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Sammanfattning 
 

Denna studie har haft som syfte att undersöka fenomenet kändisreklam ur ett 

konsumentperspektiv. Målet har varit att ta reda på hur konsumenter ser på företags syfte med 

kändisreklam samt vilka kriterier som konsumenter anser ligger till grund för valet av kändis. 

Vidare har målet varit att ta reda på vilken koppling de upplever existerar mellan kändis och 

det varumärke eller produkt som är med i reklamen samt vilka effekter de upplever att 

kändisreklam har på dem. 

 

För att uppfylla detta syfte har tre fokusgrupper använts för att diskutera dessa 

frågeställningar utifrån tre utvalda reklamfilmer där kändisar har medverkat. De resultat som 

framkom ur fokusgrupperna har analyserats kvalitativt med utgångspunkt i studiens valda 

teoretiska begrepp och modeller. Det är dessa analyser som sedan legat till grund för de 

slutsatser som studien genererat. 

 

Studien har visat att konsumenter ser som huvudsyften med kändisreklam att företaget vill nå 

ut till en bredare målgrupp, differentiera sig från andra företag på marknaden samt bygga upp 

sitt varumärkeskapital. Konsumenter anser vidare att företag bör välja en kändis som är 

igenkänd och kan identifieras av målgruppen samt har hög trovärdighet. Denne ska löpa liten 

risk för att orsaka negativ publicitet, ha en relevant koppling till företagets image eller 

produkt, i förekommande fall ha ett tilltalande utseende samt rymmas inom företagets budget 

för reklamen. Vidare har studien visat att konsumenter anser att kändisen kan kopplas 

samman med reklamens innehåll på tre olika sätt. Antingen är kopplingen mellan kändis och 

varumärke, kändis och produkt eller kändis och delvis varumärke samt delvis produkt. 

Slutligen är de effekter som konsumenter upplever av kändisreklam dels skapande av känslor 

och dels ökad medvetenhet om varumärket, produkten och dess upplevda kvalitet. 
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1. Inledning 
 

Marknadsföring fyller en nyckelfunktion inom företag för att de ska lyckas väl med sin 

verksamhet (Esbri, 2011). Utmaningen ligger både i marknadsföringens effektivitet och i 

företagets val av marknadsföringsaktiviteter. Detta gör att det som går under rubriken 

marknadsföring, till exempel reklam är ett viktigt och relevant företagsekonomiskt område att 

studera (Esbri, 2011). Ett företag kan nå publicitet på olika sätt, till exempel genom 

reklamkampanjer där företaget kan använda sig av kändisar som ansiktet utåt. Detta är en 

strategi som fler och fler företag väljer att använda sig av. Syftet med denna typ av reklam, i 

denna studie så kallad “kändisreklam”, är att båda parter ska gynnas av det. Den ska gagna 

parterna ekonomiskt och även se till att stärka parternas identitet. Ett exempel på ett företag 

som använder denna typ av reklam är Volvo som i januari 2014 började använda sig av 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović som frontfigur i företagets reklamkampanjer. Som en 

följd av detta ökade antalet sålda bilar markant och endast några veckor efter att 

reklamkampanjen hade lanserats hade försäljningen av bilmodellen Volvo XC70 ökat med 

hela 269 procent (Formac, 2015). 

 

Vilken kändis som ett företag väljer att arbeta med i sin reklam varierar stort. I vissa fall är 

det mer uppenbart varför ett företag vill sammankopplas med en viss typ av kändis samtidigt 

som det i andra fall är långt ifrån uppenbart. I vissa fall har kändisen en direkt koppling till 

företagets verksamhet, som att kocken Leif Mannerström gör reklam för kostföretaget 

Dafgårds (Dafgårds, 2016). I andra fall har kändisen ingen eller en väldigt vag koppling till 

företagets verksamhet, som att ishockeymålvakten och stilikonen Henrik Lundqvist gör 

reklam för hårvårdsvarumärket Head & Shoulders (Expressen, 2016). Det som styr valet av 

kändis måste därmed bero på fler olika faktorer. Detta val är ett exempel på en praktisk fråga 

som uppstår när kändisreklam ska tillämpas. 

 

Keel och Nataraajan (2012) skriver att kändisar ända sedan mitten av 1800-talet använts för 

att göra reklam för produkter, en trend som under senare tid bara ökat. Idag har företag 

dessutom fler kanaler att kommunicera genom jämfört med tidigare i historien. Kelting och 

Rice (2013) skriver att andelen kändisar och användandet av kändisskapet har ökat på grund 

av Internets framväxt, bloggar och sociala medier. Självklart är det ett ömsesidigt intresse att 

uppnå en win-win-situation mellan kändis och företag. Thwaites m.fl. (2012) belyser just 

detta och redogör för att marknadsförare blir allt mer medvetna om vilka fördelar som 
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kändisreklam kan medföra. Precis som allt annat har kändisreklam emellertid även en 

baksida. Att som företag ingå ett samarbete med en kändis gör att företagets varumärke blir 

mer sårbart för negativa associationer (Miciak och Shanklin, 1994). Detta kan ske i de fall när 

kändisen på ett eller annat sätt orsakar negativ publicitet som genom reklamen överförs till 

företagets varumärke. Detta är ännu ett exempel på varför valet av kändis är en avgörande 

praktisk fråga som är viktig för företag att ta i beaktande. Allt för att minimera riskerna att 

ingå ett samarbete som orsakar negativa konsekvenser för företaget. 

 

Kändisreklam utifrån ett företagsperspektiv är ett vanligt studerat fenomen och det finns 

många teorier som behandlar detta. Däremot är fenomenet utifrån ett konsumentperspektiv en 

sällan förekommande infallsvinkel i tidigare studier. Detta perspektiv är emellertid intressant 

att studera eftersom det till syvende och sist är konsumenterna som ska påverkas av reklamen. 

Kändisreklam ur ett konsumentperspektiv är därför det vi ska redogöra för i den kommande 

uppsatsen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att undersöka användningen av kändisreklam och dess effekter på 

konsumenten. Vidare kommer vi att belysa vilka resonemang som ligger bakom valet av 

kändis att göra reklam med. För att specificera syftet ytterligare kommer dessa 

forskningsfrågor att besvaras utifrån ett konsumentperspektiv: 

 

• Varför väljer företag att använda sig av kändisar i sin reklam enligt konsumenter?  

• Vad anser konsumenter är det som bestämmer vilken kändis som företaget väljer? 

• På vilka sätt menar konsumenter att kändisen kan kopplas till produkten eller 

varumärket i en reklam? 

• Vilka effekter upplever konsumenter att kändisreklam har på dem? 
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2. Teori 
 

I följande kapitel redogörs det för det teoretiska ramverk som kommer arbetas med, refereras 

till samt analyseras utifrån i de kommande avsnitten av uppsatsen. Avsnittet börjar med att 

redogöra för definitionen av varumärket, dess betydelse och funktion. Sedan introduceras 

begreppet varumärkeskapital, ett begrepp som knyter an till fenomenet kändisreklam genom 

dess mervärde till produkten. Sedan presenteras den definition av kändisreklam som används i 

de kommande avsnitten, följt av teori om vilka kriterier som ligger till grund för valet av 

kändis för reklamer. Efter det följer en redogörelse av den valda teorin om hur kändisreklam 

fungerar, så kallad “meaning transfer model”. Slutligen konkretiseras hur den valda teorin 

appliceras på den givna problemställningen. 

2.1 Varumärkets definition 
 

Företags och organisationers varumärke fyller många funktioner för aktören. En av de 

viktigare funktionerna är att det är en symbol för att etablera en relation till kunderna och 

stärka den egna imagen. Ett varumärke definieras av Keller (2013) som: 

 

“Ett namn, term, tecken, symbol eller design, eller en kombination av dessa, i syfte att 

identifiera produkten eller tjänsten hos en säljare eller grupp av säljare samt att 

differentiera dem från övriga konkurrenter.” (Keller, 2013, s. 61, egen översättning) 

 

Denna definition pekar ut att varumärket är så mycket mer än bara en logotyp eller slogan. 

Varumärket är en kombination av flera faktorer som tillsammans skapar mervärde till 

produkten samt samverkar i kommunikationen och igenkänningen hos konsumenterna (Aaker, 

1992). 

 

Anledningen till att vi valt denna definition av varumärket är att den visar på att varumärket 

har en väldigt nära koppling till produkten. På detta sätt får produkten ett mervärde som 

kommuniceras med konsumenten, ett fenomen som kommer redogöras för senare i 

teoriavsnittet i delen som behandlar McCrackens modell “meaning transfer model” 

(McCracken, 1989). På detta sätt blir denna definition väl passande i detta studiespecifika 

exempel. En följd av att vi väljer att definiera varumärkesbegreppet som vi gör är att vi skapar 

oss en väldefinierad men samtidigt bred bild av vad varumärket innebär. Därigenom 



7 

möjliggör vi för en bredare diskussion om ämnet när vi längre fram i uppsatsen diskuterar 

våra resultat. 

2.1.1 Varumärkets betydelse och funktion 
 

I 2010-talets samhälle och marknad är konkurrensen hårdare än någonsin för företag att nå ut 

med budskapet om sina varor eller tjänster. Skillnaden mellan företagens produkter har 

minskat och därigenom har varumärket blivit den avgörande skillnaden mellan likartade 

produkter (Urde, 1997). I samma artikel skriver Urde att företag ständigt måste vidareutveckla 

sin varumärkesidentitet. Detta för att kontinuerligt stärka varumärket, profilera sig tydligare i 

kundernas medvetande samt stärka sin position på marknaden. Därigenom skapas den 

differentiering som krävs hos ett företag för att sticka ut från konkurrenterna och bli relevant 

för kunderna. Att stärka varumärket kallas för att bygga upp ett varumärkeskapital, 

engelskans “brand equity”. Detta redogörs det för i kommande avsnitt. 

2.2 Varumärkeskapital 
 

Varumärkeskapital handlar grundläggande om att på olika sätt skapa ett mervärde för 

varumärket. Mervärdet skapas av faktorer som ligger utöver produkternas funktionella 

egenskaper. De fem faktorer som Aaker (1992) nämner som bygger upp detta mervärde är: 

 

• Varumärkeslojalitet: Lojalitet till varumärket innebär att kunderna blir lojala och gör 

upprepade köp av företaget. Detta är något som värdesätts högt av företag då det enligt 

Aaker (1992) bland annat minskar kostnaderna för marknadsföringsåtgärder. 

• Varumärkesmedvetenhet: Medvetenhet och igenkänning av varumärket bidrar till att 

skapa associationer av exempelvis kvalitet eller trovärdighet till varumärket vid 

köptillfället. 

• Upplevd varumärkeskvalitet: En upplevd god kvalitet av varumärkets produkter 

kommer göra att kunden kommer vara mer benägen att köpa en produkt av samma 

varumärke vid upprepade tillfällen. 

• Varumärkesassociationer: Associationer till varumärket kan leda till positiva attityder 

till varumärkets produkter och kan därigenom öka benägenheten hos kunden att 

genomföra ett köp. 

• Andra varumärkestillgångar: I denna faktor inkluderas konkurrensfördelar som patent 

och relationskanaler. 



8 

 

Genom att successivt öka dessa fem faktorers inflytande kan ett ökat varumärkeskapital 

erhållas. Detta blir något som ur företagets perspektiv påverkar kundernas köpbeslut åt det 

positiva hållet, det vill säga att företaget kommer sälja mer (Aaker, 1992). 

2.3 Kändisreklamens definition 
 

För att kunna resonera kring motiven bakom samt effekterna av kändisreklam är det viktigt att 

först definiera begreppet som sådant. Detta för att säkerställa att författare, läsare och 

medverkande personer avser samma fenomen när begreppet används. Friedman och Friedman 

(1979) väljer att definiera kändisreklam som följer: 

 

“En kändis i kändisreklam är en individ som är igenkänd av allmänheten 

(skådespelare, idrottsman, underhållare, etc.) för hans eller hennes prestationer inom 

områden som ligger utanför den marknadsförda produktens område.” (Friedman och 

Friedman, 1979, s. 63, egen översättning) 

 

En kompletterande definition av kändisreklam formulerar McCracken (1989) som: 

  

“… kändisen i kändisreklam är definierad som en individ som har ett offentligt 

erkännande och använder sitt erkännande på konsumentens vägnar för att framträda i 

en reklam.” (McCracken, 1989, s. 310, egen översättning) 

 

Det är med dessa definitioner av kändisreklam vi kommer angripa ämnet och besvara 

frågeställningarna. 

 

En följd av att vi väljer att definiera begreppet kändisreklam genom två olika författares bild 

av fenomenet är att vi, likt vi gjorde vid definitionen av varumärket, skapar en bred förståelse 

för begreppet. Därmed får vi en bättre utgångspunkt vid diskussionen av begreppet och de 

fenomen som kopplar till det. Utöver detta ger dessa två definitioner två kompletterande 

perspektiv på vad kändisreklam egentligen är. Till att börja med ger Friedman och Friedmans 

(1979) definition en bra utgångspunkt av vem kändisen är och dennes huvudsakliga funktion 

inom kändisreklamen. Om vi sedan ser kändisreklam ur McCrackens definition så får vi en 

djupare förståelse för kändisskapets relation till reklamen och därmed skapande av mervärde. 
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Denna definition samspelar också mycket bra med den teoretiska modell som McCracken 

(1989) har utarbetat där kändisskapet kommuniceras till produkten för att dessa associationer 

sedan ska kommuniceras vidare till konsumenten. Denna modell redogörs för utförligt senare 

i teoriavsnittet. På detta sätt görs båda dessa definitioner relevanta i vår studie och dess 

kompletterande karaktär samspelar bra med varandra såväl som med studiens övriga teori. 

 

En tänkbar negativ konsekvens av att vi valt att definiera kändisreklam som vi gjort är att 

dessa definitioner bortser från kändisens relevans för den produkt som marknadsförs i 

reklamen. Detta är något som skulle kunna anses vara viktigt att ha med i en definition. 

Vidare har dessa definitioner ett starkt fokus på kändisen i kändisreklamen och mindre fokus 

på reklamen i sig. Definitionerna tar till exempel inte upp reklamens utformning vilket gör att 

dessa definitioner har sina begränsningar. 

2.4 Valet av kändis 
 

Författarna Miciak och Shanklin (1994) har undersökt hur chefer och andra personer i ledande 

position tänker när de försöker knyta ett samarbete mellan företaget och en kändis i 

reklamsyfte. I artikeln skriver de att det finns ett antal kriterier som chefer utgår ifrån när de 

väljer kändis att samarbeta med. För att få en uppfattning av personens egenskaper utgår man 

från följande fem kriterier: 

 

• kändisen måste vara trovärdig, 

• kändisen måste vara igenkänd av målgruppen, 

• företaget måste ha en lämplig budget, 

• det ska råda liten risk att kändisen åstadkommer negativ publicitet, 

• kändisen ska samstämma med den avsedda målgruppen.  

 

Dessa är kriterier som även Erdogan m.fl. (2001) skriver i sin artikel, som är centrala vid valet 

av kändis. Anledningen till att chefer och ledare använder sig av dessa kriterier är att de inte 

ser kändisar som endimensionella individer. De ser istället fenomenet kändisar som komplexa 

individer och vill skapa sig en bild av denne från olika infallsvinklar. Detta för att ett ingått 

samarbete mellan företaget och kändisen inte ska innebära några risker orsakade av kändisens 

handlingar. Erdogan m.fl. (2001) skriver även att kriterierna har olika betydelse för vilken 
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produkt det handlar om. Att ha ett attraktivt yttre är fördelaktigt om ett företag till exempel 

specialiserar sig på skönhetsprodukter. 

2.5 Teoretisk modell för kändisreklam 
 

Artikelförfattaren McCracken har konstruerat en modell med tre olika steg som förklarar 

betydelsen av budskapet som förmedlas i själva processen för kändisreklam, så kallad 

“meaning transfer model” (McCracken, 1989). Samma författare skriver också i den nämnda 

artikeln att de tre olika stegen är kultur, bekräftelse och konsumtion enligt Figur 1 nedan. 

	
Figur 1: ”Meaning transfer model”. 

2.5.1 Steg ett: kultur 
 

McCracken (1989) skriver att företag kan använda sig av olika typer av personer att göra 

reklam tillsammans med. Den viktiga skillnaden som McCracken poängterar är emellertid 

skillnaden mellan att använda sig av en kändis och en anonym person. En kändis kan 

förmedla en livsstil och en personlighet på ett mycket mer kraftfullt sätt än vad en anonym 

person är kapabel till. Att vara en kändis innebär oftast att man har utfört något i ett offentligt 

sammanhang som uppfattas vara extraordinärt. Kändisen har alltså skapat sin personlighet i 

den offentliga miljön vilket betyder att allmänheten sammankopplar kändisen med dess 

offentliga prestationer. Till exempel förknippas fotbollsspelaren Cristiano Ronaldo med 

betydelsen talangfullhet och kan förmedla detta mycket starkare än en för allmänheten 
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anonym fotbollsspelare. I steg ett kopplas kändisen samman med de associationer, objekt, 

personer och kontext som konsumenterna har av kändisen. 

2.5.2 Steg två: bekräftelse 
 

I det andra steget menar McCracken (1989) att kändisen överför sina associationer till 

produkten. Därför är det är viktigt för företag som genomför reklamkampanjer att i ett tidigt 

skede tänka på vad dess produkt ska förmedla till sina kunder. Därefter gäller det att hitta rätt 

kändis som passar bäst in i sammanhanget utifrån en bestämd budget. När man väl har valt 

kändis är det viktigt att se till att kändisen enbart förmedlar den betydelse som företaget vill 

uppnå. Därför är det av stor vikt att se över vad kändisen har för kulturell betydelse så att den 

passar rätt in med produkten. McCracken (1989) nämner även i artikeln att det måste finnas 

en tydlig koppling mellan kändisen och produkten som ska uppfattas av kunderna. Detta för 

att man ska kunna gå vidare till det tredje steget i modellen. 

2.5.3 Steg tre: konsumtion 
 

I det sista steget i modellen så skriver McCracken (1989) att det nu är viktigt att betydelsen av 

produkten förflyttas till konsumenten. Det är detta som gör produkten unik för kunden. 

Konsumenten måste på något sätt få en försäkran om att produkten har en speciell betydelse 

för denne. Därför har kändisen en stor betydelse i det sista steget då kändisen har skapat en 

sorts individualitet. Anledningen till att kändisen är känd beror sannolikt på anledningar som 

gör att konsumenterna ser upp till denna person. Som vi tidigare nämnt så har kändisen 

säkerligen utfört något extraordinärt i ett offentligt sammanhang vilket har skapat en bra 

identitet som konsumenterna vill förknippas med. Det är just denna identitet som 

konsumenterna ser som en inspirationskälla och därför väljer att köpa produkten. 

2.5.4 Modellreflektion 
 

Vid valet av den teoretiska modellen så har ett antal modeller jämförts, exempelvis 

varumärkespyramiden av Melin och Urde (1991) och pyramiden med de fyra F:en av Pringle 

och Binet (2005). Varumärkespyramiden består av tre grundläggande begrepp för att bilda en 

stark produkt på marknaden: produkt, varumärke och positionering (Melin och Urde, 1991). 

Pringle och Binets modell med pyramiden med de fyra F:en handlar om att kändisen måste 

överensstämma med varumärket (Pringle och Binet, 2005). Båda dessa modeller har alltså 

ingen tydlig koppling till konsumenten. “Meaning transfer model” valdes emellertid som 
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teoretisk modell i detta arbete på grund av att den har en koppling till konsumenten i det sista 

steget, något som inte behandlas i varken Melin och Urde eller Pringle och Binets modeller. 

 

En tänkbar nackdel med att vi valt ”meaning transfer model” som teoretisk modell för studien 

är att den har ett linjärt synsätt på kändisreklamens effekt där det finns en tydlig följd av 

processer som alltid går åt samma håll. Modellen tar inte hänsyn till den tänkbara interaktion 

som skulle kunna uppstå i relationen mellan kändis och produkt där produkten kan överföra 

associationer och kontext till kändisen. Med andra ord förutsätter modellen att överföringen 

alltid sker från kändis till produkt och inte vice versa vilket kan vara verkligheten i somliga 

fall. 

2.6 Sammanfattning av teorin 
 

I Figur 2 visas hur de teoretiska begreppen och modellerna hänger ihop och hur vår 

analysmodell byggs upp. Precis som dispositionen av teoriavsnittet redan visat finns det två 

grenar som teorin utgörs av, en som behandlar varumärket och en som behandlar 

kändisreklamen. Den schematiska struktur i Figur 2 som visar hur de olika delarna av teorin 

kopplas samman bör läsas uppifrån och ner där de två grenarna av teori kopplas samman i den 

teoretiska modell vi valt för att analysera fenomenet kändisreklam. 

	
Figur 2: Studiens analysmodell. 
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Vi börjar med att analysera den vänstra grenen i den schematiska figuren av analysmodellen. I 

avsnittet om varumärkets definition redogörs det för vad ett varumärke är, något som lägger 

den teoretiska grunden för att sedan redogöra för vilken betydelse och funktion varumärket 

har. En av varumärkets funktioner är att bygga upp ett ökat varumärkeskapital, något som gör 

att detta teoriavsnitt kopplas samman med avsnittet om varumärkeskapital. Dessa tre delar 

utgör den del av teoriavsnittet som behandlar varumärket och hur dessa är kopplade med 

varandra. På detta sätt utgörs den ena grenen i vår analysmodell av teori om varumärket. 

 

Den högra grenen i den schematiska figuren som visar på hur analysmodellen byggs upp 

behandlar teori om kändisskap och kändisreklam. I avsnittet om kändisreklamens definition 

läggs grunden för vad en kändis är och hur reklam i samarbete med kändisar definieras. Det är 

dessa definitioner som i sin tur kopplar samman med teorin om valet av kändis. Valet av 

kändis är i sin tur något som antingen genererar ökat eller minskat varumärkeskapital, varför 

dessa avsnitt kopplas samman i vår analysmodell. Det är på detta sätt som den andra grenen i 

vår analysmodell byggs upp, en gren som behandlar kändisskap och kändisreklam. 

 

Dessa två grenar, varumärkes- och kändisreklamsgrenen kopplas slutligen samman i den 

valda teoretiska modell som valts för denna studie, “meaning transfer model”. Denna 

koppling görs med anledning av att båda dessa grenar utgör nyckelområden som berörs i den 

nämnda modellen. Med dessa teoretiska begrepp och modeller angrips syftet med studien. 
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3. Metod 
 

I detta avsnitt behandlas de tillvägagångssätt som valts för att besvara studiens 

frågeställningar. Först redogörs det för den valda datainsamlingsmetoden, motivering av 

denna samt hur den tillämpats i studien. Efter det följer en redogörelse för det praktiska 

genomförandet, analysmetoden samt valet av stimulusmaterial. Avsnittet avslutas med en 

reflektion kring termerna trovärdighet och äkthet, hur dessa tillämpats samt operationalisering 

av flertalet nyckelbegrepp. 

3.1 Definition av fokusgrupper 
 

Fokusgrupper innebär enligt Wibeck (2000) att man samlar en mindre grupp människor på 

sex till åtta personer för att diskutera ett givet ämne. Samma författare nämner att 

interaktionen som sker i gruppen kan ligga till grund för olika typer av analyser. Under mötet 

som sker under en begränsad tid ska personerna försöka diskutera sina personliga upplevelser 

angående det berörda ämnet. Denna diskussion bör spelas in för att forskarna vid ett senare 

tillfälle ska ha möjlighet att analysera materialet och för att kunna lyssna aktivt på den 

pågående diskussionen (Eisenhardt, 1989). Personerna som deltar i fokusgruppen bör 

självfallet vara medvetna om att alla detaljer kommer att spelas in. Fokusgruppen leds av en 

samtalsledare som brukar kallas för en moderator. Denne har till uppgift att initiera 

diskussionen samt introducera nya typer av aspekter av ämnet. Moderatorn ska inte fungera 

som en traditionell intervjuare, utan har till uppgift att se till att diskussionen flyter på utifrån 

olika typer av infallsvinklar. Målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska diskutera 

fritt med varandra och inte behöva svara precist på vissa bestämda frågor. Wibeck (2000) 

skriver även att fokusgrupper av tradition främst använts inom 

marknadsundersökningssektorn men att dem numera även kommer till nytta inom akademisk 

forskning. 

3.1.1 Valet av att använda fokusgrupper 
 

Wibeck (2000) menar att det är forskningsområdet eller den grupp individer som forskaren 

intresserar sig för som avgör om det är lämpligt att enbart använda sig av observationer av 

fokusgrupper som metod. I annat fall kan intervjuer och enkäter behövas som komplement. 

Wibeck (2000) är även tydlig med att påpeka att det inte finns några rätt eller fel vid valet av 

undersökningsmetod. Däremot finns det metoder som är mer eller mindre lämpade för olika 
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typer av ändamål. Det Wibeck (2000) vill få fram med detta resonemang är att olika 

forskningsstrategier kan ge olika typer av data och därmed leda till olika typer av slutsatser. 

 

En avgörande anledning till varför fokusgrupper använts som datainsamlingsmetod i denna 

studie är av det faktum att man får ut så mycket mer djup respektive bredd av en ställd fråga 

jämfört med om frågan hade ställts i en intervju (Harding, 2015). Denna skillnad kvarstår 

även om intervjufrågorna skulle ha en öppen karaktär. De gruppdynamiska effekter som 

uppkommer under diskussionens gång bidrar även till att skapa en bredare skala av olika typer 

av idéer, något som är till fördel i denna typ av studie (Morgan, 1996). Denna fördel 

uppkommer som en konsekvens av de olika uppfattningar som finns bland konsumenterna 

angående kändisar, då konsumenternas uppfattningsförmåga är en process som handlar om att 

känna igen, välja ut och finna en personlig koppling till kändisen (Foxall och Goldsmith, 

1994). 

 

När man använder sig av fokusgrupper är det viktigt att tänka på att analysenheten utgörs av 

en grupp och inte av någon enskild individ. De olika deltagarna kan gemensamt resonera sig 

fram till ett visst svar (Harding, 2015). Därför har det i denna studie varit av största vikt att 

analysen av fokusgrupperna har haft som utgångspunkt de huvudsakliga åsikterna som 

kommit ifrån flera deltagare. 

 

Wibeck (2000) nämner också att det finns fyra olika kriterier man bör utgå ifrån när man står 

inför valet att använda sig av fokusgrupper som undersökningsmetod. Hon menar att forskare 

bör använda sig av fokusgrupper som undersökningsmetod i dessa situationer: 

 

• när det finns stora olikheter mellan människor, 

• när handlande och motivation ska undersökas, 

• när olikheter ska förstås, 

• när det finns behov av en vänlig och respektfull undersökningsmetod.  

 

Samtliga av dessa punkter har vi ansett är relevanta när det gäller vår undersökning. Detta är 

ytterligare anledningar till att har vi valt att använda oss av fokusgrupper som 

datainsamlingsmetod. 



16 

3.1.2 Fokusgruppens struktur 
 

Moderatorns roll i fokusgruppen kan variera beroende på hur strukturerad gruppdiskussionen 

ska vara. Fördelen med en relativt strukturerad gruppdiskussion är att moderatorn kan styra 

diskussionen så att enbart relevanta ämnen diskuteras under mötet (Wibeck, 2000). Wibeck 

menar vidare att risken med alltför strukturerade fokusgrupper är att moderatorns 

föreställningar och förförståelse fortplantas till gruppmedlemmarna. Att försöka välja en bred 

och öppen frågeställning kan vara fördelaktigt när man använder sig av fokusgrupper 

eftersom risken minskar att moderatorn styr gruppdiskussionerna för att försöka besvara 

frågeställningen. En ostrukturerad gruppdiskussion kan medföra att gruppdeltagarnas egna 

intressen kommer in och påverkar diskussionen på ett helt annat sätt. Dock leder ett 

ostrukturerat upplägg av fokusgruppen oftast till att samtalet blir väldigt svåranalyserat under 

efterarbetet (Wibeck, 2000). Med tanke på den begränsade tidsram som denna studie haft så 

har vi i enlighet med Wibeck (2000) valt att göra fokusgruppsmötena relativt strukturerade för 

att underlätta analysen under efterarbetet. Denna form av fokusgruppsmöte kan dock enligt 

Wibeck (2000) ha lett till att fokusgruppsdeltagarna har känt sig styra i diskussionen, något vi 

gjort vårt bästa för att undvika. 

3.1.3 Metodreflektion 
 

Wibeck (2000) skriver att det finns ett fenomen som kallas för gruppkohesion som kan uppstå 

under fokusgruppssamtal. Begreppet definieras som “graden av den samhörighet eller 

tillhörighet individen känner med gruppen eller styrkan i önskan att tillhöra den” (Wibeck, 

2000, s. 61). Vid en alltför hög grad av gruppkohesion så kan diskussionen leda till ett slags 

grupptänkande, vilket senare under sessionen kan bli det enda socialt acceptabla sättet att 

tänka på. Detta kan också innebära en rädsla att frysas ut från fokusgruppen om man på något 

sätt avviker från gruppens tankemodell. Det kan handla om grupptryck eller till och med att 

deltagarna uppvisar överdrifter för att försöka göra intryck på andra deltagare i gruppen 

(Wibeck, 2000). Därför har särskild vaksamhet vidtagits i analysarbetet för att identifiera och 

avslöja eventuella gruppkohesioner. 

3.2 Praktiskt genomförande 
 

Enligt Obert och Forsell (2008) behöver forskaren genomgå olika steg för att på ett 

tillfredsställande sätt kunna använda fokusgrupper som undersökningsmetod. För det första 
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behöver forskaren rekrytera gruppdeltagare och denna fas kan vara mycket tidskrävande. Att 

hitta rätt målgrupp för undersökningen kallas urval och det kan krävas tålamod för att sätta 

samman deltagare i olika fokusgrupper. Vidare ska forskaren utforma en frågeguide och 

disposition för fokusgruppens sammankomst. Under själva fokusgruppsmötet finns en rad 

saker som forskaren bör förhålla sig till, något som beskrivs mer utförligt i avsnittet nedan. 

Slutligen sker efterarbetet i form av att det insamlade materialet analyseras och kopplingar till 

eventuell teori görs. 

3.2.1 Fokusgruppernas sammansättning 
 

Wibeck (2000) skriver att demografiska variabler som exempelvis kön, ålder och utbildning 

kan vara viktiga att fundera över vid sammansättningen av fokusgrupper. Effektiviteten i 

gruppen kan påverkas beroende på deltagarnas personliga egenskaper. Wibeck (2000) nämner 

att så kallade homogena grupper är mycket mer villiga att diskutera och dela med sig av 

personliga åsikter. Därför har en av fokusgrupperna utformats till att vara utpräglad homogen. 

Dessutom har två ytterligare fokusgrupper utformats där den ena är utpräglad heterogen och 

den andra är ett mellanting mellan homogen och heterogen. Detta för att motverka det faktum 

att alltför homogena grupper tenderar att föra ensidiga diskussioner (Wibeck, 2000). På så sätt 

har möjligheten funnits att studera ett spektrum av sammansatta fokusgrupper med avseende 

på demografiska variabler, något som har stärkt våra analyser och slutsatser. 

 

Antalet fokusgrupper som bör utföras i en undersökning bör vara runt tre till fem stycken 

enligt Wibeck (2000). Detta för att nå en tillräcklig mängd insamlad data med olika 

perspektiv inför analysen. Eftersom en homogen, en delvis homogen och en heterogen grupp 

med avseende på demografiska variabler har eftersträvats så har tre fokusgrupper utformats. 

 

Fokusgrupp nummer ett har utformats till att bli delvis homogen med ett övertag av antalet 

deltagande män studerande till civilingenjör. Fokusgrupp nummer två har utformats till att bli 

helt heterogen med lika många deltagande män som kvinnor och en blandning i åldrar, 

sysselsättningar och nationaliteter. Fokusgrupp nummer tre har utformats till att bli helt 

homogen med enbart män studerande till civilingenjör. Detaljerad information om 

fokusgruppernas antal deltagare, deltagarnas ålder, kön samt huvudsakliga sysselsättning 

framgår i Bilaga 4. 
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3.2.2 Urval och rekrytering 
 

Vid rekryteringen av fokusgruppsdeltagare till de tre fokusgrupperna har en noga planering 

gjorts av vilka typer av individer som skulle medverka, vilka bakgrunder dessa skulle ha 

etcetera. Detta för att säkerställa att en tydligt homogen, en tydligt heterogen och en delvis 

homogen grupp skulle skapas. På så sätt undviks att det i sin helhet skapas en alltför ensidig 

diskussion. Samtidigt säkerställs det att forskaren även erhåller diskussioner som växer fram i 

trygga och homogena grupper (Wibeck, 2000). Därför har en personlig kontakt tagits med de 

individer som önskats medverka i studien. Dessa individer har varit inom vår 

bekantskapskrets och värvats genom telefonsamtal, internetbaserade chattfunktioner samt 

sms. Intresset för att medverka i studien har varit relativt stort och utifrån de rekryterade 

individerna har tre kompletta fokusgrupper utformats. 

 

Kritik mot vårt urval av deltagare i den heterogena och delvis homogena fokusgruppen skulle 

i viss mån kunna ifrågasättas. Argument för att åldersspridningen i dessa två grupper inte är 

tillräcklig skulle kunna uppkomma samt att den delvis homogena gruppen inte är tillräckligt 

heterogen med avseende på parametrarna kön och sysselsättning för att skilja sig från den 

homogena gruppen. Dessa är parametrar som Wibeck (2000) menar är viktiga att ta hänsyn 

till vid utformningen av fokusgrupper för att skapa en heterogen grupp. Detta är kritik som vi 

är medvetna om men som vi bedömer att läsaren själv får ta ställning till ifall detta tros ha 

påverkat studien eller inte. Kritik kan vidare riktas mot att urvalet av deltagare skett genom att 

vi har kontaktat personer inom vår bekantskapskrets. Detta har i enlighet med Wibeck (2000) 

antagligen påverkat samtalsklimatet i fokusgrupperna då deltagarna troligen känt sig trygga 

att uttrycka sina åsikter då de varit bekanta med moderatorn. Om för oss okända personer 

hade medverkat i studien menar Wibeck (2000) att det är möjligt att diskussionerna hade 

blivit annorlunda. 

3.2.3 Fokusgruppsmötet 
 

När det praktiska förberedelsearbetet inför fokusgruppen färdigställts så har vi inlett 

fokusgruppsmötet. Moderatorn har presenterat sig själv med syfte att få respondenterna att 

känna sig bekväma och avslappnade inför diskussionen. Respondenterna har fått information 

om varför just dem har valts ut och att dess identiteter kommer att behandlas konfidentiellt. 

Efter det har vi i enlighet med Obert och Forsell (2008) informerat respondenterna att det inte 



19 

finns något rätt eller fel svar gällande det berörda ämnet, utan att allt som sägs i diskussionen 

är relevant. 

 

För att lättare väcka frågor och inleda en diskussion så kan olika typer av så kallade 

stimulusmaterial användas (Wibeck, 2000). Därför har vi inlett mötena med att visa tre 

reklamfilmer för att inleda diskussionen. Detta fyller även funktionen att skapa en gemensam 

utgångspunkt inför diskussionen för de deltagande personerna. Dock är det viktigt att nämna 

att stimulusmaterial som exempelvis reklamfilmer i vissa fall kan styra deltagarnas 

uppfattning om det berörda ämnet. Därför har det varit viktigt att undersöka 

stimulusmaterialet på förhand så att det inte på något sätt har styrt respondenterna till någon 

speciell attityd. Mer information om dessa reklamfilmer presenteras i avsnitten som följer. 

 

När reklamfilmerna visats har frågorna ställts som i linje med Obert och Forsell (2008) inletts 

med en fråga med öppen karaktär. Detta har gjorts för att få deltagarna att känna sig 

avslappnade. Detta har varit en fråga som inte haft komplext svar utan mest handlat om ett 

kort och rakt svar snarare än åsikter och attityder. Efter denna öppningsfråga har frågor med 

en mer diskuterande karaktär ställts för att försöka leda in diskussionen mot själva ämnet. 

Dessa är frågor som oftast kräver svar med djupare förklaring och resonemang snarare än 

korta, raka svar. Det är dessa övergångsfrågor i diskussionen som har lett själva diskussionen 

mot huvudämnet. När ungefär halva tiden har gått så har nyckelfrågorna ställts till gruppen. 

Dessa är frågor som är utformade för att behandla själva kärnan i undersökningen. Vid slutet 

av mötet har diskussionen avslutats med att moderatorn ställt olika typer av kontrollfrågor för 

att inte missa någon viktig aspekt av diskussionen, även detta i linje med Obert och Forsell 

(2008). De tre mötena har arrangerats dagtid på neutral plats i likvärdiga lokaler. De har följt 

en gemensam disposition där frågorna har ställts i samma ordning varje gång. Detta har gjorts 

i enlighet med Wibeck (2000) som menar att en neutral plats är viktig för att samtliga 

deltagare ska ha samma förutsättningar var gällande trygghet under mötet. Vidare menar 

Wibeck (2000) att möteslokalens storlek och utformning kan ha en påverkan på diskussionen. 

Därför har det varit viktigt att arrangera samtliga fokusgruppsmöten i likvärdiga lokaler. 

Dispositionen för fokusgruppsmötena, diskussionsfrågorna samt detaljerad information om 

möteslokalerna återfinns i Bilaga 1, Bilaga 2 samt Bilaga 4. 

 

Mötesplatsens neutralitet för samtliga deltagare skulle emellertid kunna diskuteras då 

civilingenjörsstudenterna som har medverkat i studien antagligen varit mer bekväma i 
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lokalerna som fokusgruppsmötena har arrangerats i. Detta som en konsekvens av att lokalerna 

har varit belägna på det universitetscampus där ingenjörsstudenter vid Uppsala universitet 

studerar. Detta kan i enlighet med Wibeck (2000) ha påverkat diskussionerna i den 

bemärkelsen att civilingenjörsstudenterna kan ha tagit mer plats under diskussionerna än de 

övriga deltagarna, ett fenomen som kan ha uppstått som en konsekvens av att 

ingenjörsstudenterna känt sig mer bekväma i möteslokalerna. Dessa lokaler har dock varit 

dem samlingslokaler med teknisk utrustning som varit praktiskt lättast att tillgå utan att 

erlägga en avgift. Därför har dem ändå valts som möteslokaler till studien. 

 

Dispositionen för fokusgruppsmötena har utformats enligt fyra teman där varje tema berör en 

av studiens frågeställningar. Varje tema har i sin tur innehållit två diskussionsfrågor var enligt 

frågeprotokollet i Bilaga 2. Genom att koppla två diskussionsfrågor till varje tema så har 

chansen ökat att samla ihop tillräckligt material till analysen. Diskussionsfrågorna till 

fokusgrupperna har konstruerats med olika typer av infallsvinklar för att få ett bredare 

perspektiv av svaren. 

3.2.4 Analys av material 
 

Miles och Huberman (1994) skriver att genom att analysera kvalitativ data enligt en specifikt 

angiven struktur så nödvändiga steg genomgås som kommer förbättra det slutgiltiga 

materialet. Denna struktur med samtliga delsteg finns illustrerad i Figur 3. 

 

	
Figur 3: Analys av kvalitativ data. 
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Första steget i att analysera kvalitativ data är enligt Miles och Huberman (1994) 

datainsamling. Denna insamling har i studien gjorts under fokusgruppsmöten där samtliga 

fokusgrupper har spelats in med både video- och ljudupptagning för att möjliggöra en senare 

analys. Deltagarna i fokusgrupperna har informerats om att mötet skulle spelas in och att 

identiteterna skulle anonymiseras vid en vidare analys. 

 

Efter att datan samlats in sker enligt Miles och Huberman (1994) datareduktion, 

dataundersökning och slutsatser. För att reducera datan har materialet transkriberats från 

video- och ljudmaterial till texter där dessa texter har undersökts noga och viktiga ord, 

uttalandet och uttryck har strukits under. Detta steg är enligt Miles och Huberman (1994) en 

nyckel i processen att utkristallisera vad som är relevant för studien och inte. Verifiering och 

dragning av slutsatser har skett kontinuerligt under datareduktionen och dataundersökningens 

gång, därför kan detta kallas en interaktiv process. På detta sätt har de olika teorier som 

redogörs för i teoriavsnittet sedan kopplats ihop med det analyserade materialet. Detta för att 

ge extra tyngd till analyserna och slutsatserna. När samtliga av dessa steg är genomförda 

påbörjas enligt Miles och Huberman (1994) processen på nytt vid behov om studien kräver 

mer data. Att gå tillbaka till första steget och samla in ny data har vi gjort två gånger eftersom 

totalt tre fokusgrupper har genomförts. 

3.3 Val av stimulusmaterial 
 

I denna studie har tre olika stimulusmaterial i form av reklamfilmer valts som har behandlat 

fenomenet kändisreklam. Dessa tre stimulusmaterial har valts för att representera olika typer 

av kändisreklam samt för att få en spridning i åldrarna hos de medverkande kändisarna. Detta 

för att möjliggöra för fokusgruppsdeltagarna att tilltalas olika av reklamfilmernas 

medverkande kändisar. Dessa har även valts utifrån kriteriet att få en spridning i hur långa 

reklamfilmerna är. Eftersom korta reklamfilmer skulle kunna tänkas uppfattas annorlunda än 

långa reklamfilmer så har en lång och två korta reklamfilmer valts. Vidare har kändisar från 

tre typer av verksamhetsområden valts: fotboll, herrmode och ishockey samt kockbranschen. 

Detta för att tilltala så många av fokusgruppsdeltagarna som möjligt. 

 

Den första reklamfilmen som har valts att studera är fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimović som 

gör reklam för Volvo. Den andra reklamfilmen är kocken Leif Mannerström som gör reklam 

för Dafgårds och den tredje och sista reklamfilmen är ishockeymålvakten och stilikonen 
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Henrik Lundqvist som gör reklam för Head & Shoulders. I dessa fall har Zlatan valts på grund 

av hans allmänt höga igenkänningsfaktor hos personer som bor i Sverige. Igenkänning som är 

något Miciak och Shanklin (1994) beskriver är en viktig faktor inom kändisreklam. Kocken 

Leif Mannerström har inte samma grad av igenkänning som Zlatan har. Däremot har han valts 

med avseende på att tilltala äldre personer samt individer som är intresserade av matlagning. 

Just att han är en äldre person har varit viktigt för att undersöka om han, i relation till äldre 

fokusgruppsdeltagare kan skapa det som Miciak och Shanklin (1994) benämner som att 

samstämma med målgruppen. Avslutningsvis har ishockeyspelaren och stilikonen Henrik 

Lundqvist valts med syftet att tilltala modemedvetna personer som anser att utseende är 

viktigt, något som Erdogan m.fl. (2001) skriver kan vara en fördel i reklamsammanhang. Mer 

detaljerad information om dessa reklamfilmer finns presenterad i Bilaga 3. 

3.3.1 Reflektion av stimulusmaterial 
 

Dessa tre nämnda reklamfilmer är exempel på kändisreklam som gjorts i samarbete med en 

kändis som i huvudsak genererar positiva associationer och därmed saknar tillräckliga 

mängder av det som Miciak och Shanklin (1994) benämner som negativ publicitet. Detta är 

något som gör att vår studie har sina begränsningar då perspektivet av negativa associationer 

kopplade till en kändis inte har tagits i beaktande. Denna begränsning har vi dock varit 

medvetna om under hela studiens gång och gjort det bästa för att den inte ska påverka 

studiens trovärdighet negativt. 

 

Vidare är dessa tre reklamfilmer exempel på kändisreklam där den medverkande kändisen är 

en man. Detta gör att studien har en potentiell svaghet då fenomenet kändisreklam med en 

kvinnlig kändis inte undersökts och genusfördelningen bland kändisarna därmed varit 

snedfördelad. En konsekvens av denna snedfördelning skulle i enlighet med Wibeck (2000) 

kunna varit att de kvinnliga fokusgruppsdeltagarna inte tilltalats i samma mån som de manliga 

och därmed inte bidragit till diskussionen i den mån dem skulle kunna gjort. Vidare medför 

detta i enlighet med Bryman och Bell (2013) att denna studies slutsatser inte i full 

utsträckning är direkt överförbara till en annan studie där kändisreklam med kvinnliga 

kändisar medverkar. Detta är svagheter vi är medvetna om. 

 

Kändisskap är också en egenskap som har en volatil karaktär beroende på tid och rum 

(Kurzman m.fl., 2007). Den som anses vara en kändis på en plats idag behöver på en annan 
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plats varken idag eller imorgon anses vara kändis. Detta beror på kändisskapets subjektivitet 

och i viss mån tidsberoende. Detta gör att denna studie med dem valda reklamfilmerna är svår 

att upprepa i framtiden eftersom de tre medverkande kändisarna inte behöver ha kändisstatus 

på en annan plats i en annan tid. Detta gäller inte minst för Leif Mannerström som kan anses 

ha ett nationellt kändisskap i jämförelse med Zlatan Ibrahimović och Henrik Lundqvist som 

har en internationell karriär. 

 

Andra reklamfilmer som statuerar exempel på fenomenet kändisreklam skulle också kunna 

valts. Kändisar inom musik- och underhållningsbranschen medverkar i kändisreklam som 

mycket väl hade kunna valts då dessa har potential att tilltala stora delar av befolkningen. 

Anledningen till att dessa inte valts var emellertid för att vi önskade att reklamerna skulle vara 

så omtalade eller aktuella som möjligt, varför många reklamfilmer fick väljas bort. 

3.4 Trovärdighet och äkthet 
 

Att material som forskare samlar in under en studie ska ha en hög validitet och reliabilitet är 

av stor vikt för att göra studien så vetenskapligt säkerställd som möjligt (Silverman, 2013). 

Begreppet validitet innebär hur pass trovärdiga tolkningarna är som forskaren har gjort 

gällande den insamlade informationen. Detta betyder i praktiken att forskaren identifierar, 

observerar och mäter det forskaren säger sig mäta (Mason, 1996). Reliabilitet i sin tur handlar 

om hur tillförlitlig undersökningen är. En indikator på att undersökningen är tillförlitlig och 

därmed har hög reliabilitet är att den kan återupprepas med samma eller liknande resultat 

(Bryman och Bell, 2013). Genom att säkerställa en hög reliabilitet och validitet kan forskaren 

på ett övertygande sätt analysera det insamlade materialet och sedan dra slutsatser utifrån det. 

En mycket viktig faktor som kan påverka studiens validitet är de medverkande personernas 

ärlighet, både medveten och omedveten (Trost, 2012). Det har därför varit av största vikt att 

vi haft detta i åtanke vid analysen av resultaten och att vi haft en medvetenhet och ett kritiskt 

förhållningssätt till dessa. 

 

Ett alternativt synsätt till validitet och reliabilitet och som används mycket inom den 

kvalitativa forskningsmetodiken är det som Bryman och Bell (2013) kallar för trovärdighet 

och äkthet. Författarna menar att trovärdighet kan delas upp i underkategorierna 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering eller bekräftelse, något som 

illustreras i Figur 4. Dessa alternativa synsätt till att bedöma kvaliteten hos forskningsresultat 
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lämpar sig inom den kvalitativa forskningsmetodiken framför allt genom att kvalitativ 

forskning är svår att återupprepa och uppnå identiska resultat genom. Detta fenomen uppstår 

som en konsekvens av det sociala samspel som uppkommer i kvalitativa forskningsmetoder 

(Bryman och Bell, 2013) (Guba och Lincoln, 1994). 
 

	
Figur 4: Trovärdighet och äkthet i en kvalitativ studie. 
 

Det första av de fyra delkriterier som finns till begreppet trovärdighet är tillförlitlighet. 

Bryman och Bell (2013) skriver att tillförlitlighet innebär att man säkerställer att det som den 

observerande personer uppfattar stämmer överens med det som övriga personer i det sociala 

sammanhanget uppfattar. Med andra ord ska uppfattningen av den sociala verkligheten 

samstämma mellan de inblandade parterna. För att ta reda på om det är så eller inte så kan 

forskaren rapportera resultaten till de personer som deltagit i det sociala sammanhanget för att 

bekräfta att denne uppfattat verkligheten på korrekt sätt. Därför har de resultat som genererats 

utifrån observationerna i fokusgrupperna skickats till samtliga deltagare för återkoppling och 

möjlighet till korrigering. 
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Det andra delkriteriet till trovärdighet som Bryman och Bell (2013) nämner är överförbarhet. 

Överförbarhet innebär att resultaten “håller streck även i någon annan kontext eller situation, 

eller i samma kontext vid en senare tidpunkt...” (Lincoln och Guba, 1985, s. 316). För att 

kunna möjliggöra detta så är det viktigt att forskare i samband med sina undersökningar 

skapar en “tät” beskrivning, det vill säga en utförlig beskrivning av det sammanhang och den 

kultur som studien genomfördes i. Detta för att framtida forskare ska kunna bedöma hur 

överförbara resultaten är ifall studien skulle genomföras i en annan miljö (Geertz, 1973) 

(Lincoln och Guba, 1985). Därför har en heltäckande beskrivning skapats av den kultur och 

det sociala sammanhang som studien genomfördes i. Denna beskrivning återfinns i Bilaga 4 

och är uttryckt i form av tidpunkt och plats för fokusgruppsmötena samt demografiska fakta 

om deltagarna. 

 

Det tredje delkriteriet till begreppet trovärdighet är pålitlighet. Bryman och Bell (2013) menar 

att pålitlighet innebär att det skapas en fullständig redogörelse av samtliga faser i 

forskningsprocessen. Detta innebär att problemformulering, val av undersökningspersoner, 

fältanteckningar, dataanalys, slutsatser etcetera granskas av kollegor för att dem ska bedöma 

om dessa har formulerats och genomförts på ett relevant och korrekt sätt. Granskningen i 

fråga bör pågå kontinuerligt och avslutas med en djupgående analys av studien och dess 

resultat innan publicering. Därför har en kontinuerlig granskning av uppsatsen pågått i 

seminarieform. Utöver detta har uppsatsen granskats på djupet av såväl kollegor som av en 

handledare innan färdigställande. 

 

Det fjärde och sista delkriteriet till begreppet trovärdighet är konfirmering eller bekräftelse. 

Detta kriterium menar Bryman och Bell (2013) innebär att forskaren är medveten om att 

samhällelig forskning inte kan uppnå fullständig objektivitet och att han eller hon därför 

väljer att agera i god tro. Med andra ord ska det vara uppenbart för granskarna av studien att 

forskaren inte låtit sin teoretiska inriktning eller sina personliga värderingar påverka studiens 

resultat och slutsatser. Att bedöma i vilken utsträckning som forskaren lyckats med detta är en 

av granskarens uppgifter (Guba och Lincoln, 1994). Därför har det yttersta gjorts för att agera 

i god tro och eftersträva objektivitet i största möjliga mån. Detta är något som har granskats 

av kollegor i seminarieform kontinuerligt under studiens gång. 

 

Äkthet är det andra huvudperspektivet vid sidan av trovärdighet. Äkthet innebär att bland 

annat huruvida studien ger en rättvis och heltäckande bild av de olika uppfattningar och 



26 

åsikter som existerar i den grupp man väljer att studera (Bryman och Bell, 2013). Detta 

innebär att man till exempel inte bara inkluderar en kategori av människor i studien eftersom 

detta kan ge en vinklad och ensidig bild av det studerade fenomenet. Som exempel nämner 

Starbuck de så kallade Astonstudierna där studiens data i huvudsak insamlades i kontakt med 

högt uppsatta chefer (Starbuck, 1981). Detta gjorde att studien bara representerade chefernas 

bild av det studerade fenomenet och inte tog hänsyn till varken mellanchefer, kunder eller 

leverantörer. På detta sätt menar Starbuck att man som forskare kan riskera att begränsa sin 

studie i termer av att uppfatta det bredare perspektivet. Som en konsekvens av detta är det av 

största vikt att ha en dynamisk uppsättning av människor i sin studie. Därför har 

fokusgrupperna utformats så att dessa har blivit representativa för ett stort antal människor. 

Det har funnits en strävan efter att inkludera människor med olika åldrar, kön och 

huvudsakliga sysselsättningar för att på så sätt erhålla ett brett spektrum av perspektiv med 

avseende på det studerade fenomenet. 

3.5 Operationalisering 
 

I denna studie har ett antal teoretiska begrepp operationaliserats för att göra de teoretiska 

begreppen mer konkreta och handfasta. Till att börja med så har begreppet kändis 

operationaliserats som en person som känns igen av personer som är intresserade av det 

område som kändisen verkar inom (Svenska Akademien, 2017). Detta betyder i sin tur att 

kändisbegreppet är något subjektivt och att kändisskapet är beroende av vem som observerar 

kändisen. Vidare har begreppet reklam operationaliserats som den publicitet som utförs av ett 

företag eller organisation med syfte att stärka det egna varumärket och skapa en medvetenhet 

om företagets produkter hos konsumenten (Sveriges annonsörers kommitté för pr 2015, 

2015). I praktiken innebär detta bland annat TV- sända reklamfilmer, reklam genom 

affischering samt webbaserad reklam. 

 

Det teoretiska begreppet varumärke har operationaliserats till att innebära en symbol, 

företagsnamn, slogan eller liknande som kan uppfattas som företagets “ansikte”. Detta kan 

innebära allt ifrån en logotyp med ett visst utseende till ett företagsnamn med karaktäristiskt 

budskap eller typsnitt. Fortsättningsvis har begreppet varumärkeskapital operationaliserats 

som de faktorer som tillsammans gör varumärket värdefullt (Sveriges annonsörers kommitté 

för pr 2015, 2015). I praktiken innebär detta att allt positivt som sker runt ett företag eller som 
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på något sätt kan kopplas till företaget i fråga stärker varumärkeskapitalet. Detta kan vara allt 

ifrån positiva årsresultat till god publicitet och positiva associationer.  

 

Begreppet positiv effekt har operationaliserats till att innebära att varumärket stärks och att 

företaget därmed får ett ökat varumärkeskapital. Det innebär också att företaget skapar sig en 

positiv goodwill och att medvetenheten om företaget ökar. Att varumärket stärks snarare än 

påvisande av momentant ökade försäljningssiffror är med andra ord det centrala när vi talar 

om positiv effekt. 
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4. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet redovisas det sammanställda resultatet av fokusgruppsmötena. Resultatet 

redovisas under olika rubriker baserade på de teman som berör de frågeställningar studien har. 

Olika typer av infallsvinklar som behandlats under fokusgruppsintervjuerna tas upp för att 

möjliggöra att frågeställningarna analyseras ur ett bredare perspektiv. Resultaten analyseras 

och diskuteras kontinuerligt med bakgrund i de tidigare nämnda definitionerna och teorierna. 

Samtliga namn som anges är anonymiserade. 

4.1 Syfte med kändisreklam 
 

När det gäller syftet med kändisreklam var svaren relativt lika bland de olika deltagarna. En 

av synpunkterna som framkom var att man som företag vill nå ut till en bredare kundkrets 

med budskapet om sitt varumärke eller sina produkter. Detta kan enligt 

fokusgruppsdeltagarna möjliggöras genom att konsumenten relaterar till kändisen i olika 

avseenden och att kändisen därmed utgör en brygga mellan konsumenten och varumärket 

eller produkten. 

 

“Om man ser en kändis som det går bra för så vill man kunna relatera till den personen. Om 

jag kör Volvo är jag en bra fotbollsspelare.” – Felicia 

 

McCracken (1989) nämner i modellen “meaning transfer model” att de associationer 

konsumenten har till kändisen kan överföras från kändis till produkt för att slutligen överföras 

från produkt till konsument. Detta är precis det Felicia ger uttryck för i detta fall, att hon vill 

kunna associera till produkten på grund av att kändisen har överfört sina associationer till den. 

 

Peter ger i citatet nedan ett bra exempel på ett sätt för företaget att försöka bygga en 

kundrelation via kändisen och att kändisen därmed fungerar som en brygga. Som konsument 

tänker man alltså på kändisen när man kommer i kontakt med produkten, vilket i slutänden 

leder till att företagets image och varumärke kopplas samman med kändisens image och 

varumärke. 

 

“Jag tänker att företagen kanske inte vill att man ska köpa något på grund av dem här 

kändisarna men mer att man ska komma ihåg det. När man står och ska välja schampo så 
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kommer man komma ihåg att man sett en reklam och då kommer man ihåg det bara för att 

han (Henrik) var där. Det liksom fastnar i huvudet.” – Peter 

 

Vidare framkom det från fokusgruppsdeltagarna att ett annat syfte som företag kan ha med att 

använda sig av kändisreklam är att differentiera sig från andra aktörer på marknaden och 

därmed bli mer unika. Kändisen skapar i dessa fall ett unikt mervärde som kan vara 

avgörande i en framtida köpprocess (Urde, 1997) (Keller, 2013). 

 

“Syftet är nog också att försöka nå ut till en bredare publik. Människor kanske inte köper 

färdiglagade pajer i allmänhet, men om folk gillar Mannerström så kanske de beslutar sig för 

att köpa pajen. Folk vill köpa en Volvo för att kunna relatera till Zlatan.” – Joakim 

 

Av ovanstående citat så tydliggörs det hur viktigt det kan vara ur ett företagsperspektiv att 

konsumenten förknippar en produkt till en kändis. Detta i linje med det som Keller (2013) 

menar, att det är viktigt att differentiera sig från övriga konkurrenter i form av att varumärket 

kan associeras till något externt. I detta fall menar Joakim att man som konsument vill köpa 

pajen på grund av att man har en bra bild av Mannerström. Man relaterar alltså direkt till 

stjärnkocken istället för att sätta fokus på vad produkten egentligen har för kvalitet eller 

status. 

 

Känslorna som konsumenten har kopplat till kändisen kan alltså påverka valet av att köpa en 

produkt eller inte. I fokusgrupperna diskuterades det att man kan få en bättre uppfattning om 

produkten eller varumärket om man sedan tidigare har positiva känslor för personen som 

medverkar i reklamen. Aaker (1992) tar upp begreppet “upplevd varumärkeskvalitet” i en av 

hans fem faktorer som tillsammans bygger upp varumärkeskapitalet. Upplevd 

varumärkeskvalitet innebär att konsumenten har bildat sig en egen uppfattning om hur hög 

kvalitet produkten av ett visst varumärke har. Denna upplevda varumärkeskvalitet påverkas 

enligt fokusgruppsdeltagarna av vilka associationer som kändisen enligt “meaning transfer 

model” (McCracken, 1994) överför till produkten och varumärket, något som återspeglas i 

Dennis citat nedan. På detta sätt kan alltså kändisreklam användas för att bygga upp 

varumärkeskapitalet. 

 

“Om man redan från början kanske har några slags känslor kring kändisen. Så kan det 

givetvis påverka om man kopplar ihop det med något varumärke.” – Dennis 
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“Om man är lite skeptiskt mot färdiglagad paj så kan den tanken förbättras.” – Anders 

 

Ett företags varumärke ska eftersträva att fylla många funktioner för aktören. En viktig aspekt 

är också att försöka etablera en relation till kunderna och försöka förändra eller stärka 

företagets image. I Anders citat ovan överförs Mannerströms image som stjärnkock till 

Dafgårds färdiglagade pajer. Detta fenomen kallas för varumärkesassociationer och är något 

som Aaker (1992) tar upp när han analyserar vad som bygger upp ett företags 

varumärkeskapital. Följande citat är också exempel på hur kändisens image påverkar 

företagets image. 

 

“Jag tror dock att varumärket verkligen stärks med hjälp av Zlatan.” – Felicia 

 

“Jag skulle nog säga att Head & Shoulders varumärke har stärkts på grund av Henrik 

Lundqvist.” – Joakim 

 

Efter analys av samtliga gruppdiskussioner så har det visat sig vara störst effekt på Volvos 

varumärke eftersom fokuset i denna reklam snarare har legat på att sammankoppla kändisen 

med varumärket snarare än produkten. Motsatsen var Dafgårds reklam som hade ett tydligt 

fokus på produkten och Head & Shoulders reklam som delvis var reklam för produkten och 

delvis reklam för varumärket. Vilket syfte som företaget har med kändisreklam är därmed 

olika i olika situationer. Ibland eftersträvar företaget att bygga upp sitt varumärke vilket kan 

ses som ett långsiktigt syfte och ibland har reklamen som mål att nå ut med budskapet om en 

viss produkt till konsumenterna vilket kan ses som ett kortsiktigt syfte. Beroende på vilket 

syfte företaget har med reklamen kan det anses rimligt att anta att kopplingen mellan kändisen 

och varumärket eller produkten ser olika ut. Mer om dessa kopplingar redogörs för i avsnitt 

4.3. 

4.2 Företagets val av kändis 
 

När det gäller vilka kriterier som konsumenter tror ligger till grund för valet av kändis som ett 

företag väljer att göra reklam med så var svaren hos de olika deltagarna i fokusgrupperna 

spridda. Ett tydligt mönster man däremot kunde se var att de kriterier som nämndes av 

fokusgrupperna stämde väl överens med de fem kriterier som Miciak och Shanklin (1994) 
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nämner som avgörande vid valet av kändis. Därför delas detta avsnitt upp i dessa fem kriterier 

som underrubriker. Övriga kriterier som var vanligt förekommande samtalsämnen i 

fokusgrupperna kommer tas upp i avsnittet som behandlar andra kriterier. 

4.2.1 Trovärdighet hos kändis 
 

En första uppfattning som var vanlig bland fokusgruppsdeltagarna var att kändisens utseende 

spelade stor roll, inte minst i reklamen för Head & Shoulders eftersom det är ett 

hårvårdsmärke. Att kändisen hade ett tilltalande utseende var då en påtagligt positiv faktor. 

 

“Jag tror man väljer efter utseende faktiskt. Man tar någon som är attraktiv.” – Mikaela 

 

“Den där Henrik är i alla fall snygg. Han har ett utseende man fastnar för. Det spelar ingen 

roll vad han gör reklam för men man kollar ändå för att han är så snygg.” – Matilda 

 

Detta är ett kriterium som Erdogan m.fl. (2001) skriver är till fördel i reklam där utseendet är i 

centrum. Att kändisen i dessa sammanhang har ett tilltalande utseende skulle också kunna 

kopplas samman med Miciak och Shanklins (1994) kriterium om trovärdighet. När Henrik 

Lundqvist gör reklam för hårvårdsmärket Head & Shoulders är det viktigt att han inger 

trovärdighet när han säger att produkten är så bra som han säger att den är. Det enklaste sättet 

för honom att visa det är att ha ett välvårdat och snyggt hår. På så sätt är trovärdighet som ett 

kriterium vid val av kändis också något som diskuterades i fokusgrupperna. 

 

I fallet med kocken Mannerström var hans utseende inte till någon påtaglig fördel för 

reklamen. Istället föreslogs det av fokusgruppsdeltagaren Peter att någon annan person som 

såg bättre ut skulle kunna vara ansiktet utåt i reklamfilmen. 

 

“Han (Mannerström) skulle gärna få göra dem där recepten och rätterna men då skulle 

någon annan kunna stå där och berätta som är mer attraktiv.” – Peter 

 

Anledningen till att Mannerström ändå ses som en lämplig kändis för Dafgårds att samarbeta 

med är att han inger trovärdighet på ett annat plan än utseendet, nämligen genom hans 

bakgrund som professionell kock. På detta sätt litar konsumenterna på att Dafgårds 

färdigrätter är så bra som reklamen säger att dem är. Detta eftersom Mannerström själv, för 
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vem konsumenterna har områdesspecifikt förtroende för, inger ett förtroende när han säger 

hur bra färdigmaten är. Det blir för konsumenten en känsla av trygghet att välja Dafgårds 

produkter eftersom Mannerström har gett sitt bifall för dem. 

 

“Mannerström inger också ett förtroende…” – Mikael 

 

“Det är lite så att funkar det för Zlatan så funkar det för mig.” – Anders 

 

“Om Mannerström tycker det är okej är det klart att du också kommer göra det.” – Timoteus 

4.2.2 Igenkänning hos målgruppen 
 

När det gäller just igenkännande av kändisen blev det påtagligt under fokusgruppsmötena att 

kändisskapet är ett i allra högsta grad subjektivt begrepp. Den som av en person uppfattas som 

en kändis kan av en annan person uppfattas som en helt vanlig och anonym person. Detta 

gjorde kändismomentet i dessa reklamfilmer verkningslöst. 

 

“Jag känner ingenting när jag ser den här reklamen (Dafgårds). Jag upplever ingenting. Jag 

har ingen relation till någon av kändisarna.” – Mikaela 

 

Närvaron av en kändis kan också verkningslös även i de fall där konsumenten i fråga inte är 

insatt i den bransch som kändisen verkar inom. 

 

“Jag tyckte att det var lite märkligt att han (Mannerström) stal paj. Jag har nog ingen känsla 

kring Leif Mannerström.” – Felicia 

 

Lika verkningslös som närvaron av en kändis är för en person som inte känner till kändisen i 

fråga, lika effektivt är det då personen känner till kändisen sedan tidigare. I dessa situationer 

överför konsumenten alla associationer, egenskaper och minnen som konsumenten har av 

kändisen till produkten som det görs reklam för. Detta är helt i linje med McCrackens (1989) 

modell om att associationer förs vidare från kändis till produkt till konsument. 

 

“I Henrik Lundqvists fall så ser han bra ut. Köper ni Head & Shoulders så kommer ni att se 

lika bra ut som honom.” – Bilal 
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“Det är en häftig reklamfilm tycker jag… Henke och Zlatan är två barndomsidoler man 

haft.” – Sebastian 

 

“Han har snyggt hår, vilket kan kopplas till schampot. Om man använder schampot lär man 

få lika fint hår som Henrik Lundqvist.” – Peter 

 

“Man vill väl ha den kändaste kändisen…?” – Felicia 

 

Utifrån detta kan man även dra slutsatsen att det enligt fokusgruppsdeltagarna är av största 

vikt för företaget att välja en kändis som riktar sig mot en så bred målgrupp som möjligt. 

Detta för att möjliggöra att så många som möjligt berörs av det faktum att det är en kändis 

som medverkar i reklamen. Man vill som företag med andra ord ha den kändaste kändisen. 

4.2.3 Lämplig budget 
 

En tämligen vanlig uppfattning bland fokusgruppsdeltagarna var att det är företagets budget 

som styr valet av kändis för reklamen. Ju mer pengar företaget har, desto dyrare kändis kan 

företaget ha råd att anlita för reklamuppdraget. 

 

“Det beror väl på hur mycket pengar de har. Volvo har mycket pengar så de kan ha råd med 

Zlatan. Dafgårds och Head & Shoulders kan bara ha de där (Mannerström och Lundqvist).” 

– Johanna 

 

“Jag tänker väl att det är pengarna som avgör. Hade Dafgårds haft möjlighet hade de också 

haft Zlatan som hade ätit pajen… Head & Shoulders hade väl också tagit Zlatan.” – Felicia 

 

Detta är en faktor som också lyfts fram som ett av de fem kriterier som enligt Miciak och 

Shanklin (1994) ligger till grund för valet av kändis. 

4.2.4 Liten risk för negativ publicitet 
 

En faktor som också togs upp i fokusgrupperna är vikten av att välja en kändis som löper liten 

risk att orsaka negativ publicitet. Negativ publicitet kan orsakas av allt ifrån kontroversiella 
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politiska ställningstaganden till missbruksproblem. Även detta kriterium är något som 

omnämns av Miciak och Shanklin (1994) bland dess fem kriterier. 

 

“Det måste också vara en kändis som håller i längden. Zlatan är ju uppbunden så mycket 

kring fotbollen så dem (Volvo) tror nog inte att han kommer missbruka i första taget.” – Peter 

4.2.5 Att samstämma med den avsedda målgruppen 
 

Ytterligare en faktor som stämde väl överens med Miciak och Shanklins (1994) kriterier om 

hur en kändis väljs var det som fokusgrupperna benämnde som identifikation med kändisen. 

Att kändisen samstämmer med den avsedda målgruppen handlar till största delen om att 

målgruppen kan identifiera sig med kändisen i fråga. Detta är ur ett företagsperspektiv av 

största vikt för att kunna skapa en brygga mellan budskapet i reklamen och konsumenten, 

något som identifikation bidrar till genom McCrackens modell “meaning transfer model” 

(McCracken, 1989). I detta avseende verkar det inte spela någon roll om kändisen har ett 

tilltalande eller mindre tilltalande utseende så länge konsumenten kan känna igen sig i denne. 

 

“Han (Mannerström) har inte kockkläder på sig utan ger intrycket av att vara lite lantis. En 

pensionär som ska köpa en paj. Det kanske är dessa som är målgruppen?” – Matilda 

 

Identifikation var enligt fokusgruppsdeltagarna viktigt, både ur ett utseendeperspektiv men 

också ur ett livsstilsperspektiv. Vikten av att kändisen i reklamen fungerar som en brygga 

mellan budskap och konsument medför att en hög identifikationsfaktor är viktig för att kunna 

nå ut till så många konsumenter som möjligt. Genom identifiering kan företaget skapa reklam 

som ger långvariga associationer och minnen och därmed en positiv effekt i form av 

medvetenhet om varumärket eller produkten. 

 

“Zlatan- reklamen har inte gått på TV på ett tag men man känner fortfarande igen den och 

kopplar honom till Volvo.” – Sebastian 

 

Att kändisens livsstil och utseende i så stor utsträckning som möjligt bygger på de 

samhällsnormer och traditionella värden som finns gör också att kändisen genom 

identifikation tilltalar en stor skara människor, något som företaget tjänar på eftersom antalet 

potentiella kunder då blir stort. 
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“De är vanliga heteromän, svenska, inga ovanliga människor direkt när det gäller utseendet. 

De bygger på traditionella värden.” – Peter 

4.2.6 Andra kriterier 
 

Utöver Miciak och Shanklins (1994) fem kriterier nämndes också ett antal andra kriterier som 

fokusgruppsdeltagarna ansåg var viktiga för företaget vid val av kändis. Ett första kriterium 

som var viktigt för fokusgruppsdeltagarna var att den medverkande kändisen skulle ha en 

naturlig koppling till företaget och dess produkter. I de fall där kopplingen inte var tydlig nog 

kunde kändisens närvaro uppfattas som påtvingad och onaturlig, något som skapade negativa 

reaktioner hos ett antal av fokusgruppsdeltagarna. Detta är något som går hand i hand med 

McCrackens (1989) definition av vem kändisen är i en kändisreklam. 

 

“Men den där reklamen (Dafgårds) är den enda som har en relevant kändis. Jag får lite 

känslan av att de andra (Volvo och Head & Shoulders) bara försöker få mig på kroken genom 

att ta in en kändis. Att de ska dra folk, för att de (Zlatan och Henrik) inte har med reklamerna 

att göra.” – Johanna 

 

Mer om kopplingen mellan kändis och varumärke samt produkt redogörs för i nästkommande 

avsnitt. 

 

En sista faktor som nämndes bland fokusgrupperna som de ansåg skulle kunna vara viktigt för 

företaget när de ska välja kändis är att kändisen har en image som stämmer överens med 

företagets image. Anledningen till att detta ansågs vara viktigt är att öka konsumentens känsla 

av att kändisens medverkan är naturlig och inte påtvingad. 

 

“Sen tar man någon som har approachen som företaget har. Zlatan hade nog inte passat för 

till exempel Dafgårds.” – Sebastian 

 

“Det är klart att Dafgårds vill ha en stjärnkock…” – Timoteus 
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4.3 Koppling mellan kändis och varumärke eller produkt 
 

En vanlig uppfattning bland deltagarna var att kopplingen mellan produkten och kändisen inte 

belystes särskilt tydligt i Volvos reklamfilm som Zlatan medverkade i. Somliga deltagare 

menade emellertid att det svenska i Volvo kan kopplas ihop med det svenska i Zlatan. På så 

sätt handlar denna reklam om att koppla ihop kändisen med varumärket snarare än produkten. 

 

“På vissa sätt så är kopplingen tydlig då Volvo är väldigt svenskt som varumärke och att 

Zlatan är väldigt svensk.” – Johanna  

 

“Zlatan ska försöka personifiera svenskheten, stark och ouppnåelig. Då kan man koppla det 

till Volvo som också är starka och kopplas till vildmark. Zlatan har ingen konkurrens, han är 

på en egen nivå. Det är just dessa saker som jag tror Volvo vill relatera till.” – Matilda 

 

“I Zlatan- filmen så ser man knappt bilen så där tycker jag att kopplingen inte alls är så 

stark.” – Joakim 

 

“För mig är kopplingen stolthet för Zlatan, stolthet för Volvo som varumärke.” – Magnus 

 

“Det räcker att man pratar om Zlatan. Det blir en association automatisk, det får de mycket 

bonus för.” – Mikael 

 

I fallet med denna reklamfilm skapas alltså det som Aaker (1992) kallar 

varumärkesassociationer. Aaker menar vidare att varumärkesassociationer kan leda till 

positiva attityder till varumärkets produkter och att det därigenom kan öka benägenheten hos 

kunden att köpa produkten. 

 

I vissa av deltagarnas kommenterar så framgick det att varumärkets images speglas i 

kändisens image, något som visas i citatet nedan. Detta är något som McCracken (1989) 

menar är en komponent i “meaning transfer model” där han påpekar att det kan uppstå en 

koppling mellan kändisen och produkten. 
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“Jag tänker att de försöker spegla bilen i Zlatan. Den är uthållig, simmar i isvatten. De 

försöker visa att det är en riktigt bra bil. De försöker spegla Zlatans karaktär i hur bilen är.” 

– Felicia 

 

I Dafgårds reklamfilm med Mannerström som medverkande kändis menade 

fokusgruppsdeltagarna att det fanns en tydlig koppling mellan kändis och produkt. Deltagarna 

framhöll att det går att göra en mycket tydlig koppling då produkten är en paj och kändisen är 

en kock. 

 

“Sveriges mästerkock, går att koppla tydligt till pajen.” – Dennis 

 

“Det finns en koppling här, han är kock.” – Timoteus 

 

I fallet med Henrik Lundqvist som kändis i Head & Shoulders reklamfilm hade deltagarna 

olika åsikter om kopplingen till produkten och varumärket. En deltagare påpekade att 

samarbetet mellan Henrik Lundqvist och Head & Shoulders pågått under en lång period och 

att konsumenter därför har blivit vana att associera Head & Shoulders med Lundqvist. Andra 

deltagare menade dock att de inte ser en tydlig koppling mellan kändisen och produkten då 

Lundqvist huvudsakligen är känd för att vara en professionell ishockeymålvakt. 

 

“Man fattar ju att de väljer honom för att han som kändis ska dra massa folk men jag tycker 

inte att han egentligen är relevant för reklamen.” – Johanna 

 

Sammanfattningsvis så ansågs kopplingen mellan Zlatan och Volvos bil inte alls vara lika 

tydlig som kopplingen mellan Mannerström och Dafgårds paj. I Zlatans fall handlade 

reklamen snarare om att koppla ihop kändisen med varumärket. De flesta deltagare ansåg att i 

och med att Mannerström är kock så är kopplingen med pajen självklar. Vidare menade 

deltagarna att kopplingen mellan Head & Shoulders schampo och Lundqvist var tydligare än 

kopplingen mellan Zlatan och Volvo. Dock var den inte lika uppenbar som mellan 

Mannerström och Dafgårds pajer. Med andra ord menade deltagarna att kopplingen i Volvos 

reklam var mellan kändis och varumärke, att kopplingen i Dafgårds reklam var mellan kändis 

och produkt samt att kopplingen i Head & Shoulders reklam var mellan både kändis och 

varumärke samt kändis och produkt. 
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4.4 Effekter på konsumenten av kändisreklam 
 

Effekterna som fokusgruppsdeltagarna upplevde att kändisreklam hade på dem handlade till 

stor del om skapande av känslor, både positiva och negativa. En annan upplevd effekt som 

framkom under diskussionerna var att kändisreklam skapar en medvetenhet om varumärket 

och produkten. Vidare var den upplevda effekten beroende av produktionens innehåll, 

utformning och upplevd kvalitet. 

4.4.1 Skapande av känslor 
 

För de fokusgruppsdeltagare som deltog i studien var skapande av känslor en stor och 

avgörande del av den upplevda effekten av kändisreklam. Känslorna som uppkom i samband 

med reklamfilmerna var dock av blandad karaktär och innefattade såväl glädje som irritation. 

Att reklam kan bidra till att skapa känslor hos konsumenten är inget som är unikt för 

kändisreklam. Vad som däremot är unikt för kändisreklam och som framkom i studien är att 

kändisen medför en rad associationer om sig själv i reklamfilmen som inte en anonym person 

hade gjort. Detta är något som går hand i hand med McCrackens (1989) modell där kändisen 

överför sina egenskaper till produkten. Dessa associationer behöver med andra ord inte vara 

uttalade i reklamfilmen för att ändå tolkas in av konsumenten. På så sätt verkar det rimligt att 

anta att kändisreklam har en större benägenhet att generera känslor än vad vanlig reklam har. 

Detta eftersom innehållet som kommuniceras i reklamen går bortom de uttalade orden, 

handlingarna och gesterna som kändisen i reklamen utför. 

 

“När man väljer en person som Zlatan tror jag att många, både barn och äldre blir 

påverkade. Det här är ju deras idol. Hela Sverige kommer vilja köpa Volvo för att man vill 

göra som Zlatan. Det samma gäller för Head & Shoulders.” – Peter 

 

“Man har redan några slags känslor kring kändisen. Det kan ju påverka…” – Dennis 

 

Eftersom kändisreklam verkar generera fler och starkare känslor än vanlig reklam med 

anonyma personer känns det som en intuitivt viktig fråga huruvida dessa känslor är positiva 

eller negativa. Detta eftersom positiva känslor spontant upplevs gagna företaget samtidigt som 

negativa känslor skulle kunna hämma företaget. Frågan är dock om denna uppfattning inte är 
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något missvisande. En åsikt som kom fram tydligt under fokusgruppernas diskussioner var 

nämligen att alla känslor som väcks gagnar företaget, oavsett känslornas karaktär. 

 

“Det är en liten chansning att spela på känslor, just för att man kan få negativa associationer 

till varumärket… Samtidigt kan man ju säga att all reklam är bra reklam för att den väcker 

uppmärksamhet och då kommer alla komma ihåg och lägga märke till det.” – Johanna 

 

“En känsla är bättre än ingen känsla.” – Samir 

 

Så länge en känsla väcks kommer alltså medvetenheten om varumärket eller produkten öka 

vilket leder till igenkännande, något som kan komma att påverka positivt i ett framtida 

köpbeslut. En tydligare förklaring av medvetenhet kring varumärke och produkt redogörs för i 

följande avsnitt. 

4.4.2 Associationer och medvetenhet 
 

En andra effekt som deltagarna i fokusgrupperna upplevde var en påverkan vad gäller 

medvetenheten om företagets produkt och varumärke. Detta som en konsekvens av att man 

som konsument upplever det lättare att komma ihåg reklamen då den kopplas ihop med de 

associationer man har till kändisen. Detta fenomen kallas varumärkesassociationer och är en 

av de fem faktorer som Aaker (1992) beskriver bidrar till att bygga upp varumärkeskapitalet. 

 

“Man kommer ihåg alla gamla reklamer med kändisar också. De man tyckte om. Det finns 

alltid ett igenkännande.” – Abraham 

 

Eftersom associationerna på sätt och vis överförs mellan kändis och produkt eller varumärke 

enligt “meaning transfer model” betyder det att den upplevda kvaliteten av produkten eller 

varumärket kan påverkas både negativt och positivt av associationerna. Även detta är enligt 

Aaker (1992) något som påverkar varumärkeskapitalet, något författaren kallar upplevd 

varumärkeskvalitét. 

 

“Både Zlatan och Henke känns ju lite mer lyxiga och exklusiva (än Mannerström). Det 

bygger lite på varumärket också. Head and Shoulders är inte det billigaste och inte det 

dyraste men det är ju ändå en bra nivå.” – Sebastian 
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Att medvetenheten om produkten eller varumärket som skapas av kändisreklam skulle leda 

till ett omedelbart ökat köpsug trodde inte någon av deltagarna. Däremot menade dem att 

medvetenheten gör att konsumenten på sikt kan komma att välja denna produkt eller en 

liknande produkt från samma företag. Detta eftersom igenkännande enligt deltagarna är en 

viktig komponent vid valet under en köpprocess. På detta sätt ökas varumärkesmedvetenheten 

för företagets varumärke. Om vi återgår till att beakta de faktorer som enligt Aaker (1992) 

bidrar till att bygga upp varumärkeskapitalet så kan vi konstatera att varumärkesmedvetenhet 

leder till ett ökat varumärkeskapital. 

 

“Jag tror inte tanken är att man efter att har sett Head & Shoulders- reklamen ska tänka att 

man vill köpa schampot. Det är mer för att skapa en igenkänning när man står vid hyllan och 

ska välja.” – Mikael 

 

“Jag tänker att de kanske inte vill att man ska köpa något på grund av de här kändisarna men 

mer att man ska komma ihåg det. Man kommer komma ihåg det bara på grund av kändisen. 

Det fastnar liksom i huvudet.” – Johanna 

 

“Alla som kommer i kontakt med Volvo under de närmsta 20 åren kommer ju veta vem Zlatan 

är… Jag kommer köpa en Volvo!” – Sebastian 

 

Att konsumenten har en medvetenhet kring varumärket samt produkten och dessutom 

kommer ihåg reklamfilmerna tack vare de associationer som kändisskapet medför kan alltså 

leda till att företaget på lång sikt kan komma att sälja mer. Detta eftersom medvetenheten 

enligt fokusgruppsdeltagarna verkar vara en så viktig och avgörande faktor i en köpprocess. 

4.4.3 Beroendet av identifikation och produktionskvalitet 
 

En faktor som är helt avgörande för kändisreklamens effekt på konsumenten är det som berör 

kändisskapets subjektivitet och beroendet av identifikation. Om det inte finns någon 

identifikation hos konsumenten med avseende på kändisen så kommer kändismomentet i 

reklamen bli verkningslöst. Detta blev väldigt påtagligt under ett antal tillfällen under 

fokusgruppsmötena. 
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“Enligt mig brukar det oftast vara idrottsstjärnor som är med i reklam. Det här säger mig 

ingenting för jag tittar inte på sport.” – Felicia 

 

Men även i de fall där det fanns en klar igenkänning av kändisen hos konsumenten så betydde 

det inte per automatik att detta ledde till en positiv effekt hos konsumenten. Vad som istället 

påverkade den upplevda effekten i dessa fall handlade istället om reklamproduktionens 

kvalitet eller innehåll. 

 

“Jag känner inget intresse av att köpa Dafgårds även fast jag tycker om Leif jättemycket.” – 

Abraham 

 

“Zlatan- reklamen ger en nyskapande känsla. Mannerström är bara gammalt.” – Peter 

 

“Jag måste säga att jag tycker den där reklamen med Mannerström är enbart töntig. En B- 

reklam… Jag förvånar mig över att Dafgårds över huvud taget har den här reklamen.” – 

Matilda 

 

Det blev synnerligen påtagligt att reklamens produktionskvalitet hade en avgörande inverkan 

på den upplevda effekten för konsumenten. I de ovan nämnda exemplen kan vi se att det 

skapades positivt laddade känslor av en hög produktionskvalitet i Zlatan- reklamen och 

negativt laddade känslor av en låg produktionskvalitet i Mannerström- reklamen. I det flesta 

fall tolkade deltagarna detta som att det ledde till en positiv respektive negativ effekt för 

varumärket eller produkten. Vad de flesta deltagare inte reflekterade över var att de inte talade 

särskilt mycket om Lundqvist- reklamen i termer av produktionskvalitet. Den skapade med 

andra ord inte lika mycket känslor, varken positiva eller negativa, som de andra två. På detta 

sätt skulle det kunna anses som en styrka för företaget att antingen göra en uppenbart bra eller 

en uppenbart dålig produktion. Så länge reklamen skapar någon form av känsla är det en 

fördel menade flera deltagare. 

 

“All effekt är bättre än ingen effekt.” – Samir 

 

“All reklam är bra reklam för det väcker uppmärksamhet. Då kommer alla lägga märke till 

det och komma ihåg det.” – Johanna 
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4.5 Sammanfattning utifrån analysmodellen 
 

De resultat vi kommit fram till samt de analyser vi gjort utifrån den insamlade datan går 

tydligt att koppla till vår analysmodell som presenterades i avsnitt 2.6. Fokusgruppsdeltagarna 

var ense om att kändisreklam som den definierats lägger en god teoretisk grund för att 

diskutera valet av kändis. Vidare var de ense om att valet av kändis i huvudsak baseras på de 

kriterier som Miciak och Shanklin (1994) samt Erdogan m.fl. (2001) nämner. Deltagarna var 

vidare ense om att detta val har potential att påverka varumärkeskapitalet och dess 

komponenter i flera avseenden (Aaker, 1992). Dels stärks varumärkesmedvetenheten av att 

företaget valt en kändis som når fram till konsumenten och skapar känslor hos stora delar av 

dem som blir exponerade för kändisreklamen. Vidare kan den upplevda varumärkeskvaliteten 

påverkas då kändisen i enlighet med “meaning transfer model” överför sina egenskaper och 

associationer till produkten som är en av varumärkets fysiska gestaltningar. På detta sätt kan 

även varumärkesassociationerna påverkas av valet av kändis. I enlighet med Aaker (1992) så 

har detta potential att förmå företaget att sälja mer eller mindre som en konsekvens av att 

kundernas köpbeslut påverkas av varumärkeskapitalet. 

 

Varumärket som det definierats bekräftades av fokusgruppsdeltagarna. Vidare menade 

majoriteten av deltagarna att varumärket, genom att kopplas ihop med en kändis får en ökad 

betydelse och funktion genom att varumärkeskapitalet byggs upp enligt ovan nämnda 

mönster. Ett ökat varumärkeskapital tillsammans med att företagets produkter associeras med 

kändisen och dess egenskaper lägger grunden för en positiv utveckling för företaget. Men för 

att detta ska vara möjligt är valet av kändis helt avgörande för att dess person, kontext och 

associationer stegvis ska kunna överföras till produkt och sedan vidare till konsument i 

enlighet med “meaning transfer model”. 
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5. Avslutande diskussion 
 

Att företagen vill nå ut till en bredare målgrupp och associera kändisen med företagets 

produkter var två vanliga faktorer som deltagarna nämnde gällande vad konsumenter ser som 

syftet med kändisreklam. Detta görs genom att kändisen genom igenkänningen hos 

målgruppen bildar en brygga mellan varumärket eller produkten samt konsumenten 

(McCracken, 1989) (Miciak och Shanklin, 1994). Vidare är ett syfte med kändisreklam att 

differentiera sig från andra liknande företag och därmed skapa ett unikt mervärde och på så 

sätt bli unika på marknaden vilket är i linje med vad Urde (1997) samt Keller (2013) skriver. 

Detta görs genom att kändisen överför de associationer som konsumenterna har om denne till 

företagets varumärke eller produkt i enlighet med “meaning transfer model” (McCracken, 

1989). Ett ytterligare syfte konsumenter anser finns med kändisreklam är att förändra eller 

stärka företagets image. Detta genom att kändisens image kan återspegla eller omforma 

företagets eller produktens image i linje med de första två stegen i “meaning transfer model” 

(McCracken, 1989). Genom att stärka företagets image byggs varumärkeskapitalet upp i 

termer av varumärkesassociationer, varumärkesmedvetenhet samt upplevd varumärkeskvalitet 

(Aaker, 1992). 

 

När det gäller vad konsumenter anser ligger bakom valet av kändis som företag väljer att 

samarbeta med i reklamsyfte framkom i huvudsak åtta olika kriterier. Fem av dessa 

sammanföll med de kriterier som Miciak och Shanklin (1994) omnämner, ett handlade om det 

som Erdogan m.fl. (2001) omnämner och i övrigt framkom ytterligare två kriterier. Företag 

väljer enligt konsumenter att i huvudsak samarbeta med kändisar som har hög trovärdighet 

och inger ett förtroende hos konsumenterna. Därför är det en fördel om kändisen är 

framstående inom det fält som innefattar varumärket eller produkten som reklamen handlar 

om. På så sätt synliggörs en tydlig koppling mellan kändisen, dess image och varumärket eller 

produkten (McCracken, 1989). Inom skönhetsbranschen gör detta att det är en fördel om 

kändisen har ett tilltalande utseende. Vidare är det viktigt att kändisen är igenkänd av 

målgruppen. Eftersom en så hög grad av igenkänning som möjligt är önskvärd så bör 

företaget välja en kändis som känns igen av så många konsumenter som möjligt. Kändisen 

ska även ha en liten risk för att orsaka negativ publicitet. Detta är något som skulle kunna vara 

en anledning till att idrottsmän och idrottskvinnor som lever liv med regelbundna vanor och 

därmed löper liten risk att orsaka negativ publicitet ofta framträder i reklamsammanhang. 

Vidare ska konsumenterna i den avsedda målgruppen kunna identifiera sig med kändisen i 
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fråga, både med avseende på livsstil, livssituation och utseende. Alla dessa nämnda faktorer 

bör företaget eftersträva att maximera inom de ekonomiska ramar som företaget har. 

 

Bland deltagarna i studien var uppfattningarna angående hur konsumenter ser på kopplingen 

mellan kändisen och produkten samt varumärket olika gällande de tre reklamfilmerna, något 

som skulle kunna delas upp i tre typer av kopplingar. Majoriteten av deltagarna i 

fokusgrupperna nämnde att det inte fanns en uppenbar koppling mellan Zlatan och Volvos bil 

utan att det snarare var fokus på att koppla ihop svenskheten i Zlatan med svenskheten i Volvo 

som varumärke. Den image som Zlatan har gör att Volvo kan använda sig av 

varumärkesassociationer. Detta är något som Aaker (1992) menar kan leda till positiva 

attityder till varumärkets produkter och därigenom kan öka benägenheten hos kunden att köpa 

produkten. Den första typen av koppling som konsumenter ser finns är alltså kopplingen 

kändis-varumärke. Uppfattningen om kopplingen mellan Mannerström och Dafgårds pajer var 

ganska självklar bland deltagarna i samtliga fokusgrupper då en kock gärna kopplas ihop med 

mat. Vad som därmed också blev uppenbart var att Mannerström snarare kopplades ihop med 

pajen som produkt än Dafgårds som varumärke. Den andra typen av koppling enligt 

konsumenter är alltså kopplingen kändis-produkt. Gällande den tredje reklamfilmen så 

påpekade deltagarna att samarbetet mellan Lundqvist och Head & Shoulders har pågått under 

en längre tid och att det därför finns en självklar koppling mellan varumärket och kändisen, 

men att det från början inte finns några klara kopplingar. Bland deltagarna framgick det dock 

att Lundqvist har en tilltalande frisyr och utseende, vilket kan kopplas samman med 

produkten. På så sätt kopplas kändisen delvis samman med både produkten och varumärket 

vilket utgör den tredje typen av koppling enligt konsumenter. 

 

De effekter som deltagarna upplevde av kändisreklam och som därmed generaliseras till vad 

konsumenter upplever var bland annat att den skapar många starka känslor. Detta som en 

konsekvens av att de egenskaper och associationer som kändisen besitter överförs till 

produkten i enlighet med McCrackens (1989) modell ”meaning transfer model”, något som 

gör att reklamen kommunicerar mer än det som uttryckligen sägs eller utförs. Vidare upplever 

konsumenter att kändisreklam skapar en utpräglad medvetenhet om produkten, varumärket 

och dess upplevda kvalitet. Detta helt i linje med vad Aaker (1992) skriver om hur den 

upplevda varumärkeskvaliteten byggs upp. Konsumenter upplever inte att effekten av detta 

blev ett ökat köpsug utan snarare en medvetenhet som på sikt kan komma att påverka positivt 

vid en kommande köpsituation. Vad som emellertid är helt avgörande för effekten av 
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kändisreklam är om det uppstår en identifikation mellan konsumenten och kändisen samt om 

den upplevda produktionskvaliteten är tilltalande. Finns det ingen igenkänning blir 

kändismomentet verkningslöst och upplevs produktionskvaliteten som låg tenderar 

konsumenterna att reagera negativt på reklamen. 

 

Denna studie innefattade tre olika fokusgrupper med deltagare i olika åldrar, kön samt 

sysselsättningar. Detta dels för att få en demografisk variation, god gruppdynamik men också 

för att skapa ett moment av jämförande i hur olika typer av grupper ser på fenomenet 

kändisreklam. Detta gjordes i linje med Wibecks (2000) rekommendationer om hur 

fokusgrupper kan utformas. Personerna i de olika fokusgrupperna hade olika typer av 

uppfattningar om kändisreklam, men de slutgiltiga resultaten från de tre grupperna var relativt 

lika och jämförbara med varandra. Eftersom vi i den mån vi hade möjlighet till inkluderade 

människor med olika demografiska data medför dem jämförbara resultaten att studien uppnått 

en hög grad av Starbucks (1981) definition av äkthet. 

 

Vad vi uppfattade som en ny upptäckt i studien och som vi inte funnit bland några av de 

tidigare teorier vi studerat är att det verkar som att det finns ett paradoxalt förhållande i hur 

kändisens associationer påverkar den upplevda effekten av kändisreklam. Enligt Miciak och 

Shanklin (1994) så bör företaget välja en kändis som löper liten risk att orsaka negativ 

publicitet. Detta var också något som framfördes av deltagarna i de tre fokusgrupper som 

deltog i studien. Samtidigt lyfte deltagarna fram åsikten att så länge reklamen skapar en känsla 

och genererar uppmärksamhet så är det positivt för företaget i fråga. Detta betyder alltså att 

även negativa känslor som skapas hos konsumenten i sin förlängning kan leda till en positiv 

effekt ur företagets perspektiv. Detta som en konsekvens av att känslorna skapar en 

medvetenhet om varumärket eller produkten. Att en kändis som skapar negativ publicitet och 

därmed negativa känslor hos konsumenten skulle vara bättre ur ett företagsperspektiv än en 

kändis som inte genererar några känslor alls går i motsatt riktning mot vad Miciak och 

Shanklin (1994) skriver. Detta är också något som går i motsatt riktning mot vad 

fokusgruppsdeltagarna själva sade var viktigt när företaget ska välja kändis för produktion av 

en reklam. Att kändisen inte ska ge upphov till negativ publicitet kan alltså tolkas som ett 

intuitivt självklart kriterium. Dock verkar det som att dess betydelse för valet av kändis i 

realiteten skulle kunna vara mer ifrågasatt än vad man till en början kan föreställa sig. 

 

Slutligen upplevde vi att det rådde en diskrepans mellan den teoretiska samt den praktiska 
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definitionen av vad kändisreklam är. Enligt Friedman och Friedmans (1979) definition så är 

kändisreklam en reklam som utförs tillsammans med en kändis där kändisen är igenkänd från 

ett sammanhang som ligger utanför produktens område. Att kändisen inte hade en direkt 

koppling till produkten var emellertid något som studiens deltagare reagerade negativt på då 

reklamen i dessa fall upplevdes onaturlig. Med andra ord verkar det som att kändisens 

relevans för reklamen är en betydligt viktigare faktor för kändisreklamens utformning än vad 

Friedman och Friedman beskriver, något som går hand i hand med hur McCracken (1989) 

definierar kändisreklam i avsnitt 2.5.2. 

5.1 Förslag för framtida studier 
 

Ett fenomen som skulle kunna studeras vidare är hur företag använder sig av fiktiva, 

animerade personer och på så sätt skapar sina egna, virtuella kändisar. Ett exempel på detta är 

karaktären “Boxer-Robert” (Boxer, 2017). Vidare skulle det kunna studeras huruvida de 

sociala mediernas starka framväxt påverkar företagens sätt att tänka kring fenomenet 

kändisreklam. Detta eftersom en mer individanpassad reklam möjliggörs som en konsekvens 

av de digitala spår som konsumenterna lämnar efter sig. På så sätt skulle företagen kunna 

anpassa vilken kändis som syns i reklamen beroende på konsumentens demografiska data och 

livsstil. På detta sätt skulle graden av igenkänning och identifikation kunna ökas genom att 

använda kändisreklam med de sociala medierna som kommunikationskanal. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Disposition för fokusgrupperna 

 

Aktivitet 1 

• Hälsa deltagande personer välkomna och tala om syftet med denna fokusgrupp samt 

ungefärligt tidsomfång. 

Aktivitet 2 

• Visa reklamfilm 1, 2 och 3 för de medverkande och lägg slutligen upp tre stillbilder 

som påminner de medverkande personerna om de tre exempel på kändisreklam dem 

sett, se Bilaga 3. 

Aktivitet 3 

• Ställ fråga F1, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F2, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F3, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F4, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F5, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F6, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F7, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F8, se Bilaga 2. 

• Ställ fråga F9, se Bilaga 2. 

Aktivitet 4 

• Tacka för medverkan, ställ vid behov kontrollfrågor och ta eventuellt saknade 

personuppgifter. 

Aktivitet 5 

• Moderatorerna sammanställer intrycken av den genomförda sessionen i ett skriftligt 

dokument. 

Aktivitet 6 

• Transkribering och analys av fokusgruppsessionen. 
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Bilaga 2 - Frågor för fokusgrupperna 

 

Introduktionsfråga för att få igång kommunikationen i gruppen: 

F1 - Vet ni när dessa reklamfilmer är ifrån? 

 

Frågor som besvarar frågeställningen: Vilka effekter upplever konsumenter att kändisreklam 

har på dem? 

 F2 - Hur upplever ni att se dem här reklamfilmerna? 

 F3 - Vilka effekter upplever ni att de har på er? 

 

Frågor som besvarar frågeställningen: På vilka sätt menar konsumenter att kändisen kan 

kopplas till produkten eller varumärket i en reklam? 

F4 - Vad ser ni för kopplingar mellan kändisen i reklamfilmerna och produkten 

eller varumärket? 

F5 - Skiljer sig dessa kopplingar åt i hur de kopplar samman kändisen med 

produkten eller varumärket? 

 

Frågor som besvarar frågeställningen: Vad anser konsumenter är det som bestämmer vilken 

kändis som företaget väljer? 

F6 - Vad tror ni är det som avgör vilken kändis som företaget beslutar sig för att 

jobba med? 

 F7 - Har dessa kändisar några gemensamma karaktärsdrag? 

 

Frågor som besvarar frågeställningen: Varför väljer företag att använda sig av kändisar i sin 

reklam enligt konsumenter? 

 F8 - Varför tror ni att företag väljer att använda sig av kändisar i sin reklam? 

F9 - Vad tror ni att kändisreklam kan ha för effekt på företaget och dess 

varumärke? 
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Bilaga 3 - Reklamfilmer för fokusgrupperna 

 

Reklamfilm 1 

Titel: Volvo XC70 feat. Zlatan - Made by Sweden 

Företag: Volvo Car Corporation 

Medverkande kändis: Zlatan Ibrahimović 

Visningsår: 2014 

Speltid: 2:00 minuter 

Url: https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc, hämtad 2017-03-28. 

Stillbild: 

 
  



53 

Reklamfilm 2 

Titel: Fem frasiga paj- nyheter från Dafgårds 

Företag: Dafgårds  

Medverkande kändis: Leif Mannerström 

Visningsår: 2016 

Speltid: 0:20 minuter 

Url: https://www.youtube.com/watch?v=9qfZ02Ak1ZU, hämtad 2017-03-28. 

Stillbild: 
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Reklamfilm 3 

Titel: Henke Lundqvist är tillbaka i huvudrollen  

Företag: Head & Shoulders  

Medverkande kändis: Henrik Lundqvist  

Visningsår: 2016 

Speltid: 0:20 minuter 

Url: https://www.youtube.com/watch?v=LsDSsxDXTjg, hämtad 2017-03-28. 

Stillbild: 
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Bilaga 4 - Fokusgruppernas sammansättning 

 

Fokusgrupp 1 

Tid: 2017-04-03, kl. 11:00-11:45 

Plats: Informationsteknologiskt centrum ITC (sal 1113), Uppsala universitet, Uppsala 

Typ av fokusgrupp: delvis homogen 

Deltagare: 
 

Kodnamn Ålder Kön Huvudsaklig sysselsättning 

Anders 24 Man Student, civilingenjör 

Dennis 25 Man Student, civilingenjör 

Felicia 23 Kvinna Nationschef 

Joakim 24 Man Student, civilingenjör 

Magnus 23 Man Student, civilingenjör 
 

 

Fokusgrupp 2 

Tid: 2017-04-04, kl. 17:00-17:45 

Plats: Ångströmlaboratoriet (sal 80115), Uppsala universitet, Uppsala 

Typ av fokusgrupp: heterogen 

Deltagare: 
 

Kodnamn Ålder Kön Huvudsaklig sysselsättning 

Abraham 25 Man Museiguide 

Johanna 20 Kvinna Student, beteendevetare 

Matilda 59 Kvinna Gymnasielärare 

Mikaela 23 Kvinna Student, sjuksköterska 

Peter 60 Man Förskolechef 

Sebastian 24 Man Student, byggingenjör 
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Fokusgrupp 3 

Tid: 2017-04-05, kl. 11:00-11:45 

Plats: Ångströmlaboratoriet (sal 2004), Uppsala universitet, Uppsala 

Typ av fokusgrupp: homogen 

Deltagare: 

Kodnamn Ålder Kön Huvudsaklig sysselsättning 

Bilal 27 Man Student, civilingenjör 

Mikael 22 Man Student, civilingenjör 

Samir 24 Man Student, civilingenjör 

Timoteus 23 Man Student, civilingenjör 

Viktor 24 Man Student, civilingenjör 
 


