor som glädje och medkänsla men även negativa känslor som hat eller ilska 

(Ekström & Larsson 2010: s. 220ss).  

2.3.3 Koncept 

Ett varumärkes koncept är företagets unika karaktäristiska drag som är starkt etablerade i 

företagets kultur och genomsyrar all kommunikation vare sig det gäller det grafiska eller det 

retoriska (Van Riel & Balmer 1997: s. 341). Varumärkets koncept är de handlingar som 

strävar efter retorisk och grafisk homogenitet med samtliga intressenter inom alla 

kommunikationsplattformar. Med koncept menas att företag ständigt förmedlar samma 

budskap i sin kommunikation. Begreppet koncept innefattar all form av kommunikation, 

alltifrån grafik till arkitektur och andra meningsbärande enheter. Ett lyckat koncept gör att 

mottagaren kan urskilja det särpräglade och distinkta i varumärket (Fredriksson 2008: s. 

44). 
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3 Metod och Material 

I följande kapitel presenteras vår valda metod samt vårt insamlade material. Vi 

argumenterar här för valet av metod samt vårt val av material. Fokus i detta kapitel ligger 

på motiveringen till metoden samt en beskrivning av hur vi går till väga. Vi presenterar 

även en analysmodell och reflekterar kring validitet och reliabilitet,  

3.1 Metod 

För att besvara våra frågeställningar om varumärkenas homogenitet, inkongruens och 

särpräglade drag använder vi oss av en kvalitativ innehållsanalys utförd på 

informationsbroschyrer och reklamfilmer. Metoden är lämplig då vi söker ett helhetsintryck 

av varumärkenas kommunikation. Vi kan med metoden fästa fokus på originella och 

karaktäristiska uttryck, samt på ett analyserande sätt jämföra olika budskap och 

formuleringar.  

 Vi har tidigare i vår teoridel presenterat de tre dimensionerna; grafik, retorik 

och koncept. Då dimensionerna kan ha både explicita och implicita innebörder anser vi att 

metoden har verktyg som tar med helheten på ett sätt som en kvantitativ analys har svårt att 

göra. Metoden är även att föredra då materialet kan ha oväntade inslag som redan 

förutbestämda kvantitativa variabler skulle bortse ifrån. Med stöd från Balmer & Van Riel 

(1997) väljer vi således att analysera grafik, retorik och koncept då dimensionerna kan 

klargöra aspekter kring ett varumärkes identitet. Vårt analysverktyg är utformat med de tre 

dimensionerna som utgångspunkt. Först skapar vi ett helhetsintryck genom att grundligt läsa 

igenom materialet. På det sättet får vi förståelse över materialets innehåll. Sedan analyseras 

specifika delar som representerar materialets helhet, samt delar som ger en utstickande 

känsla från helheten. Vidare bryter vi ner dimensionerna i olika kategorier som vi studerar 

extra noggrant.  
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Gällande grafik har vi lagt fokus på färgval, typsnitt och fotografier. Vi utforskar om 

reklamfilmerna och broschyrerna har ett speciellt återkommande färgval, dvs. en 

färgsättning som konsekvent återkommer i materialet. Undersökningen kommer även 

innefatta de uppvisade bilarnas färg. Typsnittet klassificerar vi som formellt eller informellt, 

samt om det är konsekvent eller inkonsekvent. Ett formellt typsnitt bedömer vi som 

lättläsligt, stilrent och enkelt, samtidigt som ett informellt typsnitt är utsmyckat och 

förskönat. När vi analyserar broschyrerna kommer vi undersöka fotografierna. Vi kommer 

dels kategorisera deras beskärning; är de kvadratiskt, eller estetiskt dvs. diagonalt eller 

tvärsgående, beskurna? Fotografiernas innehåll kommer kategoriseras efter miljö; urban, 

landskap eller diskontinuerlig, samt ifall människor förekommer återkommande, i fokus, i 

bakgrunden eller inga människor. Dygnets tidpunkt kommer kategoriseras utifrån; dag, natt 

och skymning.  

 Retoriken kategoriserar vi utifrån appellformerna; pathos, ethos och logos. 

Med andra ord undersöker vi huruvida avsändaren kommunicerar med emotionella, 

förtroendegivande eller logiska resonemang. Vi utgår ifrån retorik som vi finner 

representativ för materialets helhet, samt retorik som utmärker sig. Vi lägger extra fokus på 

text i stort typsnitt, såsom rubriker och slagord, då det ger ett mer centralt uttryck. Med 

emotionella resonemang, pathos, syftar vi till retorik som hänvisar till känslor, t.ex. ”Äkta 

körglädje”. Förtroendegivande resonemang, ethos, betraktar vi som retorik där avsändaren 

lyfter fram varumärkets historia, kompetens och framtidsmål, t.ex. ”Vi har tillverkat bilar i 

100år”. Slutligen betraktar vi rationella ställningstaganden som hänvisar till fakta som 

logiska resonemang. De olika kategorierna kan gå in i varandra, dvs. ett påstående kan ha 

influenser av både pathos, ethos och logos. Vi kategoriserar även ifall broschyrerna 

innehåller slagord. Slagorden klassas som inga (0 st), delvis (1-4 st) och många (5 + st).  
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I undersökningen om reklamfilmer kommer vi även att återge handlingen, genre och andra 

utmärkande drag. Det är viktigt att poängtera att kategoriernas syfte är att underlätta ett 

fastställande av helheten. Således analyserar vi även andra element i materialet, t.ex. 

disposition och omslag, men kategorierna fungerar som utgångspunkt. Helhetsintrycket är 

viktigt då vi i vår analys vill fastställa den tredje dimensionen, dvs. konceptet. Det kommer 

vi att göra genom att jämföra ett varumärkes broschyrer och reklamfilmer. Konceptet blir 

således vilken bild grafiken och retoriken kommunicerar tillsammans, dvs. en 

sammanslagning och generalisering av det undersökta materialet. Vi kommer att fastslå 

konceptet genom en subjektiv tolkning av vad grafiken och retoriken i materialet 

gemensamt utstrålar. Varumärkenas olika koncept kan vi sedan jämföra med varandra och 

på det sättet besvara frågeställningen om varumärkenas särpräglade drag.  

 Vi har även gjort en intervju med en anställd på BMW Sverige AB. Intervjun 

har skett via telefon och intervjupersonen svarade på fem korta frågor om varumärket. 

Informationen kommer inte att fungera som stöd för en slutsats, utan syftar till att få 

bakgrundsinformation om marknadssituationen och varumärket. 

3.2 Material 

Det empiriska material som ligger till grund för denna studie utgörs av två olika typer av 

kommunikationsformer; informationsbroschyrer och reklamfilmer. Vi har även genomfört 

en kort intervju för att få bakgrundsfakta om marknadssituationen.  

 Broschyrerna, som utgör den övervägande delen av det empiriska materialet, 

består av tre bilmodeller från respektive varumärke. Studien bygger således på sammanlagt 

nio stycken broschyrer. Insamlandet av det empiriska materialet har grundat sig på fyra 

huvudkriterier, följaktligen: 1) Informationsbroschyren ska hämtas hos respektive 

återförsäljare, 2) Samtliga broschyrer ska beröra 2012 års bilmodeller, 3) Varje bilmodell 
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ska ha en direkt motsvarighet hos sina två konkurrenter, 4) Varje broschyr ska beröra 

kombimodeller.  

 Utefter kriterierna har nio stycken broschyrer valts ut. Audi representeras av 

bilmodellerna A3, A4 och A6. Vi har sedan valt de direkta motsvarigheterna inom BMW, 

vilka är: 1-serie, 3-serie och 5-serie. Slutligen Mercedes-Benz modeller: A-klass, C-klass 

och E-klass.  Då studiens problemområde handlar om att differentiera sig gentemot sina 

konkurrenter i en påtaglig konkurrenssituation anser vi därför att vi bör jämföra så lika 

komponenter som möjligt. Genom att följa de presenterade kriterierna samlar vi in ett så 

likartat empiriskt material som möjligt. De nio broschyrerna är uppbyggda på liknande vis; 

med en inledande del som visuellt presenterar bilen och dess kvalitéer samt ett avslutande 

faktakapitel där bilder och slagord inte längre får samma utrymme. Fokus ligger nu istället 

på det skrivna ordet och fakta. Längden på broschyrerna varierar. Audi A3:s broschyr är 96 

sidor lång, Audi A4:s broschyr är 132 sidor lång och Audi A6:s broschyr består av 138 

sidor. Broschyren om BMW 1-serie är 74 sidor lång, 3-serien består av 82 sidor och  

5-serien innefattar 68 sidor. Broschyren om Mercedes-Benz A-klass är kortast av samtliga 

broschyrer och består av 18 sidor, C-klass innefattar 101 sidor och E-klass 107 sidor.  

 För att främja vår studie och stärka vårt resultat använder vi oss även av 

kommunikation i form av reklamfilmer som vi funnit på Youtube. Det gör vi för att kunna 

jämföra varumärkenas homogenitet och särpräglade drag mellan de två 

kommunikationsplattformerna. Genom att studera samma element inom de olika 

plattformarna ger de oss möjligheten att analysera varumärkenas koncept och fastställa den 

övergripande bilden av respektive varumärkes kommunikation vad gäller de tre 

dimensionerna. Vi är således beroende av en ytterligare kommunikationsform och 

reklamfilmerna blir följaktligen vitala för vår jämförande studie. Vi har valt följande 

reklamfilmer; Audi Quattro (61 sekunder), Audi A6 Bi-turbo Diesel (41 sekunder), BMW 
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ConnectedDrive (32 sekunder), BMW Head-Up Display (32 sekunder), Mercedes-Benz 

Spike (31 sekunder) och Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (45 sekunder).  

 De sex reklamfilmer vi valt ut följer, likt broschyrerna, speciella kriterier. 

Följande kriterier har fastställts för reklamfilmerna: 1) Samtliga reklamfilmer ska finnas 

under sökordet ”commercial” inom bilföretagets Youtubekanal, 2) Reklamfilmerna skall 

vara de två senaste publicerade reklamfilmerna (med undantag om reklamerna är inom 

samma kampanj då vi istället tagit nästliggande reklamfilm), 3) Reklamfilmerna ska 

publicerats år 2012. Vi anser att två reklamfilmer från respektive varumärke är tillräckligt 

för att genomföra en intressant undersökning samt analys då en liten del av ett varumärkes 

kommunikation representerar varumärkets helhet. Vi har även genomfört en kort 

telefonintervju med en anställd på BMW Sverige AB:s marknadsavdelning. Intervjun har 

genomförts för att få bakgrundsfakta om marknadssituationen.  

 Vi har varit tvungna att avgränsa det insamlade empiriska materialet då arbetet 

skett under en bestämt tidsram. Vi argumenterar trots detta för att vårt insamlade empiriska 

material är tillräckligt för att genomföra denna studie då vi avser att studera biltillverkarnas 

corporate brand. Detta är således den övergripande bilden av varumärket och vi menar att 

alla konsumenter har en subjektiv uppfattning av varumärket och att ingen kan ta del av all 

extern kommunikation. Därför låter vi de ovan nämnda broschyrerna och reklamfilmerna 

representera Audi, BMW och Mercedes-Benz och vad deras varumärken står för. Vi menar 

att vi med hjälp av detta material kan kartlägga varumärkenas homogenitet, inkongruens 

samt särpräglade drag genom ett noggrant granskande av de tre dimensionerna.  

3.3 Analysmodell 

Vårt första undersökningstema är att undersöka skillnaderna mellan Audi, BMW och 

Mercedes-Benz utifrån teorier om homogenitet. För att bedöma huruvida broschyrerna och 

reklamfilmerna är homogena fastställer vi i analyskapitlet en tabell där våra 
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operationaliseringar av grafiken och retoriken gör sig synliga. Vi jämför sedan 

varumärkenas kommunikation, och utifrån teorin om det traditionella perspektivet 

analyserar vi om kommunikationen är enhetlig och homogen. Jämförelseprocessen hjälper 

oss även att fastslå varumärkenas koncept, vilket är en tolkning och generalisering av 

grafiken och retoriken. De olika koncepten kommer sedan att jämföras mot varandra för att 

undersöka om det finns särpräglade drag i varumärkenas kommunikation. Vi kommer även 

att ställa inkongruenta inslag i kommunikationen i relation till sammanhanget, för att på så 

sätt kunna bedöma graden av inkongruens.   

För att specificera ovanstående text så har studiens syfte och frågeställningar 

operationaliserats till specifika iakttagelsepunkter; grafik, retorik och koncept.   

3.4 Validitet och Reliabilitet 

Hur ser relationen ut mellan våra teoretiska definitioner och operationaliseringar? I studien 

undersöks reklamfilmer och broschyrer genom att studera grafik, retorik och koncept. De tre 

dimensioner har vi sedermera operationaliserat i utvalda kategorier som presenterats i 

underkapitlet metod. Vi har valt våra teoretiska definitioner och operationaliseringar med 

stöd från forskare i ämnet, som menar att dessa dimensioner kan påvisa ett varumärkes 

identitet. Vår frågeställning ämnar besvara ifall varumärkena är homogena och särpräglade, 

samt ifall vi kan se tecken på inkongruent kommunikation. Vi menar att det är lämpligt att 

undersöka kommunikationskanaler utifrån dimensionerna för att finna svar på 

frågeställning.  

 Med begreppet reliabilitet menas att studien ska kunna genomföras igen med 

samma resultat. Med tanke på vår tidsram är det svårt att testa reliabiliteten, och då vår 

studie kräver tolkningar vet vi att reliabiliteten är av stor betydelse. Det är viktigt att studien 

genomförs noggrant och att vi undersöker materialet på ett så objektivt sätt som möjligt. 
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Dock är det omöjligt att helt lämna subjektiva tankemönster, vilket har konsekvenser på 

reliabiliteten i en tolkande innehållsanalys. (Esaiasson 2012: s. 57-65) 
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4 Resultat 
	  

4.1 Audis broschyrer 

4.1.1 A3  

Efter att studerat broschyren om Audi A3 är helhetsintrycket att grafiken är stilren. Med 

stilren menas att typsnittet är lättläst, formellt och konsekvent. Uppslagen präglas i den 

första halvan av stilfulla fotografier kombinerat med slagord i stort typsnitt, samt 

beskrivande text i mindre typsnitt som förklarar slagorden. Fotografierna täcker emellanåt 

helsidor, ibland estetiskt beskurna, och ibland visualiseras flera mindre fotografier på en 

sida. Grafikens färgskala präglas främst av svart och vitt, dock med undantag. Bilarna som 

presenteras i den första halvan är endast silverfärgade. 

 Broschyrens framsida föreställer ett beskuret fotografi av en Audi A3. Bilen är 

silverfärgad och samma färgton återfinns i bakgrunden. Bilderna i broschyrens första halva 

utgörs av fotografier på bilmodellen i urbana miljöer. Stadsmiljöerna som synliggörs 

varieras; modern arkitektur med glashus kombineras med äldre fasader i tegel. Två personer 

återkommer på många av fotografierna; en vit kvinna och en vit man i yngre medelåldern, 

båda ekiperade med en proper vardagsklädsel. En antydan om att personerna är ett par kan 

förmodas då de befinner sig intill varandra. Mannen är generellt placerad i centrum och är 

den som kör bilen. Samtliga fotografier i broschyren är tagna i dagsmiljö. 

 I andra halvan av broschyren ändras karaktären till mer faktaorienterad. Den 

beskrivande texten får ett övertag, kombinerat med närbilder på specifika delar av bilen. 

Grafiken är fortfarande stilren; innehållet är symmetriskt och formellt, vilket ger en seriös 

framtoning. 

 Framträdande i broschyren är användandet av slagord som med hjälp av 

grafiken lyfts fram och integreras med fotografierna. Slagorden har ett tydligt mönster då 
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varje mening avslutas med orden ”i täten”. Tillvägagångssättet skapar en röd tråd i 

broschyren. Det första slagordet som presenteras är ”Snyggare i täten”. Sammanhanget kan 

tolkas på tre sätt; hänvisningen kan anknytas till varumärket, dvs. Audi ligger i täten med 

snyggast bilar, eller med bilmodellen, dvs. Audi A3 är snyggast i täten, eller att du som 

ägare blir snyggast i täten. Ordvalet ”i täten” kan vara liktydigt med hög hastighet, ledande, 

framstående eller att bilen är placerad först i en biltävling. Slagordet bygger på ett 

emotionellt resonemang då ordet ”snyggare” kopplas till positiva känslor. Den beskrivande 

texten, som är i mindre typsnitt, utvecklar slagordet. Här beskrivs bilens estetik med 

målande ord: ”/…/ det kraftfulla bakpartiet ger den en kaxig utstrålning”. Den emotionella 

retoriken fortsätter således, dock med en kombination av logiska resonemang då avsändaren 

beskriver bilens former och prestanda. Samma retoriska upplägg genomsyrar hela den första 

halvan av broschyren.  

 I den andra halvan använder avsändaren en faktaorienterad retorik som 

anspelar på logiska beskrivningar. Det är följaktligen en distinkt skillnad med två markanta 

teman: ett som syftar till att väcka positiva känslor, och ett som konkret beskriver bilens 

prestanda.  

4.1.2 A4 

Broschyren om Audi A4 har samma grafiska upplägg som föregående broschyr. De två 

broschyrerna delar även samma formella typsnitt på ett konsekvent sätt. Omslagen är 

nästintill identiska: det som skiljer är rubriksättningen som benämner modellnamnet. Även 

det grafiska innehållet är uppbyggt på ett liknande sätt – dock med en väsentlig skillnad: 

Fotografierna är inte beskurna i samma utsträckning vilket gör innehållet mer formellt. 

Fotografierna på bilarna är tagna under en dags- och skymningsmiljö. Fotografierna i 

uppslagen är antingen helsidor, eller kombinerade med integrerande text. Fotografiernas 

miljö är diskontinuerlig, dvs. det blandas mellan landskaps- och stadsmiljöer. Det går att 
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argumentera för att miljöerna kommunicerar en storslagenhet – landskapen utgörs av 

bergiga miljöer, och städerna av skyskrapor eller monument. I de första uppslagen är bilen 

silverfärgad, men när avsändaren väljer att presentera den sportigare varianten av Audi A4, 

nämligen modell S4, så består fotografierna även av röda bilar.  

 Ett exempel är ett uppslag som visar ett heltäckande fotografi på två bilar; en 

på varje sida. Miljön är sammanhängande och visar en bergig ökenmiljö i svart/vit- färg. 

Längst till höger på fotografiet syns en fasad som är gjord i glas. Bilarna som visas är en 

silverfärgad kombimodell, och en röd sedanmodell. Bilarna gestaltas följaktligen i färg, 

medan miljön är svart/vit. Längst upp till vänster finns en textruta med vit bakgrund. Texten 

inleds med en metafor som bygger på känslor: ”Audi S4 har ett hjärta som klappar för 

motorsport – och det med kraft”. Avsändaren väljer sedan att fortsätta brödtexten med logik 

då man presenterar motorns prestanda. 

 Trots att likheterna är slående med föregående broschyr så finns det skillnader. 

Användandet av slagord och stora rubriker är inte alls lika påtaglig, vilket gör grafiken 

luftigare. Helhetsintrycket är att den tillhörande texten är mer beskrivande och att 

känslomässiga och målande ord används i ett mindre omfång. Tillvägagångssättet ger 

mottagaren ett seriöst intryck, vilket skulle kunna vara ett sätt att appellera till en äldre 

målgrupp. Fotografierna har inga centrala karaktärer, även ifall någon person kan synas i 

bakgrunden. Det är en stor skillnad gentemot broschyren om Audi A3 där vi fick följa en 

man och kvinna.  

 Cirka två tredjedelar av innehållet utgörs av en faktaorienterad del. Delen har 

en identisk design med föregående broschyr. Mindre fotografier och bilder kombineras med 

beskrivande text. Retoriken har färre emotionella resonemang, avsändaren beskriver istället 

bilens funktioner med logik och konsekvens.  
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4.1.3 A6 

Broschyren om Audi A6 präglas av enkelhet och elegans – typsnittet är stilrent, lättläst och 

formellt. Grafiken i broschyren kan delas upp i fem olika delar – där varje del presenterar en 

viss modell av Audi A6, följaktligen: Sedan, Avant, Hybrid, Allroad Quattro och S6. 

Därefter följer, likt föregående modellbroschyrer, ett faktakapitel som behandlar bilens 

tekniska funktioner och utrustningsval. Mellan de fem kapitlen skiljer sig grafiken. I den 

första delen av broschyren, som behandlar modellerna A6 Avant och Sedan, är bilen i fokus 

och präglas av diskreta bakgrunder i form av antingen stadsmiljöer eller parkeringshus. 

Bakgrundsmiljöernas nyanser och färger smälter samman med bilens färg, vilken är silver. 

 Det grafiska upplägget varierar med fotografier som utgör hela uppslag, 

närbilder på detaljer, fotografier som täcker en helsida eller små beskurna fotografier. 

Fotografierna integreras med tillhörande rubriker och efterföljande text. Kapitlet om 

hybridmodellen är uppbyggd på liknande vis – med en silverfärgad Audi i fokus och en 

varierande grafik där små fotografier kombineras med större. Skillnaden mellan det tidigare 

kapitlet är att här återfinns inslag av röda färger i bakgrunden.  

 Delen om Allroad Quattro skiljer sig från de andra då de använder sig av en 

brun bil. Denna bruna Audi skildras likt bilarna i första kapitlet i urbana miljöer men skiljer 

sig även då den står parkerad längs en brun husfasad. Främst avvikande från andra uppslag 

är ett fotografi där bilen är i centrum samtidigt som enorma skogar, berg och sjöar pryder 

bakgrunden.  

 Det fjärde kapitlet behandlar Audi S6, som är sportmodellen inom A6-serien. I 

kapitlet används två modellbilar, en silverfärgad och en blå. Bilmodellen skildras råare än 

de andra, då fotografierna är tagna i en svalare stadsmiljö där färgerna som används är grå 

och svart. Då bilen skildras i rörelse är bakgrunden suddig vilket kan antyda på att 

avsändaren vill framhäva den starka motorn. Genomgående för de fyra kapitlen är att 
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avsändaren använder sig av ett varierande grafiskt upplägg där fotografier på bilarna 

återfinns i olika arrangemang. Avsändaren varierar närbilder på detaljer, helhetsbilder eller 

hela uppslag där bilen figurerar på båda sidorna. Anmärkningsvärt för broschyren är den 

uppdelning som gjorts mellan de olika klasserna och skillnaderna mellan dem.  

 Karakteristiskt för den första delen av broschyren, som handlar om de olika 

modellerna, är slagord i ett större typsnitt som återkommer på flera sidor. Dessa slagord 

följs sedan upp av en beskrivande text i mindre typsnitt som ger mer substans till det 

slagorden påstod.  

 Det förekommer inga personer i broschyren, fokus ligger på bilen. Framsidan 

av broschyren pryds av ett beskuret fotografi av Audi A6 där bilens vänstra framlykta är 

placerad centralt. Bilen har samma färg som nyanserna i bakgrunden, nämligen silver. Den 

nedre delen av omslaget är enfärgat där ”A6” står skrivet med ett stort typsnitt. Audis 

logotyp och slogan är placerad i det nedre högra hörnet. 

 Den andra halvan av broschyren, som utgör den största delen av innehållet, 

behandlar bilens tekniska funktioner och dess uppbyggnad. Kapitlet utmärks av animerade 

bilder på bilens uppbyggnad, material, motor samt andra detaljer som är utmärkande för 

bilen. Slagorden är återkommande även i denna del av broschyren, och de förklarande 

texterna likaså. Avsändaren använder sig fortfarande av ett grafiskt varierande upplägg där 

olika konstellationer präglar sidorna. Animerade bilder blandas med närbilder på bilen och 

dess detaljer, samtidigt som transparanta animeringar av bilen och dess delar återfinns. Den 

andra halvan av broschyren är likt den första väldigt stilren och enkel. Bilderna och texten 

framställs på en vit bakgrund.  

 Retoriken följer likt grafiken ett mönster efter vilken modell som presenteras. 

Det första kapitlet har ett genomgående mönster där bilens kvalitéer presenteras genom 

slagord. Exempelvis: ”Uttrycksfull design som visar sig i varenda linje” eller 



Uppsala	  universitet	   	   Kandidatuppsats	  HT	  2012	  
Institutionen	  för	  informatik	  och	  media	   	   Rydheim	  &	  Zethelius	  
	  

	  
31	  

”Suveräniteten visar sig i ett kompromisslöst fokus på föraren”. Med dessa slagord används 

en emotionell retorik då starkt laddade ord som ”fascination” och ”suveräniteten” appellerar 

till mottagarens känslor. Under slagorden följer en beskrivande text som klargör 

påståendena. Här beskriver avsändaren bilens kvalitéer och funktioner på ett målande sätt 

och fortsätter således att tilltala mottagarens känslor genom ord som: ”imponerande” och 

”enastående”. Utöver denna emotionella retorik så använder sig även avsändaren av retorik 

som riktar sig till mottagarens logiska tänkande och förnuft genom beskrivningar som: ”/…/ 

däribland en subwoofer och mitthögtalare”. 

 De följande tre delarna om de olika bilarna följer detta mönster med 

emotionellt laddade slagord som spelar på mottagarens känslor, som följs upp av text som 

kombineras med logiska resonemang som appellerar mottagarens förnuft och tänkande.  

I den andra delen av broschyren, som handlar om bilens teknik, är informationen mer 

faktabaserad men avsändaren använder sig fortfarande av slagord som bygger på emotioner 

för att tilltala mottagaren. Men texten domineras av retorik som bygger på logiska argument 

och fakta. Avsändaren använder sig även av retorik som stärker sitt förtroende genom att 

förklara hur alla dess bilar är unika och tillverkas efter konsumentens önskemål. Förtroendet 

stärks även då avsändaren visar prov på enorm kunskap om bilens alla små detaljer.  

4.2 BMW:s broschyrer 

4.2.1 1-serie 

Den första delen av BMW:s broschyr om deras 1-serie är övergripande ungdomlig, modern 

och kaxig då grafiken är väldigt händelserik. Detta bygger på broschyrens bilder, 

uppbyggnad och dess grafiskt inkonsekventa mönster. Varje sida ger en ny infallsvinkel då 

fotografier, bilder, animationer, slagord och text placeras på nya ställen. De genomgående 

färgerna som präglar broschyren är rött och blått – samma färg som de presenterade bilarna. 

Broschyrens bilder och färgskalor skiljer sig märkbart från den vita diskreta bakgrunden 
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som broschyren har som fond. Bilarna framställs uteslutande i en urban vardagsmiljö där 

människor är i rörelse på gatorna. Fokus ligger på bilen då miljön runt omkring ofta är 

suddig. Typsnittet i broschyren är konsekvent och formellt.  

 Utmärkande för broschyren är ett uppslag där två modellbilar pryds framför 

två stora animerade män, med tillhörande namn och ålder. De redigerade fotografierna av 

männen är av samma färg som den bil de poserar intill. Bakgrunden på uppslaget är en 

animerad stad med skyskrapor, pariserhjul, gatuskyltar och en basketkorg. Det är 

uteslutande unga män som är i kontakt med bilen; vilket kan antyda att unga män är den 

primära målgruppen. De få kvinnor som förekommer är fotgängare i bakgrunden av 

fotografierna.  

 Grafiken varierar ständigt; med beskurna fotografier placerade på olika platser 

av uppslagen. Närbilder varieras med fotografier på bilens helhet. Det varieras även med 

fotografier på bilens interiör och exteriör. Genomgående för broschyrens första hälft är de 

slagord i större textsnitt som pryder sidorna. Slagord som följs upp av en beskrivande text. 

Broschyrens framsida består av två bilar i en urban miljö. Där en, som även är i fokus, är 

blå och rör sig mot betraktaren. Bakom denna bil, i en annan riktning, rör sig en röd BMW 

1-serie. Fotografiet ser ut att vara taget på kvällen eller en tidig morgon då solen ligger lågt 

och reflekteras på husen i bakgrunden.   

 Broschyrens andra hälft behandlar fakta kring bilen och val av tillbehör som 

exempelvis färg, klädsel eller fäljar. Grafiken är fortfarande modern med hjälp av 

varierande layout, men broschyren har släppt den ungdomliga känslan. Fokus ligger nu på 

det skriva ordet och bilens fakta. Tyngden ligger inte längre på valet av färger och 

utstickande grafik eller animation.  

 Generellt för retoriken i broschyren är att den följer ett genomgående tema: 

den bygger på kraftfulla slagord i ett större typsnitt som efterföljs av beskrivande text kring 
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slagordet. Med hjälp av dessa slagord, laddade med starka ord, spelar avsändaren på 

mottagarens känslor. Genom att använda sig av slagord som: ”En spegelbild av ren 

individualitet”, ”välfyllda dagar” eller ”världen öppnas” försöker avsändaren att väcka 

känslor hos mottagaren och genom detta få henne att undersöka texten närmare. Direkt 

under slagorden, i mindre typsnitt, finner man text som anspelar på mottagarens förnuft 

genom logiska argument då bilens tekniska funktioner och utseende beskrivs.  

 Retoriken kan även delas upp i tre olika partier. I det första partiet handlar 

texten om två stycken bröder, båda ägare av varsin 1-serie, som delar med sig av sina 

erfarenheter och känslor om bilen. I denna del av broschyren ligger fokus på att tilltala 

mottagarens känslor och väcka intresse – vilket görs med hjälp av de två bröderna. 

 I det andra partiet är det enbart BMW som är avsändare av texten och fokus 

ligger på bilen och dess egenskaper i stort. Här använder sig avsändaren av både 

emotionell-, logisk och förtroendeingivande retorik. Med hjälp av starkt laddade slagord 

tilltalas mottagarens känslor, samtidigt som mottagarens logiska tänkande appelleras genom 

att texten ständigt återkommer till bilens funktioner och prestanda. Det som främst 

framkommer i denna del är hur avsändaren använder sig av förtroendeingivande retorik 

genom att presentera en beskrivning om hur forskningen bakom BMW går till. Här stärker 

avsändaren sin trovärdighet och kompetens genom att förklara hur mycket arbete som ligger 

bakom produkten.  

 Det tredje och sista partiet handlar om bilens tekniska funktioner såsom fakta 

om dess motor, exteriör, interiör och så vidare. Här återfinns en beskrivande text och 

argument som bygger på logiskt tänkande då avsändaren tillfredsställer mottagarens 

rationella ställningstagande.  
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4.2.2 3-serie 

På omslaget till broschyren om BMW:s 3-serie ser vi en mörkgrå bil färdas längs kusten. I 

horisonten skymtas skyskrapor och berg. Himlen, som är klarblå, smälter samman med 

bilens nyanser. Under omslagets fotografi finns en rubrik som introducerar modellen. 

Texten står skriven i ett svart typsnitt på en vit bakgrund. Det grafiska upplägget är likadant 

som i föregående broschyr, med ett formellt och konsekvent typsnitt. Färgerna på bilarna 

som presenteras i broschyren är grå, blå och röd.  

 Broschyren delas upp i två delar. Den första delen har fokus på fotografier; 

antingen utgör de hela uppslag, eller kombineras många beskurna fotografier på en sida. 

Slagord och små textstycken integreras med fotografierna. Fotografiernas motiv och miljö 

varieras kraftigt. Ibland syns bilen i en urban miljö, omgiven av skyskrapor och ibland 

uppvisas flera bilar tillsammans i en inomhusmiljö. Det förekommer även fotografier på 

bilens interiör; både på dess fram- och baksäte, samt panel. På en majoritet av fotografierna 

är även människor i fokus. 

 Ett tydligt exempel på vad som karaktäriserar broschyren är ett uppslag där 

avsändaren använder sig av fem beskurna fotografier. Varje bild har en tillhörande siffra 

skriven med ett stort vitt typsnitt, som representerar fem av de ”femton funktioner som gör 

livet lättare med en BMW”. På ett av fotografierna ser vi tre personer som sitter i en bil. Det 

är två kvinnor och en man, som tillsammans ger ett glatt intryck då alla ler och sträcker upp 

sina händer mot soltaket. På de andra fotografierna visas bland annat hur en kvinna, 

bärandes på blommor, öppnar bagageluckan och packar bilen - i bakgrunden syns en 

klädbutik. På ett annat fotografi ser vi en kvinna som parkerat sin bil för att beskåda en man 

som flyger drake på en sandstrand. Uppslaget är representativt för broschyren; med mycket 

aktivitet, sol och värme, människor i sociala sammanhang - men även ett grafiskt upplägg 

med ständigt varierande konstellationer. Utmärkande för broschyren är att avsändaren 
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använder sig av mycket rekvisita i sina fotografiska miljöer. Ett exempel är ett uppslag där 

andemeningen är att belysa bilens lastutrymme. Det görs genom att låta fem svarta 

hundvalpar posera liggandes i hög på varandra i bagageluckan. I ett uppslag vill avsändaren 

skapa en inblick i företagets historia, och på det sättet tillkännage bilmodellens prestanda. 

Retoriken är ett tydligt exempel på hur avsändaren vill skapa förtroende hos mottagaren: 

”BMW 3-serie Touring har en historia som sträcker sig tillbaka ända till år 1987”. Vidare 

genomsyras broschyren främst av retorik som bygger på emotionella påståenden och 

logiska beskrivningar. Det gör man genom att presentera slagord. Ett exempel är ”Lev i 

nuet. Upplev det nyaste.”, vilket ger mottagaren en känsla av att BMW ger livskvalitet och 

positiva emotioner.  Under slagordet finns en tillhörande text som förklarar kontexten med 

hjälp av logiska argument och beskrivelser. 

 I broschyrens andra del, som utgör ett större sidantal, presenteras fakta. 

Grafiken är fortfarande inkonsekvent och innehåller främst mindre fotografier och 

animationer. Den deskriptiva texten är i fokus och retoriken bygger främst på rationella 

beskrivningar. 

4.2.3 5-serie 

Efter att studerat BMW:s broschyr om deras 5-serie Touring är helhetsintrycket att 

broschyrens avsändare kommunicerar ett ljust, händelserikt, enkelt och familjärt grafiskt 

innehåll. Typsnittet är formellt och konsekvent, och följer således mönstret från föregående 

BMW-broschyrer. Broschyren kan delas upp i två huvuddelar där den ena utgör en visuellt 

kommunicerande del där bilens karaktäristiska drag presenteras. Den andra delen är 

faktaorienterad och bilens detaljer och funktioner står i fokus. Uppbyggnaden av den första 

delen följer inte ett konsekvent mönster, utan bildernas, fotografiernas, slagordens och 

texternas placering varierar vilket skapar ett flöde och luft i grafiken. Det inledande 

uppslaget utstrålar en modern känsla då ett fotografi av en blå 5-serie står bilhuv mot bilhuv 
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med en animation av bilen. Animationen är uppbyggd av vattendroppar som följer bilens 

huvudlinjer och skapar på så sätt en illusion av en spegelbild till fotografiet. Det finns ingen 

återkommande miljö där bilen gestaltas utan de varierar från garageuppfarter, stadsvägar, 

slingrande skogsvägar samt en sandstrand. Man får känslan av att man följer bilen på en 

resa då den startar på garageuppfarten och slutar på stranden med två barn sittandes i bilens 

bagagelucka med varsin klubba i munnen. Fotografiet ger mottagaren känslan av att det är 

en familjebil, vilket det också är. Gemensamt för fotografierna är att de är ljusa vilket tyder 

på att de är tagna under dagtid.  

 Återkommande i broschyren är rubriker som är skrivna i stort typsnitt samt i 

versaler som avslutas med en punkt, nämligen slagorden ”FASCINERANDE.”, 

”ENGAGERANDE.”, ”SAMVERKAN.”, ”UPPLEVELSER.” och ”VÄLBEFINNANDE:”. 

Slagorden följs sedan upp av en underrubrik som sedan leder in på en beskrivande text om 

det temat som slagordet berör. Stora bilder kombineras med mindre, någon beskäring eller 

speciell form förekommer inte i broschyren utan alla bilder är rektangulära vilket ger ett 

formellt och vardagligt intryck. Fotografierna på bilens exteriör kombineras med dess 

interiör där både närbilder och bilder från avstånd används. Återkommande är fotografier på 

personer där de står i fokus. Det är bland annat en skrattandes flicka och en man i 

medelåldern. 

 Den andra delen av broschyren är baserad på fakta och ger samma 

helhetsintryck som den tidigare delen då det utstrålar enkelhet, vardaglighet och en familjär 

känsla. Det gör att övergången till denna del sker smidigt och ledigt. I kapitlet presenteras 

5-seriens olika tillval vad gäller motor, färg, interiör och så vidare. Faktadelen, likt 

presentationsdelen, följer inte något specifikt mönster utan fotografiernas, animationernas, 

tabellernas och texternas placering varieras. Gemensamt för samtliga fotografier är dock att 

de är rektangulärt beskurna. Rubrikerna är även i denna del skriva i versaler, men i ett 
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betydligt mindre typsnitt. Rubrikerna följs sedan av faktatext som utvecklar rubriken. 

Grafiken i denna del utgörs främst av text i mindre typsnitt. Bilderna är främst fokuserade 

på detaljer av bilen med tillhörande text. En faktor som bidrar till den familjära och 

vardagliga känslan är fotografier på leende personer sittandes i bilarna. Det är både män och 

kvinnor som figurerar i fotografierna. Generellt kan man påstå att det händer väldigt mycket 

i denna del av broschyren. Det är en blandning av text, fotografier, människor, miljöer, 

animationer och tabeller. Bilderna är många och motiven varierar ständigt, alltifrån 

närbilder på dörrlisten till fäljar och däck.  

 Likt den grafiska delen av broschyren kan man även se två olika delar av de 

retoriska aspekterna, och användandet av dessa. I den första delen av broschyren använder 

sig avsändaren främst av en emotionell retorik, genom att använda sig av slagord som 

anspelar på mottagarens känslor och upplevelser. Detta görs genom slagord och påståenden 

som: ”fascinerande” och ”estetiken gör varje ögonblick till en upplevelse”. Efter slagorden 

med tillhörande undertext följer ideligen en beskrivande text om vad som just blivit påstått. 

Den beskrivande texten förklarar vad det är som gör bilen ”fascinerande”. Detta görs 

genom en förklarande och beskrivande retorik som kombineras med känsloladdade adjektiv. 

Retoriken följer detta mönster under den första delen av broschyren. Vad som även framgår 

är att bilen har vunnit ”reddot design award, best of the best 2011”. I och med detta så 

stärker avsändaren sin trovärdighet gentemot mottagaren. Förtroendebyggandet återkommer 

då ett uppslag handlar om designen bakom bilen. Ansvarig ledare för BMW Group Design, 

Adrian van Hooydonk, intervjuas och svarar på frågor kring bilens design. På detta sätt så 

ökar sändarens trovärdighet gentemot mottagaren.  

 Retoriken i den andra delen av broschyren vilar främst på en beskrivande text 

som appellerar mottagarens förstånd genom faktabaserad information. Slagorden återfinns 

även i denna del men det dominerande inslaget av emotionell retorik har försvunnit. 
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Övergripande för denna broschyr är att avsändaren använder sig av ett genomgående tema, 

främst i den första delen. Vid första anblicken finner man retorik som tilltalar mottagarens 

känslor men texten får sedan mer och mer inslag av retorik som spelar på mottagarens 

rationella ställningstagande och förtroende.  

4.3 Mercedes-Benz broschyrer 

4.3.1 A-klass 

Broschyren om Mercedes-Benz A-klass är betydligt kortare än övriga broschyrer vi 

undersökt i resultatdelen. Den är cirka fem gånger kortare än övriga Mercedes-Benz 

broschyrer. Broschyren kommunicerar ett stilrent uttryck. Grafiken och tillhörande 

fotografier känns moderna och ungdomliga. Den första halvan av broschyren utgörs av 

heluppslag med manipulerade fotografier på bilmodellen. På några uppslag är fotografiernas 

miljö suddig vilket ger mottagaren en känsla av fart. Avsändaren har även lagt till färger 

som förstärker det suddiga i fotografierna. Dessa färger består av starka nyanser i grönt, 

blått, rött och gult. Bilarna som presenteras är antingen röda eller silverfärgade. Varje 

fotografi är sammansatt med text i ett stilrent typsnitt; ett typsnitt som är konsekvent genom 

hela broschyren.  

 I den andra halvan blir broschyren faktaorienterad och text bildar huvuddraget 

tillsammans med fotografier i mindre storlek. Layouten känns här stilren och luftig, utan 

invecklad grafik. Det första uppslaget av faktadelen består endast av text med en silvrig 

bakgrund. Texten är uppdelad i fyra kolumner med rubrikerna; design, sportighet, säkerhet 

och komfort. Retoriken kombineras mellan logiska resonemang och emotionella 

påståenden. Under rubrikerna finns ett inledande stycke som lockar mottagaren att läsa den 

underliggande punktlistan. ”Vill du resa i första klass jämt? /…/ Njut av en mäktigare 

Mercedes-känsla även i kompaktklassen!”. Den nedanstående punktlistan innefattar 
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funktioner som ingår, eller fungerar som tillval, till bilmodellen. Nästkommande uppslag i 

faktadelen ger ett luftigt intryck då sidorna lämnar mycket plats till den vita bakgrunden.   

 I det första uppslaget figurerar bilmodellen i en mörk urban miljö. Den 

silverfärgade bilen är uppställd i profil, asfalten är vattendränkt och bakomliggande fasad är 

gjord i betong. Tillhörande text är uppdelad i tre olika typsnittsstorlekar. Slagordet ”En 

blick*” står i störst storlek, under följer en förklaring i mindre typsnitt, texten lyder: ”*Visa 

vilken bil du kör och jag ska säga vem du är”. Under denna mening står en text i ett ännu 

mindre typsnitt där avsändaren använder emotionella argument för att övertyga, t.ex. ”Och 

mer kärlek kommer inifrån.” . Det här är dock det ändå uppslaget där huvudbudskapet i 

retoriken appellerar på ett emotionellt resonemang. Resterande retorik i den första halvan av 

broschyren argumenterar med hjälp av logiska resonemang. Ett tydligt exempel är följande 

uppslag som utgörs av slagordet ”800 x 480*”, följt av förklaringen ”*Måtten på din nya 

verklighet – nya COMAND Online”. Texten i minst storlek fortsätter med logiska argument: 

”Via skärmen på 17,8cm blir den digitala verkligheten till din egen.”. I tillhörande fotografi 

är den digitala skärmen i fokus. På skärmen syns det sociala mediet Facebook. Möjligtvis 

kan bildvalet vara ett försök att rikta kommunikationen till en yngre målgrupp. På 

fotografierna syns inga människor. Fotografierna är även tagna i mörka miljöer, vilket 

bidrar till en svart grafik.   

 Sammanfattande kan man argumentera för att broschyrens avsändare 

kommunicerar modernitet och ungdomlighet. Retoriska ordval som ”fräsch” och ”unik 

touch”, tillsammans med manipulerade fotografier och hänvisningar till fart och 

acceleration stödjer argumentet.  

4.3.2 C-klass 

Broschyrens omslag pryder två varianter av Mercedes-Benz C-klass; Sedan- och 

kombimodellen. Precis som föregående broschyr så är omgivningen urban, vilket 
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genomsyrar broschyrens helhet. Här är dock miljön extra påtaglig då alla fasader är stora 

skyskrapor. Den första delen av broschyren innehåller uppslag med heltäckande fotografier 

som kombineras med slagord och förklarande text. Fotografierna är manipulerade så att 

bakgrunden är suddig med färger i rosa, rött, gult, blått och grönt. Effekten kommunicerar 

fart och ger ett modernt intryck då det kombineras med den storslagna miljön. I de olika 

uppslagen ser vi modellen i olika vinklar - både inifrån- och utifrån. Inga människor står i 

centrum på fotografierna, de syns suddigt i bakgrunden, fokus ligger på bilen och 

omgivningen. Fotografiernas är tagna i skymning eller natt och skapar en mörk framtoning i 

broschyren. Texten som anknyts till fotografierna står i ett stilrent typsnitt i vit färg. I ett 

uppslag ser vi kombimodellen snett bakifrån med den moderna miljön i bakgrunden. Till 

fotografiet är slagordet ”Både hjärta och hjärna får bestämma” integrerat.  

 Retoriken bygger på emotioner - det är tydligt när vi analyserar den 

tillhörande undertexten: ”Formen får dig att vilja ha mer. Funktionen är precis vad du vill 

ha. Här finns plats för både stil och förvaring”. Avsändaren kommunicerar vad mottagaren 

vill ha, och med hjälp av slagordet belyses att Mercedes-Benz bilmodell både är logisk och 

känslomässigt inspirerande att köpa. Liknande tema med emotionella slagord går att finna i 

den första halvan av broschyren. 

 Utmärkande i broschyren är ett uppslag med klassicistisk konststil som tema. 

Slagordet ”Inspiration från ovan” står i skarp grafisk konstrast till väggmålningen i olja 

som pryder bakgrunden. Målningen föreställer en kvinna på ett moln. I sin hand bär hon en 

tiara som hennes blick är fäst på. Med sig har hon ett lejon och två amoriner. Tillhörande 

text belyser Mercedes-Benz exklusiva varumärke. Med målande retorik beskrivs en villa vid 

Comosjön i Italien; här beskrivs hur företagets ingenjörer arbetar för att komma fram med 

den senaste teknologin, och det vackraste av design. Retoriskt har uppslaget en blandning 

mellan emotionell och förtroendeingivande argumentation. Avsändaren lyfter fram 
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Mercedes-Benz historia och kompetens, och blandar det med vacker konst och ett 

drömmande slagord.  

 I den sista hälften av broschyren, som utgör cirka två tredjedelar av volymen, 

är innehållet faktaorienterat. Retoriken bygger således på logiska beskrivningar då den 

redogör för bilens prestanda. Det grafiska upplägget är luftigt och stilrent; mindre 

fotografier blandas med text i ett formellt typsnitt. Fotografierna föreställer olika delar av 

bilen för att beskriva bilens olika funktioner. Det finns även illustrerade bilder på motorn 

och underliggande teknologi. I alla fotografier är bilen antingen blå eller silverfärgad, med 

ett undantag i faktadelen. Samma silverfärg går att finna i innehållsförteckningen, på 

baksidan, i grafiska figurer och vid ett uppslag som presenterar faktadelen. Grafiken i 

presentationsuppslaget är uppbyggd med en silverfärgad bakgrund, där ett grått typsnitt 

introducerar en mängd ord som går att associera till bilen. Ett av orden, ”fakta”, är i svart 

färg och fungerar som introduktion. Samma upplägg finns i broschyrens första uppslag, men 

orden är istället: ”Ett steg före.” 

 Sammanfattande kommunicerar broschyren stilrenhet och modernitet. 

Helheten känns även ungdomlig men inte i samma utsträckning som A-klassen. Det 

klassicistiska uppslaget bryter mot resterande innehåll, vilket är intressant att analysera. 

4.3.3 E-klass 

Den övergripande känslan av broschyrens grafik är att den är stilren och genomtänkt, vilket 

motiveras av valet av färger och genom den grafiska dispositionen. Det genomgående 

färgtemat är färger som smidigt och snyggt smälter samman med varandra. Färgerna är 

mörka vilket ger en lyxig känsla till bilen. Bilen och dess interiör blir således inbjudande då 

de samspelar med dess omgivning. Bilarna som presenteras i broschyren är av färgerna 

vinröd, silver, guld och vit.  
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Den första halvan av broschyren, som med hjälp av slagord och fotografier presenterar 

bilen, är uppdelad i två olika delar. Samtliga fotografier på bilen är heluppslag. Den första 

delen inleds av ett silverfärgat uppslag där korta meningar fyller bladen förbi dess marginal. 

De korta meningarna beskriver kvalitéer som E-klassen har, och som senare kommer att 

beskrivas i broschyren. Fyra av dessa meningar är tryckta i svart till skillnad från de andra 

som framställs i en ljus gråskala, vilket gör att de framhävs. Meningarna lyder: ”E-klass 

Sedan. Välkommen hem” och ”E-klass Kombi. Med plats för skönhet” De fyra meningarna 

som ligger i fokus fungerar som en kort innehållsförteckning.  

 Nästkommande visas ett uppslag med två beskurna bilder på bilen. Den ena är 

ett fotografi och under denna, och under rubriken ”Fascination” ges en beskrivning av den 

visuella delen av broschyren genom tillhörande text. Den andra bilden är en animerad kopia 

av fotografiet som föreställer bilens drag och linjer. Denna bild tillhör den del som 

presenterar den andra delen av broschyren, vilket förklaras genom rubriken ”Fakta”. Dessa 

fyra introduktionssidor övergår sedan till den visuellt kommunicerande delen. Övergången 

görs med hjälp av ett uppslag med en animerad bild på en E-klass Sedan från tidigt 1900-tal 

parkerad utanför ett hus. Föraren står där och vinkar till en man och en kvinna intill dörren 

på huset. Till bilden ges en historisk beskrivning av bilen i en text placerad enskilt till 

höger. Skildringen mellan E-klass Sedan och Kombi skiljer sig sedan. Grafiken i delen om 

E-klass Sedan bygger på fotografier tagna på en stillastående bil i en mörk miljö från olika 

vinklar och avstånd. Bakgrunderna smälter följsamt samman med bilens färg, som antingen 

är brun eller silverfärgad. Fokus ligger kontinuerligt på bilen. Till fotografierna integreras 

slagord tryckta i stort typsnitt som sedan följs upp av en beskrivande text. De 

återkommande slagorden följer inget mönster då alla är unika. Denna del bygger på 

fotografier på allt ifrån detaljer på bilens exteriör till dess interiör.  



Uppsala	  universitet	   	   Kandidatuppsats	  HT	  2012	  
Institutionen	  för	  informatik	  och	  media	   	   Rydheim	  &	  Zethelius	  
	  

	  
43	  

Övergången till delen om kombimodellen sker på samma sätt som tidigare. Omslaget pryds 

av ett gammalt fotografi på en E-klass från 70-talet, där två män packar bilens 

bagageutrymme. En enskild text är placerad på den högra sidan av uppslaget. Texten är i det 

formella typsnitt som präglar hela broschyren. Grafiken skiljer sig mellan de två modellerna 

då delen om kombimodellen bygger på fotografier tagna under kvällstid längs en väg 

utanför staden. Detta gör dig synligt då man i horisonten ser hur stadens ljus lyser upp. 

Fotografierna är tagna på bilen i rörelse och det illustreras med hjälp av en suddig bakgrund 

som tyder på att bilen färdas med hög hastighet. På dessa uppslag är korta meningar 

slumpmässigt utplacerade; meningar som beskriver bilens alla fördelar.  

 Övergången till broschyrens faktadel sker på samma sätt som i inledningen, 

med hjälp av den silverfärgade bakgrunden med vagt tryckta meningar sticker ordet ”fakta” 

ut i svart typsnitt. Det leder således in på broschyrens faktakapitel. Detta kapitel 

karaktäriseras av enkelhet då samtligt innehåll är tryckt på en vit bakgrund. Här finner man 

rubriker som behandlar de rubricerade ämnena genom spalter av text och animeringar av 

exempelvis motorer eller diagram. Närbilder på detaljer i bilen likväl dess helhet skildras, 

och funktioner förklaras med hjälp av tillhörande texter. Övergripande för kapitlet är att det 

är formell, det följer inget specifikt mönster då bilder och texter är olika placerade beroende 

på ämne och antal bilder/animationer. Faktadelen utgör cirka en tredjedel av broschyrens 

innehåll. 

 Likväl som det finns en grafisk uppdelning i broschyren, återfinns även ett 

retoriskt mönster. I den första delen av broschyren är retoriken främst riktad till mottagarens 

känslomässiga upplevelse. Detta görs genom återkommande slagord som: ”Spänning och 

avspänning” och ”Frihet och ansvar”. Slagorden följs upp av en beskrivande text till det 

ovanstående där mottagarens logiska tänkande appelleras. Vad som dock utmärker sig i 

denna del är hur avsändaren förstärker sitt förtroende gentemot mottagaren genom att återge 
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bilens historia. Dessa två stycken som behandlar de olika modellerna Sedan och Kombi får 

stort utrymme i texten och bidrar därför till mottagarens tolkning av texten.  

 Den andra delen av broschyren som utgör faktadelen har en mer informerande 

och beskrivande retorik. Här ligger fokus på bilens alla detaljer och retoriken är nu betydligt 

mer saklig och saknar det övergripande inslaget av känsloladdade ord och 

meningsbyggnader.  

4.4 Reklamfilmer 

4.4.1 Audi Quattro 

Audi följer ett återkommande tema i sina reklamfilmer. Istället för specifik 

marknadskommunikation om enskilda bilklasser så lyfter man fram Quattrosystemet – 

Audis bilar med fyrhjulsdrift. Tillvägagångssättet är ett tydligt exempel på corporate 

branding, där Audi ser fördelar med att marknadsföra hela sitt sortiment. Så är även fallet i 

en reklamfilm som publicerades på Audis Youtubekanal den 7 december 2012. 

(http://www.youtube.com/watch?v=WKSvAkZiutc [hämtad: 2012-11-20])  

Reklamfilmen är 60 sekunder lång och redogör Quattrosystemets kapacitet på vinterväglag. 

Mottagaren får följa en äldre man vars yrke är bilbärgare. Filmsekvenserna pendlas mellan 

två olika omgivningar; dels ser vi mannen utföra sitt yrke med besiktningsbilen, eller så ser 

vi honom talandes till mottagaren i en inomhusmiljö. Under hela filmen hör vi hans röst. 

Han berättar att han varit ”där ute” i större delen av hans liv, och att det är en sak som alltid 

undkommit honom. Vad är det mannen pratar om? Mottagaren får sin första ledtråd när 

avsändaren väljer att visa två framlyktor som skyms igenom en dimma. 

”Its got those eyes, those unmistacable eyes, they haunt my dreams. Folks around here 

thinks I’m crazy. *Laugh*. But when you seen those things I’ve seen. It can change a man.” 

 I nästa sekvens, efter 32 sekunder, undersöker mannen bilspår i snön, och vi 

får klart för oss att mannen talar om en bil. Filmen har klassisk filmmusik med stråkar och 
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piano i bakgrunden. Musiken stegras under de 60 sekunderarna, och når klimax i slutet. 

Samtidigt som musiken kulminerar ser vi en vit Audi åka förbi mannen som sitter med en 

termos i sin parkerade besiktningsbil. I samma ögonblick, 50 sekunder in i filmen, vrålar 

mannen och kameran lägger fokus på den vita bilen. Reklamfilmen har en humoristisk 

genre. Den dramatiska musiken och mannens tal ger en seriös framtoning, men när vi vet att 

reklamfilmen handlar om en bil skapas en komisk stämning. Trots att filmen endast är en 

minut använder sig avsändaren många olika sekvenser men lyckas ändå behålla ett lugn 

igenom hela reklamen. Hela reklamfilmen och mannens berättelse handlar implicit om hur 

han liknar sitt jobb med sportfiske, där Audi Quattro representerar den ”fisk” som alltid 

undgått honom. 

 Grafiken utgörs främst av rörliga kamerabilder. Miljön visar snötäckta 

landskap med berg i horisonten, himlen är disig och kall, och inga hus eller livstecken syns 

till; endast mannen med sin besiktningsbil. Ibland får vi se mannen sittandes vid ett 

skrivbord, i ett rum som troligtvis är hans kontor. Tapeterna är slitna, och skrivbordet med 

bakomliggande hyllor är fyllda med papper och pennor. Ibland lägger kameran fokus på en 

vägg fylld med gamla fotografier. Mannen är i övre medelåldern, har praktiska kläder i 

neutral färgskala, och har mycket ansiktsbehåring. Han är framställd som en ensam man ute 

i den stora naturen.  

 Filmens tre sista sekvenser utgörs av en svart bakgrund med tillhörande vit 

text. Först möts vi av texten: ”Legendary Audi Quattro”. Retoriken syftar till att upphöja 

Audis prestanda och teknik – quattrosystemet är legendariskt. Ordet ”legendary” skapar 

positiva associationer, och bidrar således till att väcka mottagarens känslor. I nästa sekvens 

syns texten: ”The world’s top selling luxury AWD system”. Här använder avsändaren en 

retorik som bygger på alla appellformer. Dels ger ordvalet ”luxury” en positiv känsla som 

associerar varumärket till lyx. Avsändaren framhäver även varumärkets trovärdighet – 
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världens främst sålda AWD-system måste vara tecken på hög teknisk kunskap. Retoriken 

ger även ett logiskt uttryck då vi längst ner i bild får en förklaring över slagordet: ”*Based 

on Polk global new vehicle registrations for BMW, Audi, Mercedes Benz, Cadillac, Lexus. 

Infiniti & Acura between January 1980 – August 2012”. I den sista bildsekvensen möts vi 

av Audis logotyp, tillsammans med ett av varumärkets slogan: ”Truth in engineering”.   

Sammanfattningsvis bygger Audi reklamens kommunikation med hänvisning till sin 

tekniska prestanda – det är den man vill lyfta fram. Det gör man således med hjälp av 

humor.  

4.4.2 Audi A6 Bi-Turbo Diesel 

Följande reklamfilm publicerades på Audis Youtubekanal den 7 juni 2012. Reklamfilmens 

namn; New Audi A6 bi-turbo diesel beskriver den presenterade bilen. Titeln går inte in på 

några tekniska detaljer utöver bi-turbo motorn, trots att reklamfilmen lanserar flera tekniska 

hjälpmedel, och det är där reklamfilmens fokus ligger. 

(http://www.youtube.com/watch?v=RgRS6duueDg [hämtad: 2012-11-20]). 

 I reklamfilmen som är svartvit, med endast få undantag, får vi följa en svart 

Audi A6 på en resa längs olika omgivningar och miljöer. I den inledande scenen visas en 

fuktig bergsklippa och hur solen snabbt rör sig över himlen. Kameravinkeln förflyttas 

hastigt från bergsklippan till en strand för att sedan visa vattendroppar som faller tungt på 

en bils svarta lack. Samtidigt som detta händer hörs musik i form av stråkinstrument. Då 

dropparna faller på vindrutan hörs ett tydligt ”knäppljud”.  I samband med detta ljud går 

vindrutetorkarna igång.  

 Hela reklamfilmen har denna stråkmusik och knäppljudet återkommer varje 

gång någonting sker som avsändaren vill att man ska lägga fokus på. Bilen som står 

placerad bakom en bom tar plötsligt fart samtidigt som bommen reser sig – detta sker i den 

femte sekunden. Återigen hörs knäppljudet. Bilen färdas sedan längs en slingrig väg vars 
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omgivning är snötäckt tills det att den kör in i en tunnel. Då ljuset blir mörkare i tunneln 

tänds bilens helljus och knäppljudet hörs igen. Vad avsändaren vill förmedla med 

knäppljudet är att då omgivningen eller miljön förändrar sig så anpassar sig bilen 

automatiskt till detta. När bilen kommit ut ur tunneln visar displayen i bilen en röd linje 

vilken varnar föraren att han ligger för långt ut i körfältet. Det sker samtidigt som 

knäppljudet hörs. Detta är ett av de två tillfällen då filmen använder sig av färg. Sedan, efter 

tretton sekunder, slår bilen av och på helljuset vid mötet och passerandet med en annan bil, 

vilket understryks med knäppljudet. Audin har även en funktion som kan lokalisera 

människor i mörker och upplysa föraren med hjälp av en kamera. Detta illustreras i 

reklamfilmen med hjälp av den röda färgen som diskret pekar ut var människorna befinner 

sig - i detta fall vägarbetare som står längs vägen.  

 Halvvägs in i reklamfilmen hörs en röst; ”The new Audi A6. Bi-turbo. 

Technology. That can make two thousands decisions. In a.” Därefter ersätts berättarrösten 

av fem stycken knäppljud samtidigt som backspegeln visas, däcken, motorn och bilen i 

helhet. Sedan hörs ett femte knäppljud texten: ”The new Audi A6 bi-turbo diesel. Quick to 

react” syns längst ner i bild. I följande scen accelererar bilen och kör om en lastbil på en 

öppen väg i ett platt och stort landskap. 

 En röd färg strålar sedan ut mot mottagaren samtidigt som ett pulserade ljud 

hörs. Bilden blir svart och Audis logotyp syns tillsammans med varumärkets slogan: Audi, 

Vorsprung durch Technik. Vilket betyder ”avancemang genom teknik”.  

 Helhetsintrycket av reklamfilmen är att den är lugn och rytmisk. Samtidigt 

som det skapas en rå känsla när kameravinkeln varieras och motorljudet ryter vid bilens 

acceleration. Reklamfilmen ger även känslan av att vara välregisserad och genomtänkt.  

 Genomgående för grafiken i reklamfilmen är att den är filmad i svartvit färg. 

Avsändaren använder sig även av röda inslag vilket bidrar till den grafiska upplevelsen. 
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Andra effekter som används är de snabba övergångarna mellan bilderna, och avsändaren 

låter även bilderna smälta samman med varandra.  

 Retoriskt använder sig avsändaren av påståenden som bygger på logiska 

ställningstaganden då han påstår hur bilen kan fatta 2000 beslut inom loppet av ett 

”knäppljud”. Även om avsändaren menar att besluten kan fattas snabbt är det upp till 

mottagaren att dra den slutsatsen.  

4.4.3 BMW Head-Up Display 

Följande reklamfilm publicerades den 16 oktober 2012 på BMW:s Youtubekanal. 

(http://www.youtube.com/watch?v=2edQuQDA8f4 [hämtad: 2012-11-20]). 

Rubriksättningen ”Head-Up Display. BMW ConnectedDrive” är sammankopplad till 

filmen. Rubriken beskriver vad avsändaren vill lyfta fram; nämligen en funktion där delar 

av instrumentbrädan syns i framrutan. På det sättet lanserar inte BMW reklam för en enskild 

bilklass, utan man lyfter fram teknologiska framsteg. 

 I reklamen följer mottagaren en medelålders man, sittandes i en BMW. 

Mannen ger ett lugnt intryck, visslandes och leendes. Han färdas långsamt i en stadsmiljö. 

Mannens mörka kläder och den svarta interiören är en skarp kontrast till den ljusa miljön 

utanför bilen. I filmens första sekvens ser vi mannen framifrån, snart byter avsändaren 

vinkeln, och i resten av filmen ser vi honom i profil. I bakgrunden, således utanför bilen, 

äger många spektakulära händelser rum. Bland annat en man i svart kostym och 

cylinderhatt, som vandrar ut ifrån en godisbutik med händerna knutna bakom sin rygg. Man 

ser en skrikandes hord med unga flickor som jagar en maskerad man som klättrar över ett 

stängsel. I en händelse sker ett bankrån, rånarna är utklädda till döden och en kanin. Vi ser 

även kameler, fyrverkerier, flygvärdinnor och en brinnande soptunna. Trots alla oväntade 

händelser håller mannen i bilen en fast blick på vägen framför honom. Hans fokus är 

således på vägen; mannen visslar fortfarande, och har ett leende på sina läppar.  
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I nästa sekvens, efter 22 sekunder, flyttas kameravinkeln, och mottagaren får nu se utifrån 

mannens perspektiv. Ut genom framrutan visas en ödslig väg med parkerade bilar längs 

husfasaderna. I horisonten ser vi ett berg. Ovanför ratten, på vindrutan, syns 

navigationsinstruktionerna med hjälp utav BMW:s Head-Up Display.  I samband med att 

kameramannen lägger perspektiv på bilens bakre del, adderar avsändaren grafiska tillägg. 

BMW:s logotyp tar plats i bildens högra del, och texten: ”BMW HEAD-UP DISPLAY. 

KEEPS YOUR EYES ON THE ROAD.” får en central placering på bilden. Samtidigt seglar 

en flicka, hängandes i ballonger, ner från skyn.  

 Helhetsintrycket av reklamfilmen är en lugn stämning, trots de iögonfallande 

händelser som mottagaren får ta del av. Den rogivande, spansk inspirerade musiken, är en 

bidragande faktor till lugnet. Filmen har en lättsam och lustig genre, som skapas av de 

skilda kontrasterna mellan lugnet i bilen och den händelserika miljön utanför. Filmens 

regissör använder sig endast av fyra kameravinklar, vilket skapar en lugn framtoning. 

Reklamfilmen har en diskurs som påminner om en westernfilm. Det går att dra paralleller 

till cowboyhjälten som rider in längs stadens salongstäta gator. Alla häpnadsväckande 

händelser ger filmen en psykedelisk karaktär. 

 Grafiken utgörs främst av rörliga bilder utan grafiska effekter. I slutet adderar 

avsändaren varumärkets logotyp, slogan och en förklarande text. Typsnittet är samma som 

går att finna i BMW:s broschyrer. Samma sak gäller den grafiska figuren; den vita 

kvadraten som omsluter logotypen. Texten anspelar på ett logiskt resonemang; en BMW 

ägare kan med hjälp av Head-Up displayen hålla sin koncentration på vägen trots störande 

inslag i periferin.  

4.4.4 BMW ConnectedDrive 

Den 4 september 2012 publicerade BMW en reklamfilm på sin Youtubekanal. 

(http://www.youtube.com/watch?v=caXlD87Umz4 [hämtad: 2012-11-20]). Reklamen är 32 
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sekunder lång och presenterar funktionen BMW ConnectedDrive. Skillnaden från 

föregående reklamfilm är således att avsändaren här utelämnar funktionen Head-Up 

Display, utan fokuserar endast på systemet som gör en BMW uppkopplad till ett nätverk. 

 Reklamfilmen har tre huvudroller; en mor, ett barn och en hund. I den första 

sekvensen ser vi modern sittandes vid en dator. Utanför fönstret syns hennes dotter lekandes 

med en hund. Modern är uppkopplad på webbfunktionen Google Maps, och ses skicka 

vägdirektioner till en bil. Det ser vi genom att kameran zoomar in texten; ”Send. Directions 

sent to car!”. I nästa sekvens ser vi dottern släppa in hunden i en vit BMW:s baksäte. 

Modern tar sedan plats i bilens förarsäte, medan dottern sätter sig bredvid hunden. I en 

snabb kameranärbild, efter 14 sekunder, ser vi texten ”PET NEUTERING”, dvs. 

djursterilisering, efter vilket dottern frågar vad det betyder. Modern ger ett undvikande ljud, 

vartefter hunden försiktigt tjuter och rymmer genom ett öppet fönster. I samma stund hörs 

en röst som ska föreställa hundens. Rösten säger; ”Ey man, coming through.”. 

Bakgrundsmusiken är en gitarrinspirerad slinga i uppåttempo.  

 Grafiken utgörs främst av rörliga kamerabilder. Miljön är en grönskande 

villaträdgård och en vacker villafasad. Modern och dottern är blonda, och hunden har en 

brun och vitfärgad päls. I slutet adderar avsändaren en kompletterande text till bilden; 

”DIRECTIONS WITH Google™ SEND TO CAR. USUALLY HELPFULL.”. Retoriken 

följer ett logiskt resonemang då den förklarar reklamfilmens kontenta, men den hjälper även 

till att lyfta den humoristiska genre som avsändaren vill förmedla. Genom att beskriva 

funktionen, ConnectedDrive, som ”vanligtvis hjälpfull”, utnyttjar avsändaren retoriken för 

att förlänga filmens komiska inslag. Reklamen avslutas med att avsändaren applicerar 

varumärkets logotyp, samt den tillhörande texten ”BMW ConntectedDrive”. Grafiken har 

samma layout som tidigare undersökt BMW material; logotypen omsluts av en vit kvadrat, 

och texten har BMW:s kännetecknande typsnitt. 
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Helhetsintrycket är att avsändaren använder sig av humor för att förmedla sitt budskap. 

Filmens karaktär bidrar till en familjär och lycklig känsla. Bilen som syns är en vit SUV-

modell, ingen text eller retorik som synliggörs presenterar bilklassen, utan det är BMW:s 

tekniska funktioner som lyfts fram. Reklamens diskurs skapar en känsla av att 

kommunikationen är riktad till familjer.  

4.4.5 Mercedes-Benz Spike 

En av reklamfilmerna från kampanjen om Mercedes-Benz A-klass går under namnet Spike. 

(http://www.youtube.com/watch?v=Dkz4LqGUkKs [hämtad: 2012-11-20]). 

 Reklamfilmen är 30 sekunder lång och den övergripande uppfattningen är att 

den är väldigt intensiv, energifull och händelserik trots den korta tiden. Reklamfilmen är 

spännande och annorlunda och man får känslan av att den främst riktar sig till män. Det 

gäller att vara koncentrerad för att följa med i de olika kameravinklarna när bilen 

presenteras i den mörka miljön.  

 Det man som mottagare först beskådar är en stor gråsvart rektangulär 

animerad vägg som är placerad på ett svart underlag i en dimmig mörk miljö som ger 

känslan av att vara inomhus. Det är svårt att fastställa exakt vad den rektangulära klossen är 

för något. I horisonten skymtas små diodljus som bildar en jämn linje. Musiken är så kallad 

”dub-step” musik; vilket är elektronisk dansmusik som präglas av en intensiv bas och 

skarpa ljud. I nästa sekvens, då kameravinkeln flyttas, skymtas en bil på avstånd. 

Konturerna på bilen gör sig synliga då en rökvägg bakom bilen lyses upp av ett illrött sken 

– det sker samtidigt som bilens motor varvar i ett frikopplat läge. Blicken vänds återigen till 

den rektangulära väggen som nu är upplyst av samma röda sken – i nästa ögonblick tänds 

framlyktorna på den vitfärgade A-klassen med en smäll, och börjar nu färdas mot väggen. 

Bilen accelererar i takt med musiken som spelas och kameravinklarna skiftas flitigt mellan 

bilen och den upplysta väggen. Musiken går sedan ned i tempo vilket sker samtidigt som 
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bilen rör sig långsammare och långsammare. Till slut är bilen näst intill stillastående och 

kameran vänds för en sekund mot den stora väggen vars yta ser ut att bestå av utstickande 

stålpinnar. Plötsligt, efter tolv sekunder, går musiken upp i tempo och elektroniska ljud 

tränger igenom tillsammans med en utmärkande bas. Till detta hörs även sång, men de 

elektroniska elementen gör det svårt att fastställa texten. I samband med musikens upptakt 

ökar även bilens hastighet och susar genom den mörka, till synes, inomhusmiljön. Bilens 

bakljus utgörs av en strimma som lämnar spår efter sig då bilen rör sig med en hög 

hastighet, det är svårt att få en blick av hur bilen ser ut.   

 Kameravinklarna ändras konstant och stannar inte mer än någon hundradel på 

samma bild. Den växlar mellan bilens olika delar; närbilder på instrumentbrädan, den stora 

väggen och bilen i helhet. Bakom ratten skymtas även en ung man, som sitter leendes med 

blicken fokuserad på någonting långt bort. Kameravinklarna och hastigheten på bilen ökar i 

takt med att musiken går upp i tempo för att nå klimax. Bilen närmar sig väggen och åker 

rakt in i denna.  

 Musiken stannar och kameran vänds nu till baksidan av väggen där bilens 

konturer har pressats fram. De tidigare nämnda stålpinnarna sticker nu ut och bildar 

framhuven på bilen. Utav den utgjutning av bilen som gjorts så hamnar nu Mercedes-Benz 

logotyp i fokus. Musiken slås återigen på och bilen visas nu i sin riktiga form framifrån för 

att sedan byta kameravinkel till dess sida. Bakgrunden är fortfarande mörk och det enda ljus 

som utgörs är den linje av dioder i horisonten som lyser upp den vita och röda dimma som 

driver längs marken.  

 Till denna visualisering av bilen kommer olika textstycken upp ovanför bilen: 

”The A 250 Sport with diamond radiator grille”, ”The new A-Class the pulse of a new 

generation”. Därefter övergår allting till svart bakgrund och Mercedes-Benz logotyp 

framställs tillsammans med texten: Mercedes-Benz The best or nothing”.  Bilens ”diamond 
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radiator grille”, alltså bilens grill liknar den animerade väggen som bilen till slut kolliderar 

med. Det är således denna detalj som Mercedes-Benz önskar att lyfta fram i sin 

kommunikation. 

 I reklamfilmen har avsändaren lagt fokus på de grafiska aspekterna och låtit 

dem tala för bilen och varumärket. Den korta retorik som förekommer i reklamfilmen är 

mycket begränsad men appellerar ändå på olika sätt. Genom att använda sig av meningen, 

”The A 250 Sport with diamond radiator grille”, appellerar avsändaren här mottagarens 

logiska tänkande.  Avsändaren lägger även fokus på känslomässiga resonemang då de 

påstår att det är en bil som tar pulsen på en ny generation genom påståendet: ”The new A-

Class the pulse of a new generation”. Reklamfilmen avslutas sedan med ett rationellt 

resonemang som spelar på mottagarens förnuft med varumärkets slogan: ”The best or 

nothing”.  

4.4.6 Mercedes-Benz CLS Shooting Brake 

Den 14 november 2012 publicerade Mercedes-Benz en reklamfilm för den nya modellen 

CLS Shooting Brake på sin Youtubekanal 

(http://www.youtube.com/watch?v=5JVZsfRNT5w [hämtad: 2012-11-20]).  Reklamen är 

ett exempel på hur avsändaren använder en celebritet för att förstärka varumärket. 

 I den 45 sekunder långa reklamfilmen möter mottagaren den prominente 

golfspelaren Adam Scott. Efter att skådat en storstad med skyskrapor ur en helikopters 

perspektiv, ser vi Scott sitta i en mörkbelagd lägenhet. Han sitter i en soffa och läser en 

sportbilaga. I bakgrunden hörs en TV-apparat som sänder en sportsändning – vi tycks 

uppfånga hans namn i sändningen. Avsändaren väljer att ha en mörk mansröst som 

berättarröst. När Scott, efter elva sekunder, beger sig ut på sin balkong och blickar över 

storstaden hör vi rösten säga: ”To escape from daily routine – you play golf. But what does 

a golfpro do?”. När meningen avslutas hör vi Phil Collins trummor i låten ”In the air 
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tonight”, och avsändaren klipper fram oss till låtens klimax och refräng. Samtidigt visas 

bilder på stadens skyskrapor, Scott körandes längs stadens ödsliga gator, och hur samma bil 

kör på en bro med staden i bakgrunden. I en sekvens, efter 35 sekunder, ser vi bilen åkandes 

på en trefilig motorväg från ett fågelperspektiv. Konsensus för reklamfilmen är att vad golf 

är för vanliga människor, dvs. avkoppling, är avkoppling för Adam Scott att köra en 

Mercedes-Benz.  

 Att Mercedes-Benz använder sig av en välkänd idrottsman för att 

kommunicera sitt varumärke är ett välutnyttjat tillvägagångssätt. Varumärket knyter på det 

sättet samman sin identitet med idrott och sport. Adam Scott framstår i filmen som 

sammanbiten. Hans ansiktsuttryck är koncentrerat och samlat. Han bär en vit skjorta som är 

uppknäppt och armarna är uppkavlade. Han har skäggstubb och ger ett ledigt intryck.  

 Grafiken utgörs främst av rörliga bilder. Miljön är en så kallad megastad. 

Filmen utspelar sig under natten, vilket gör att ljuset från skyskraporna skapar en visuell 

effekt, som tillsammans med den ödsliga atmosfären gör miljön storslagen men ensam. Vi 

ser endast ett fåtal bilar passera det stora vägnätet som syns på avstånd. I kameravinklar 

som är mer centrerade på bilen så syns inga andra bilar. Grafiken utgörs inte av några 

specialeffekter, utom i ett tillfälle, när två olika kamerabilder smälter samman. Vi ser då 

Scott blicka ut över stadens gatuljus och upplysta fönster. I filmens sista sekvens syns en 

svart bakgrund med varumärkets logotyp.  

 Det retoriska upplägget utgörs främst av bakgrundsrösten. Hans redan 

presenterade citat förklarar för mottagaren vad kommunikationens innebörd är. När vi ser 

bilen körandes på en bro adderar avsändaren en visuell text. ”Adam Scott and the new CLS 

Shooting Brake. A new era takes shape”. Texten syftar på den nya bilmodell som 

Mercedes-Benz lanserar med hjälp av reklamfilmen. Kommunikationen explicita betydelse 

är således att lyfta fram bilmodellen, men med hjälp av varumärkets brand ambassador, 
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Adam Scott, fungerar även kommunikationen som identitetsskapande för hela varumärket – 

corporate branding.  

 Sammanfattningsvis kan man säga att reklamfilmen har en känsla av 80-

talsfilm - mycket på grund av låtvalet. Ändå känns den modern och ungdomlig – troligtvis 

en följd av Adam Scotts närvaro, tillsammans med den storslagna miljön.  
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5 Analys 

I följande kapitel analyserar vi resultatet utifrån teorier om homogenitet, särpräglade drag 

och inkongruens. Det gör vi genom att analysera skillnader och likheter i varumärkenas 

kommunikation.  

 

Enligt det traditionella perspektivet ska ett corporate brand vara homogent för att uppfattas 

positivt (Balmer 2001: s. 281). Genom att analysera de olika kommunikationskanalerna som 

presenterats i resultatkapitlet kan man dra slutsatser huruvida varumärkeskommunikationen 

är enhetlig. Är således våra undersökta varumärken homogena och/eller går det att finna 

inslag av inkongruent kommunikation? 

 De undersökta broschyrerna har en liknande innehållsdisposition. De är 

uppdelade i två delar, där den första delen presenterar bilen med hjälp av uttrycksfull grafik 

och expressiva fotografier. Broschyrernas andra del är faktaorienterad och består 

följaktligen av beskrivande text. Innehållsdispositionen följer således ett ömsesidigt mönster 

och går rimligtvis att betrakta som en diskurs över hur bilklassbroschyrer ska vara 

disponerade. Utifrån teorier om homogenitet är strategin att uppmuntra då det skapar ett 

enhetligt intryck av kommunikationen. Det är dock intressant att reflektera kring huruvida 

ett annat mönster skulle kunna väcka mer intresse hos mottagaren. Vi bör även ställa oss 

frågan på vilket sätt den efterhärmande dispositionen påverkar varumärkenas särpräglade 

drag. 

5.1 Homogenitet, Inkongruens och Koncept 

Nedan följer en schematisk tabell som på ett generaliserande sätt sammanfattar 

kommunikationen i Audis olika broschyrer. Tabellen är framställd genom att angivna 

kategorier ställs emot varandra. Tabellen är till som stöd för att lätt urskilja övergripande 

likheter och skillnader.  
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Tabell 1. Audis grafik och retorik utifrån bilklassbroschyrerna. Sorterad utifrån angivna kategorier. 

          Bilmodell 

 

Grafik 

 

 

Audi A3 

 

 

Audi A4 

 

 

Audi A6 
Färger Svart, vit & silver (med 

röda inslag) 

Svart, vit & silver (med 

röda inslag) 

Svart, vit & silver (med 

röda inslag) 

Bilder/Fotografier Estetiskt beskurna Kvadratiskt beskurna  Kvadratiskt beskurna 

Typsnitt Konsekvent & formellt  Konsekvent & formellt Konsekvent & formellt 

Bilfärg Silver Silver, röd Silver, röd, brun, blå 

Miljö    

Landskap Urban Diskontinuerlig  Diskontinuerlig 

Människor Återkommande  I bakgrund Inga människor 

Natt/Dag Dag Dag/skymning Dag/skymning 

Retorik    

Appellformer Emotionell & logisk Logisk Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Slagord Många Delvis Många 

 

Efter att ha studerat de tre olika broschyrerna om Audi är den övergripande uppfattningen 

att kommunikationen är homogen; de följer ett snarlikt grafiskt mönster med nästintill 

identiska omslag. Även det grafiska innehållet är likartat; avsändaren använder sig av 

samma färgval och typsnitt. Broschyrerna har en elegant och formell karaktär och det finns 

således inget tvivel för mottagaren om att det är samma avsändare. Inom de olika 

dimensionerna, grafik, retorik och koncept, finns det dock marginella skillnader som gör sig 

synliga i resultatet. Enligt Balmer & Van Riel (1997) ska ett varumärkes grafiska upplägg 

vara homogent vilket leder till att grafiken verkar som ett strategiskt kommunikationsmedel. 

Det gäller alltså att skapa en enhetlig grafik som mottagaren känner igen, vilket man kan 

argumentera för att Audi gör.  
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Broschyren om Audi A3 skiljer sig dock från de två andra modellerna. I denna broschyr 

använder sig avsändaren av en mer okonventionell grafik; bilderna är diagonalt beskurna 

och slagord är diagonalt utplacerade. En anledning är att A3:an kan vara riktad mot en 

yngre målgrupp. Tillvägagångssättet skapar en ungdomlig känsla och är troligtvis ett 

medvetet strategiskt val. Även i det retoriska upplägget går det att finna skillnader i 

broschyren om A3. Avsändaren använder sig av mer ungdomliga uttryck som: ”snyggare i 

täten” och ”kaxig utstrålning”, vilket skapar ett mer lättsamt innehåll. Det retoriska 

upplägget i bilklassbroschyrerna om modellerna A4 och A6 har således en mer formell 

karaktär då avsändaren inte använder sig av laddade ord i samma utsträckning.  

 Helhetsintrycket av Audis broschyrer är, trots marginella skillnader, att 

kommunikationen är homogen. Avsändaren förmedlar en elegant, stilren och formell känsla. 

A3:an har en mer ungdomlig karaktär, men bör trots det betraktas som formell och elegant. 

Men vad händer om vi applicerar Audis reklamfilmer till analysen om varumärkets 

homogenitet?  

 Reklamfilmen om Audi A6 Bi-Turbo Diesel har klara likheter med 

broschyrerna. Avsändaren väljer i filmen att lägga fokus på en svart/vit miljö, med röda 

grafiska inslag - samma upplägg som går att finna i broschyrerna. Filmen har likt 

broschyrerna en formell och elegant karaktär vilket får kommunikationen enhetlig. Men om 

vi applicerar den andra reklamfilmen, om Audi Quattro, blir resultatet svårtolkat. Filmen 

bygger på en humoristisk genre där den eleganta och formella känslan i retorik och grafik 

utelämnas. Även fast budskapet är detsamma; att Audi är ett förstklassigt varumärke, så 

kommunicerar reklamfilmen ett okonventionellt och informellt intryck.  

 Hur tolkar vi denna reklamfilm mot bakgrund av Fredrik Thörns forskning om 

inkongruent kommunikation? Som tidigare redovisats beskriver inkongruens relationen 

mellan (a) och (b) och hur väl de stämmer överens med varandra (Latta 1999: s. 104).  
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I reklamfilmen om Audi Quattro är det således korrelationen mellan a) bilar och b) 

sportfiske som sätts på prov. Hur väl associeras sportfiske till bilar, samtidigt som det görs 

med inslag av humor? Passar sportfisketemat med den schematiska bild konsumenten redan 

har av varumärket Audi? Vi argumenterar för att korrelationen är svag. Argumentet är att 

det är svårt att finna gemensamma nämnare för fyrhjulsdrivna bilar och sportfiske, då det är 

två separata ämnen och företeelser. Med den eleganta och stilrena karaktär som 

broschyrerna och reklamfilmen om Audi A6 Bi-Turbo Diesel förmedlar, skiljer sig denna 

humoristiska reklamfilm från det homogena upplägg som präglar det insamlade materialet 

om Audi. Med stöd från det traditionella perspektivet är tillvägagångssättet negativt då det 

bryter den konsekventa kommunikationen. Cristi Kirisits argumenterar för att konsekvent 

kommunikation resulterar i att konsumenter känner sig bekväma och trygga samt att 

företagen förmedlar en familjär känsla – vilket leder till återkommande konsumenter 

(Kirisits 2008: s. 54). Thörn menar istället att den här typen av kommunikation skapar en 

sofistikerad tankeprocess vilket bidrar till att förbättra minnet av varumärket och ger en 

förstärkt så kallad ”top-of-mind awareness” (Thörn 2009: s. 161).  

 Sammanfattningsvis är Audis kommunikation övervägande homogen. 

Avsändaren använder sig av sammanhängande grafik i det undersökta materialet, t.ex. med 

enhetliga typsnitt och liknande färgsättningar. Kommunikationen är elegant och stilren. 

Dock utgör reklamfilmen om Audi Quattro ett inkongruent inslag som bryter mot den 

homogenitet som annars speglar varumärkets kommunikation.  

 Van Riel & Balmer (1997) menar att det finns en tredje dimension som är en 

sammankoppling mellan grafik och retorik. Dimensionen koncept visar på huruvida ett 

varumärke lyckas behålla en gemensamt talande röst för all typ av 

varumärkeskommunikation. Vad är då Audis koncept? Vi menar att en förening av Audis 

retorik och grafik skapar ett koncept som är stilrent och elegant, med reklamfilmen om Audi 
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Quattro som undantag. Varumärket är extra angelägna om att presentera teknisk prestanda, 

det är således tekniken i kombination med det stilrena och eleganta uttrycket som utgör 

Audis koncept. Ett tydligt exempel på det är Quattrosystemet, som genomsyrar majoriteten 

av kommunikationen. Den delvis inkongruenta reklamfilmen skapar dock motsättningar i 

konceptet. Filmen lyfter fortfarande fram den tekniska prestandan, fast på ett inkongruent 

sätt. Det är påtagligt i en jämförelse med den andra reklamfilmen, Audi Bi-Turbo Diesel, där 

fokus både retoriskt och grafiskt uteslutande ligger på teknisk prestanda och eleganta 

formuleringar. Även broschyrerna lyfter fram Quattrosystemets kapacitet med hjälp av 

eleganta fotografier och stilren grafik. Enligt Fredriksson (2008) är ett lyckat koncept då 

mottagaren direkt kan uppfatta det särpräglade och distinkta i varumärket. Är Audis 

koncept konkret för mottagaren? Med stöd från Fredriksson (2008) och Balmer (2001), kan 

den inkongruenta reklamfilmen skapa störningar i Audis koncept, som övergripande känns 

homogen och konsekvent. 
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Tabell 2. BMW:s grafik och retorik utifrån bilklassbroschyrerna. Sorterad utifrån angivna 

kategorier. 

          Bilmodell 

 

Grafik 

 

 

BMW 1-serie 

 

 

BMW 3-serie 

 

 

BMW 5-serie  
Färger Svart, vit, röd & blå Svart & vit Svart & Vit 

Bilder/Fotografier Estetiskt beskurna Kvadratiskt beskurna  Kvadratiskt beskurna 

Typsnitt Konsekvent & formellt  Konsekvent & formellt Konsekvent & formellt 

Bilfärg Röd, blå Röd, blå, grå, silver Blå 

Miljö    

Landskap Urban Diskontinuerlig  Diskontinuerlig 

Människor I fokus I fokus I fokus 

Natt/Dag Dag/skymning Dag Dag 

Retorik    

Appellformer Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Slagord Många Många Många 

 

När man studerar ett varumärkes grafik ska man enligt Fredriksson (2008) observera färg, 

form, teckensnitt och grafiska element. Lyckas BMW vara homogena i dessa kategorier? 

Som resultatet konstaterar använder sig avsändaren av ett konsekvent grafiskt upplägg i de 

tre broschyrerna där typsnittet är detsamma i alla broschyrer. Exempelvis har samtliga 

omslag en gemensam disposition. Vi finner även liknande grafiska former, och 

färgsättningar. Genom detta mönster av återkommande grafik och uppbyggnad skapar 

BMW, med stöd från det traditionella perspektivet och Fombrun & Van Riel (2004), en 

homogen kommunikation.  Ett tydligt exempel på broschyrernas homogenitet är det 

genomgående temat av människor.  
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I varje broschyr presenteras bilen i vardagliga situationer. Ett exempel är i broschyren om 

BMW 3-serie där en kvinna packar bilens bagageutrymme med blommor. Ett annat är i 

BMW 5-serie, där man följer en man med behöriga färdas från garageuppfarten till 

stranden. Genom att titta på ovanstående tabell ser vi att kategorierna generellt ger liknande 

resultat. Den broschyr som marginellt utskiljer sig är 1-serien med sina estetiskt beskurna 

fotografier. Broschyren får på det sättet ett mer ungdomligt uttryck, vilket påminner om 

Audi A3. 1-serien skiljer sig även från de övriga broschyrerna då bilen framställs i 

skymningsljus. Som vårt teoretiska ramverk påvisar är det lika viktigt att vara konsekvent i 

sin retoriska framställning av varumärket som i den grafiska för att kommunicera homogent 

(Bernstein, 1986; Schultz, Tannenbaum & Lauterborn, 1994). Som vårt resultat visar, och 

som vår tabell redogör för, har de tre broschyrerna från BMW en likartad uppbyggnad inom 

retoriken. Avsändaren använder sig av samtliga appellformer i strävan efter att övertyga och 

tilltala mottagaren.  

 Sammanfattningsvis ger broschyrerna ett homogent intryck då den visuella 

upplevelsen, likt den retoriska, präglas av återkommande mönster och teman. Broschyrerna 

utmärks av ljus och rörelse i vardagssituationer där flera människor är inblandade. 

Avsändaren förmedlar ett homogent intryck, trots små skillnader i broschyren om 1-serien.  

 Vad händer om vi applicerar BMW:s reklamfilmer till analysen om 

varumärkets homogenitet? I reklamfilmen om BMW ConnectedDrive följer vi en barnfamilj. 

Filmen är på det sättet igenkännlig med broschyrerna; avsändaren väljer att framställa bilar i 

sociala situationer. Filmen framställs i en ljus miljö och ger ett positivt intryck; ett intryck 

som känns igen från broschyrernas kontenta. Den andra reklamfilmen om BMW Head-Up 

Display ger även den ett positivt intryck; miljön är ljus och innehållet positivt. Även här har 

människor en central plats intill bilen. Reklamfilmens genre har en psykedelisk karaktär 

vilket är intressant att analysera. Bryter genren mot BMW:s övriga kommunikation? Om vi 
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utgår från inkongruent teori så har en psykedelisk genre ingenting med bilar att göra, och 

det är svårt att hitta en förklaring till varför BMW ska koppla varumärket till 

sammanhanget. Ingenting annat i BMW:s kommunikation, som studien behandlat, har en 

liknande psykedelisk karaktär. På det sättet bryter reklamfilmen mot den konsekventa och 

homogena kommunikation som det traditionella perspektivet förespråkar – vilket gör 

kommunikationen spretig. Ändå ger inte reklamfilmen samma inkongruenta intryck som 

reklamfilmen om Audi Quattro. Eftersom BMW använder sig av många sociala händelser i 

sin kommunikation bryter reklamfilmen om Head-Up Display inte lika tydligt mot det 

homogena, även fast den i en viss utsträckning gör det.  

 Sammanfattningsvis är BMW:s kommunikation generellt homogen. Grafikens 

form, färg, typsnitt och grafiska element är detsamma i både broschyrerna och 

reklamfilmerna. Retoriskt anspelar man på alla appellformer och man använder sig av 

människor i alla undersökta kanaler. Dock finns det inslag som skulle kunna vara 

inkongruenta, exempelvis reklamfilmen om Head-Up Display. Även 1-seriens ungdomliga 

karaktär bryter marginellt mot det homogena mönstret. 

 Vilket koncept skapar då BMW:s grafik och retorik? Vi menar att BMW:s 

huvudkoncept är den familjära vänskapskänslan. Återgående använder sig BMW av 

människor som står i fokus intill sina bilar. Mottagaren möts således av människor i sociala 

sammanhang där bilen fungerar som transportmedel och mötesplats. Vi menar vidare att 

konceptet inkluderar vardagliga smarta lösningar, som exempelvis de båda reklamfilmernas 

huvudbudskap: Head-Up Display och ConnectedDrive. 
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Tabell 3. Mercedes-Benz grafik och retorik utifrån bilklassbroschyrerna. Sorterad utifrån angivna 

kategorier. 

          Bilmodell 

 

Grafik 

 

 

Mercedes-Benz 

A-klass 

 

 

Mercedes-Benz 

C-klass 

 

 

Mercedes-Benz 

E-klass  
Färger Svart & vit * Svart, vit, silver, rosa, 

blå, gul & röd 

Svart & vit 

Bilder/Fotografier Heluppslag Heluppslag Heluppslag 

Typsnitt Konsekvent & formellt  Konsekvent & formellt Konsekvent & formellt 

Bilfärg Silver & röd Silver & blå Silver, vinröd, guld & 

vit 

Miljö    

Landskap Urban Urban  Diskontinuerlig 

Människor Inga människor Inga människor Inga människor ** 

Natt/Dag Natt & Skymning Natt & skymning Natt 

Retorik    

Appellformer Emotionell & logisk  Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Emotionell, logisk & 

förtroendeingivande 

Slagord Många Många Många 

* Vissa fotografier manipuleras med svaga färgnyanser.  

** Två människor figurerar i ett fotografi som är hämtat från 1970-talet. 

 

Särskiljande i resultatet av studien om Mercedes-Benz olika broschyrer är det genomgående 

temat av mörker i fotografierna. Bilen figurerar ständigt i en mörk miljö och bilen är alltid i 

fokus. Om vi studerar tabellen kan vi konstatera att grafiken följer ett genomgående 

mönster. Alla broschyrer framställs med en färgsättning som är baserad på svart och vitt; 

svart bakgrundsfärg och ett vitt typsnitt - ett typsnitt som är konsekvent för samtliga 

broschyrer. I A- och C-klassen framställs bilen uteslutande i urbana miljöer. C-klassen 
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exemplifierar detta då miljön består av skyskrapor. I E-klassen framställs bilen i en 

diskontinuerlig miljö, dvs. en blandning mellan landskapsmiljöer och urbana miljöer. Dock 

står de urbana miljöerna i fokus i presentationen av E-klassen. Genom detta grafiskt 

återkommande tema, med mörker och urbana miljöer, skapar avsändaren ett homogent 

uttryck i enlighet med det traditionella perspektivet (Balmer 2001: s. 281).  

 Det finns dock marginella skillnader i grafiken. I C-klassen kombineras det 

svartvita temat med starka färger. Färger som rosa och rött fungerar i fotografierna som 

tillägg till den annars mörka och avskalade färgsättningen. E-klassen skiljer sig då många av 

fotografierna är helt avskalade, d.v.s. saknar manipulerade tillägg, vilket bidrar till en ökad 

formell och elegant känsla.  Skillnaden skapar inte förvirring för mottagaren, utan intrycket 

är att broschyrerna har samma avsändare. Gällande retoriken har A-klassen fokus på 

emotionella och logiska resonemang. C-klassen och E-klassen använder sig av alla former, 

men E-klassen har extra fokus på förtroendeingivande resonemang. C- och E-klassen 

hänvisar generellt mycket till tradition. Precis som beträffande grafiken skapar inte de 

retoriska skillnaderna förvirring för mottagaren – det är fortfarande tydligt att det är samma 

avsändare. Banbrytande i broschyrerna är ett uppslag i C-klassen. Uppslaget pryds av en 

tavla målad i klassicistisk stil, den tillhörande texten belyser Mercedes-Benz kompetens och 

historia. Hur tolkar man det klassicistiska temat utifrån teorier om inkongruens? Det finns 

en tydlig korrelation mellan konst och bilar. Avsändaren vill i sammanhanget likställa 

Mercedes-Benz ingenjörskonst med klassisk konst. Gemensamma nämnare som elegans och 

teknik gör att uppslagets innehåll inte bör betraktas som inkongruent.   

 Sammanfattningsvis går det att argumentera för att mörkret och den urbana 

miljön bidrar till homogenitet i kommunikationen. De olika bilklasserna har särskiljande 

drag; främst genom att A-klassen framställs mer ungdomligt. De särskiljande dragen bidrar 

dock inte till banbrytande mönster, utan kommunikationen känns enhetlig. 
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Vad händer om vi applicerar Mercedes-Benz reklamfilmer till analysen om homogenitet? 

Reklamfilmen om CLS Shooting Brake följer samma mönster som broschyrerna. Filmen 

utspelar sig i en mörk urban miljö. I filmen möter vi den professionella golfspelaren Adam 

Scott som blickar ut över stadens skyskrapor. Då Scott fungerar som brand ambassador är 

det intressant att analysera hans närvaro utifrån teorier om inkongruens. Vårt argument är 

att det finns en korrelation mellan golf och Mercedes-Benz, då båda har en gemensam 

nämnare i lyx och exklusivitet. Den andra reklamfilmen från Mercedes-Benz, Spike, är 

fartfylld, intensiv och energifull. Reklamfilmen går i linje med de analyserade broschyrerna 

då de mörka färgtonerna är återkommande. Likt broschyrerna är det bilen som står i fokus, 

utan människor kopplade till den. Reklamfilmen följer således den homogena och 

konsekventa kommunikation som präglar det insamlade materialet - den homogenitet som 

Van Riel och Balmer (1997) efterfrågar i det traditionella perspektivet.  

 Sammanfattningsvis är Mercedes-Benz kommunikation övergripande 

homogen. Broschyrerna och reklamfilmerna har gemensam färgsättning, och fotografierna 

har en mörk karaktär. Även saknandet av människor, med undantag för Adam Scott, stärker 

kommunikationens homogenitet, tillsammans med att fotografierna är tagna i kvällsmiljöer. 

De retoriska inslagen är även de genomgående homogena och vad som särskiljer och sticker 

ut hos Mercedes-Benz kommunikation är användandet av appellformen ethos då avsändaren 

talar om varumärkets historia.   

 Med stöd från uppsatsens teoretiska ramverk och Van Riel och Balmer (1997) 

ger hopslagningen av ett varumärkes grafik och retorik en uppfattning om varumärkets 

övergripande koncept. Vad är då varumärkets koncept? Efter att ha analyserat det insamlade 

materialet och ställt retorik och grafik i relation till varandra går det att konstatera ett 

koncept. Användandet av retoriken och grafiken förmedlar ett koncept som står för elegans, 

tradition och körglädje. Vad som genomsyrar kommunikationen hos Mercedes-Benz är 
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bilens körupplevelse. Ett tydligt exempel som visar på Mercedes-Benz koncept är hur 

broschyren om E-klass har en retorik som anspelar på bilens långa historia. Homogent för 

alla kommunikationsplattformar är att de kommunicerar ett koncept av olika körupplevelser. 

Oavsett om det gäller fart och spänning i A-klassen eller användandet av bilen som 

tillflyktsort i reklamfilmen CLS Shooting Brake.  

 Vårt resultat visar att alla tre varumärken använder sig av ett mer lättsamt 

innehåll när de presenterar sina mindre bilmodeller. Tillvägagångssättet har säkerligen 

logiska förklaringar; exempelvis att klasserna riktas åt en specifik målgrupp. Våra använda 

teorier riktar sig till corporate brands – där det traditionella perspektivet förespråkar 

homogenitet i ett corporate brands kommunikation. Audi, BMW och Mercedes-Benz är tre 

varumärken som går att betrakta som corporate brands - men man har fortfarande ett stort 

produktutbud, där de enskilda produkterna måste anpassas till målgruppen. På det sättet är 

det rimligt att alla produkter inte har en fullständigt likartad kommunikation, men att man 

har en homogen grund i kommunikationen. Med hjälp av ett corporate brand kan man 

urskilja sin produkt från konkurrenternas, även om produkten är snarlik. (Waeraas 2008). 

Således bör det vara viktigt att en enskild produkts kommunikation inte skiljer sig för 

mycket från varumärket. Bilklasserna A3, 1-serie och A-klass förmedlar en ungdomligare 

karaktär, men känns ändå enhetliga med resterande varumärkeskommunikation. Vi menar, 

och tolkar utifrån teorin, att en homogen kommunikation inte innebär att alla produkter 

presenteras på samma sätt. Vi menar istället att en homogen kommunikation förmedlar 

samma grundläggande budskap, exempelvis elegans eller modernitet. Följaktligen är det 

svårt att avgöra vilka faktorer som gör att ett varumärke är homogent. Balmer (2001) menar 

att en organisation på alla nivåer måste förmedla samma budskap för att uppfattas 

homogent. Hatch & Schultz (2011) menar att det är relationen mellan elementen vision, 

kultur och image som skapar ett varumärkes styrka. Vi har valt att analysera huruvida ett 
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utvalt kommunikationsutbud har grafiska och retoriska skillnader och likheter. Ett problem 

är att bedöma hur stora skillnaderna och likheterna får vara för att avgöra om ett varumärke 

ska tecknas som antingen spretigt eller homogent. Med våra kategorier som synliggörs i 

tabellerna menar vi dock att vi har en mall där vi kan få en uppfattning ifall materialet 

generellt har en likartad strategisk kommunikation.  

 Hur skiljer sig varumärkenas homogenitet gentemot varandra? Om vi studerar 

tabellerna kan vi konstatera att alla varumärken har vissa kategorier som skiljer sig åt, men 

att kategorierna i sin helhet skapar ett enhetligt innehåll. Vi bedömer således att det inte 

finns några större skillnader om vi jämför varumärkenas homogenitet i broschyrerna mot 

varandra. Det är först när vi applicerar reklamfilmerna som vi kan konstatera att det finns 

skillnader mellan varumärkena. Mercedes-Benz två reklamfilmer har stora likheter med 

företagets broschyrer. Det bidrar således till att varumärket uppfattas som mer homogent än 

sina konkurrenter. Både Audi och BMW:s reklamfilmer har inslag som bryter mot 

innehållet i broschyrerna, t.ex. de psykedeliska tendenserna i Head-Up Display, och den 

humoristiska genren i Audi Quattro. Vi argumenterar, trots de påvisade skillnaderna, för att 

varumärkena är homogena. Argumenten är att budskapen i reklamfilmerna stämmer överens 

med broschyrernas innehåll, t.ex. passar reklamfilmen Audi Quattros budskap om 

Quattrosystemet ihop med den tekniska prestanda som framlyfts i Audis broschyrer. 

Avsändarna är även tydliga med att typsnitt och grafiska former appliceras på ett 

konsekvent sätt.  

 Hur skiljer sig då Audi, BMW och Mercedes-Benz 

varumärkeskommunikation om vi utgår från teorier om inkongruent kommunikation? I 

resultatet finner vi inget som tyder på inkongruens i Mercedes-Benz kommunikation. Både 

varumärkets reklamfilmer och broschyrer har ett sammanhang som går att rikta till 

bilbranschen, dvs. kommunikationen har en tydlig korrelation och känns självklar för 
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mottagaren. I BMW:s undersökta kommunikation finns det tecken på inkongruens, men 

inget som tydligt bryter kommunikationens relation till ett sammanhang som omfattar bilar. 

Vårt exempel är reklamfilmen Head-Up Display som har en psykedelisk karaktär, men som 

trots allt innehåller en bil, och även tekniska hjälpmedel till bilen. Liknande tendenser kan 

vi se i Audis kommunikation. Reklamfilmen Audi Quattro har en humoristisk genre som 

drar likheter mellan sportfiske och bilar. Trots att relationen mellan sportfiske och bilar har 

inslag av inkongruens, så är nivån låg.   

 Vår konklusion är att varumärkena övergripande är homogena, men att det 

finns inslag som skiljer sig. Skillnaderna skapar däremot inte avvikelser som genererar ett 

diffust och spretigt innehåll – det är tydligt att varumärkena är avsändare till informationen. 

I alla undersökta kanaler finns det grafiska tillägg och ett konsekvent typsnitt som bekräftar 

avsändaradressen.  

5.2 Särpräglade drag och Koncept 

En viktig del i vår studie är att undersöka huruvida varumärkena lyckas vara särpräglade 

trots den påtagliga konkurrensen. Bevekelsegrunden ligger i vår hypotes om att varumärken 

i en påtaglig konkurrenssituation har benägenhet att efterhärma varandra. Enligt Van Riel 

och Balmer (1997) är ett varumärkes koncept företagets unika och karaktäristiska drag som 

genomsyrar all kommunikation. Ett lyckat koncept ska således göra att mottagaren kan 

urskilja det särpräglade i kommunikationen (Fredriksson 2008: s. 44). I föregående kapitel 

har vi undersökt varumärkenas homogenitet genom att kartlägga skillnader och likheter 

inom de enskilda varumärkena. På det sättet har vi också kunnat utreda vad varumärkena 

har för koncept. Begreppet koncept innefattar varumärkets samlade kommunikation, dvs. 

alltifrån reklamfilmer, broschyrer och PR, till arkitektur, lokaler och service (Fredriksson 

2008: s. 44). Vi menar att ett varumärkes koncept bör kunna undersökas genom att ta del av 

ett begränsat utbud av kommunikationen. Argumentet är att ingen mottagare kan ta del av 
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hela varumärkeskommunikationen, således bör endast en del av kommunikationen kunna 

representera varumärkets koncept. I resterande del av kapitlet kommer vi jämföra de olika 

koncepten i relation till varandra. På det sättet kan vi analysera om det finns särpräglade 

drag, eller om varumärkena efterliknar varandra. Med särpräglade drag menar vi, i enlighet 

med Fombrum & Van Riel (2004), att varumärket lyckas särskilja sig och vara unikt 

gentemot sina konkurrenter.  

 Alla tre varumärken har en gemensam nämnare i sin kommunikation; man 

förmedlar en formell och stilfull känsla. Givetvis sker detta i varierande grad; BMW har 

generellt en mer lättsam karaktär i jämförelse med Audi och Mercedes-Benz, samtidigt 

visar Audi prov på lättsamhet i sin reklamfilm om Audi Quattro. Mercedes-Benz lyckas på 

ett homogent sätt förmedla elegans och stil – inget i empirin tyder på lättsamhet. Den 

gemensamma nämnaren är inte överraskande, utan känns snarare som en logisk konsekvens 

av varumärkenas status och historia. Utifrån nämnaren finner vi inget särpräglat drag, men 

som vi tidigare redogjort finns det skillnader i varumärkenas koncept. 

 Vi hävdar att Audis koncept är kommunikation om varumärkets tekniska prestanda. 

Varumärkets slogans, "Vorsprung durch Technik" och ”Truth in engineering”, stödjer detta 

antagande. Den del av Audis marknadskommunikation som handlar om Quattrosystemet 

belyser vår slutsats. Genom att kommunicera systemets överlägsenhet marknadsför man hela 

varumärket. Tillvägagångssättet är ett exempel på en tydlig corporate branding strategi. Det 

är denna strategi som fastställer vårt antagande om Audis koncept, då vi i resultatet finner att 

strategin genomsyrar majoriteten av det undersökta materialet. I undersökningen gjord på 

BMW:s reklamfilmer och bilklassbroschyrer konstaterar vi att fokus i kommunikationen 

ligger på sociala händelser. Vi väljer således att hävda att BMW:s koncept är den "familjära 

vänskapskänslan". Det finns även en annan del av BMW:s koncept. I det undersökta 

materialet finner vi ett återkommande tillvägagångssätt där BMW presenterar tekniska 
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vardagslösningar. Till sist hävdar vi att Mercedes-Benz koncept är hänvisningar till 

varumärkets historia och tradition, samt bilens körglädje. Det bör förtydligas att 

varumärkenas koncept även innefattar elegans, kvalité, stil, smakfullhet, modernitet och 

många andra parametrar i samma kategori, men att dessa betraktas som gemensamma 

nämnare och inte bidrar till ett koncept som differentierar varumärkena mot varandra.  

 Genom att jämföra varumärkena finner vi följaktligen gemensamma nämnare, men 

även särpräglade drag. Frågan är huruvida dessa särpräglade drag verkligen differentierar 

varumärkena mot varandra. Går det inte att finna exempel där Mercedes-Benz lyfter fram sin 

tekniska prestanda, eller där BMW hänvisar till bilens körglädje och företagets historia? 

Svaret är att alla tre varumärkena kommunicerar körglädje, teknisk prestanda och 

familjekänslor, men att de lägger olika fokus i kommunikationen.  De särpräglade dragen, 

blir således inte självklara för mottagaren och konsumenten. Även om vi har konstaterat att 

varumärkena är övergripande homogena i sin kommunikation, så finns det inslag som på ett 

marginellt sätt skiljer sig inom kommunikationen. Det kan leda till att den ena mottagaren har 

en skild uppfattning gentemot den andra. Genom att studera kommunikationen mer ingående 

blir de olika koncepten synliga, men är de lika synliga för konsumenten?   

 Vi menar dock att dessa konceptuella skillnader finns i vårt undersökta 

material. Skillnaderna må inte vara avsevärda, men de finns och bör inte heller negligeras. 

Faktum är att trots den påtagliga konkurrensen finns det särpräglade drag som varumärkena 

lyckas förmedla. 

 

 

 

 

 



Uppsala	  universitet	   	   Kandidatuppsats	  HT	  2012	  
Institutionen	  för	  informatik	  och	  media	   	   Rydheim	  &	  Zethelius	  
	  

	  
72	  

6 Slutsats & Diskussion  

I följande kapitel återvänder vi till studiens syfte och frågeställningar, därefter besvarar vi 

frågeställningarna och diskuterar huruvida studien har uppfyllt sitt syfte. Kapitlet innefattar 

även en sammanfattning av resultatet och analysen. Vidare positionerar vi studien gentemot 

tidigare forskning. Avslutningsvis belyser vi metodiska problem och hänvisar till vidare 

forskning.  

6.1 Slutsats 

Lyckas företag att förmedla det unika i sina varumärken eller leder ett konkurrerande klimat 

till utarmade varumärken som efterliknar varandra? Studien har utgått från två 

frågeställningar; 1) Hur skiljer sig Audi, BMW och Mercedes-Benz 

varumärkeskommunikation åt utifrån inkongruens och homogenitet? 2) Lyckas 

varumärkena vara särpräglade trots den påtagliga konkurrensen? Genom 

frågeställningarna uppnår studien sitt syfte då den ger läsaren ökad förståelse för 

varumärkeskapande i en påtaglig konkurrenssituation. Med hjälp av den kvalitativa 

innehållsanalysen presenterar studien följande slutsats: 

 Samtliga varumärken har en övergripande homogen kommunikation. Det finns 

inslag i kommunikationen som tyder på inkongruens, men inslagen påverkar trots det inte 

den enhetliga känslan i varumärkenas kommunikation. Mercedes-Benz är det enda av 

varumärkena som inte har några inkongruenta inslag i det undersökta materialet.  

 Studien visar att varumärkena lyckas differentiera sig gentemot varandra. 

Audis särpräglade drag är fokus på teknisk prestanda och utrustning. BMW präglas av en 

familjär känsla och smarta lösningar i vardagen. Inom Mercedes-Benz kommunikation 

ligger fokus på tradition och körglädje.  
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6.2 Diskussion 

Efter att ha analyserat vårt empiriska material uppfattar vi det som att varumärkena 

eftersträvar homogenitet, samt att man har ett särpräglat grundkoncept i sin 

kommunikation. Vi kan konstatera att det finns få inslag av inkongruent kommunikation i 

resultatet. Detta kan bero på att varumärkena är försiktiga och håller sig till konventionella 

normer om hur varumärkeskommunikation ska tillämpas. (Van Riel & Balmer 1997) Det 

kan vara en svår balansgång för varumärkena då det uppstår en konflikt mellan företagets 

corporate brand och den enskilda produkten. Vad är då konflikten? Resultatet tyder på att 

varumärkena lämnar sitt fasta koncept för att marknadsföra enskilda produkter i dess utbud. 

Ett tydligt exempel är hur varumärkena använder en mer ungdomlig karaktär i 

kommunikationen berörande de mindre bilklasserna. Bilklasser som enligt studiens tolkning 

riktar sig till en yngre konsument, eller till en konsument med en händelserik vardag där 

rörlighet och oberoende är viktigt.  

 Syftet med denna studie är, som tidigare nämnt, att finna svar på huruvida de 

tre varumärkena lyckas vara särpräglade, och att undersöka varumärkenas homogenitet och 

inkongruens. Vi argumenterar för att studien uppfyller sitt syfte då vi genom den kvalitativa 

undersökningen lyckats påvisa och klargöra hur de särpräglade dragen gör sig synliga i 

kommunikationen. Vid första anblick av de tre varumärkena Audi, BMW och Mercedes-

Benz kan de uppfattas som tre likartade varumärken som riktar sig till samma målgrupp. 

Även om skillnaderna inte gör sig synliga direkt så är de definitiva om man studerar den 

bakomliggande kommunikationen. Samtliga varumärkens kommunikation kan generellt sett 

härledas till det traditionella perspektivet. Genom att ha analyserat kategorierna i våra 

tabeller kan vi konstatera att varumärkena generellt är homogena – det finns skillnader, men 

de är väldigt få, och bryter inte det homogena mönstret. När vi applicerar reklamfilmerna 

till analysen om homogenitet, kan vi argumentera för att det homogena intrycket försvagas. 
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Både BMW och Audi har reklamfilmer med inslag av inkongruens. Mercedes-Benz lyckas 

dock behålla en homogen kommunikation, även när reklamfilmerna appliceras till 

broschyrerna. Vi menar att skillnaderna mellan broschyrerna och reklamfilmerna inte 

påverkar Audi och BMW:s varumärke; kommunikationen känns trots allt enhetlig. En 

anledning kan vara att grafiska element, som typsnitt och logotyp, fortfarande är 

konsekventa. Utöver denna generellt homogena kommunikation påträffade studien även 

inslag av inkongruens. Men den synliga inkongruenta kommunikationen bryter inte 

konceptets mönster. T.ex. i reklamfilmen om Audi Quattro då den tekniska prestandan och 

det fyrhjulsdrivna systemet lyfts fram trots de inkongruenta inslagen. Likadant är det 

gällande BMW. Reklamfilmen Head-Up Display har ett psykedeliskt inslag som kan 

betraktas som inkongruent, men det är en låg grad av inkongruens då reklamen trots allt 

tydligt presenterar bilen. Mercedes-Benz har inga inkongruenta inslag i det undersökta 

empiriska materialet.  

 Som vår teoridel redogör för så kan man undersöka varumärkets koncept för 

att fastställa ett varumärkes särpräglade drag, vilket denna studie har påvisat. De tre 

varumärkena kan placeras, som ovan nämnt, inom det traditionella perspektivet där 

homogenitet präglar kommunikationen. Efter att ha studerat varumärkenas kommunikation 

och dess grafiska och retoriska uppbyggnad på de två kommunikationsplattformarna, har ett 

koncept gjort sig synligt. Det är inom de tre olika koncepten som de särpräglade dragen har 

gjort sig till känna. Samtliga varumärken har ett särpräglat och eget genomgående tema i 

presentationen av deras bilmodeller och klasser. Även om grundstenarna i uppbyggnaden av 

kommunikationen är varandra lika, med starkt laddade slagord och varierande visuella 

framställningar, så genomsyras Audi av kommunikation där fokus ligger på bilarnas 

tekniska prestanda och utrustning. Kommunikationen inom BMW präglas av den familjära 

känslan och smarta lösningar i vardagen. Slutligen; Mercedes-Benz med kommunikationens 
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fokus på tradition och njutningen i att köra bil, vare sig det gäller adrenalinsprutande fart i 

en A-klass eller förstklassig komfort i baksätet av en E-klass. Varumärkena lyckas således 

med att vara särpräglade gentemot sina konkurrenter, även om det inte gör sig synligt vid 

första anblicken.  

 Med målet att besvara studiens två frågeställningar och uppfylla dess syfte 

anser vi att den genomförda empiriska metoden var ett bra val. Metoden gav oss möjlighet 

att använda den kunskap vi erhöll oss under förstudierna till uppsatsen. Dessa kunskaper 

gav oss en bra utgångspunkt i studerandet av varumärkenas kommunikation, samt en 

djupare förståelse för de resultat vi presenterat i studien. Nackdelen med denna typ av 

empirisk metod är att resultatet har inslag av subjektivitet, det vi anser vara stilrent kan i en 

annan betraktares ögon framstå som rörigt eller fult. Det kan göra att studiens undersökta 

material kan uppfattas olika beroende på vem som tar del av den. Därför har vår målsättning 

varit att på ett så objektivt sätt som möjligt granska materialet. 

 Någonting som vore att föredra inför en studie likt denna är att införskaffa mer 

kunskap beträffande de olika varumärkenas önskade målgrupper, samt den bild de vill 

kommunicera. Vi rekommenderar således att man intervjuar fler anställda från 

marknadsavdelningarna. Den kunskapen skulle främja uppsatsens analys då fler analytiska 

påståenden skulle kunna konstateras - påståenden med stöd från anställda inom företagen.  

 Vad som även skulle kunna utvecklas är volymen på det undersökta 

materialet, detta beroende på vilken tidsram studien genomförs under, samt antalet tillåtna 

sidor. Att studera fler broschyrer eller ytterligare kommunikationsplattformar skulle bidra 

till ett starkare resultat. Även om vi anser att det insamlade materialet är nog, skulle 

ytterligare empiriskt material endast gagna studiens resultat.  

 Om vi ställer vår studie i relation till tidigare forskning kan vi konstatera att 

kommunikationen i vårt empiriska material främst kan härledas till det traditionella 
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perspektivets grundtankar. Detta eftersom undersökningen främst påträffat homogen och 

enhetlig kommunikation. Den största skillnaden mellan vår studie och den tidigare 

forskningen, som vi utgått ifrån, är att vår undersökning önskar finna svar på hur 

kommunikationen används inom varumärkena. Vi undersöker således inte hur väl 

kommunikationen fungerar i relation till konsumenten. Det är således denna kunskapslucka 

denna studie fyller.  

 Under forskningsprocessen har vi lärt oss att det är inom de små detaljerna 

som det stora konceptet skapas. Att se varje detalj frigjort från de andra skapar ingen större 

innebörd. Det är först när de sammanslås med de andra detaljerna som de blir avgörande för 

varumärkets övergripande bild och koncept. Den genomförda studien har utvecklat 

kunskapen inom den specifika konkurrenssituationen mellan de tre varumärkena Audi, 

BMW och Mercedes-Benz. Studien har även gett en tydlig bild i hur varumärkena skiljer 

sig från varandra inom en viss typ av kommunikationskanal. Resultatet av studien kan verka 

som en guide för att förstå sig på varumärkeskommunikation, i synnerhet bilföretags 

kommunikation. Den kan även bidra till en ökad förståelse för varumärkesskapande. Vårt 

resultat innefattar användbara reflektioner som inte bara kan hjälpa konsumenten att skaffa 

sig en uppfattning om de tre olika varumärkena, utan även ge en vidare inblick i hur 

varumärkena vill bli uppfattade.  

6.3 Metodiska brister och etiska aspekter 

Vid tolkningen av resultatet i denna studie är det viktigt för läsaren att ha i åtanke att den 

kvalitativa undersökningen kan ha subjektiva inslag, trots att den genomförts så objektivt 

som möjligt. Således är det viktigt för läsaren att notera hur vi operationaliserar de olika 

parametrarna i vårt metodkapitel. Detta för att förstå tolkningen av resultatet på bästa 

möjliga sätt. Vi har i studien tagit hänsyn till vår intervjuade persons önskan om att vara 

anonym.  
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6.4 Förslag på vidare forskning 

Som utveckling till den presenterade studien föreslår vi vidare forskning kring ämnet 

berörande varumärkenas särpräglade drag och koncept. Det vore intressant att ta detta 

resultat vidare och ställa det i relation till konsumentens uppfattning berörande de tre 

varumärkena. Stämmer konsumentens bild av varumärket överens med det koncept som 

denna studie fastställt, och den önskade bilden varumärkena vill förmedla? Genom att 

använda sig av exempelvis fokusgrupper skulle varumärkenas kommunikation kunna testas 

i ett nytt sammanhang.  
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Intervjuer 

Anonym (2012-11-25) 

 Intervju med anonym anställd på BMW Sverige AB 
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Bilaga 1 

 

Stefan Rydheim är författare till följande kapitel i studien: 

4.1.3 A6 

4.2.1 1-serie 

4.2.3 5-serie 

4.3.3 E-klass 

 

Hampus Zethelius är författare till följande kapitel i studien: 

4.1.1 A3 

4.1.2 A4 

4.3.1 A-klass 

4.3.2 C-klass 

 

Rydheim & Zethelius är tillsammans författare till resterande kapitel. 
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Bilaga 2 – Centrala begrepp 

 

1-serie – En bilmodell från BMW 

3-serie – En bilmodell från BMW 

5-serie – En bilmodell från BMW 

A3 – En bilmodell från Audi 

A4 – En bilmodell från Audi 

A6 – En bilmodell från Audi 

A-klass – En bilmodell från Mercedes-Benz 

Avant – Audis begrepp för bilmodeller med öppet bagageutrymme 

C-klass – En bilmodell från Mercedes-Benz 

E-klass – En bilmodell från Mercedes-Benz 

Hybrid – Motor som drivs av mer än en energikälla  

Kombi – Bilmodeller med öppet bagageutrymme 

Quattrosystemet – Audis fyrhjulsdrivna system 

Sedan – Bilmodeller med slutet bagageutrymme 
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Bilaga 3 - Pressrelease
 
Svårt att vara unik i konkurrens? 
 

I dagens konsumtionssamhälle 

jämför man ständigt konkurrerande 

produkter mot varandra. Utan att vi 

riktigt vet varför skaffar vi oss våra 

egna favoriter. Exemplen är många; 

Pepsi eller Coca-Cola, Mac eller PC, 

och Audi, BMW eller Mercedes-

Benz. Men är inte många produkter 

väldigt lika eller lyckas företagen 

framställa sitt varumärke som 

unikt? 

 

Studenter vid institutionen för informatik 

och media vid Uppsala universitet har nu 

undersökt hur varumärkesskapande ser ut i 

en påtaglig konkurrenssituation. 

Bilmärkena Audi, BMW och Mercedes-

Benz har länge jagat samma målgrupp och 

kan i mångas ögon uppfattas som snarlika. 

Genom att kartlägga skillnader och 

likheter mellan företagens reklamfilmer 

och bilklassbroschyrer påvisar studien 

kommunikationens utmärkande drag. Det 

visar sig att samtliga varumärken 

förmedlar ett enhetligt budskap samtidigt 

som de lägger vikt i att förtydliga vad som 

är unikt för just deras bilar.   

 

Utmärkande för Audi är betoningen på 

teknisk prestanda; quattrosystemet 

fungerar som bevis för företagets eminenta 

ingenjörskonst. BMW vill framhäva sig 

som den exklusiva familjebilen som  

 

 

 

underlättar din vardag, och Mercedes-

Benz stoltserar med sin tradition och 

förnäma körupplevelse. Trots skillnaderna 

har varumärkena även många 

gemensamma nämnare; alla vill uppfattas 

som stilrena, moderna och eleganta. 

 

Resultatet visar att varumärkena lyckas 

förmedla det unika i sina produkter, trots 

den snäva konkurrensen. Varumärkena 

lyckas med detta genom att använda sig av 

en enhetlig kommunikation med en röd 

tråd av vad som är unikt. 

 

Det undersökta materialet visar även hur 

varumärkena använder sig av vissa 

annorlunda och utstickande inslag i 

kommunikationen. Inslagen kan klassas 

som udda då de inte stämmer överens med 

sammanhangen de är placerade i. Vid 

användandet av udda kommunikation 

försvagas det enhetliga intrycket som den 

övriga kommunikationen skapar, men trots 

detta så tränger ändå det enhetliga 

konceptet igenom och varumärkena lyckas 

vara unika på den tuffa marknaden.    

 

 
 Hampus Zethelius 

 hampus.zethelius@gmail.com 

 Stefan Rydheim 

 stefan.rydheim@gmail.com 


