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Forskning inom marknadskommunikation har traditionellt varit beläget inom den 

företagsekonomiska disciplinen med fokus på hur företag kommunicerar med sina kunder. 

Men marknadskommunikation som område innefattar även andra kommunikativa processer 

vilka berörs inom den medie- och kommunikationsvetenskapliga forskningen, men som inte 

definieras som marknadskommunikation. Genom att utmana marknadsföringsstrategin 

country-of-origin ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv teorigranskar 

studien marknadskommunikation som tvärvetenskapligt forskningsfält mellan disciplinerna. 

Studien är en jämförande case study som synliggör ett samband mellan vilka värden Volvo 

Cars och Svenska Institutet kommunicerar om Sverige. Volvo Cars värden är definierade 

utifrån en tematisk funktionell kvalitativ textanalys av reklamfilmen Vintersaga och Svenska 

Institutets värden är förankrade i deras varumärkesstrategi. Resultatet av jämförelsen, 

tillsammans med det medie- och kommunikationsvetenskapliga perspektivet, bidrar till en 

begreppsutveckling av marknadsföringsstrategin country-of-origin. Begreppsutvecklingen 

kontextualiseras i relation med studiens syfte; hur disciplinerna företagsekonomi och medie- 

och kommunikationsvetenskap kan förhålla sig till varandra genom 

marknadskommunikation som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.  

Studien betonar vikten av kommunikativa perspektiv för marknadsföringsforskningen och 

vikten att ge medie- och kommunikationsvetenskapen ett tydligt område för forskning 

relaterad till marknader. Studien stipulerar att marknadskommunikation ska erkännas som 

ett tvärvetenskapligt forskningsfält mellan disciplinerna medie- och 

kommunikationsvetenskap och företagsekonomi.  
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Research in marketing communications has mainly been situated within the business 

administration discipline, focusing on how the company communicates towards its 

customers. But the marketing communications area includes other communicative processes. 

Processes which are reviewed in research within media and communication science but not 

labeled as marketing communications. By challenging the marketing strategy country-of-

origin from a media and communication study-perspective this study examines how 

marketing communications can function as interdisciplinary field between the business 

administration discipline and media and communication studies.  

The study is a comparative case study that reveals a connection between the values Volvo 

Cars and Svenska Institutet communicates about Sweden. Volvo Cars values are defined 

through a thematic functional qualitative textual analysis of the commercial Vintersaga and 

Svenska Institutet’s values are rooted in their brand strategy. The result of the comparison, 

together with the media and communication perspective, contributes to the conceptual 

development of the marketing strategy country-of-origin. The concept development is then 

contextualized in relation to the purpose of the study; how business administration and 

media and communication studies can relate to each other through marketing 

communications as an interdisciplinary field of research. 

The study emphasizes the importance of communicative aspects for marketing as well as give 

media and communication a clear area for research connected to marketing. The study 

stipulates that marketing communications should be recognized as an interdisciplinary field 

of research between the disciplines of media and communication studies and business 

administration.  

Keywords: marketing communications, interdisciplinary  field, country-of-origin, 
meaning transfer, Volvo Cars, Svenska Institutet, case study, functional text analysis 
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1. Inledning 

Lite skämtsamt började arbetet med den här studien med en internetsökning av begreppet 

marknadskommunikation. Men skämtet blev snarare ett faktum; vad är det egentligen vi ska 

ta examen i? Som studenter i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning på just 

marknadskommunikation hade vi båda ett stort intresse och kunskap om reklam. I 

forskningen tycktes vi dock ständigt fastna med foten bland företagsekonomer snarare än 

medie- och kommunikationsforskare, trots att reklam är kommunikation i medier. I en värld 

som digitaliseras och globaliseras blir kommunikation via digitala medier allt vanligare 

(International Telecommunication Union, 2015). Det gör  marknadskommunikation till ett 

högst relevant forskningsfält att undersöka.  

I modellen (1.1) till vänster syns den svenska 

marknadsföringsforskaren Rita Mårtenssons (2009, s. 19) 

definition av marknadskommunikation som 

forskningsfält. Den visualiserar en samling av 

kommunikativa processer på den generella marknaden. 

Men studierna i den marknadskommunikativa forskningen tycks främst fokusera på en del, 

business-customer (B2C). Det aktuellt att titta närmare på de andra delarna av 

marknadskommunikationen, till exempel hur samhället kommunicerar med konsumenter 

eller hur konsumenter pratar om företaget i sociala medier. Vad, hur och varför något 

kommuniceras är, som det länge forskats på inom medie- och kommunikationsvetenskapen, 

väsentligt för både människor, företag samt samhället i stort. Då de kommunikativa 

strukturerna som omger människor (Rosengren, 2000) har förändrats och då människor på 

grund av detta kommunicerar mellan fler olika nivåer av grupperingar än förr (Rosengren, 

2000), har det kanske aldrig varit så relevant som idag att även studera kommunikation på 

hela marknaden. Flera stora namn inom marknadsföring, som till exempel Philip Kotler, 

Gary Armstrong och Anders Parment (2013), har efterfrågat mer kommunikativ kompetens. 

För att kunna problematisera marknadskommunikation som forskningsfält kommer vi att 

belysa marknadsföringsstrategin country-of-origin ur ett kommunikationsperspektiv. Vi 

kommer specifikt att arbeta med Volvo Cars reklamfilm Vintersaga som case och med 

Svenska Institutets varumärkesstrategi som sample case. De är intressanta case för att 

integrera en marknadsföringsstrategi i en kommunikativ kontext då båda nämns som 

förebilder inom marknadsföring. Därmed kommer vi att se hur disciplinerna 

företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap förhåller sig till varandra i 

forskningsfältet marknadskommunikation.  

Modell 1.1 
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2. Bakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för väsentliga avsnitt som kommer att fungera 

både kontextualiserande och som fundament för studien. De olika delarna kan läsas enskilt 

men kommer tillsammans att ge en förståelse för de kommande kapitlen. Studien har ett 

perspektiv ur en medie- och kommunikationsvetenskaplig diskurs men rör sig även mot 

företagsekonomi. Studien kommer därför att innehålla både begrepp och forskning ur båda 

disciplinerna.  

I en globaliserad värld där det blivit allt enklare för människor och företag att kommunicera 

har även länder börjat marknadsföra sig genom varumärkesstrategier. Detta för att bland 

annat få investerare och turister till landet men även för att bli ett attraktivt land för 

framgångsrika studenter samt arbetskraft (Dinnie, 2016), vilket gynnar landet i stort. Att 

marknadsföra länder kallas idag nation branding inom forskningen och är besläktat med det 

äldre forskningsfältet place branding. I stora drag handlar nation branding om att lyfta 

positiva historiska egenskaper och blanda de med nya. Sverige anses av forskare vara en bra 

förebild för hur länder kan marknadsföra sig framgångsrikt (Dinnie, 2016; Rainisto & 

Moilanen, 2008). Inom nation branding-forskningen lyfts marknadsstrategin country-of-

origin, som företag använder sig av, som viktig kraft för ländernas varumärken. Ett exempel 

är hur Volvo Cars historiskt sett kommunicerat Sverige som sitt ursprung (Volvo Cars 2015; 

The History Channel, u.å). Ur ett bredare perspektiv tycks det inte finnas någon tydlig 

granskning av country-of-origin ur ett kommunikativt perspektiv och hur det påverkar 

länders ökade varumärkesarbete.  

 

2.1. Marknadsföring och country-of-origin  

Marknadsföring är en företagsekonomisk funktion och ett paraplybegrepp över strategier 

samt arbeten för att utveckla lönsamma kundrelationer (Kotler et al., 2013). Marknadsföring 

syftar till all typ av kontakt med potentiella kunder och inte bara den rena försäljningen 

(Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999). Det handlar därmed både om att attrahera nya 

kunder men också att bibehålla företagets befintliga kunder (Kotler et al., 2013). Detta 

uppnås genom att kartlägga målgrupp, kundbehov och marknader för att kunna lägga fram 

rätt marknadsföringsstrategier. Även ideella organisationer använder sig av marknadsföring 

trots att de inte säljer en tjänst eller en produkt på samma sätt som ett företag (Kotler et al., 

1999). Marknadsföring handlar även om att nå ut med ett budskap om att ens produkt eller 

tjänst sticker ut för att attrahera kunder. I det innefattas en argumentation för varför 

produkten är fördelaktig även på ett immateriellt plan (Bergström, 2015).   
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En av många strategier som kommit till i samband med marknadsföring är country-of-origin. 

Strategin har sin bakgrund på 1960-talet och syftar till den betydelse en produkts ursprung 

har i en kunds köpprocess (Dinnie, 2003). Det finns flera klassiska exempel på produkter 

som har starka positiva kopplingar med sitt ursprungsland, till exempel colombianskt kaffe, 

brasiliansk fotboll och schweiziska klockor. Företag med ursprung i länder som har starka 

positiva associationer kommunicerar ofta sitt ursprung i marknadsföring för att förstärka en 

positiv uppfattning hos kunder (Kotler & Gertner, 2011; Agrawal & Kamakura, 1999). I 

Choong-Min Hans studie (1989) framkom hur viktigt landets varumärkesvärde är i 

användandet av country-of-origin där kunder i större utsträckning, än man tidigare trott, 

värderar ursprungsland utifrån associationer som landets politik, ekonomi och kultur. Att 

förtydliga företagets ursprung som marknadsföringsstrategi anses fungera om landet har ett 

etablerat positivt rykte (Kotler & Gertner, 2011; Agrawal & Kamakura, 1999). Det går att säga 

att landets värden automatiskt förs över till ett varumärke eller en produkt. Till exempel kan 

allt från en konstnär till ett vin anses “sofistikerat” bara för att de är franska (Kotler et al., 

1999). Om ett land däremot inte har ett positivt rykte kan processen ge motsatt effekt på 

grund av landets låga varumärkesvärde (Kotler & Gertner, 2011). Definitionen av country-of-

origin är främst vilka fördelar eller nackdelar företaget får av att nämna ursprunget, med 

andra ord hur det fungerar som marknadsföringsstrategi (Maheswaran, 1994; Al-Sulaiti & 

Baker, 1998; Roth & Diamantopoulos, 2009). Föreliggande studie ämnar undersöka om det 

pågår komplexare kommunikativa processer i samband med country-of-origin än vad 

forskningen tidigare synliggjort. 

  

2.2. Sveriges varumärke 

I många år har den ökade globaliseringen gjort att ett företag fått större konkurrensområden 

vilket leder till att en generell marknad inte längre är lika lokal som den varit förr (Kotler & 

Gertner, 2011). Med nya mediekanaler och tekniker kan företag idag marknadsföra sig 

smidigt över hela världen. Företag som har stort geografiskt avstånd mellan sig kan nu 

konkurrera på samma globala marknad (Kotler & Gertner, 2011; Rosenbloom & Haefner, 

2009). Denna utveckling har börjat ge tydliga avtryck på länder och platser som i allt större 

utsträckning marknadsför sig själva (Dinnie, 2016), inte minst för att säkerställa en önskad 

ekonomisk tillväxt (Kotler & Gertner, 2011). Sverige är ett av länderna som idag arbetar med 

varumärkesstrategier (Svenska Institutet, 2016a) genom den statliga myndigheten Svenska 

Institutet. Myndigheten har ansvar för det aktiva arbetet med att marknadsföra Sverige 

utomlands. Arbetet innefattar diplomati, relationsbyggande med relevanta aktörer och 

byggande av nätverk internationellt (Svenska Institutet, 2016). För den här studien är det 

intressant att se till deras kommunikativa uppdrag;  
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Att kommunicera Sverige och svenska /.../ värderingar ur ett brett perspektiv. Med 

utgångspunkt i för Sverige och omvärlden relevanta teman som innovation, hållbarhet, kultur 

och samhällsfrågor erbjuder SI verktyg och stöd för att kommunicera berättelsen om Sverige 

/.../skapa intresse och förtroende för Sverige samt följa och utvärdera Sverigebilden 

utomlands.  (Svenska Institutet, 2016, s.1)  

 

Svenska Institutet arbetar med marknadsföringstermer som till exempel varumärkesstrategi 

och visuell profil i sitt kommunikativa arbete (Svenska Institutet, 2016; Svenska Institutet, 

2016a). Myndigheten är känd inom marknadsföring på området för sitt framgångsrika arbete 

och nämns av forskare som en förebild (Dinnie, 2016; Rainisto & Moilanen, 2008).  

När man arbetar med varumärken, oavsett om det är ett land eller en produkt, är det 

avgörande vilka uppfattningar och associationer som finns hos kunderna (Mårtenson, 2009; 

Rosenbaum-Elliott, Percy, & Pervan, 2015). Vi är i dagens medialiserade samhälle omringade 

av varumärken och det är viktigt för företagen att skilja sig från varandra. Både genom en 

differentiering, där den erbjudna produkten eller tjänsten bör ha något andra produkter inte 

har, men också genom en positionering där varumärket har en tydlig plats i målgruppens 

medvetande (Bergström, 2015; Kotler et al., 2013). Att använda sig av värden i sin 

marknadsföring är ett sätt att arbeta med differentiering och positionering (Bergström, 

2015), till exempel kan en whiskey tillskrivas ett värde som exklusiv. Med värden menas allt 

inom kategorierna attribut, fördelar, värderingar, egenskaper, karaktärsdrag eller kvaliteter 

som presenteras i marknadsföringen (Mårtenson, 2009; Kotler et al., 1999). I den här 

studien kommer de kommunicerade värdena endast att samlas under begreppet värden då 

det inte är betydande för studien under vilken kategori de tillhör. Studien bortser därför även 

helt från de potentiella effekterna av olika värden. 

 

2.3. Volvo Cars och Sverige1 

Biltillverkaren Volvo har sedan sin start på 1920-talet haft sina rötter förankrade i det 

svenska näringslivet. Grundare Assar Gabrielssons och Gustaf Larsons (Volvo Cars, 2015; 

Helmersson, u.å; Wickelgren, 2010) vision om en svensk global biltillverkare har varit 

oföränderlig (Volvo Cars, 2015). Volvo Cars har, sedan företaget grundades, varit starkt 

förknippat med Sverige inom den internationella bilindustrin. Företaget förväntades vara så 

svenskt att de fick kritik för att inte vara tillräckligt svenskt när delar av bilarna tillverkats i 

utlandet (The History Channel, u.å). Volvo Cars och deras produkter har under sina år 

                                                        
1 Det här avsnittet är till stor del hämtat från Volvo Cars egenproducerade medier. Faktan är av den 
typen att det inte påverkar studiens validitet negativt. 
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utvecklats tillsammans med Sverige (The History Channel, u.å.; Volvo Cars, 2015). Till 

exempel har de svenska klimatet varit en påverkansfaktor för bilarnas konstruktion jämfört 

med internationella konkurrenter (Wickelgren, 2010; Volvo Cars, 2015). Företaget har haft 

den svenska kärnfamiljen som en målgrupp vilket också påverkat bilarnas utformning (The 

History Channel, u.å). Varumärket har förknippats med säkra, tåliga och hållbara bilar (The 

History Channel, u.å). 

Under 1950-talet fick Volvo ett försprång på den globala marknaden tack vare att Sverige haft 

industrier intaktakta under de båda världskrigen. Volvo Cars marknadsökning gjorde att 

Volvo blev en stor aktör i Sveriges industrilandskap. Företaget har på många sätt blivit 

sammankopplat med Sveriges utveckling. Genom att utvecklats parallellt med Sverige som 

land under stor del av 1900-talet, inte minst i resan från jordbruksnation till industrination 

(Wickelgren, 2010). Globalt fick de svenska bilarna ett gott rykte och Volvo Cars har varit en 

betydelsefull biltillverkare sedan starten (Wickelgren, 2010). Volvo Cars har varit svenskägt 

sedan sin start fram till slutet på 1990-talet då Volvo Personvagnar AB, som det formellt 

heter, såldes till Ford Motor Company (Wickelgren, 2010). År 2010 såldes sedan företaget 

vidare till det kinesiska Zhejiang Geely Group Holding (Wickelgren, 2010) vilka i skrivande 

stund äger företaget.  

Volvo Cars har sedan sin start varit ett företag som använt marknadsföringsstrategin 

country-of-origin, både inom den svenska marknaden och senare i en global kontext. Volvo 

Cars arbetar idag med att tillskriva sin biltillverkning svenska värden, såsom respekt för 

naturen, social hållbarhet och omtänksamhet för människan genom innovationer inom 

säkerhet (Volvo Cars, 2015; Wickelgren, 2010). Volvo Cars har också använt sig av svenska 

fotomodeller och den världskända svenska boxaren Ingemar Johansson i samband med 

lansering i utlandet (The History Channel, u.å). I början av 2014 använde Volvo Cars den 

världskända svenska fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović i sin reklam (Volvo Car Sverige, 

2014). Kampanjen fick flera uppföljare med andra svenska kändisar som artisterna 

Timbuktu, Robyn, Oskar Linnros och hockeyspelaren Börje Salming (Volvo Car Sverige, 

2014).  
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3. Syfte 

I det här kapitlet presenteras studiens problemformulering, syfte och frågeställningar med 

förankring i det föregående kapitlet. Syftet konkretiserar målet med studien, det vill säga 

vilken ny kunskap som studien kommer att bidra med. Frågeställningarna är de konkreta 

frågor som besvaras i analysen, resultatredovisningen och slutdiskussionen. 

 

3.1. Problemformulering 

Vad som kommuniceras och hur budskap kommuniceras är relevant för privatpersoner, 

företag samt samhället i stort. Flera etablerade forskare inom marknadsföringen har 

efterfrågat mer kommunikativ kompetens (Kotler et al., 2013) då kommunikationen på 

marknaderna växt på andra områden än enbart från företaget till kunden. På grund av en 

tydlig globalisering och därigenom ett ökat informationsflöde är det ännu viktigare att 

studera kommunikationen på hela marknaden. Vi ser potentiella fördelar med att utveckla 

marknadskommunikation till ett tvärvetenskapligt forskningsfält, mellan företagsekonomi 

och medie- och kommunikationsvetenskap, genom att berika det med ett mer 

kommunikationsvetenskapligt förhållningssätt. 

Marknadsföringsstrategin country-of-origin kommer att fungera som verktyg för att 

problematisera marknadskommunikation som forskningsfält. Studien kommer att vara en 

jämförande case study med Volvo Cars som case och Svenska Institutet som sample case. 

Casen är intressanta för att integrera en marknadsföringsstrategi i en kommunikativ kontext 

då båda nämns som förebilder inom marknadsföring (Bergström, 2015; Kotler et al., 2013; 

Mårtensson, 2009; Dinnie, 2016; Rainisto & Moilanen, 2008).  

 

3.2. Syfte och frågeställningar 

Den här studiens syfte är att utmana en marknadsföringsstrategi ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Genom det kan vi synliggöra hur disciplinerna 

företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap kan förhålla sig till varandra 

genom marknadskommunikation som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.  

• Hur fungerar värdeskapandet i Volvo Cars reklamfilm Vintersaga?  

• Hur stämmer Volvo Cars värdeskapande överens med Svenska Institutets 
varumärkesstrategi? 

• Hur kan country-of-origin som marknadsföringsstrategi utvecklas genom ett medie- 
och kommunikationsvetenskapligt kommunikationsperspektiv?  
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4. Tidigare forskning 

I det här kapitlet redovisas det aktuella kunskapsläget kring marknadskommunikation som 

forskningsfält och tidigare studier av marknadsföringsstrategier. Genom det här kapitlet 

synliggör vi den forskningslucka som finns kring marknadskommunikation och 

argumenterar för vilken ny kunskap vår forskning kan bidra med. Studien ställs i relation 

till andra studier av marknadsföringsstrategier. Där redogör vi för försök som gjorts inom 

forskningen att involvera ett kommunikativt perspektiv på marknadsföringsstrategier. 

 

4.1. Marknadskommunikation som forskningsfält 

Studien har sin bakgrund i en osäkerhet kring vad marknadskommunikation som 

forskningsfält egentligen är. Någon bredare forskning kring ämnet som fält tycks vara 

svårfunnen och medie- och kommunikationsvetenskapen, som vi kommer ifrån, använder 

sällan begreppet. En majoritet av forskningen kring marknadskommunikation sker på 

ekonomiska fakulteter och publiceras i affärsinriktade tidskrifter (Kotler et al., 2013; 

Colliander, Dahlén & Modig, 2015; Mårtensson, 2009; Duncan & Moriarty, 1998). I en 

rapport, skriven vid regeringens dåvarande forskningsberedning, (Forskningsberedningen, 

1968, s. 8) definieras marknadskommunikation som en “/.../sammanfattande benämning på 

den dubbelriktade överföring av information mellan köpare och säljare, som ingår i 

marknadsföringen”. Det intressanta med den definitionen är ordet dubbelriktade. 

Dubbelriktningen har under många år varit bortprioriterat inom 

marknadskommunikationsforskningen då den mest handlat om en envägskommunikation 

för hur du når kunden på bästa sätt (Mårtenson, 2009; Stewart, 1996; Kotler et al., 2013; 

Kotler et al., 1999).  

 

4.1.1. Företagsekonomiskt perspektiv 

Under lång tid har det funnits en vedertagen, närmast systematisk, syn på 

marknadskommunikation som en stark kraft gentemot kunder (Stewart, 1996; Mårtensson, 

2009). Synen har präglats av en oproblematisk syn 

på kommunikation där ett budskap färdas från 

företaget till den potentiella konsumenten. Det 

företagsekonomiska perspektivet blir tydligt då 

exempelvis promotionsmixen, som är en samling 

marknadsföringsmetoder (Kotler et al., 2013), även Modell 4.1 
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kallas marknadskommunikationmixen (Kotler et al., 1999; Mårtenson, 2009). Med det sagt 

likställs promotion och marknadskommunikation. Under 1990-talet kom flera studier som 

sökte nya perspektiv på marknadskommunikationen med en tydligare förankring i 

kommunikationsprocesser (Stewart, 1996; Duncan & Moriarty, 1998). Modellen (4.1) på 

föregående sida visar en tabell över den kommunikation som finns på marknader 

(Mårtensson, 2009, s. 19). Modellen innehåller många olika kommunikativa processer men 

det tidigare nämnda perspektivet fokuserar på enbart på kommunikationen mellan företag 

och konsument (B2C). 

Perspektivet har börjat vidgas på sina håll inom marknadskommunikationslitteraturen till en 

mer komplex konstruktion (Fill & Turnbull, 2016). På grund av det nya 

kommunikationssamhället har sociala medier en större roll inom 

marknadsföringsforskningen (Mårtensson, 2009; Kotler et al., 2013; Bianchi & Andrews, 

2015; Colliander et al., 2015; Patino, Pitta & Quinones, 2012). Sociala medier berör flera 

kommunikationsprocesser inom marknadskommunikation som forskningsfält, till exempel 

C2C, B2C och C2B. 

 

4.1.2. Medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

Inom medie- och kommunikationsvetenskapen finns en avsaknad av forskning 

kring  marknadskommunikation som fält. Det är inte heller vanligt inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen att använda begreppet marknadskommunikation. När 

forskningen undersöker kommunikation som berör marknaden, nämner inte forskarna att 

det är marknadskommunikation som de forskar inom. Det innebär att den medie- och 

kommunikationsvetenskapliga forskningen som eventuellt faller inom 

marknadskommunikation, inte definieras eller synliggörs som marknadskommunikativ 

forskning. Till exempel forskning som skulle kunna definieras som marknadskommunikation 

är den forskning kring sociala medier. I skrivande stund är det ett högst populärt ämne att 

forska i (van Dijck & Poell, 2013; Quinn, 2016) där exempelvis kommunikationsforskaren 

Quinns studie (2016) undersöker kopplingen mellan socialt kapital och användandet av 

sociala medier där studien visade på ett tydligare samband. Den typen av studier av 

identitetsskapande i sociala medier är bara ett exempel på forskning som är relevant för 

företag i marknadsföringsperspektiv. Läget gör att det blir intressant att med bakgrund i 

medie- och kommunikationsvetenskapen studera hur marknadskommunikation kan 

förekomma i en medie- och kommunikationsvetenskaplig diskurs. 
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4.2. Country-of-origin 

Forskningen kring country-of-origin, som marknadsföringsstrategi, har tidigare haft fokus på 

effekterna av användningen av strategin i marknadsföring, (Maheswaran, 1994; Al-Sulaiti & 

Baker, 1998; Roth & Diamantopoulos, 2009) ofta med fokusgrupper och intervjuer som 

empiri (Kotler & Gertner, 2011; Rosenbloom & Haefner, 2009). Forskningen har visat att 

ursprungslandet har stor betydelse för upplevelsen av kvalitet och att människor upplever 

länder olika beroende på bakgrund (Roth & Diamantopoulos, 2009). Ofir och Lehmanns 

visade med sin undersökning (1986) att landets rykte i vissa fall har större betydelse än själva 

produkten i internationell marknadsföring. När kunder saknar tillräcklig kännedom om 

produkten går de instinktivt på känslor som associeras med ursprungslandets värden (Ofir & 

Lehmann, 1986).  

Country-of-origin som strategi har vidgats de senaste decennierna (Dinnie, 2003). En av de 

nya aspekterna är att företag inte längre har ett ursprungsland utan baserar sin produktion i 

olika länder, till exempel kan det skilja mellan var en produkt är designad och var den är 

byggd. Forskningen har också tittat närmre på strategin i förhållande till allmänna 

stereotyper och generella attityder gentemot länder. Sedan 1990-talet har begreppet vidgats 

till att även innefatta tjänster och inte bara produkter (Dinnie, 2003). Nation branding-

forskaren Keith Dinnie (2016) menar att country-of-origin varit en del som skapat nation 

branding som forskningsområde kring länders användande av marknadsföringsstrategier. 

Inom forskningen har det uppmärksammats hur länder och företag båda haft nytta av att ett 

företag använder sig av country-of-origin (Dinnie, 2016). Länder har också börjat att 

använda sig av country-of-origin för att kartlägga eventuella behov av att vidga sitt 

varumärke. Ett exempel är Chile som har starka positiva associationer med vin men som 

arbetar för att förknippas positivt med fler aspekter (Dinnie, 2016). I beaktning att länder i 

allt större utsträckning arbetar med ett eget varumärke saknas forskning ur ett mer 

kommunikativt perspektiv. 

Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) undersöker i sin studie marknadsföringsstrategin 

celebrity endorsement som är en marknadsföringsstrategi för när en kändis marknadsför en 

produkt i reklam (Bergkvist & Zhou, 2016; Chandler & Munday, 2016; Kotler et al., 2013). De 

menar att marknadsföringsstrategin bör ses över på nytt på grund av att kändisar mer och 

mer arbetar med egna varumärken. Det bildas därmed ett meningsutbyte snarare än en 

meningsöverföring där enbart företaget skulle få fördelar av att kopplas samman med 

kändisen. I studien konstaterar forskarna att det finns ett meningsutbyte mellan kändisen 

och företaget där även kändisens varumärke påverkas av företaget den är kopplad till. 

Forskarna menar, utifrån studien, att grundläggande teorier kring celebrity endorsement inte 

kan användas på samma sätt som tidigare, då det endast handlade om företagens fördelar av 
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samarbetet. Halonen-Knight och Hurmerinta menar att kändisar tjänar på att kopplas 

samman med rätt företag (2010). Precis som kändisar nu arbetar mer med varumärken gör 

även företrädare för länder det. Likt hur marknadsföringsstrategin utvecklats genom ett nytt 

perspektiv ser vi ett behov av att även begreppsutveckla country-of-origin.  



13 
 

5. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet redogör vi för de kommunikationsteorier som ligger till grund för studiens 

analys och resultat. Teorierna är ett verktyg för att utvinna mening ur Volvo Cars 

reklamfilm, för att utveckla marknadsföringsstrategin country-of-origin och pröva 

marknadskommunikation som tvärvetenskapligt forskningsfält. 

 

5.1. Vad är kommunikation? 

Kommunikation som begrepp har sin bakgrund i latinets communicare som kan översättas 

som “att dela”. Kommunikation är ett övergripande begrepp över en process av interaktion av 

meddelanden eller signaler mellan varelser (Chandler & Munday, 2016a). Det finns stora 

skillnader i kommunikation beroende på vilka som kommunicerar och deras kontext. I 

dagens samhälle med digital kommunikation, sociala medier och stora informationsflöden är 

det dessutom viktigt att se vad som kommuniceras med (Rosengren, 2000). Faktum är att vi 

ständigt blir kommunicerade till och själva ständigt kommunicerar (Bergström, 2015). 

Genom att våra hjärnor vill samla och strukturera upp våra sinnesintryck är vi ständigt 

mottagliga för vad som kommuniceras runt omkring oss. Vad vi varit med om tidigare, vad vi 

är intresserade av och vilka fördomar vi har påverkar våra tolkningar (Bergström, 2015). Vi 

börjar redan som små att lära oss kommunicera. Rosengren (2000) definierar 

kommunikationen genom åtta olika socialiseringsagenter, till exempel familjen, lärare och 

präster, vilka lär oss att kommunicera kulturellt. En av de åtta agenterna är medier som 

också ständigt kommunicerar kulturella värderingar till oss (Rosengren, 2000).  

Den inflytelserika 

kommunikationsmodellen av Shannon och 

Weavers, ursprungligen från 1948 (Fiske, 

1997, s. 18), anses vara den mest kända 

(Chandler & Munday, 2016b; Fiske, 1997). 

Den finns i flera versioner men bygger på 

fem olika delar i en 

kommunikationsprocess där ett budskap färdas från informationskällan till destinationen. 

Modellen innehåller även en aspekt kring brus som är alla störningar vilka kan påverka att 

meddelandet eller budskapet är annorlunda när det når mottagaren än när det lämnade 

sändaren. Under senare år har också påverkan från mottagaren till sändaren lagts till som 

komplement i form av feedback (Chandler & Munday, 2016b). Processen är vanlig som 

beskrivning av kommunikation i marknadskommunikativa böcker (Mårtensson, 2009; Kotler 

Modell 5.1 
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et al., 2013). Modellen över processen anses vara informationscentrerad snarare än 

meningscentrerad då den inte är tillräckligt komplex för att kunna användas som fullständig 

modell över mänsklig kommunikation (Chandler & Munday, 2016b). Trots att modellen 

kritiserats för att vara för simpel, används den fortfarande inom kommunikationsskolor för 

att beskriva den grundläggande kommunikationsprocessen (Fiske, 1997). Det finns 

kommunikationsmönster som är en slags envägsprocess mellan A och B som syftar till att 

visualisera hur kommunikation sker oavsett om B egentligen aktivt lyssnar (Rosengren, 

2000). Det ska inte förväxlas med en modell över kommunikation som process.  

Kommunikation sker i betydligt mer avancerade sociala mönster 

och koder (Rosengren, 2000; Fiske, 1997) än ovan nämnda 

modell. John Fiskes (1997, s. 14)  modell (5.2) är lika visuellt 

okomplicerad men ger en mer komplex bild över grundläggande 

kommunikation, då den definierar att meddelandet inte bara är 

något som färdas från A till B utan synliggör att det sker en 

ständig samverkan mellan de olika aspekterna inom 

kommunikation. Fiskes modell (1997, s. 14) definierar att om 

meddelandet inte ser likadant ut som när det skickades betyder 

inte det att kommunikationen som sådan skulle vara sämre utan är snarare ett tecken på 

sociala eller kulturella skillnader.  

I Robert T. Craigs överblick över kommunikationsforskning (1999) definieras hur komplext 

kommunikation som begrepp och forskningsfält är. Craig argumenterar för att alla 

kommunikationsmodeller med olika perspektiv är lika motiverade när man pratar om 

kommunikation då det är så pass komplext. Kommunikation är enligt Craig (1999) uppdelat i 

sju olika forskningsinriktningar; retorik, semiotik, fenomenologi, cybernetik, socialpsykologi, 

socialkultur och kritisk inriktning. Semiotiken förknippas med intersubjektivitet och 

begreppen tecken, symbol, ikon, index, mening. Den sociokulturella inriktningen förknippas 

med reproduktion av den sociala ordningen och begrepp som samhälle, struktur, ritual samt 

identitet. Craigs bild av kommunikation som forskningsfält ger ytterligare en bild av 

komplexiteten i kommunikation.  

Semiotiken är ett av de äldsta områdena inom kommunikationsvetenskapen (Craig, 1999; 

Rosengren, 2000). Uttrycket mening, som nämns inom semiotiken (Craig, 1999), syftar på 

vårt samlade perspektiv gentemot något fenomen (Bergström, 2015; Rosengren, 2000). 

Semiotiken hävdar att en text i själva verket kommer till när sändarens budskap nått en 

mottagare som tolkar budskapet baserat på mottagarens erfarenheter, attityder och känslor 

(Bergström, 2015; Fiske, 1997). Mening kan i sin tur delas upp i begreppen konnotation och 

denotation. Denotation är då den faktiska betydelsen (Fiske, 1997; Rosengren, 2000) till 

Modell 5.2 
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exempel en kvinna. För att förstå konnotation går det att jämföra ordet kvinna med ordet 

brud där denotationen är densamma, en människa av kvinnligt kön, men orden har olika 

konnotation. Med andra ord är denotation den bokstavliga eller ursprungliga betydelsen och 

konnotation är den kulturella, symboliska eller överförda betydelsen till ett ord. Att 

kommunicera budskap genom mening på det här sättet är unikt för människan. All 

kommunikation bygger på tecken som ett substitut för att förklara en företeelse (Bergström, 

2015; Rosengren, 2000), därför är det ett grundläggande system för att vi ska kunna se på 

världen med någorlunda samma ögon (Bergström, 2015; Rosengren, 2000). Inom 

semiotiken delas tecknen upp i olika kategorier, bland andra ikoner och symboler. Ikoner 

kallas det när tecknet är närmast exakt likadant som det som det står för. Symboler är när det 

tecknade som är allmänt förknippat med något specifikt (Rosengren, 2000). Med andra ord 

när betydelsen av ett tecken är vedertaget. Det är viktigt att nämna att tecknens betydelser 

varierar beroende på vem som tolkar det. Därför finns det inom semiotiken inget lexikon för 

att finna den rätta betydelsen och tolkningarna är formade av kulturer samt normer. Inom 

semiotiken nämns därför paradigm som beskriver vilka rådande ramar som finns för den 

semiotiska kommunikationen. Att dela eller ha förståelse för den kulturella kontext som ett 

meddelande skapas i är avgörande för att samverkan mellan sändare och mottagare ska ske 

smidigt. I massmedias kommunikation går det därför att anta att den vanligaste tolkningen 

kommer stämma överens med dominerande normer och värderingar i samhället (Fiske, 

1997; Gripsrud, 2011). Men att till viss del bryta mot konventioner och rådande ramar är 

också det som anses vara kreativt eller originellt (Fiske, 1997). Bildtekniken synekdoke låter 

olika vedertagna tolkningar verka med varandra (Bergström, 2015). Tekniken bygger på att 

betraktaren bygger en helhet utifrån att en del kommuniceras. Inom reklam är dock så kallad 

omvänd synekdoke vanligt där istället helheten förs över till en del. Med andra ord hur en 

produkt placeras in i en situation där den får egenskaper tack vare miljön (Bergström, 2015). 

Till exempel hur en bil kan få egenskaper som kraftfull och tålig i en svår terräng. 

Kommunikation kan också anses vara en förutsättning eller rättighet för människans liv 

(Fiske, 1997). För att kunna strukturera och förstå vår omgivning behöver vi ett ständigt 

informationsflöde att navigera utefter. Den ständiga kommunikationen är väsentlig för vår 

relation till vårt sociala sammanhang. Till exempel hur vi ska agera och identifiera oss med 

andra inom kulturella eller sociala grupperingar vi tillhör (Fiske, 1997). Inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen finns flera begrepp om hur mediernas innehåll påverkar 

människor på grund av detta. Ett begrepp som kallas agenda setting theory  innebär 

mediernas makt att påverka vad den allmänna massan ska prata om samt vad som är rätt och 

fel att tycka (Rosengren, 2000). Även kultivationsteorin spelar stor roll då medierna ständigt 

förmedlar och stärker de allmänna värderingarna (Rosengren, 2000). Medie- och 

kommunikationsvetenskapen belyser även den identifikation som sker hos människor i 
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kontakt med medier (Rosengren, 2000). Ett exempel är hur TV-tittande påverkar ungdomars 

självkänsla och i sin tur vilken könsroll de tar sig i samhället. Resultatet är inte 

generaliserande till den grad att det är TV som ligger till grund för könsroller, men visar att 

TV har en stor påverkan i socialiseringen. Unga människor använder massmedier för att 

bygga sin identitet och framhäva intressen eller åsikter (Rosengren, 2000). 
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6. Metod 

Studien är uppdelad i tre delar som tillsammans har byggt den abduktiva ansatsen. 

Delarna beskrivs mer under respektive rubrik; kapitel 7 Analys, kapitel 8 Resultat och 

kapitel 9 Slutdiskussion. I analysen gjordes en induktiv temperaturtagning där vi såg caset 

Volvo Cars utifrån fyra teman hämtade i vårt sample case; samhälle, innovation, 

hållbarhet och kreativitet. Efter analysen jämfördes Volvo Cars kommunicerade värden 

med värdena i Svenska Institutets varumärkesstrategi. Jämförelsen gav empiri att, 

tillsammans med teorierna, begreppsutveckla country-of-origin. Både jämförelsen och 

begreppsutvecklingen presenteras under kapitel 8 Resultat. Slutdiskussionen är studiens 

sista del och är förankrad i studiens syfte, där diskuteras resultatet för att synliggöra hur 

disciplinerna företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskap förhåller sig till 

varandra.  

Det här kapitlet redogör för hur case study använts som studiestruktur samt för hur 

tematiskt funktionell kvalitativ textanalys använts som analysmetod. Vidare beskrivs Volvo 

Cars som case och Svenska Institutet som sample case samt hur urvalet av data har skett. 

Kapitlet avslutas med en metodreflektion.  

 

6.1. Case study 

Den här fallstudien är baserad på John Gerrings (2007) principer för en case study. För att 

särskilja vilken definition av det metodologiska begreppet som används, kommer studien 

vidare att benämna strukturen som case study istället för fallstudie. Case study kan, beroende 

på utformning, användas för studier som är bland andra etnografiska, kvantitativa eller, som 

den här studien, kvalitativa. Metoden har också varit vedertagen inom flera olika 

forskningsdiscipliner som exempelvis företagsekonomi, samhällsvetenskap och 

naturvetenskap (Gerring, 2007). Studiens syfte är att se hur ett forskningsfält kan förhålla sig 

till olika forskningsdiscipliner, vilket har inneburit ett behov av en studiestruktur som är 

anpassningsbar till olika analytiska tillvägagångssätt och olika forskningsdiscipliner.  

Case study är ämnad för studier som undersöker tendenser i utmärkande case, för att sedan 

generalisera resultatet till större kontext. Gerring (2007) exemplifierar det genom hur 

Newton upptäckte gravitationen; han började med att undersöka varför ett äpple föll mot 

marken istället för att leta efter variabler för huruvida gravitation fanns. Andra 

studiestrukturer skiljer sig från case study genom att de först definierar intressanta tendenser 

för att sedan hitta relevanta case att undersöka. Vår studie intresserar sig för sambandet 

mellan Volvo Cars värdeskapande och Svenska Institutets värden, där studien syftar till att 
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synliggöra sambandets relevans i en bredare kontext. Därför har det varit motiverat att 

använda case study som studiestruktur.  

En case study kan i sin tur bestå av två tillvägagångssätt, within-case study eller cross-case 

study. Det förstnämnda är studier som undersöker ett fåtal cases utifrån ett större antal 

variabler och det senare är studier som undersöker flera olika cases utifrån ett litet antal 

variabler. Då forskare reflekterar över vad materialet kan säga i en bredare respektive 

djupare kontext engagerar sig forskaren i de båda tillvägagångssätten. Det två 

tillvägagångssätten ska därför inte ses som motsatser, utan kan verka som komplement till 

varandra (Gerring, 2007; Ahrne & Svensson, 2015). Gerring (2007) menar att det finns fyra 

principer att ta ställning till för att avgöra om within-case study eller cross-case study är mest 

lämplig för studien. Within-case study är mer passande (1) när syftet är att frambringa nya 

antaganden snarare än testa redan existerande antaganden, (2) när validiteten är 

övervägande intern istället för extern, (3) när orsakerna för ett samband är mer intressanta 

än sambandets effekter och (4) när studien syftar till att få djup snarare än bred kunskap om 

sitt/sina case. Även empiriska faktorer, som till exempel om de valda casen är hetero-

/homogena eller vilken data som finns tillgänglig är relevanta för vilken form av case study 

som utförs.  

Genom en avvägning med hjälp av Gerrings (2007) fyra principer har studien genomförts 

som en within-case study. I enlighet med den första principen har studien undersökt ett 

fenomen på ett fundamentalt nytt sätt, då vi studerat hur country-of-origin som begrepp kan 

utvecklas genom ett kommunikationsperspektiv. Studier som syftar till att frambringa nya 

antaganden kan se resultatet som den “första raden av bevis” och det kan därför snarare 

behövas en djupgående studie av ett givet case än övergripande kunskap om många case 

(Gerring, 2007). På grund av att vi har valt att lägga stor vikt vid ett fåtal case påverkas 

studiens interna och externa validitet vilket definierats i den andra avvägningen. Den interna 

validiteten har tillmätts större vikt. Beslutet har baserats på att studiens huvudsakliga syfte 

inte är att testa hur ett givet antagande går att generalisera till många case, utan att 

undersöka sambandet mellan två case. Hur vår studie har gått till och hur trovärdiga våra 

slutsatser är, har varit mer relevant än hur generaliserbart vårt material är över ett större 

antal case. 

Utöver de två tidigare principerna belyser den tredje principen att forskaren väljer att 

antingen studera orsakerna till casens samband eller sambandets effekter. Undersökningar 

av orsakerna till ett samband innebär att se om X påverkar, och därmed kan antas orsaka, Y. 

Case study kan tillåta forskaren att blicka in i sina case för att se hur X och Y interagerar. 

Även om det inte går att observera de underliggande processerna som ger upphov till 

sambandet, går det att bevittna många av sambandets yttre manifestationer (Gerring, 2007). 
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För att kunna anta ett samband mellan studiens två case behöver casen först belysas ur ett 

samvariationsperspektiv (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängenrud, 2009), vilket 

föreliggande studie gör genom att se om casen kommunicerar liknande värden. Vidare 

behöver forskaren också definiera vilket case som påverkar det andra, vilket namnges med 

beroende eller oberoende case. Först efter att samvariationen och casens relation till 

varandra har definierats kan forskaren anta ett samband mellan casen. I undersökningen av 

ett samband får studiens teori en viktig funktion. Teorin fungerar som verktyg för att förklara 

varför det oberoende caset påverkar det beroende caset (Esaiasson et al., 2009). Den 

jämförande delen i studien har alltså syftat till att observera vilka argument som finns för ett 

samband mellan två case. Den begreppsutvecklande delen har syftat till att synliggöra hur 

casen påverkar varandra genom att presentera logiska argument för detta förankrat i 

studiens teori. Gerrings (2007) sista avvägning behandlar huruvida studien behöver en 

extensiv eller intensiv kunskap om dess case. Avvägningen påverkar möjligheten att antingen 

studera få tendenser generaliserat över många case, eller anta mer komplexa tendenser 

förankrat i ett litet antal case (Gerring, 2007). Vår studie har syftat till att ge grundlig 

kunskap om ett fåtal case för att undersöka större fenomen på ett mer detaljerat sätt. 

Vår case study har utgått ifrån två case; Volvo Cars och Svenska Institutet. Svenska Institutet 

har fungerat som ett sample case för att värdena redan är definierade i myndighetens 

varumärkesstrategi. Ett sample case innebär ett case som är en del av analysen men inte 

undersöks i studien. Det är motiverat att använda sig av sample case när syftet med studien 

kräver en jämförelse eller kontrast mellan case, där vår studie baseras på det förstnämnda 

(Gerring, 2007). I enlighet med Olssons (2008) beskrivning av tematisering och Gerrings 

(2007) beskrivning av en jämförande case study har Svenska Institutets värden fungerat som 

underlag för observationerna av Volvo Cars reklamfilm. Värdena som jämförts har utvunnits 

genom olika tillvägagångssätt, där Svenska Institutets värden redan varit explicita i deras 

varumärkesstrategi och Volvo Cars värden har identifierats genom analys av reklamfilmen 

Vintersaga. Case study som studiestruktur har möjliggjort för studien att se värdena i 

Svenska Institutets varumärkesstrategi och värdena från Volvo Cars reklamfilm som 

jämförbara. De praktiska skillnaderna mellan en varumärkesstrategi och en reklamfilm är 

mindre relevant i relation till deras gemensamma kommunikation av svenska värden 

(Gerring, 2007). 

 

6.2. Funktionell kvalitativ textanalys 

Genom en tematisk funktionell kvalitativ textanalys (vidare namngett som funktionell 

textanalys) har vi studerat hur country-of-origin fungerar i Volvo Cars reklamfilm Vintersaga 
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baserat på filmsekvensernas visuella språk och verbala språk. Som tidigare nämnt innebär 

country-of-origin den betydelse som en produkt eller en tjänsts ursprungsland har i 

marknadsföring (Dinnie, 2003). För att synliggöra country-of-origin i ett kommunikativt 

perspektiv har vi studerat vilka värden som Volvo Cars kommunicerar i sin reklamfilm. Den 

funktionella analysen har som syfte att undersöka hur en text fungerar i relation till textens 

syfte samt hur texten stödjer syftet i sitt sammanhang (Hellspong, 2001). Studien har använt 

ordet text i dess bredare bemärkelse där även visuella element anses bära på mening och vara 

läsbara för forskaren på liknande grunder som det skriftliga språket (Chandler & Munday, 

2016c). 

En kvalitativ analys lägger vikt vid en noggrann läsning av textens delar för att synliggöra 

relevant information från texten (Esaiasson et al., 2009). Till skillnad från kvantitativa 

analyser betonar den kvalitativa forskningen att betydelsen av texten inte är samma som 

summan av delarna, då vissa delar i texten kan vara mer betydelsefulla än andra och inte 

synliggörs av en kvantifiering av innehållet (Østbye, Knapskog, Helland & Larsen, 2004). En 

kvalitativ textanalys kräver därför att texten läses igenom flera gånger för att utvinna dess 

dolda, eller latenta, betydelse. Forskaren behöver därför vara aktiv i sin läsning av materialet 

för att inte förbise centrala betydelser. Carvalho (2008) menar till exempel att första 

läsningen av en text, utan tydliga ramar, kan generera ett resultat som är mer 

betydelsebärande då det framhäver det som är mest dominant i empirin. I den första 

observationen av vårt material analyserade vi texten utan specifika riktlinjer vilket skilde sig 

från de resterande observationerna som var grundade i våra teman. Arbetet med vårt 

material började med en transkribering av empirin för att sedan analysera empirin med hjälp 

av ett analysschema. Analysschemat är skapat med hänsyn till att observationerna av 

materialet sker både denotativt och konnotativt (Esaiasson et al., 2009). 

I analysen har vi, förutom den denotativa och konnotativa betydelsen, tagit hänsyn till 

aspekter inom visuell kommunikation som komplement till de kommunicerade budskapen i 

reklamfilmen. Den visuella kommunikationen innefattar aspekter som komposition, 

bildbyggnad och färganalys. Sett till komposition tittade vi på bildernas strukturer i hur 

scenerna är uppbyggda. Till exempel om bilden är behagligt symmetrisk eller om den är 

asymmetrisk och skapar spänning (Bergström, 2015). Främst handlar den asymmetriska 

bilden om att placera motivet till höger eller vänster av bilden istället för att vara låta motivet 

vara i fokus (Bergström, 2015). Komposition handlar också om bilden är en närbild, halvbild 

eller helbild, det vill säga hur nära objektet fotografen befinner sig. En helbild möjliggör för 

mer involvering i miljön kring objektet medan en närbild skapar intimitet mellan betraktaren 

och objektet (Bergström, 2015), det vill säga hur nära motivet fotografen befinner sig 

(Bergström, 2015). Kompositionen är en betydande del i att fånga betraktarens 
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uppmärksamhet, vilket är avgörande för om ett budskap ska nå fram eller inte (Bergström, 

2015). Vidare har även bildbyggnad varit en aspekt i analysen med förståelse för huruvida 

objekten har placerats i förhållande till förgrunden, mellanplanet eller bakgrunden. I 

samband med komposition och bildbyggnation är även färglära aspekt i analysen, till 

exempel upplever människan elementarfärgerna gult, rött, blått, grönt, svart samt vitt som 

rena (Bergström, 2015). Det finns en generell uppfattning om att färger som gult och rött är 

varma. På andra sidan färgspektret finns blått och grönt, som istället upplevs kallare. Blått är 

dessutom en vanlig företagsfärg då den förknippas med värdighet och även rött vanligt då det 

lockar till sig uppmärksamhet (Bergström, 2015). 

Vi har också tagit hänsyn till ljud då det används som komplement till det visuella för att 

förstärka och ena intrycket av en bild. Ljud kan skapa närhet och djup för betraktaren om de 

förstärker det som bilden redan visar. Ljudet kan fungera som en brygga mellan sekvenser 

och förena bilder med varandra. Till de förstärkande ljuden hör ljudeffekter som hjälper till 

att höjer upplevelsen som avsändaren önskar att skapa hos mottagaren (Bergström, 2015). 

Då kvalitativ analys kräver att forskarna tolkar sitt material är det viktigt att ha redskap för 

att strukturera empirin på ett övergripande sätt. Vår analys har därför varit strukturerad i 

enlighet med Olssons (2008) beskrivning av tematisering. Materialet har sorterats in i fyra 

analytiska teman som sammanfattar materialet och har gett oss en överblick över empirin för 

att sedan analysera materialet utifrån dess teman. Olssons process (2008) hjälper forskare 

att strukturera de individuella delarna i en text så att delarna blir del av ett större 

sammanhang. Ofta skapar forskare några grundläggande teman innan analysen, men det är 

viktigt att vara uppmärksam på relevanta tendenser utanför de redan skapade ramarna 

(Olsson, 2008). För att kunna göra en jämförelse mellan variablerna i våra två case skapades 

våra teman i relation till vårt sample case. Genom att skapa teman som var förankrade i vårt 

sample case ger vi en större intern validitet till studien då vi säkerställer att vi studerar 

liknande tendenser inom båda casen (Gerring, 2007).  

 

6.3. Case och urval 

Ett case är ett avgränsat fenomen eller enhet som observerades vid en viss tidpunkt, casen 

syftar till att förklara de fenomen som studien undersöker (Gerring, 2007). Denna studie har 

jämfört två case; Volvo Cars och Svenska Institutet. För att få fram data och vidare empiri ur 

varje case har vi gjort strategiska urval ur materialet.  

Vårt strategiska urval möjliggjorde en generalisering utifrån studiens resultat till en större 

population, vilket även har berört studiens externa validitet (Esaiasson, et al., 2009). Studier 
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som har utgått från case för att generera relevanta variabler, snarare än att ha utgått från 

variabler för att generera relevant case, kan ha svårt att åstadkomma en hög extern validitet. 

Detta är en genomgående kritik mot within-case study som studiemetod (Gerring, 2007), 

men som tidigare förklarat har inte detta heller varit syftet med vår within-case study. Vi har 

använt oss av ett strategiskt urval genom typiska fall för att få fram generaliserbara data från 

casen Volvo Cars och Svenska Institutet. Typiska fall som urvalsmetod innebär att forskaren 

möjliggör en generalisering av sitt material genom att välja fall som inte skiljer sig 

systematiskt från andra fall i datan (Esaiasson, et al., 2009). 

 

6.3.1. Volvo Cars2 

Vi har intresserat oss för Volvo Cars som case av flera skäl, inte minst på grund av att de 

nyligen använt sig av country-of-origin som marknadsföringsstrategi i sin reklamserie “Made 

by Sweden”. Det var i början av 2014 som Volvo Cars lanserade sin första del i 

reklamkampanjen, då med den svenska fotbollsstjärnan Zlatan Ibrahimović (Volvo Car 

Sverige AB, 2014). Den inledande kampanjen följdes året efter av nya reklamfilmer gjorda i 

samarbeten med svenska kändisar som Robyn, Oskar Linnros och Börje Salming (Volvo Car 

Sverige AB, 2014). Kampanjen har sedan dess växt och idag använder Volvo Cars “Made by 

Sweden” som ett övergripande koncept för sin marknadsföring generellt (Volvo Car Sverige 

AB, 2014). I samband med det växande konceptet “Made by Sweden” tog Volvo Cars fram en 

kampanj kallad Vintersaga med fokus på Sverige (Volvo Car Sverige AB, 2014). Filmen och 

kampanjen Vintersaga, som Volvo Cars tog fram tillsammans med reklambyrån Forsman och 

Bodenfors, vann första pris i den svenska reklamtävlingen Guldägget i kategorin film 

(Guldägget, u.å; Volvo Car Sverige AB, 2014). Reklamfilmen har ett fokus på Sverige (Volvo 

Car Sverige AB, 2014; Guldägget, u.å) vilket gör att det är den filmen vi använt oss av i 

studien. Men det finns fler aspekter för varför vi valt Volvo Cars. Bilindustrin anses 

traditionellt vara en bransch där just ursprungslandet har stor betydelse för hur 

konsumenten uppfattar produkten (Kotler & Gertner, 2011). Det gör att Volvo Cars som case 

varit relevant då studien tittat närmare på marknadsföringsstrategin country-of-origin. Volvo 

Cars nämns även i litteratur om strategisk marknadsföring och marknadskommunikation, 

ofta som framgångsrikt case (Bergström, 2015; Kotler et al., 1999; Kotler et al., 2013; 

Mårtensson, 2009; Rosenbaum-Elliott et al., 2015).  

 

                                                        
2 Det här avsnittet är till stor del hämtat från Volvo Cars egenproducerade medier. Faktan är av den 
typen att det inte påverkar studiens validitet negativt. 
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6.3.2. Svenska Institutet 

Sverige som land nämns ofta som exempel i litteratur för sitt framgångsrika varumärke och 

sägs ha banat vägen för andra länder (Dinnie, 2016; Kotler & Gertner, 2011; Rainisto & 

Moilanen, 2008). “Den svenska modellen” har sedan länge varit en förebild för andra länder 

(Lapidus, u.å). Den svenska modellen är ett begrepp för att förklara vissa politiska och 

ekonomiska förändringar som Sverige gjort (Lapidus, u.å). Det främsta är den generella 

svenska välfärden med en arbetsmarknad som regleras utav parter, ett 

socialförsäkringssystem samt andra välfärdstjänster (Lapidus, u.å). Den svenska modellen 

nämns även idag där Sverige är ett land som lyckats anpassa sig till det moderna samhället 

(Andersson & Hilson, 2009). Sverige har till exempel precis som Danmark fått en tydlig 

miljömedveten stämpel (Rainisto & Moilanen, 2008). Sveriges arbete med sitt varumärke 

utgår från en av dess statliga myndigheter, Svenska Institutet. Myndighetens uppgift är att 

sprida information om Sverige i utlandet (Svenska Institutet, u.å) där informationsspridning, 

kompetensutveckling, kultursamarbete och stipendier är Svenska Institutets huvudsakliga 

verktyg (Svenska Institutet, u.å; Svenska Institutet, 2016). De har bland annat tagit fram en 

varumärkesstrategi (Svenska Institutet, 2016a) som är den data som vi kommer att använda 

oss av. I strategin definieras att:  

Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb takt och konkurrensen om 

uppmärksamheten ökar. En stark bild av Sverige i utlandet är viktig för att nå politiska mål, 

främja handel, attrahera investeringar, turister och talanger samt stimulera kulturellt och 

vetenskapligt utbyte /.../Strategin utgår från en idé om att gränsöverskridande samarbete är 

nödvändigt för att hantera framtidens globala utmaningar. (Svenska Institutet, 2016a, s.1) 

 

De övergripande profilområdena, som visas i Svenska Institutets 

modell (Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, 2014, s. 1) till 

vänster är samhälle, innovation, kreativitet och hållbarhet. De 

delas i sin tur ner till fyra kärnvärden; omtänksamhet, öppenhet, 

äkthet och nytänkande. Profilområdena delas i sin tur in i 

underliggande värden, vilka är relevanta för den här studien. 

Samhälle har ett öppet tolerant samhälle, statsfinansiellt 

reformarbete, frihet och säkerhet på nätet, jämställdhet, utvecklad 

välfärd, social trygghet samt avregleringar som underliggande värden (Nämnden för 

Sverigefrämjande i utlandet, 2014). Innovation har life science, miljöteknik, IT/telekom, 

samhällsinnovation, världsledande innovationer inom fordonsindustri och gruvnäring. 

Kreativitet har kreatörer och entreprenörskap, mode och design, film, litteratur och musik, 

scenkonst, dataspel, gastronomi samt marknadskommunikation. Slutligen har hållbarhet, 

Modell 6.1 
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förnybar energi, gröna byggnader, avfallshantering, luft- och avloppsrening, människan och 

naturen, allemansrätten, hållbara drivmedel samt batteridrivna transporter. Det är de fyra 

profilområdena som varit tematiseringen för den här studien. Flera av de underliggande 

värdena är abstrakta och kräver en definition för den här studien. Till exempel öppet tolerant 

samhälle definieras här av ett samhälle där politiska, religiösa eller etniska tillhörigheter är 

accepterade oavsett dess dominans. Jämställdhet definieras av att kvinnor och män ska ha 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter (Forsberg & Sundgren Grinups, u.å.). 

Utvecklad välfärd innebär ett modernt och bra tillstånd både sett till materiella aspekter samt 

trygghetsmässigt (Välfärd, u.å.). Social trygghet är definierat som avsaknad av hot eller oro i 

människan leverne i det sociala samhället (Trygg, u.å.). Innovation definieras som när en ny 

idé eller tillvägagångssätt etableras i samhället (Innovation, u.å.).  

 

6.4. Metodreflektion 

Studien har, som tidigare nämnts, varit en kvalitativ studie. Det innebär att dess syfte har 

varit att begripa och förstå vad materialet säger i förhållande till studiens frågeställning 

genom en tolkning av materialet (Esaiasson et al., 2009). Att tolka materialet är en självklar 

del av kvalitativ forskning och innebär att forskaren utgör sitt egna verktyg för att analysera 

studiens material (Ahrne & Svensson, 2015). Då vi som forskare båda är uppvuxna i Sverige 

har vi haft en förförståelse för vilka svenska värden som finns och är dominerande i vårt 

samhälle. Det kan ha påverkat både vilka värden och budskap som har observerats men också 

vilka värden som har förbisetts. Diskussionen kring hur objektiva tolkningar egentligen kan 

vara inom kvalitativ forskning är inte begränsad till vår studie utan är en pågående 

diskussion för all kvalitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2015). Då forskarens tolkning är 

baserad på studiens frågeställningar, bakgrund och teoretiska ramverk, är det tolkningar som 

går att utvinna baserat på studiens nuvarande material samt utformning.  

Vi har också reflekterat över studiens generaliseringsmöjligheter. Då studien har varit en 

within-case study har dess huvudsakliga syfte inte varit att skapa generaliserbart material 

(Gerring, 2007). Syftet har varit att generera nya hypoteser kring marknadskommunikation 

snarare än att testa redan existerande hypoteser. Det får också konsekvensen att studien har 

en djup kunskap om ett fåtal case istället för att ha stora generaliseringsmöjligheter (Gerring, 

2007). Men genom att vi valt att basera studien på case som ansetts vara typiska för ett givet 

fenomen har vi mött de försvårande omständigheterna. Det har gjort att möjligheterna att 

reflektera över studiens resultat ur ett bredare och generaliserande perspektiv ökat 

(Esaiasson et al., 2009; Gerring, 2007). Både Volvo Cars och Svenska Institutet har i 

litteraturen omnämns som typiska exempel för deras respektive syften; Volvo Cars har länge 
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arbetat med svenska värden i sin marknadsföring (Wickelgren, 2010; Volvo Cars, 2015; The 

History Channel, u.å) och Sverige har varit i framkant med dess varumärkesbyggande som nu 

definieras av Svenska Institutet (Dinnie, 2016; Kotler & Gertner, 2011; Rainisto & Moilanen, 

2008).  
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7. Analys 

Studiens analys besvarar den första frågeställningen; Hur fungerar värdeskapandet i 

Volvo Cars reklamfilm Vintersaga? För att kunna definiera hur värdeskapandet fungerat 

fokuserar analysen på vilka underliggande värden som blivit meningsbärande i relation till 

dess värde. Analysen har varit en viktig grund för att kunna argumentera för en 

begreppsutveckling av country-of-origin.  

 

7.1. Samhälle 

I reklamfilmen kommunicerades värdet samhälle genom de underliggande värdena 

jämställdhet, mångfald, öppenhet, social trygghet och fungerande samhällsstruktur. Flera av 

de underliggande värdena har aspekter som liknar varandra vilket gjorde att de ett flertal 

gånger kommunicerades i samma sekvenser. Till exempel kunde jämställdhet och mångfald 

ses som bestyrkanden på en öppenhet i samhället generellt.  

Det underliggande värdet mångfald kommunicerades genom en variation av vad människor 

gjorde. Det fanns en bred variation bland de medverkande personerna sett till aspekter som 

kön, hudfärg och ålder. Här nedan följer tre exempel; i bild (7.1.1) ser vi ett barn med ljus hy 

titta ut genom ett fönster i en bil, i bild (7.1.2) ser vi en vuxen man med mörkare hy 

promenera på en strand och i bild (7.1.3) ser vi en kvinna sitta på förarsätet i en bil. Tre bilder 

som vid en denotativ anblick inte är anmärkningsvärda isolerade från varandra. Men 

tillsammans visade de en mångfald av människor. Män och kvinnor, gamla och unga samt 

människor med olika hudfärg medverkade i filmen. Genom samma sekvenser kommuniceras 

också jämställdhet då de olika personerna representerades i olika händelser; en kvinna satt i 

en bil och en man som gick på en strand. I sammanhanget av varandra skapades ett 

konnotativt budskap av både mångfald och jämställdhet då bred det fanns en variation av hur 

människor såg ut och på vilket sätt de var delaktiga.  

Mångfald kommunicerades också genom att personerna i filmen framställdes på olika sätt, 

nedan syns två exempel. I bild (7.1.4) är människan liten och naturen stor vilket skapade en 

påtaglig kontrast mellan människa och miljö. Då enbart personens svarta konturer syntes i 

Bild 7.1.1 Bild 7.1.2 Bild 7.1.3 
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ett dominerande vitt 

snölandskap förstärktes bilden 

av människan som liten. 

Kontraster på det här sättet är 

vanliga inom bildkomposition 

för att bilden ska utstråla 

dynamik och dramatik. Bilden skapade även en kontrast mellan objekt som är nära eller i 

fjärran, där åskådaren instinktivt uppskattar en konflikt mellan personen i fjärran och den 

omringande naturen (Bergström, 2015). I bild (7.1.5) ser vi en person lutad mot fönstret i en 

bil. I sekvensen fick vi istället en närbild av personen, vilket är en teknik för att skapa 

intimitet (Bergström, 2015). Istället för natur som kontext befann sig personen i någon form 

av civilisation då ljuskällor speglas i rutan. Bilden hade inte, i jämförelse med bild (7.1.4), 

starka kontraster vilket istället skapade ett lugn. Bilderna ovan är ett exempel på differenser i 

miljöer som förekom i reklamfilmen. I andra sekvenser filmades människor på en 

fotbollsplan, vid en fyr och i klubbmiljö. Det var den samlade konnotationen av sekvenserna 

som bidrog till kommunicerandet av mångfald.  

Sätten som jämställdhet och mångfald kommuniserades på är ett vanligt förekommande för 

att skapa en gemenskap hos betraktarna. I en förlängning innebär det att reklamfilmen 

bidrar till att de kan känna igen sig i olika människor som är representerade. Medier skapar 

på det sättet föreställda gemenskaper och kan skapa starka känslor av samhörighet hos 

mottagaren (Gripsrud, 2011). Genom att, i reklamfilmen, låta många olika typer av 

människor medverka har därmed också många människor chans att känna gemenskap med 

någon. De underliggande värdena jämställdhet och mångfald bidrog därför också till 

kommunikationen av det underliggande värdet öppenhet.   

Reklamfilmen kommunicerade även det underliggande värdet 

social trygghet. Det kommunicerades exempelvis genom två 

sekvenser med barn i trygga kontexter. En sekvens visade ett 

barn som satt i en åkande bil, se (7.1.1) Samtidigt hördes 

textraden “gränsstationen i Torneå” i musiken som spelades 

till. Förutom att barnet denotativt signalerade ett neutralt barn 

förstärker musiken budskapet. Den konnotativa betydelsen blev öppna gränser och en social 

trygghet då Sverige presenterades som ett land där barn tryggt kunde ta sig över 

landsgränser. Den andra sekvensen var när ett barn satt i en båt på ett öppet hav, där havet 

associerades med en osäker plats vilket förstärktes i reklamfilmen genom ett mörkt färgtema, 

vågor och ljudande vind. Barnet såg avslappnat ut och hade en flytväst på sig. Trots den 

osäkra omgivningen såg inte barnet ut att vara osäkert eller oroligt. Att barnet hade flytväst 

Bild 7.1.4 Bild 7.1.5 

Bild 7.1.1 
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och ett stillsamt ansiktsuttryck skapade ett budskap av social trygghet. Det är ett exempel på 

hur bildtekniken omvänd synekdoke använts för att styra åskådarens konnotationer genom 

att ett objekt placeras in i en kontextualiserande miljö. Omvänd synekdoke är vanligt inom 

reklam för att låta en miljö eller en helhet bidra till uppfattningen om en produkt (Bergström, 

2015).   

Förutom underliggande värden associerade till Sveriges värderingar skapades också 

underliggande värden om Sveriges fungerande samhällsstruktur. I flera sekvenser visades 

långa vägar som snirklade sig genom snötäckta landskap. I de sekvenserna syntes en bil som 

körde i hög hastighet på vägarna. Det denotativa budskapet var tydligt; en bil som körde på 

en väg i ett snölandskap. Landskapet bestod av svår terräng som fjäll och obebyggd mark. Det 

konnotativa budskapet var en bil som gick stadigt i hög hastighet trots att vägen var snötäckt 

och terrängen relativt svår. Genom det skapades ett budskap av trygghet och stabilitet trots 

bilens förutsättningar. Förutom att sekvensen synliggjorde bilens kvalitéer som trygg och 

stabil, kommunicerades också ett budskap av den svenska infrastrukturen; att vägen var 

tillräckligt välbyggd för att bilen skulle kunna gå stadigt i en hög hastighet. Då 

infrastrukturen fungerar även i svår terräng kommunicerades det underliggande värdet, en 

fungerande samhällsstruktur. Det hängde samman med att bilen har fungerande 

konstruktion oavsett om väglaget är bra eller dåligt.  

Genom sekvenser med människor i olika situationer, infrastruktur och stadslandskap 

kommunicerade reklamfilmen värden av det svenska samhället. Meningsskapandet av värdet 

samhället fick en bred betydelse där både jämställdhet, mångfald, öppenhet, social trygghet 

och en fungerande samhällsstruktur kommuniceras. Reklamfilmen kommunicerade ett grått, 

stillsamt samhälle med extrema väderförhållanden som hårda vindar eller tomma 

fjällandskap. Men trots en utsatthet så stod människan stark i naturen. 

 

7.2. Innovation 

Innovation är ett abstrakt begrepp för när en ny idé eller 

tillvägagångssätt etableras i samhället (Innovation, u.å.). Det 

är därför besläktat med kreativitet som definieras av att 

konstruera nya uttryck på nya och oväntade sätt (Bergström, 

2015). I meningsskapandet av värdet innovation var det främst 

bilen i relation till dess kontext i fokus, därmed syntes också 

bildtekniken omvänd synekdoke tydligast här. Omvänd synekdoke är tekniken där en 

produkt, i betraktarens tolkningar, får egenskaper på grund av den miljön den har placerats i 

(Bergström, 2015). Reklamfilmen kommunicerade sällan specifika egenskaper hos bilen utan 

Bild 7.2.1 
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satte den i relation till miljöer och människor. Produktens egenskaper skapas på grund av 

dess kontext. Tekniken är vanlig inom reklam och har använts av Volvo Cars i tidigare 

reklamer för att framhäva bilens egenskaper (Bergström, 2015). Bilen syntes ofta åka på 

snötäckta vägar, vägar bland fjäll eller oupplysta vägar i mörka nätter. Filmen förmedlade en 

känsla av att bilen var byggd för att klara av extrema förhållanden. Som tidigare nämnt under 

avsnitt 7.1 Samhälle, porträtterades bilen ofta i hög hastighet på slingriga vägar. Dimma, 

mörker eller andra väderförhållanden verkade inte påverka bilens säkerhet eller trygghet på 

vägen (se bild 7.2.1). Det skapades därigenom ett konnotativt budskap av att bilen var tålig. 

Bilen blev utmanad av vädret och klarade utmaningen. Konnotationen blev en framgångsrikt 

byggd bil som klarar hårt klimat. Det underbyggde i förlängningen kommunicerandet av 

värdet innovation på grund av bilen och dess sammanhang.  

En tydlig kontrast som var genomgående var bilder på både orörd natur och pulserande 

stadsliv. I en sekvens syntes bilen i bakgrunden med dansande människor i förgrunden. I 

nästa sekvens som bilen var med i åkte den genom ett obebyggt kustlandskap. Det är också 

ett tecken på omvänd synekdoke där bilen dessutom är anpassad för ett stadsliv. Det 

förstärktes av den glansiga svarta lacken då färgen svart generellt sätt förknippas med 

elegans (Bergström, 2015). Kontexterna skapade en känsla av mångsidighet som förstärker 

bilens innovationer. Bilen var både en exklusiv stadsbil och en bil som klarar hårda miljöer. 

Förutom bilens kraftfullhet fanns det sekvenser i filmen som visade detaljarbete. I en del av 

filmen visades närbilder på ett fruset glas (bild 7.2.2), en hand som rörde vid damm i luften 

(bild 7.2.3) och sedan en närbild på bilens glänsande huv (bild 7.2.4). Även om den 

denotativa betydelsen inte visade en specifik detalj av bilen så bidrog sammanhanget, till en 

konnotativ betydelse av att bilens detaljarbete. Det blev en intimitet genom detta sätt att 

använda närbilder (Bergström, 2015). Närbilden fick i det här sammanhanget en berättande 

roll för att filmsekvensen har tagit hänsyn till bilens detaljer.  

 

7.3. Hållbarhet 

Hållbarhet var, tillsammans med värdet samhälle, mest framträdande i reklamfilmens 

kommunikation. Genom upprepade sekvenser med människor eller bilar i natur skapade 

Bild 7.2.2 Bild 7.2.3 Bild 7.2.4 
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filmen en koppling mellan Sverige och naturen. Naturen var många gånger dominant i 

relation till andra motiv i bilden. Det fanns också underliggande värden som människan och 

naturen samt hållbara drivmedel som kommunicerades i reklamfilmen. Människan och 

naturen var i harmoni med varandra. Samtidigt framställdes bilen som naturvänlig. 

I en sekvens var det en tom bil 

som stod med en öppen bildörr 

mot havet (bild 7.3.1). Bilen stod 

lämnad på stranden men var 

samtidigt en naturlig del i scenen, 

som att bilen hade blivit ett med 

naturen. Precis som tidigare nämnt är det vanligt inom reklamfilm att använda den här typen 

av bildkomponering för att låta kontexter applicera egenskaper på produkter (Bergström, 

2015). Här är ett exempel på hur bilen gjordes till en del av naturen. Det fanns inga lampor 

som lyste upp bilen utan den var mörk och endast konturerna syntes. Tekniken att göra 

förgrunden närmast svart styr ögat till att fokusera på det som istället syns i djupet 

(Bergström, 2015), i det här fallet stranden, vågorna och naturen genom bilens öppna dörr. 

Bilens passiva placering i bilden gjorde att den konnotativa tolkningen drogs åt att bilen inte 

störde. Bilen blev ett med naturen och budskapen som kontexten förmedlade är värdet 

hållbarhet. Sekvensen konnoterade också att Volvo var kontakten med naturen, att bilen 

möjliggjorde för människan att få ta del av en annars otillgänglig terräng. I en annan sekvens 

(bild. 7.3.2) kommunicerades samma budskap där en människan var ett med naturen: en 

person i gul regnrock stod på ett högt och blåsigt berg. Personen var liten och naturen var 

framträdande. Det utmålade människan som en liten varelse i det stora landskapet. Naturen 

kommunicerades inte som skadlig för människorna trots att de var utlämnade till dess 

makter som vind, kyla och vatten. Kontraster är ett bildstrategiskt sätt att skapa dynamik och 

dramatik i bilden (Bergström, 2015).  

Betraktarens uppmärksamhet dras generellt till dominanta 

element i bilder (Bergström, 2015). I reklamfilmen var naturen 

ofta det mest framträdande elementet vilket befäste relationen 

mellan bilen och naturen. Ett exempel på det är en sekvens 

(bild 7.3.3) som först visade trädtoppar och sedan en bil som 

kom körde ut från dem, mot ett öppet landskap. Naturen var i 

både förgrunden och bakgrunden, bilen var placerad i bildens mitt. Att sätta ett stort element 

i förgrunden sätter allt annat i bilden i en relation till det framträdande elementet 

(Bergström, 2015).  

Bild 7.3.1 Bild 7.3.2 

Bild 7.3.3 
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Vidare var sekvenserna i en stadsmiljö få i relation till sekvenserna i obebyggda landskap. De 

tillfällen när filmen illustrerade en stadsmiljö var det i relation till människor. Det fanns inga 

explicita sekvenser där en bil åkte på vägar i en stadsliknande miljö. Stadsmiljöerna bestod av 

närbilder vilket skapar en intimitet samtidigt som helbilder istället ger möjlighet att se 

miljöer (Bergström, 2015). Reklamfilmen innehöll inga helbilder i stadsmiljö utan fanns bara 

då bilen var placerad i naturen. Det kan ses som ett aktivt val av producenten att låta naturen 

omfamna bilen för att förminska dess negativa påverkan på miljön generellt. Den omvända 

synekdoke-tekniken gjorde att bilen förknippades med naturen och på så sätt distanserades 

från en urban miljö, trots att bilen är inte är skapad i naturen associerades bilen ändå med en 

miljövänlig kontext. Det konnoterade också att Sverige har mycket mer natur än urbana 

miljöer och att människan längtar ut i naturen. Som tidigare nämnt placerades då Volvo in 

som parten som möjliggjorde mötet mellan människa och natur.   

Det fanns tydliga färgval i filmen som även de bidrog till kommunikationen av hållbarhet mer 

generellt. Till exempel användes ofta de naturliga elementarfärgerna blått, vitt och grönt 

(Bergström, 2015). Färgerna finns naturligt i naturen och genom att placera en svart bil i 

dessa miljöer tycktes den enkelt smälta in. En röd bil, där färgen signalerar uppmärksamhet 

(Bergström, 2015) hade, som motsats, inte uppfattats som lika naturlig i sin miljö. Det hade 

då eventuellt konnoterat att bilen inte är lika naturlig och miljövänlig. Att de däremot 

använde svart, som reflekterar minst ljus (Bergström, 2015), gör att bilen istället enklare blev 

en del av naturen eftersom den då inte lockade till sig lika mycket uppmärksamhet.  

Bilen var i ständig rörelse i reklamfilmen som genomsyrades av sekvenser där bilen åkte både 

ut och in i bild. Bilen uppfattades som tillfällig i relation till naturen som var stilla och 

konstant. Bilen hade ingen inverkan på naturen som var orörd oavsett om bilen var en del av 

sekvensen eller inte. Energin som frigörs i bilens körning tycktes inte störa naturen utan blev, 

precis som vinden och vågorna, en naturlig energi. Det konnoterade i sin tur ett budskap om 

att Volvo ska förknippas med det underliggande värdet hållbara drivmedel. Det 

underbyggdes dessutom av det faktumet att en majoritet av reklamens sekvenser fokuserade 

på naturen snarare än bilen. Den orörda naturen som både bilen och människan var en del av 

förstärkte värdet av att de var i harmoni med naturen. Bilen och människan framställdes inte 

som skadlig för naturen utan skapade ett värde av hållbarhet där bilen både var skapad i 

naturen och var en del av den.  

 

7.4. Kreativitet 

Kreativitet var det svåraste värdet att definiera i reklamfilmen då det inte kommunicerades 

på samma sätt som de andra tematiserade värdena. Reklamfilmen kommunicerade 
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kreativitet i två aspekter; dels genom att det figurerade kändisar och dels genom den visuella 

kommunikationen. 

Vid flera tillfällen var personerna i filmen kända offentliga personer, till exempel 

musikartisten Timbuktu, hockeyspelaren Börje Salming och modedesignern Carin Rodebjer. 

Personerna presenterades inte med namn eller i miljöer relaterade till deras professionella 

kontext. Till exempel när musikern Timbuktu var med i filmen promenerade han över en 

strand och en bro utan några visuella symboler för musik eller musikalitet. Visuella symboler 

kan användas för att leda betraktarens tolkningar till en önskad förståelse för bilden 

(Bergström, 2015). Hade inte tittaren förkunskap om Timbuktu som artist, och kunde koppla 

hans utseende till hans musikaliska karriär, uppfattades han som en anonym person. Att 

Volvo Cars valde att ha med kreatörer i filmen bidrog till värdet av Sverige som ett kreativt 

land. Däremot hade inte effekten blivit densamma om tittaren saknar förkunskap om de 

kreatörer som figurerar i filmen. 

Det var under kreativitet som de flesta visuella elementen framträdde som meningsskapare. 

Ur ett fotografiskt perspektiv använde filmskaparna ofta fågelperspektiv. Det skapade stora 

miljöbilder med långa avstånd som gjorde att naturen fick ta plats i bilderna. Bilderna hade 

ofta ett djup där det det till exempel syntes berg eller hav i bakgrunden av bilden. Filmen 

hade även mycket kontraster i sin placering av objekt. Ett exempel var människan i gul 

regnjacka på en klippavsats och framstod därmed som liten i relation till ett större landskap. 

Kontrasteringen som skapades i bilden är en teknik för att skapa spänning (Bergström, 

2015). Att bilden även var asymmetrisk förstärkte känslan av spänning. Bilderna (7.4.1) och  

(7.4.2.) var ett exempel på denna typ av bildspråk med kontrast i bilden, en 

kompositionsteknik som genomsyrade hela reklamfilmen. Att också dela in bilderna i 

asymmetriska områden är en vanlig teknik för att göra bilder behagliga att titta på. 

Asymmetrin ska gärna följa mönster av tre för att skapa en behaglig dynamik (Bergström, 

2015). Här nedan följer två exempel på hur detta såg ut i reklamfilmen. I bild (7.4.3) täcker 

himlen två tredjedelar av bilden. I bild (7.4.2) var klippavsatsen placerad i två tredjedelar av 

bilden med klippavsatsens kant är mer åt vänster än åt mitten.  

Filmen genomsyrades av att naturen placerats som tongivande element vilket lockade 

uppmärksamheten hos betraktaren. Det var bilder på klippor, vägar, skogar och hav där 

Bild 7.4.1

 

Bild 7.4.2 Bild 7.4.3 
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bilderna skapades med kontraster i både bildkomponering samt filmvinklar. När bilen var i 

fokus var det snarare närbilder på dess detaljer. Bilen som produkt och dess faktiska 

funktioner fick en mindre central roll. Det skapade en känsla av filmen som konstnärlig och 

kreativ snarare än informativ eller säljande vilket bidrog till värdet kreativitet.  

  



34 
 

8. Resultat 

Studiens resultat diskuterar den andra och tredje frågeställningen; Hur stämmer Volvo 

Cars värdeskapande överens med Svenska Institutets officiella varumärkesstrategi? och 

hur kan country-of-origin som begrepp utvecklas genom ett kommunikationsperspektiv? 

Resultatet presenterar först den jämförelse som vi gjort mellan Volvo Cars värden och de 

värden som Svenska Institutet presenterar i sin varumärkesstrategi. Med grund i studiens 

teoretiska ramverk kring kommunikation samt empirin som analysen resulterat i har vi 

sedan begreppsutvecklat country-of-origin. Begreppsutvecklingen kommer sedan att 

diskuteras ur ett större perspektiv under kapitel 9 Slutdiskussion. 

 

8.1. Jämförande av värden 

Studien har undersökt vilka värden som Volvo Cars och Svenska Institutet har kommunicerat 

om Sverige. Genom fyra övergripande värden; samhälle, innovation, hållbarhet och 

kreativitet har studien definierat flera underliggande värden som har jämförts mellan casen. 

Likheterna mellan Volvo Cars värden och Svenska Institutets värden finns både i relation till 

de övergripande värdena och dess underliggande värden. 

 

8.1.1. Samhälle 

Svenska Institutets underliggande värden; ett öppet tolerant samhälle, statsfinansiellt 

reformarbete, frihet och säkerhet på nätet, jämställdhet, utvecklad välfärd samt social 

trygghet samt avregleringar, ger en bred bild av Sverige (Svenska Institutet, u.å.). Genom 

underliggande värden som statsfinansiellt reformarbete och avregleringar lyfter Svenska 

Institutet perspektiv kring den svenska samhällsstrukturen. Samtidigt framhäver de också 

Sverige som ett öppet och tolerant samhälle vilket skapar en bild av Sveriges värderingar. 

Volvo Cars fokuserar främst på Sveriges värderingar genom underliggande värden som 

jämställdhet, mångfald, öppenhet och social trygghet. Liksom Svenska Institutet lyfter Volvo 

Cars även en aspekt kring Sveriges fungerande samhällsstruktur. 

Likheterna mellan de två casen var främst i relation till Sveriges värderingar där alla 

underliggande värden som Volvo Cars kommunicerade fanns representerade i Svenska 

Institutets varumärkesstrategi. Mångfald är det enda ordet som inte explicit nämns i 

varumärkesstrategin men tangerar till Svenska Institutets värde kring ett öppet tolerant 

samhälle. Öppenhet, jämställdhet, och social trygghet är underliggande värden som både 

Volvo Cars och Svenska Institutet kommunicerade. Volvo Cars kommunicerade social 
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trygghet genom sekvenser där barn figurerade. Till exempel en sekvens med ett barn som 

kunde ta sig över gränsstationer, en annan sekvens visade ett barn i en fiskebåt där barnet 

var väl påklätt och bar flytväst. Barnet var omhändertaget och satt tryggt i båten trots att 

vädret omkring barnet var ruggigt. Volvo Cars lägger fokus på social trygghet i relation till 

barn och människor, Svenska Institutet kommunicerar det i samband med fungerande 

samhällsstruktur och social trygghet vilket ger en mer samhällsstrukturell mening till ordet. 

Svenska Institutet hade generellt en mer övergripande kommunikation om Sverige men de 

båda casen kommunicerade en fungerande samhällsstruktur. Sverige har sedan tidigare varit 

känt för “Den svenska modellen” som visade vägen för det moderna trygga samhället. Sedan 

dess har Sverige haft en fortsatt roll som förebild för ett samhälle som klarat sig bra i att 

anpassa sig till det nya (Andersson & Hilson, 2009). Svenska Institutet hade definierat värdet 

samhället med det underliggande värdet välfärd (Svenska Institutet, u.å.), vilket kan ses som 

en fortsättning på den traditionen. I Volvo Cars reklamfilm skapades betydelsen om 

samhällsstrukturen genom bilar som körde fort på vägar i fjällen. Det signalerade att Sverige 

hade en tillräckligt god infrastruktur för att till och med vägarna i fjällen var säkra. Alla 

underliggande värden som Volvo Cars kommunicerade om det svenska samhället 

kommunicerade också Svenska Institutet. 

Vidare var även statsfinansiellt reformarbete, frihet och säkerhet på nätet samt avregleringar 

värdeskapande aspekter i Svenska Institutets varumärkesstrategi som inte kommunicerades i 

Volvo Cars reklamfilm. Dock syftar inte studien till att jämföra alla aspekter som Volvo Cars 

och Svenska Institutet kommunicerar. De värdefulla aspekterna får företräde framför 

variabler som inte har varit relevanta för studiens syfte (Østbye et al., 2004). De mest 

relevanta värdena är alltså de som Svenska Institutet delar med Volvo Cars. 

 

8.1.2. Innovation 

Innovation var likt samhälle ett värde som delades av båda casen. Volvo Cars 

kommunicerade innovation i relation till välbyggda bilar och fokus på detaljarbete. Svenska 

Institutet hade en bredare meningsbyggnad med aspekter som life science, miljöteknik, 

IT/telekom, samhällsinnovation, världsledande innovationer inom fordonsindustri och 

gruvnäring.  

Likheterna mellan Volvo Cars värden och Svenska Institutets värden är inte lika explicita då 

de inte delar direkta underliggande värden. Men Svenska Institutets underliggande värde 

“världsledande innovationer inom fordonsindustrin” talar för att Volvo Cars som företag 

verkar som representanter för varumärket Sverige. Sedan Saab försvagats på marknaden står 

Volvo Cars till stor del som ensamma ambassadörer för den svenska fordonsindustrin 
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(Fröberg, 2010). Volvo Cars två underliggande värden välbyggda bilar och detaljarbete kan 

ses kommunicera samma budskap som Svenska Institutet gör genom “världsledande 

innovationer inom fordonsindustrin”. 

Volvo Cars kommunicerar innovation i relation till sina bilar genom att de visade bilens 

egenskaper i förhållande till naturen, även kallat synekdoke. Reklamfilmen skapade en bild 

av innovation dels genom bilen egenskaper som välbyggd och tålig men dessutom genom ett 

fokus på bilens detaljer. Samtidigt placeras bilen även in i ett pulserande stadsliv. 

Variationerna i miljöerna konnoterar en mångsidighet som signalerar en modern innovativ 

bil. Pulsen och stadslivet konnoterar modernitet och exklusivitet. Volvo Cars bilar är 

porträtterade i relation till Sveriges landskap och associerar de genom utmaningar av det 

svenska landskapet. Att använda sig av country-of-origin skapade därför en känsla av 

innovation som var kopplad till just Sverige som land.  

Svenska Institutet definierade likt Volvo Cars inte innovation i relation till direkta exempel 

utan i kontexter som de vill vara innovativa inom. Svenska Institutet definierade exempelvis 

life science och samhällsinnovationer vilka är övergripande områden att vara innovativ inom. 

Sambandet mellan de två casen går därför inte att definera genom underliggande värden som 

Volvo Cars “välbyggd” eller “detaljrik”. Faktumet att Svenska Institutet har definierat 

“världsledande innovationer inom fordonsindustri” visar istället på det direkta sambandet 

mellan Volvo Cars och Svenska Institutet. 

 

8.1.3. Hållbarhet 

Svenska Insitutets presenterar värdet hållbarhet i relation till förnybar energi, gröna 

byggnader, avfallshantering, luft- och avloppsrening, människan och naturen, 

allemansrätten, hållbara drivmedel och batteridrivna transporter. De underliggande värdena 

som kommunicerades av Volvo Cars var människan i naturen och hållbara drivmedel. Likt 

föregående jämförelser hade Svenska Institutet en övergripande samhällsbeskrivning med 

ord som luft- och avloppsrening samt avfallshantering, vilka kan antas inte vara relevanta för 

Volvo Cars att kommunicera. 

De båda casen kommunicerade hållbara drivmedel. Volvo Cars kommunicerade det genom 

att placera bilen i svenska landskap utan att synliggöra att bilen haft någon påverkan på 

miljön genom till exempel avgaser. Bilen tycktes inte skada naturen utan porträtteras snarare 

som en del av den. Hur bilen var i rörelse i en konstant natur där bilen tycks komma och gå 

utan att lämna några avtryck. Även om inte Volvo Cars direkt kommunicerar vilka drivmedel 

som bilen går på, så skapar kopplingen mellan naturen och bilen ett budskap av att bilen inte 

är skadlig för naturen. Genom att Svenska Institutet väljer att definiera värden som förnybar 
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energi och gröna byggnader skapar de också värdet hållbarhet i relation till en bredare 

förståelse för ett samhälle som inte är skadligt för naturen, utan skapas i samverkan med 

den. Samma meningsskapande av att vara en del av naturen skapade de båda casen genom 

det underliggande värdet människan i naturen. I reklamfilmen fungerade värdeskapandet 

genom att människorna ofta var utlämnade till vädrets makter. Människorna verkade inte 

besvärade av vädrets makter utan verkade vara i harmoni med naturen. Både Volvo Cars och 

Svenska Institutet kommunicerade ett land som tog hänsyn till naturen. 

Det fanns också paralleller till Svenska Institutets mening allemansrätten i Volvo Cars 

reklamfilm, då människorna ofta porträtteras som ett med naturen. Naturen var ständigt 

tillgänglig på olika platser i olika situationer. Det fanns även kopplingar då reklamfilmen till 

stor del bestod av obebyggda landskap vilket signalerade att det fortfarande finns natur som 

inte ägdes av någon, utan var tillgängligt att besöka för alla. Värdet allemansrätten 

kommunicerades inte explicit av Volvo Cars men reklamfilmens meningsskapande av 

människan i naturen tangerade en liknande betydelse.  

Sambandet mellan Volvo Cars och Svenska Institutet blev synliggjort genom de båda casens 

koppling till natur, tillgänglighet samt hur samhället fungerar i harmoni med miljön. 

Hållbarhet blev ett betydande värde i de båda casen. 

 

8.1.4. Kreativitet 

Kreativitet var det värde som visade minst explicita kopplingar mellan de två casen, men 

trots att meningsskapandet av värdet skiljer sig mellan casen så kommunicerade båda 

kreativitet. Svenska Institutet definierade kreativitet genom aspekterna kreatörer och 

entreprenörskap, mode och design, film, litteratur och musik, scenkonst, dataspel, 

gastronomi samt marknadskommunikation. Volvo Cars kommunicerade värdet genom att 

det figurerade kreatörer i filmen och att filmen hade många kreativa visuella bildtekniker. 

Den visuella kommunikationen som var mest framträdande under temat kreativitet stämmer 

väl överens med Svenska Institutets underliggande värde film. Reklamfilmen visar på tydliga 

kreativa drag i utformningen av filmen som medium. Till exempel fanns det en 

konstnärlighet i bildspråket som använde olika kontraster och bilddjup.  

I reklamfilmen syntes flera kreatörer i korta delar av filmen som kunde antas vara bärare av 

vissa liknande värden som Svenska Institutet kommunicerade, som mode och design, film 

och musik. Till exempel är Carin Rodebjer, som medverkade i reklamfilmen, en 

modedesigner som kunde burit betydelser av mode och design. Men hon porträtterades inte 

som meningsbärande av mode som underliggande värde. Hennes roll går att likställas med 
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en statist då hennes yrkesverksamhet inte framgår. Samma gällde artisten Timbuktu som 

figurerade i filmen, men utan fokus på att han kunde ha varit en musikartist. Reklamfilmen 

kommunicerade kreativitet genom ett meningsskapande som hade fokus på svenska 

kändisars breda kompetens inom mode, musik och sport. Trots att inte reklamfilmen explicit 

kommunicerade budskap om mode, design eller film kommunicerar de två casen värdet om 

kreativitet. Casen tangerade till ett samband men som bara synliggjordes om betraktaren 

hade en förkunskap om svenska kreatörer. 

 

8.2. Begreppsutveckling av country-of-origin 

Det här kapitlets är att placera empirin i en större kontext. Här kommer den mer induktiva 

analysen och resultatet, tillsammans med det teoretiska ramverket, fungera som argument 

för att begreppsutveckla country-of-origin.  

Studien visade att det fanns logiska argument för 

att anta ett samband mellan Volvo Cars och 

Svenska Institutet då de båda kommunicerade 

liknande budskap om Sverige. På grund av att de 

två casen delvis kommunicerar samma sak 

påverkas de av varandras kommunikation (Fiske, 

1997). Förändrar ett av casen sin bild av Sverige 

kommer det andra caset att behöva ta ställning till förändringen, oavsett om de två casen 

direkt har kommunicerat med varandra eller inte (Rosengren, 2000). Då kommunikation 

inte är en envägsprocess där ett budskap går direkt från en sändare till en mottagare 

(Rosengren, 2000), måste inte Svenska Institutet vara målgruppen för Volvo Cars 

kommunikation för att influeras av den. Likt hur Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) 

fann i sin studie att kändisars ökade varumärkesarbete påverkat marknadsföringsstrategin 

celebrity endorsement, ser vi som tidigare nämnt en utveckling av country-of-origin. 

Inspirerade av deras modell av meningsutbyte i studien har vi tagit fram en ny modell av 

country-of-origin (se figur 8.1). Den visar hur både meningsbärare och värden överförs 

mellan parterna istället för endast från landet till företaget.  

En känd baksida av country-of-origin i sin nuvarande definition är risken att förknippas med 

landets dåliga rykte om till exempel korruption eller krig skulle uppstå (Dinnie, 2016). Skulle 

det framkomma att Sveriges politiker varit korrupta, och Sverige plötsligt blir förknippat med 

oärlighet, skulle även Volvo Cars i teorin drabbas av ryktet. Men genom ovan nämnda nya 

modell av strategin skulle Sverige som varumärke riskera drabbas på samma sätt om Volvo 

Cars rykte försämras. Med andra ord finns liknande risk även för Sverige som varumärke på 

Figur 8.1, Begreppsutveckling av  
country-of-origin 
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grund av att Volvo Cars använder sig av country-of-origin. Till exempel om Volvo fuskat med 

säkerheten i sina bilar skulle det i förlängningen kunna påverka Sveriges varumärkes 

trovärdighet och människors bild av Sverige. Resultatet visar också att strategin kan ses som 

en semiotisk förflyttning, där betydelser överförs mellan objekt. Det innebär att värden från 

ett värdeladdat objekt appliceras på ett annat objekt genom att presentera dessa samtidigt 

(Nöth, 1990). Den semiotiska förflyttningen synliggörs i föreliggande studie genom att 

Svenska Institutet definierat ”världsledande innovationer inom fordonsindustrin” som ett 

svenskt värde. Där Volvo Cars, som dominerande inom den svenska fordonsindustrin, kan 

tänkas påverka vilka värden som Svenska Institutet definierar. Exemplet synliggör att 

kommunikationen när country-of-origin används är komplex och påvisar varför definition av 

strategin inte är komplett idag. Den nya nämnda modell är inte fullkomlig för att kunna 

förklara alla kommunikativa aspekter, men utvecklar strategin från den envägsprocess vilken 

den tidigare varit baserad på.  

För företag på en internationell marknad har ursprungslandet en bevisad påverkan på hur 

kunden väljer. Därmed finns också en förutsättning för koppling mellan hur landets 

varumärkesarbete i sin tur påverkar företag som använder sig av country-of-origin. I Ofir och 

Lehmanns studie (1986) synliggjordes hur viktigt länders rykten är för företag som har en 

global marknad. I studien visade det sig att potentiella kunder i USA hade svårt att skilja på 

olika skidorter i Europa och baserade sina val på vilka länder de hade associationer till. För 

de enskilda företagen på de olika orterna blev det därför väldigt godtyckligt vem som skulle 

kunna få kunderna. Det visar hur Sveriges varumärkesarbete påverkar Volvo Cars på sin 

internationella marknad då Sveriges rykte är en viktig del i Volvo Cars varumärke. Motsatt 

påverkan har också dokumenterats i Choong-Min Hans studie (1989) av country-of-origin. 

Den visade att kunder i större utsträckning än man tidigare trott värderar produkter utifrån 

associationer som ursprungslandets politik, ekonomi och kultur. Kan Volvo Cars bygga ett 

starkt varumärke globalt kring värden som anses svenska så kommer Sverige som land att i 

sin tur marknadsföras. Det kan leda till förbättrad marknadsföring av Sverige som 

varumärke. Meningsutbytet mellan Svenska Institutet och Volvo Cars påvisar ett behov för 

Svenska Institutet att hålla sig informerade om vilka företag som använder sig av strategin 

country-of-origin, då den påverkar deras varumärkesarbete.  

Resultatet argumenterar för att country-of-origin som marknadsföringsstrategi kan innefatta 

mer komplexa kommunikationsmönster än vad som tidigare belysts. Strategin har främst 

illustrerats som företagets möjligheter och risker genom att använda sitt ursprungsland i sin 

marknadsföring. Perspektivet har till stor del varit likt Shannon och Weavers 

kommunikationsprocess som används som generell modell över kommunikation inom 

marknadsföring (Mårtensson, 2009; Kotler et al., 2013). Processen nämner förflyttningen av 
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ett budskap från sändare A till sändare B. I detta sammanhanget en förflyttning av mening 

och värden från landet till företaget. Perspektivet som vår studie haft belyser vidare 

kommunikativa processer i strategin än definierat tidigare. Resultatet är det som ligger till 

grund för att begreppsutveckla strategin country-of-origin. Empirin och teorin visar 

tillsammans logiska argument för en växelverkan snarare än en envägsprocess.  

Effekterna av country-of-origin har varit kända sedan länge men trots att länder nu arbetar 

med varumärken i allt större utsträckning har inte begreppet moderniserats. Att Svenska 

Institutet i teorin påverkas av hur företag porträtterar Sverige argumenterar för en utveckling 

av strategin country-of-origin till ett begrepp som innefattar en mer komplex syn på 

kommunikation. Den här studiens resultat har belyst strategin country-of-origin ur ett 

kommunikativt perspektiv för att tillsammans med empirin synliggöra 

utvecklingsmöjligheter. Utifrån detta resultatet är det tydligt att den gamla definitionen av 

begreppet inte längre är komplett vilket motiverar en breddning av country-or-origin som 

begrepp.  
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9. Slutdiskussion 

Det här kapitlet ämnar fylla den forskningslucka kring hur företagsekonomi och medie- och 

kommunikationsvetenskap förhåller sig till varandra genom forskningsfältet 

marknadskommunikation. Utifrån studiens resultat kring hur strategin country-of-origin 

som begrepp kan utvecklas genom ett kommunikativt perspektiv kommer vi att sätta 

resultatet i en större kontext. Kapitlet föreskriver hur marknadskommunikation kan 

utvecklas som tvärvetenskap, hur värdeskapandet kring kreativitet inte fungerade på 

samma sätt som de andra teman samt hur företagsekonomi och medie-och 

kommunikationsvetenskap skiljer sig från varandra. 

 

9.1. Marknadskommunikation som tvärvetenskap 

Studien påvisar att genom ett kommunikationsperspektiv kan en marknadsföringsstrategi 

som country-of-origin utvecklas. Forskning om marknadsföringsstrategier har framförallt 

forskats på från ett företagsekonomiskt perspektiv då marknadskommunikation främst varit 

ett företagsekonomiskt forskningsfält. Men föreliggande studie visar att ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt perspektiv kan bidra med mer kunskap om både 

marknadsföringsstrategier och i förlängningen marknadskommunikation.  

I figur 9.1 visualiseras den förflyttning av marknadskommunikation som vi argumenterar för. 

Idag är dess placering, utifrån att forskningen främst bedrivs inom företagsekonomin 

(Mårtensson, 2009; Kotler et al., 2013), mer placerat åt höger längs axeln. 

Marknadskommunikation har enligt tidigare forskning haft en tydlig företagsekonomisk 

prägel och mestadels använts vid ekonomiska fakulteter (Mårtensson, 2009). Med den här 

studien ser vi fördelar med att även medie- och kommunikationsvetenskapen börjar använda 

begreppet. Men framförallt att forskningsområdet börjar anses tvärvetenskapligt. Studiens 

resultat visar att ett kommunikationsperspektiv bidrar med utvecklingsmöjligheter inom en 

klassisk marknadsföringsstrategi. Liksom utvecklingen av en marknadsföringsstrategi 

Figur 9.1, Marknadskommunikation som tvärvetenskap 
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ponerar vi att även marknadskommunikation som forskningsfält kan utvecklas med ett 

medie- och kommunikationsvetenskapligt kommunikationsperspektiv. I en värld med ökad 

digitalisering som medför ett ökat flöde samt en globalisering, sker kommunikation på fler 

platser än tidigare (Rosengren, 2000). Medie- och kommunikationsvetenskapen är inte bara 

experter på massmedia utan har i stor utsträckning även kunskap om påverkan och 

kommunikation mellan människor (Falkheimer, 2001). 

Marknadsföringsstrategier har ofta en lång bakgrund, till exempel country-of-origin som 

härstammar från 1960-talet (Dinnie, 2003), när kommunikationen i samhället såg 

annorlunda ut. Därför är det viktigt att uppdatera och anpassa forskningen efter samtiden, 

vilket medie- och kommunikationsvetenskapen kan bidra med genom 

kommunikationsexpertisen. Till exempel Shannon and Weavers kommunikationsprocess, 

som ursprungligen är från 1948, används flitigt inom företagsekonomin som en modell att 

arbeta efter för att nå kunder. Men kommunikationsforskningen inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen har sedan decennier tillbaka visat att den är bristfällig, än mer 

idag i ett mer intensivare kommunikationsflöde (Chandler & Munday, 2016b). John Fiskes 

(1997) modell (se sid. 43) kan ses som ett av många exempel på där 

kommunikationsprocessen snarare ska ses som ett avancerat mönster av påverkansfaktorer. 

Resultatet i den här studien är ytterligare ett belägg för att den klassiska 

kommunikationsmodellen är bristfällig i dagens kommunikationssamhälle.  

Vårt kommunikativa perspektiv har visat att medie- och kommunikationsvetenskapen kan 

bidra till marknadskommunikationen, där företagsekonomin idag har en dominans i den 

etablerade forskningen. Vi ser att fältet istället skulle kunna fungera tvärvetenskapligt mellan 

företagsekonomin och medie- och kommunikationsvetenskapen. Trots att företagsekonomin 

precis som medie- och kommunikationsvetenskapen är uppdelat (Engwall, 2014) saknas ett 

delat perspektiv på marknadskommunikationen. I marknadskommunikationslitteraturen 

syns ett fokus på effektiva strategier för att nå kunder (Kotler, et al., 2013; Mårtensson, 

2009). I litteraturen är ofta Shannon & Weavers kommunikationsprocess definitionen av 

kommunikation. Föreliggande studie påvisar att, genom att göra marknadskommunikation 

tvärvetenskapligt kan, företagsekonomin berikas genom mer kommunikationskunskap. 

Samtidigt får medie- och kommunikationsvetenskapen ett tydligt fält för forskning kring 

reklam och marknadsföring. En av hörnstenarna inom kommunikation är att båda parter har 

en förståelse för varandra (Rosengren, 2000). Det tycks därför vara viktigt att 

marknadskommunikationen har en gedigen kunskap för hur kommunikation fungerar och 

bedrivs. 
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9.2. Värdeskapande kring kreativitet 

Värdet av kreativitet gick inte att definiera på liknande sätt som de andra värdena i studiens 

tematisering. De två casen kommunicerade värdet på sätt som tangerade varandra, men inte 

explicit kopplades samman på samma sätt som de andra temana. Reklamfilmen 

kommunicerade värdet kreativitet genom dess relation till sin samhällskontext, vilket 

synliggjordes genom de två aspekterna; att det figurerade kändisar i filmen, att den vunnit ett 

reklampris för dess kreativa utformning (marknadskommunikation). Skillnaden mellan hur 

värdena kommunicerades gjorde att analysen inom temat kreativitet fick en helt annorlunda 

inriktning än de andra. Ändå genomsyras reklamfilmen av en närvaro av en kommunikation 

av värdet kreativitet.   

Filmen har vunnit pris i den svenska reklamtävlingen Guldägget för bästa film (Guldägget, 

u.å.). Vinsten kan ses i ett sammanhang av andra reklamfilmer där den anses vara kreativ på 

grund av att tävlingens syfte är att “höja den kreativa standarden inom svensk reklam genom 

att lyfta fram nyskapande och smart reklam” (Guldägget, u.å.-a, s. 1). Värdet kreativitet får 

bland annat sin mening i samband med vad reklamfilmen har för betydelse i relation till 

andra reklamfilmer. Kreativitet är att sätta samman och kombinera saker som egentligen inte 

hör samman. Det kan kallas för ett lateralt tankearbete där man söker nya vägar vid sidan av 

rådande (Bergström, 2015). Vidare definierar också Fiske (1997) att just kreativitet skapas i 

relation till de normer som finns i en kultur, vilket per definition gör värdeskapandet av 

kreativitet beroende av dess kontext. 

I studien har vi avgränsat värdeskapandet till det denotativa och 

konnotativa budskapet som filmens sekvenser kommunicerar. 

Värdena samhälle, innovation och hållbarhet kommunicerades på 

liknande sätt där Volvo Cars värden synliggjordes genom ett 

symbolspråk i filmen. Barn i flytväst kommunicerade trygghet och 

en bil som körde snabbt på en snötäckt väg kommunicerade bilens 

kompetens. Denotationen och konnotationerna skedde på liknande 

sätt genomgående för de tre första värdena i reklamfilmen. Kreativitet innehöll också sådana 

inslag men generellt kommunicerades kreativitet genom reklamfilmens visuella element och 

den samhällskontext filmen är en del av, vilket har gjort att det krävs en vidare förståelse 

mellan producenten av reklamfilmen samt dess läsare för filmens budskap. Baserat på Fiskes 

(1997, s. 14) modell (9.1) av kommunikation som förklarar den konstanta relationen mellan 

producent, läsare, budskap, meddelande och text samt referent, är sättet som kreativitet 

kommuniceras mer beroende av specifika referenter än de andra värdena. Referensramarna 

är beroende av och skapade i kulturella samt sociala sammanhang (Fiske, 1997). I de andra 

värdena är den gemensamma referenten inte lika avgörande för att producenten skickar ut en 

Modell 9.1 
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symbolisk bild, av till exempel en bild på ett barn i flytväst, och läsaren tolkar det budskapet 

snarare instinktivt utifrån rådande normer. Att se och tolka en flytväst på ett barn 

konnotativt som trygghet sker mer på denotativa grunder, man ser att det är en flytväst. Men 

de kreativa personerna som medverkar i filmen har inte en lika stor denotativ förankring då 

de snarare kräver att betraktaren gör rätt konnotativa tolkningar. Värdet kreativitet hade 

breddas om till exempel Timbuktu skulle medverka med musikinstrument. I rådande form 

kräver reklamfilmen att både producenten och läsaren har liknande förståelse för vad olika 

aktörer har för betydelse, i relation till samhället samt reklamfilmen. Skulle reklamfilmen 

lanseras i ett sammanhang där inte mottagarna har kunskap om vilka personerna i 

reklamfilmen är, eller om de inte har referensramar för vilka kommunikativa grepp som 

definieras som nytänkande, kan reklamfilmen mista sitt kreativa värde.  

Mårtenssons modell (2009) ger övergripande blick över marknadskommunikation men 

skulle fungera ännu bättre med ett tydligare komplext kommunikativt perspektiv likt det som 

kommunikationsvetenskapen tagit fram. Till exempel kan inte kommunikationen som (C) 

konsumenten har med (S) samhället ses som isolerat från den kommunikationen (B) 

företaget haft med (C) konsumenten. Med hjälp av hur Volvo Cars har kommunicerat 

kreativitet kan vi alltså påvisa en ännu mer avancerad överblick över hur 

marknadskommunikation fungerar i praktiken. Kommunikation sker inte isolerat från 

sändaren till mottagaren utan påverkas av aspekter som kulturella och sociala aspekter. 

Meningsskapandet av kreativitet är i reklamfilmen beroende av en kommunikation mellan 

företaget och samhället (B2C) liksom mellan konsumenten och samhället (C2S). 

Marknadskommunikation som forskningsfält har möjligheter att utveckla en bredare 

förståelse för hur flera kommunikativa aspekter samverkar och pågår parallellt med 

varandra.  

 

9.3. Två olika vetenskaper 

Studien visar på att medie- och kommunikationsvetenskapen kan bidra med ett nytt 

perspektiv till marknadsföringsstrategier inom företagsekonomin. Det är därför intressant att 

undersöka varför marknadskommunikationen har växt fram som ett utpräglat 

företagsekonomiskt område inom marknadsföring och inte omnämns inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. För att kunna förstå den utvecklingen ställer vi oss frågan; var 

härstammar de båda vetenskaperna ifrån? 
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I drygt hundra år har företagsekonomin vuxit till att idag vara det största ämnet vid svenska 

högskolor. Ämnet är uppdelat i fem olika områden; marknadsföring, organisation, 

redovisning, internationellt företagande och entreprenörskap (Engwall, 2014). 

Företagsekonomin har genom åren följt företagens behov av kunskap och problemlösning 

(Danielsson, u.å). Under de senaste decennierna har en tendens med mer fokus på 

beteendevetenskapliga aspekter gjort sig synlig och till exempel området marknadsföring 

baseras till stor del på vetenskap ur samhällsvetenskapliga områden (Engwall, 2014).  

Medie- och kommunikationsvetenskap, som är ett samhällsvetenskapligt område, är 

betydligt yngre och föddes på 1990-talet (Falkheimer, 2001). Ämnet härstammar ur en 

informationsteknisk forskning samt den mer journalistiska och massmediala forskningen 

(Falkheimer, 2001). Bakgrunden är inte helt oproblematisk då de olika områdena kommer 

från olika traditioner. Den ena mer funktionalistiska samhällsvetenskapliga 

informationsbaserade och den andra mer humanistiska kulturvetenskapliga. Men frågor 

kring kommunikation är intressant för många olika forskningsområden, inte bara medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Resultatet idag är att fältet tenderar att vara tvärvetenskapligt 

och berör ämnen som statsvetenskap, sociologi, socialpsykologi, marknadsföring, pedagogik, 

psykologi, litteraturvetenskap, filmvetenskap, konstvetenskap samt idé och lärdomshistoria 

(Falkheimer, 2001).  

Medie- och kommunikationsvetenskap har sedan sin start, och långt in på 2000-talet, 

brottats med kritik kring dess vetenskapliga förankring (Ericson, 2014; Falkheimer, 2001). 

Än i nutid påpekar Staffan Ericson, docent vid Södertörns högskola, i Vetenskapsrådets 

ämnesbeskrivning att medie-och kommunikationsvetenskapen fortfarande får slåss för att ta 

sin plats i den generella forskningsvärlden och med det viktig finansiering (Ericson, 2014). I 

2014 års ämnesöversikt över medie- och kommunikationsvetenskap påvisar han även en 

splittring inom forskningen där endast hälften av de, av Vetenskapsrådet, finansierade 

projekten som berörde ämnets ryggrad vardagslivets och kulturens medialisering var 

förankrade i medie- och kommunikationsvetenskap. De övriga andra var spridda över andra 

humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen. I samma ämnesöversikt (2014) lyfter han 

samtidigt medie- och kommunikationsvetenskapens traditioner och redskap som stort bidrag 

till forskningen även om fältet visar tecken på en tvärvetenskaplighet. Kommunikation på 

marknaden sker till stor del inom traditionella medier som tv, tidning och radio. Men 

medielandskapet har förändrats genom att medier och kommunikation fått en större roll i 

samhället (Falkheimer, 2001). Ämnet härstammar ur mediernas inverkan på samhällslivet 

men på grund av ett grundligt förändrat mediesamhälle sedan 1990-talet är ämnet än mer 

aktualiserat (Ericson, 2014). 
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Medie- och kommunikationsvetenskap har sin bakgrund i både 

forskning kring massmedier och informationsteknik 

(Falkheimer, 2001) dock har den massmediala forskningen 

dominerat (Ericson, 2014). Reklam och propaganda har bland 

annat varit i centrum för forskarnas intressen. I mitten av 1900-

talet gjordes mycket forskning kring attityder och effekter av just dessa (Falkheimer, 2001). 

Perspektivet som medie- och kommunikationsvetenskapen till stor del baserats på har haft 

ett något kritiskt förhållningssätt för att kunna utvinna effekter och attityder. 

Företagsekonomin som tydligare härstammar ur företagens organisation och leverne har ett 

perspektiv för vad som är bra för företagen. En återblick på Rita Mårtenssons (2009, s. 19) 

modell över marknadskommunikation visualiserar perspektiven. Det är avgörande för ett 

företags överlevnad att kunder köper deras produkt eller tjänst (Mårtensson, 2009). Därför 

har stor del av forskningen kring marknadskommunikation skett inom området företag-

konsument (B2C) snarare än till exempel samhället-företag (S2B) som mer fokuserar på 

samhällets kommunikation till företagen. Det framstår därför som öppet för diskussion vem 

som ska intressera sig för resterande delar av marknadskommunikationen. Behovet av att 

kommunicera med kunder har i teorin funnits längre än vad medie- och 

kommunikationsvetenskapen har funnits vilket kan vara en av anledningarna till att 

marknadskommunikation än så länge endast finns inom företagsekonomin. Samtidigt kanske 

är medie- och kommunikationsvetenskapen fortfarande, sedan sin officiella etablering på 

1990-talet (Falkheimer, 2001), inte är färdigutvecklad.  

  

9.4. Förslag till vidare forskning 

För att kunna använda kommunikativa perspektiv på marknadsföringsstrategier i praktiken 

krävs vidare forskning på hur marknadsföringsstrategier kan användas av praktiker med 

hänsyn till dess kommunikativa funktion. Liksom begreppsutvecklingen av country-of-origin 

behövs fler begreppsutvecklingar av andra marknadsföringsstrategier. Vikten av att ha ett 

kommunikationsperspektiv i vetenskaplig forskning är att se hur kommunikationen kan 

utvecklas (Fiske, 1997). Det motiverar fler prövningar av på vilket sätt medie- och 

kommunikationsvetenskap kan bidra till marknadskommunikation som område. Det är 

också intressant att ur fler perspektiv belysa hur marknadskommunikation bör förhålla sig 

till företagsekonomi och medie- och kommunikationsvetenskapen. Vi önskar att den här 

studien ska inspirera till fler studier som belyser marknadskommunikation som fält. För hur 

vi påverkas av budskap är idag högst aktuellt både för företagen och för den enskilde 

personen.  

Modell 9.2 
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Att erkänna marknadskommunikation som tvärvetenskapligt forskningsfält möjliggör för fler 

forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap att bidra med kommunikativa aspekter 

till marknadsföring och till marknadskommunikation generellt. 
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