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Vi vill inleda med att rikta ett stort tack till vår handledare Philip Roth för allt stöd och 

vägledning under processen. Vi vill även tacka våra opponenter för deras betydelsefulla 

synpunkter samt deltagarna i våra fokusgrupper som gjorde studien möjlig. Slutligen vill vi 

tacka familj och vänner som under tidens gång stöttat oss. 
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Sammanfattning	  

 

Titel:  Normkreativ reklamfilm - “Det är såhär reklam bör vara” 
En kvalitativ undersökning om konsumenters uppfattning av 
normkreativ reklamfilm 
 

Författare: Naida Čaušević & Frida Hyensjö 
 

Handledare: Philip Roth 
 

Ämne: Företagsekonomi – Kandidatuppsats inom marknadsföring  
 

Syfte: Studiens syfte är att identifiera hur normkreativitet i reklamfilm upplevs 
av konsumenter och hur det påverkar deras upplevelse av varumärket.  
 

Teoretiskt  
perspektiv: 

Den teoretiska referensramen för studien består av teorier om 
marknadskommunikation, reklambranschen samt varumärken. 
 

Metod:  Studien utgår från en deduktiv forskningsansats där insamling av data 
sker genom fokusgrupper.    
 

Empiri:  Det empiriska innehållet är insamlat från tre fokusgrupper som 
redovisas genom narrativ metod. 
 

Slutsats:  Studiens resultat visar att konsumenter upplever normkreativa 
reklamfilmer positivt och betydelsefullt. Konsumenter önskar se mer av 
denna typ av reklamfilm. Detta på grund av att företag visar ett 
samhällsansvar och axlar ett ansvarstagande konsumenter idag 
efterfrågar. Normkreativa reklamfilmer påverkar konsumenters syn på 
varumärket både positivt och negativt. Konsumenter menar att det får 
en positiv påverkan om varumärken gör normkreativ reklamfilm av 
välvilja och gör det kontinuerligt, men att det kan få en negativ 
konsekvens om budskapet inte går igenom eller är provocerande. Den 
negativa konsekvensen är även kopplad till att konsumenter tror 
varumärken kan använda sig av denna typ av reklam enbart för egen 
vinning. Det skapar misstro hos konsumenter och försvagar deras 
lojalitet.  
 

Nyckelord:  Marknadskommunikation, reklamfilm, normkreativitet, varumärken, 
samhällsansvar 
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Abstract	  
	  

Title:  Norm creative commercials – ”This is how commercials should be”  
A qualitative survey of consumer perceptions of norm creative 
commercials 

Authors: Naida Čaušević & Frida Hyensjö 
 

Mentor: Philip Roth 
 

Subject: Business economics – Bachelor Thesis in Marketing  
 

Purpose: The purpose of the study is to identify how norm creativity in 
commercials is perceived by consumers and how it affects their 
perception of a brand.  
 

Theoretical 
Framework: 

The theoretical framework for the study consists of theories of market 
communication, the advertising industry and brands. 
 

Methodology:  The study is based on a deductible research where data collection takes 
place through focus groups. 
 

Result:  The empirical content is collected through three focus groups, which 
are presented by narrative method. 
 

Conclusion:  The study shows that consumers perceive norm creative commercials 
positively and meaningful. Consumers want to see more of this kind of 
commercials. This is because companies demonstrate corporate social 
responsibility and take on a responsibility consumers demand today. 
Norm creative commercials affect consumers' view of the brand both 
positively and negatively. Consumers argue that it has a positive 
impact on brands if they have good intentions and are doing it 
continuously, but that it may have a negative impact if the message 
does not go through or is provocative. The negative consequence is 
also linked to the fact that consumers believe brands may use this type 
of advertising solely for their own gain. It creates distrust among 
consumers and weakens their loyalty. 
 

Key words:  Market communications, commercials, norm creativity, brands, 
corporate social responsibility  
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1 .0  In ledn ing  
I detta kapitel presenteras en bakgrund kring det valda ämnet som sedan leder oss in på 

problemdiskussionen. Det mynnar sedan ut i studiens syfte och frågeställningar.  

 

1 .1  Bakgrund  

Marknadsföring är en process där företag både ska skapa värde och bygga starka relationer 

till sina kunder (Kotler, Armstrong, & Parment, 2011). Vidare menar Kotler et. al (2011) att 

den centrala rollen är att tillfredsställa kunders behov där mycket handlar om att kunna förstå 

konsumentbeteenden. Dessa behov kan inte påverkas av företag men det är viktigt att de har 

dessa i åtanke vid utformandet av marknadsföringsstrategierna. Dahlqvist och Linde (2012) 

menar att konsumenter genom möten med företag kommer skapa sig associationer till dem 

som tillsammans kommer bilda en image av företaget som förhoppningsvis är stark och 

konkurrenskraftig. Det är viktigt för företag att konsumenter har en kännedom om dem då det 

är en grundpelare för att kunna skaffa sig ett starkt varumärke (Dahlqvist & Linde, 2012). 

Enligt Aaker (1991) mäts styrkan i ett varumärke genom olika dimensioner som 

varumärkesnamn, lojala kunder, upplevd kvalitet och associationer. Tillsammans bildar dessa 

dimensioner varumärkeskapitalet som är det mervärde produkten eller tjänsten erbjuder 

konsumenten. 

 

Enligt Grusell (2012) har det samhälle vi idag lever i blivit ett konsumtionssamhälle där 

människor köper mer än det de anser sig behöva för att täcka sina dagliga behov. Det är vad 

människan väljer att köpa som bygger upp dess identitet och konsumerandet har blivit ett sätt 

att skapa mening och innehåll till vår tillvaro. Grusell (2012) resonerar vidare att reklam har 

blivit en viktig del i skapandet och uppfattningen av vår omvärldsbild, men även bilden vi 

skapar av oss själva. Reklam bidrar med information om hur vi bör se ut och hur vi bör vara 

för att passa in i samhället. Reklam som fenomen är inget nytt men reklammarknaden har 

under de senaste årtiondena förändrats radikalt, mycket på grund av de nya 

kommunikationsmöjligheterna. Dessa har skapat förutsättningar att marknadsföra sig genom 

fler annonsbärande medier, exempelvis Instagram, Facebook och YouTube. Grusell (2012) 

beskriver hur introduktionen av Tv-reklam fördubblade reklamen på bara några decennier i 

den svenska vardagen och ändrade, tillsammans med radio och internet, den svenska 

annonsmarknaden. All denna reklam är en del av vår vardag vilket kanske gör att vi inte 



 2 

lägger så stor vikt på den och funderar över hur den påverkar oss. Det finns det kritiker som 

har åsikter kring reklam och menar att det är något konservativt som bygger på stereotypa 

roller, fördomar och myter (Grusell, 2012). 

 

För att förstå olika grupper och deras beteenden gör människor, mer eller mindre medvetet, 

indelningar av varandra vilket kan vara en fördel eller en nackdel för de omtalade grupperna 

(Wikström, 2009). Det här fenomenet skapar ett vi och de vilket leder till bildandet av olika 

slags stereotyper. Kim och Lowry (2005) menar att gruppindelning inom media kan förstärka 

de stereotypa och orealistiska bilderna av grupper som vi redan har. Fortsättningsvis menar 

Kim och Lowry (2005) att användandet av stereotyper i ett företags marknadsföring inte 

behöver leda till att konsumenter köper produkten. Företag har ofta en målgrupp med 

specifika behov och tycker därför att det är enklare att använda sig av stereotyper för att 

kunna kommunicera lösningar på dessa behov. Det gör det lättare för dem än att försöka 

tillfredsställa flera olika behov och möta olika värderingar, men det gör också att de förlorar 

flera potentiella kunder. 

  

Den ständiga förändringen inom reklambranschen har alltid funnits och kommer troligtvis 

också alltid att finnas (Resumé, 2016). Denna förändring drivs av den snabba 

medieutvecklingen, förändringar i konsumentbeteenden och ett intresse hos företag att inte 

bara påverka kunder och köp utan använda reklamen till något mer utöver detta. Wood 

(2012) anser att det finns olika tillvägagångssätt och metoder för att utforma en 

marknadsföringsstrategi som kan påverka konsumenter. Ett sätt är att lägga mer vikt på att 

förändra beteenden än att endast främja idéer och ge information genom marknadsföring. Det 

kan uppnås genom att ta bort fokus från den enskilda individen och istället försöka påverka 

den miljön som individen befinner sig i. Wood (2012) påvisar att detta kan uppnås genom att 

fokusera på bakomliggande faktorer för, till exempel, samhällsproblem. Det kan leda till att 

företagen får konsumenter att göra bra framtida val.  

 

1 .2  Prob lemdiskuss ion  

Eftersom reklambranschen är i ständig förändring krävs det att företag använder 

marknadskommunikationsverktyg strategiskt för att nå ut till konsumenter. Genom att göra 

detta skapar företag förutsättningar för att bilda associationer och kännedom om dem hos 

konsumenter, vilket enligt Dahlqvist och Linde (2012) är en grundpelare för att skaffa sig ett 
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starkt varumärke. Reklam är, som tidigare nämnt av Grusell (2012), en viktig del i skapandet 

av vår omvärldsbild och av oss själva. Dock använder sig reklam av stereotypa roller som 

bidrar till en ökad bekräftelse av orealistiska bilder av grupper som vi redan har. För att 

kunna förändra beteenden, och i sin tur dessa bilder, krävs det att fokus flyttas från den 

enskilda individen, stereotypen, och istället fokuserar på miljön denne befinner sig i, precis 

som Wood (2012) säger. Ett sätt att bemöta den här problematiken, gällande stereotyper och 

grupper inom marknadskommunikation, är att lyfta diskussionen om normkritik och 

normkreativitet.   

 

Enligt Vinthagen och Zavalia (2014) ökar medvetenheten kring vilka normer företag förhåller 

sig till genom att arbeta normkritiskt. Detta gäller från små organisationer till samhället i 

stort. Normkritisk analys spelar en stor roll i huruvida inkluderat samhället är, där det 

människor gör spelar större roll än vilka attribut de har. Vinthagen och Zavalia (2014) menar 

även att normkritiken visar normer och dess privilegier, ökar förståelsen och möjligheten att 

uttrycka vad människor inte vill ha. Normkreativitet i sin tur är ett förhållningssätt och metod 

för att undersöka vad människor istället vill ha, alltså ett skapande av förändring.  

 

Vinthagen och Zavalia (2014) påvisar att i ett normkreativt arbete finns en vedertagen 

överenskommelse om människors lika värde och en vilja att arbeta för människors deltagande 

på lika villkor. Genom att agera proaktivt och kontinuerligt bemöta frågan hur, finns en 

möjlighet att förändra sätt att agera på och även skapa en förändring som inkluderar och ger 

utrymme för fler människor. Grunden för normkreativt arbete är ett prövande och övande 

som för utvecklingen av ämnet framåt. Avslutningsvis skriver Vinthagen och Zavalia (2014) 

att genom ett görande som inkluderar fler människor omvandlas individuella erfarenheter till 

ett strategiskt tänkande och lyhörd handling.  

 

I linje med Wood (2012) finner vi det viktigt att belysa normkreativitetens betydelse inom 

marknadskommunikation. Vi ser en problematik i att få företag använder sig av 

normkreativitet inom marknadskommunikation då det är en så pass stor del av skapandet av 

vår omvärldsbild och av oss själva. Vår uppfattning är att reklambranschen för det mesta 

porträtterar en perfekt version av samhället och skapar ett större avstånd till det verkliga livet. 

Dessa osunda ideal anser vi är problematiska och får mer utrymme i reklambranschen än vad 

de bör. Detta väcker ett intresse hos oss kring reklam som inte använder dessa ideal och 
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stereotyper. Därför vill vi undersöka hur konsumenter ser på detta och hur deras syn på 

varumärket påverkas av att företag använder normkreativ reklamfilm.  

 

1 .3  Sy f te  

Studiens syfte är att identifiera hur normkreativitet i reklamfilm upplevs av konsumenter och 

hur det påverkar deras upplevelse av varumärket.  

 

Studien bidrar till ökad förståelse för hur konsumenter uppfattar marknadskommunikation, i 

form av reklamfilmer som är normkreativa, och hur det i sin tur påverkar upplevelsen av 

varumärket. Detta kan företag ta i beaktning vid utformning av reklamfilm.  

 

1 .4  Fråges tä l ln ingar  

Huvudfrågeställning 

Hur upplever konsumenter normkreativa reklamfilmer? 

 

Delfrågeställning 

Hur påverkar normkreativa reklamfilmer konsumenters upplevelse av varumärket?  
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2 .0  Teore t isk  metod  
I det här kapitlet presenteras inledningsvis vad som fick oss att välja det ämne vi har valt att 

undersöka och vilka kunskaper vi tar med oss in i forskningen. Vi övergår sedan till val av 

metod och källor för att sedan redogöra för relevanta sanningskriterier. 

 

2 .1  Va l  av  ämne  

Det ämne vi valt att undersöka är någonting vi båda är väldigt intresserade av men har 

begränsad kunskap inom och därför vill lära oss mer om. Det började med att vi diskuterade 

uppbyggnader av reklamfilmer och hur den stereotypa personen ser ut och agerar i 

reklamfilmer, och vilken effekt det gav på oss. Vi kom sedan in på reklamfilmer som går 

emot dessa normer och sticker ut ur mängden och samtidigt vill föra fram ett viktigt budskap. 

Då kom vi i kontakt med ordet normkritik som ledde oss fram till normkreativitet vilket 

resulterade i vårt syfte. Det vi vill ta reda på är hur konsumenter upplever varumärken som 

arbetar på ett normkreativt sätt, i form av att föra fram viktiga budskap, i sina reklamfilmer. 

För att ta reda på det här har vi bestämt oss för att genomföra fokusgrupper för att få fram ett 

djupare kundperspektiv. Vi tror att det här är ett ämne som kommer bli allt större och 

viktigare i framtiden vilket även högt uppsatta kommunikatörer påvisar i en artikel med 

Resumé (2017). De betonar vikten av att fortsätta lyfta samhällsfrågor och arbeta på ett 

kreativt sätt med marknadskommunikation precis som vi anser. Därför vill vi med vår studie 

bidra till den utvecklingen.  

 

För att skaffa oss mer kunskap om det valda ämnet började vårt sökande i att googla orden 

normkritik och normkreativitet för att sedan precisera sökningen till just 

normkritisk/normkreativ reklam/reklamfilm. Vi märkte snabbt att det under de senaste åren 

har skrivits en del debattartiklar i svensk media om den här typen av reklam och att 

skribenterna använder ordet normkritik i större omfattning än normkreativitet. Dock kunde vi 

avläsa ganska snabbt att det skribenterna menar i debattartiklarna när de skriver om 

normkritik i själva verket är normkreativitet, om vi utgår från definitionerna Vinthagen och 

Zavalia (2014) ger. Orden liknar varandra och för att förklara det ena måste en förklaring om 

det andra ordet ges. Det blev därför tydligt för oss att söka oss till artiklar och uppsatser som 

berör båda begreppen, så länge innehållet var relevant för vår studie.  

 



 6 

Vi är medvetna om att alla varumärken inte vill, eller har behov av att, skapa normkreativ 

reklamfilm. Därför är vi färgade i vårt ämnesval då det är viktigt för oss att fler arbetar med 

detta för att inkludera fler i samhället och lyfta samhällsfrågor. För oss handlar det inte om att 

exempelvis exklusiva varumärken ska bli tillgängliga för alla. Det handlar snarare om hur och 

vilka det är som presenterar produkten eller tjänsten i reklamfilmen och att en samhällsfråga 

lyfts i samband med detta.  

 

2 .2  För förs tåe lse  

Vi båda har studerat på Södertörns Högskola och tar med oss en hel del kunskap från tidigare 

studerade kurser in i den här studien. Programmen vi har studerat är logistik och ekonomi 

samt entreprenörskap, innovation och marknad. Dessa program ger oss en grund i ekonomi 

som ser likadan ut för oss båda, men sen har våra respektive inriktningar lärt oss olika saker. 

Just ämnet normkreativ reklamfilm är inget vi tidigare har studerat utan är ett helt nytt 

område för oss. Området går under ämnet marknadsföring vilket vi har läst några kurser i. 

Det kan underlätta för oss i denna studie då vi har en kunskap i hur grunderna ser ut och inte 

ser det som något helt främmande. 

 

2 .3  Kunskaps teor i  och  ve tenskaps teor i  

Vad som kan betraktas som kunskap är inte en enkel fråga och det finns inget korrekt svar 

eller entydig definition på vad som faktiskt kan uttalas vara kunskap (Skärvad & Lundahl, 

2016). Det är inom filosofin det här ämnet infinner sig och där kallas det för epistemologi. 

Skärvad och Lundahl (2016) skriver att kunskap brukar sägas ha två olika betydelser vilka 

delas in i “att veta” och “att kunna”. “Att veta” handlar om att ha kunskap och fakta om 

någonting och är viktig att skilja från tyckande och åsikter. Den andra delen av kunskap är 

“att kunna” och handlar om att ha en viss färdighet och att praktiskt kunna utföra och visa 

dessa. Det finns några frågor som är viktiga att ställa sig inom epistemologin, dessa lyder: hur 

uppnår vi säker kunskap? Varifrån hämtar vi kunskap? Hur vet vi att vi har kunskap?  

 

Epistemologi, som är en kunskapsteori, innehåller en vetenskapsteori som kallas för 

hermeneutik där syftet är att tolka och förstå det som studeras (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Forskningens mål med ett hermeneutiskt synsätt är att förstå människor och hur de upplever 

olika situationer och hur deras beslut och handlingar formas av det. Hermeneutiken har sina 
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utgångspunkter i den kvalitativa forskningsstrategin. I denna studie kommer vi förhålla oss 

till epistemologin och hermeneutiken genom att använda en deduktiv forskningsansats där vi 

utgår från redan befintlig teori (Skärvad & Lundahl, 2016). Fokusgrupper kommer stå för 

tyckandet och åsikterna vilket skapar vår empiri. Empirin kommer kopplas ihop med de 

teorier studien presenterar för att genom analysen komma fram till studiens slutsatser.  

 

2 .4  Va l  av  metod  

Kvalitativ forskning används när en studie är mer inriktad på att skriftligt redovisa empirin än 

genom att använda siffror och beräkningar (Bryman & Bell, 2011). Denna typ av forskning 

kännetecknas även av en närhet mellan forskare och undersökningsenhet och vikten av att 

förstå den situation som individen befinner sig i (Holme & Solvang, 1997). Holme och 

Solvang (1997) menar att den kvalitativa forskningen går ut på att skapa en djupare förståelse 

för det som studeras. Syftet för oss med att använda kvalitativ forskning blir således att återge 

de strukturer och handlingsmönster som deltagarna lyfter fram när fokusgrupperna äger rum. 

Kvalitativ forskning handlar även om att förstå sociala fenomen och få en förståelse för vad 

som ligger bakom människors beteende, beslut och handlingar (Skärvad & Lundahl, 2016). 

Detta är ytterligare ett motiv till varför kvalitativ forskning är av relevans för oss. Vi vill ur 

ett djupare perspektiv förstå konsumenters tankar kring normkreativ reklamfilm och anser 

därför kvalitativ forskning, i form av fokusgrupper, som den mest relevanta metoden.  

 

2 .4 .1  Fa l ls tud ie  

Fallstudier är ett vanligt tillvägagångssätt vid kvalitativa studier där fokus ligger på att 

undersöka någonting på djupet (Skärvad & Lundahl, 2016). I fallstudier är det ett enskilt fall 

som är studieobjektet vilket gör det nödvändigt att definiera detta fall för att ge en förståelse 

för systemet som ska studeras. I den här studien är det fenomenet normkreativ reklamfilm 

som ska studeras genom att arrangera fokusgrupper. Genom att försöka förstå detta fenomen i 

sitt verkliga sammanhang tillsammans med de presenterade teorierna kan teorierna sedan 

utvecklas menar Skärvad och Lundahl (2016). Som tidigare nämnt kommer denna studie utgå 

från ett deduktivt perspektiv och utveckla befintliga teorier genom empiriskt material i form 

av fokusgrupper.  
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2 .4 .2  Fokusgrupper  

Vi har valt att använda oss av fokusgrupper för att undersöka vår frågeställning. 

Fokusgrupper är en typ av gruppintervju som är en teknik där forskaren bestämmer ett ämne, 

och där data sedan samlas in genom en gruppinteraktion kring det valda ämnet (Wibeck, 

2010). Fokusgrupper är ett sätt att använda sig av kvalitativ forskning (Denscombe, 2014). 

Syftet med att använda denna undersökningsform är att undersöka attityder och 

uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. Eftersom vårt syfte med 

studien är att undersöka hur konsumenter upplever normkreativa reklamfilmer och hur de 

tycker varumärket påverkas av detta så anser vi denna undersökningsform bäst lämpad för 

vår studie. Vi kommer i kapitlet praktisk metod (4.0) förklara mer djupgående hur vi har gått 

tillväga med arbetet innan, under och efter fokusgruppen. 

 

2 .5  Va l  av  kä l lo r  

Datakällor kan inhämtas på flera olika sätt och hamnar antingen under kategorin primärdata 

eller sekundärdata (Skärvad & Lundahl, 2016). Primärdata samlas in av forskaren själv 

genom till exempel intervjuer, observationer, enkäter och så vidare. Sekundärdata är sådan 

information som redan finns dokumenterad genom exempelvis tidningsartiklar, böcker 

forskningsrapporter, filmklipp, bloggar och så vidare. I vår studie består primärdatan av den 

information vi har samlat in genom tre genomförda fokusgrupper. Sekundärdatan i studien 

består av information hämtad från vetenskapliga artiklar, litteratur, artiklar publicerade på 

internet och filmklipp hämtade från YouTube.  

 

2 .6  Kä l lk r i t ik  

Skärvad och Lundahl (2016) betonar vikten av att vara källkritisk vid insamlingen av 

sekundärdata och menar att det är viktigt att granska vem som publicerar informationen och 

vart den publiceras. Därför har vi varit noga när vi har valt ut de källor vi har använt oss av 

för att kunna säga att vi anser de pålitliga. Flertalet av de vetenskapliga artiklarna i studien är 

hämtade från vetenskapligt granskade tidskrifter. Den tryckta litteraturen är hämtad från 

Södertörns Högskolas bibliotek och artiklarna från webbplatser är publicerade på bland annat 

Skandinaviens största affärstidning om reklam, medier, nyheter och marknadsföring.  
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Det som kan vara värt att poängtera och diskutera i detta sammanhang är hur orden 

normkritik och normkreativitet har använts i sekundärdatan som vi har inhämtat. Orden är 

lika varandra och det är inte helt enkelt att förstå och uppfatta skillnaden. Artiklar som vi har 

läst och som har använt ordet normkritik har vi ansett egentligen mena normkreativitet av 

innehållet att döma, om vi utgår från Vinthagen och Zavalias (2014) definition. Det här kan 

skapa ett problem men vi anser ändå att orden hör ihop med varandra och att de i slutet ändå 

syftar till samma sak, att uppmärksamma normer.  

 

2 .7  Sann ingskr i te r ier  

Trovärdighet 

Trovärdighet i detta sammanhang handlar om att visa hur exakt och träffsäker den 

presenterade datan är (Denscombe, 2014). Datan till denna studie är insamlad genom 

fokusgrupper. Efter varje fokusgrupp har vi transkriberat materialet för att försäkra att 

materialet är exakt och träffsäkert. Detta är en åtgärd som ger en försäkran om att god praxis 

vidtagits när den kvalitativa datan producerats och kontrollerats (Denscombe, 2014). Studien 

får även högre trovärdighet då vi varit två personer som gått igenom materialet och säkerställt 

att det är relevant och exakt information som transkriberats.  

 

Tillförlitlighet 

När kvalitativa studier utförs finns det en tendens att forskaren blir nära knuten till 

forskningsinstrumentet och blir en integrerad del i datainsamlingen (Denscombe, 2014). En 

fråga som ställs i samband med detta är ifall forskningen skulle leda till samma resultat och 

slutsatser om någon annan skulle utföra forskningen. Det här är en svår fråga men för att det 

överhuvudtaget ska vara möjligt för andra forskare att utföra samma studie gäller det att 

forskningen är väl beskriven (Denscombe, 2014). Vi som moderatorer i våra fokusgrupper 

var väldigt noggranna med att låta deltagarna diskutera utan att lägga oss i eller styra dem. Vi 

förberedde även en intervjuguide och en presentation som vi anser var nyckeln till att vi höll 

vår roll i fokusgruppen. Därför anser vi att våra data är pålitlig och har hög tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet 

Kvalitativ forskning består ofta av ett relativt litet antal fall och brukar därför ifrågasättas 

(Denscombe, 2014). Frågorna som ställs handlar om hur representativa dessa fall är och hur 

stor sannolikheten är att resultaten kan återfinnas i liknande fall. Vissa kvalitativa forskare 
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menar att syftet inte är att kunna generalisera utan att det snarare handlar om att hitta unika 

och specifika situationer (Denscombe, 2014). Eftersom vi använt oss av tre fokusgrupper där 

det sociala klimatet i diskussionen är av avgörande vikt blir det svårt att återskapa samma 

sociala kontext. Istället för att behöva generalisera kan forskningen mätas i överförbarhet och 

i vilken utsträckning resultaten kan överföras till andra fall (Denscombe, 2014). Därför har vi 

varit noggranna med utformningen av våra metodkapitel där vi tydligt beskrivit hur vi gått 

tillväga. Det skapar en möjlig överförbarhet till andra studier.  
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3 .0  Teore t isk  re ferensram  

Nedan redogörs det för de teorier studien förhållit sig till. Vi har valt att göra en djupdykning 

i litteratur och artiklar som berör marknadskommunikation och varumärken. Vi avslutar 

teoriavsnittet med en teorisammanfattning för att få en helhetsbild över den valda teorin och 

varför vi använder oss av dessa teorier.  

 

3 .1  Marknadskommunika t ionens  ro l l  

Marknadskommunikation handlar idag inte endast om reklam och annan marknadsföring utan 

det handlar om att vara en central del i alla kontaktpunkter mellan företaget och dess omvärld 

(Dahlén & Lange, 2009). Att skapa en förbättrad situation på marknaden för sitt varumärke är 

det centrala syftet med marknadskommunikation. Förr jobbade företag inom denna bransch 

mycket med avbrytande reklam för att få människor att avbryta sina sysslor och ta del av det 

enkelriktade budskapet. För att lyckas med denna “störning” var reklam tvungen att på något 

sätt vara uppseendeväckande vilket har lett till att folk generellt sett har tröttnat på reklam. 

Carlsson (2011) skriver dock att det finns studier som visar att relevant och vältajmad reklam 

är uppskattad och att få människor skulle vilja leva i ett helt reklamfritt samhälle. 

Marknadskommunikationens roll enligt Fill (2013) är att engagera konsumenter och 

uppgiften är att differentiera, förstärka, informera eller övertyga konsumenter att tänka, känna 

eller bete sig på ett särskilt sätt. 

 

Förr var marknadskommunikation någonting som företag jobbade med på kort sikt i form av 

att skapa olika kampanjer (Mårtenson, 2009). Dessa kampanjer integrerades inte med 

varandra och företag såg de inte som en helhet. Detta kunde skapa problem då det är ett 

helhetsperspektiv och ett långsiktigt arbete som med tiden kommer bygga upp ett starkt 

varumärke. Det som differentierar framgångsrika varumärken från de konkurrerande märkena 

är att de har fördelaktiga och unika associationer menar Mårtenson (2009). Det är 

marknadskommunikationens roll att skapa dessa associationer, har de lyckats så skapar de ett 

emotionellt engagemang för varumärket hos konsumenten. Mårtenson (2009) menar att 

marknadskommunikationen även ska se till att varumärket inte glöms bort utan hålls synligt. 

Om konsumenter inte blir påminda kommer de positiva och starka attityderna inte hållas 

aktiverade i hjärnan och kommer då inte kunna påverka konsumenternas beteende.  
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För att lyckas med kommunikation är det viktigt att företag förstår hur konsumenter tänker 

och vad de tycker är viktigt (Mårtenson, 2009). Den kommunikation vi människor kommer 

ihåg är ofta den som speglar sorg, glädje, lust och smärta och vi kan väldigt snabbt avgöra 

vad som är emotionellt eller icke-emotionellt. Den emotionella upplevelsen prioriteras 

framför den icke-emotionella. Enligt Mårtenson (2009) minns människor de upplevelser som 

är emotionellt laddade bättre än de händelser som är helt neutrala. Mårtenson (2009) 

beskriver att hur vi agerar kan vara produkten av en känslomässig upplevelse vilket är en 

viktig faktor i köpprocessen. Wood (2012) menar att marknadskommunikation som tar upp 

bakomliggande faktorer för samhällsproblem bidrar till att konsumenter gör bättre val i 

framtiden. Det kan bidra till att företag kan förändra beteenden hos konsumenter snarare än 

att enbart vara säljande och informativa.  

 

3 .1 .1  D ivergen t  marknadskommunika t ion  

Divergent marknadsföring handlar enligt Anker, Kappel och Sandøe (2009) om att försöka 

förändra konsumenters personliga identitet genom att förändra deras övertygelser, 

önskningar, hopp och drömmar. För att förstå begreppet tillfullo vill vi skildra ytterligare ett 

begrepp som benämns som konvergent marknadsföring. Konvergent marknadsföring försöker 

framkalla en önskan eller preferens genom att utlösa konsumenters befintliga värden och låta 

de knyta samman dessa värden med en produkt eller organisation (Anker et. al, 2009). Anker 

et. al (2009) menar att divergent marknadsföring istället försöker framkalla en önskan eller 

preferens hos konsumenter genom att skapa nya värden hos dem. I sin tur ska de nya värdena 

hos konsumenter associeras med en produkt eller organisation.  

 

Kreativ marknadskommunikation måste vara divergent och relevant enligt Smith och Yang 

(2004). Divergent marknadskommunikation har dessutom en positiv påverkan på 

konsumenters uppmärksamhet gentemot reklamannonsen och deras attityd för varumärket 

som annonseras (Smith, MacKenzie, Yang, Buchholz & Darley, 2007).  

 

Ur ett konsumentperspektiv har divergent reklam fem faktorer (Smith, Chen, & Yang, 2008) :  

 

Originalitet Handlar om att en annons är sällsynt, överraskande och skiljer sig från tidigare kommunikation. 

 

Flexibilitet När  en  annons  presenterar  e t t  ny t t  perspekt iv  på  en  t id igare  idé .  
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Syntes 

 

Uppstår  när  annonser  kombinerar  och  kopplar  samman o l ika  e l ler  av lägsna 

e lement /mi l jöer .  

 

Bearbetning 

 

Annonser  som uppv isar  en  bearbetn ing  har  e t t  innehål l  av  oväntade  de ta l jer  

e l ler  för länger  en  bef in t l ig  mening  e l ler  värde  på  e t t  mer  sof is t ikera t  sä t t .  

 

Konstnärligt värde 

 

De t  konstnär l iga  värdet  ökar  när  annonser  gör  s tarka  in t ryck  både verba l t  

och  v isue l l t .  

Tabell 1. Fem faktorer för divergent reklam (Smith, Chen & Yang, 2008) 

 

Divergens har identifierats som en nödvändig komponent för att producera förmedlade och 

oförmedlade effekter på konsumenters medvetenhet om, och samhörighet till, varumärken 

(Smith et. al, 2008). Divergens inom marknadskommunikation är viktig eftersom processen 

att skapa skillnader mellan varumärken bygger upp det egna varumärkeskapitalet. 

Varumärken förevigar verkliga och illusionära skillnader i syfte att öka värde och 

varumärkesvärde, vilket i sin tur skapas genom ständig förändring (De Waal Malefyt & 

Morais 2010).  

 

3 .2  Rek lambranschens  ro l l  

Om marknadskommunikationens roll är att engagera konsumenter är det inte förvånande att 

reklambranschens roll är detsamma (Fill, 2013). Oavsett om det är på internationell eller 

lokal nivå kan reklam engagera konsumenter genom att skapa kännedom, ändra uppfattningar 

eller attityder och bygga varumärkesvärderingar, eller influera beteenden. Enligt Fill (2013) 

har reklambranschen förmågan att nå ut till många åhörare med enkla meddelanden. Dessa 

meddelanden skapas för att bistå med information om produkten eller tjänsten och visa hur 

det kan vara av värde för konsumenten. I linje med Mårtenson (2009) menar Fill (2013) att 

var än konsumenter befinner sig är målet att skapa kännedom kring en produkt, tjänst eller 

företag och engagera dem. Engagemang uppstår när konsumenter är stimulerade av att 

antingen tänka på eller ingripa kring produkter, tjänster, varumärken eller företag.  

 

Reklam är ett utmärkt sätt att positionera och differentiera varumärken (Fill, 2013). Det kan 

användas för att förstärka varumärkets budskap genom att påminna, uppmuntra och även 
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uppdatera konsumenters uppfattning om varumärket. Det är även ett bra sätt att informera, 

skapa kännedom och hjälpa konsumenter att förstå sig på ett varumärke och hur det fungerar. 

Fill (2013) menar dock att reklam kräver komplement i form av andra verktyg inom 

marknadskommunikation för att förändra beteenden hos människor, exempelvis genom 

direktmarknadsföring. Ett företags kontroll över reklambudskap är stor, och av alla verktyg 

inom marknadskommunikation har reklam den största kontrollen (Fill, 2013).  

 

Rosengren och Sjödin (2011) beskriver hur reklam kan ses från tre olika perspektiv: 

affärsperspektivet, vardagsperspektivet och samhällsperspektivet. Samhällsperspektivet har 

fokus på hur vårt samhälle påverkas av den reklam vi människor kommer i kontakt med. Här 

handlar det inte endast om budskap om produkter och tjänster utan även hur reklamen gör 

avtryck på oss människor. Detta i form av påverkan om hur vi uppfattar oss själva och den 

värld vi lever i. Rosengren och Sjödin (2011) menar att reklam kan få konsekvenser som inte 

var menade att ge, därför har vissa länder diskuterat att införa lagstiftning för att minska de 

negativa konsekvenserna reklam kan bidra med. Med andra ord har marknadsförare ett stort 

ansvar att ta i samhället vilket Rosengren och Sjödin (2011) påpekar. De skriver även att de 

som kommer skapa sig bra förutsättningar för framtiden är de som aktivt reflekterar kring 

reklam sett ur ett samhällsperspektiv.  

 

Reklam kan väcka både positiva och negativa reaktioner vilket skapar stora utmaningar hos 

företag. Förr var syftet med reklam att lyfta fram produktens kvaliteter medan det idag 

handlar om att bygga upp värden som ska gynna företaget på lång sikt. Enligt Rosengren och 

Sjödin (2011) förändras reklamen ständigt och för att kunna förnya reklam är det viktigt att 

förstå sig på reklam. Därför är det av största vikt att kunna se längre än det egna företaget och 

förstå hur reklam påverkar individer och hela vårt stora samhälle.  

 

Enligt Carlsson (2011) har konsumenter med åren blivit allt mer intresserade av 

verksamheten bakom varumärket. När det kommer till miljöfrågor och sociala frågor ställer 

konsumenter högre krav på ansvarstagande hos företag (Carlsson, 2011). Dahlén och Lange 

(2009) påvisar att marknadskommunikation kan användas som ett verktyg vid förändring av 

attityder och beteenden hos konsumenter när det gäller sociala frågor. Företag kan ta hjälp av 

sociala medier för att bygga värderingar och visa hur de ställer sig i specifika frågor. Dahlén 

och Lange (2009) menar även att sociala medier kan vara ett hjälpmedel för att skapa 

engagemang och delaktighet hos konsumenterna. Det är då viktigt att de känner någon slags 
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motivation, en anledning att engagera sig. Det kan vara känslan av att göra en god insats eller 

en förhoppning av att kunna göra skillnad.  

 

3 .3  Varumärke ts  ro l l  

Om det inte skulle satsas på marknadskommunikation inom ett företag skulle varumärket 

tappa i värde på längre sikt (Dahlén & Lange, 2009). Det är både de psykiska och fysiska 

aspekterna av ett varumärke som påverkas av marknadskommunikation. Dessa aspekter är 

viktiga grundstenar och visar hur varumärkets värde och effektivitet i 

marknadskommunikation uppfattas. Dahlén och Lange (2009) menar att det inte bara är 

varumärken som påverkas av marknadskommunikation, det kan även vara tvärtom. 

 

Synsättet på varumärken har förändrats successivt och har sedan slutet av 1900-talet blivit ett 

djupare begrepp (Carlsson, 2011). Förr handlade det om att märka sina produkter med en 

logotyp medan det idag handlar hur varumärket upplevs av kunderna. Won-Moo, Minsung 

och Hanna (2014) menar att det uppfattade värdet är någonting som är väldigt viktigt att 

företagen vet om för att kunna mäta kundnöjdheten. Det är svårt för företag att vara den enda 

eller den bästa verksamheten inom sin bransch, därav vikten att skapa sig ett starkt varumärke 

så att kunden alltid kommer föredra det före konkurrenterna (Carlsson, 2011). För att skapa 

detta starka varumärke menar Carlsson (2011) att det är viktigt att visa den bild som företaget 

kommunicerar. Ett varumärke lovar någonting och förmedlas med hjälp av kommunikation, 

men för att hålla det som lovas krävs agerande. Varumärket blir ett resultat av vad som görs 

och inte vad som sägs.  

 

Eftersom det är hög konkurrens på marknaden är det ofta de emotionella värderingarna som 

blir avgörande för vilket varumärke kunderna väljer (Carlsson, 2011). Denna tankegång 

styrker även Mårtenson (2009). För att bli konsumenters förstahandsval är det viktigt att hela 

tiden utveckla sitt varumärke, vilket är en ständigt pågående process som är en del av 

verksamheten och som egentligen aldrig blir helt färdig (Carlsson, 2011). Vid denna 

utveckling är det viktigt att lyssna och ta in information för att förstå hur omgivningen 

utvecklas och inse att varumärket inte skapas hos företaget utan hos konsumenterna. 

Gustafsson och Rennemark (2002) beskriver hur värdet på varumärket så småningom 

kommer sjunka med tiden om det inte underhålls. 
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3 .3 .1  Varumärkesassoc ia t ion  

För att förstå ett varumärkes värde är det viktigt att identifiera sambandet mellan de allra 

mest starka, positiva och unika varumärkesassociationerna i kundens minne (John, Loken, 

Kim, & Monga, 2006). Konsumenter kan associera företaget med till exempel en viss 

produkt, en viss situation, en person på företaget som de varit i kontakt med eller en logotyp. 

Dessa associationer beskrivs ofta som organiserade i ett nätverk i minnet och skapar 

tillsammans varumärkets image. Denna image är det unika med företaget och värdet som 

kunderna får uppleva. Informationen om varumärket återkallas i hjärnan genom en 

aktiveringsprocess då en association gör så att nästa stimuleras vilket stimulerar en till och så 

vidare (French & Smith, 2013). Detta kallas för sammanlänkad association och skapar en 

kedjereaktion som ger energi till det kognitiva maskineriet inuti hjärnan. För alla varumärken 

är associationerna kärnpunkten i beslutstagandet då kunden tar hjälp av dem i inköpsbeslut 

påvisar French och Smith (2013). Associationer uppfattas inte endast genom verbala uttryck 

utan är även vanligt genom visuella och känslomässiga avtryck i konsumentens minne 

(Ranfagini, Guercini & Camiciottoli, 2014). 

 

Varumärken hjälper konsumenter att identifiera produkter eller tjänster de föredrar att 

använda för att uppfylla sina behov (Baines & Fill, 2013). De hjälper även till med att 

undvika de varumärken de inte föredrar som ett resultat av tidigare användning. Det kan vara 

så att konsumenter inte känner någon samhörighet med varumärkets image eller inte skapar 

sig några positiva associationer till varumärket. Varumärken hjälper även konsumenter att 

reducera risker och göra inköp utan en känsla av osäkerhet eller rädsla. Baines och Fill (2013) 

menar att det med andra ord skapar en trygghet för konsumenter att veta vad de får när de 

köper produkter eller tjänster från ett visst varumärke. En av de största anledningarna till 

varför varumärken är viktiga är för att skapa en relation till konsumenter baserat på tillit. Att 

skapa tillit bidrar till att konsumenter kan konsumera med självförtroende. 
 

3 .3 .2  Varumärkes iden t i te t  

En tydlig varumärkesidentitet är det som särskiljer det egna företaget från dess konkurrenter 

och gör varumärket starkt (Yuan, Liu, Luo, & Yen, 2016). Yuan et. al (2016) menar att unika 

varumärkesassociationer tillsammans skapar den varumärkesidentitet som företaget vill föra 

fram till sina kunder. Det är viktigt att kunderna förknippar företaget med dessa associationer 
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och att företaget fortsätter leva upp till dem med hjälp av sin marknadskommunikation 

(Mårtenson, 2009).  

 

Black och Veloutsou (2016) anser att varumärken ska ses som dynamiska och sociala 

processer där bland annat samverkan mellan chefer, personal och konsumenter är en väldigt 

viktig del. Genom olika aktiviteter bygger de tillsammans upp varumärket och skapar mening 

och värde vilket i sin tur leder till en varumärkesidentitet och ett rykte för företaget. Black 

och Veloutsou (2016) beskriver att varumärkesidentitet är det som definierar varumärket och 

därför kallas för kärnpunkten av varumärket. Det är varumärkesassociationer som till 

exempel symboler och bilder som tillsammans skapar en varumärkesidentitet. Hongwei, 

Lloyd, Weiyue och Kamran (2016) menar att identiteten anses vara stark och attraktiv hos ett 

varumärke när den uppfattas som tydlig och prestigelös. Tidigare ansågs identiteten av ett 

varumärke endast innefatta den interna verksamheten och hur företagets ledning ville att den 

skulle uppfattas. Hongwei et. al (2016) påvisar även de att det inte ser ut så i dagsläget utan 

att det även är konsumenter och andra aktörer som är med och påverkar 

varumärkesidentiteten, precis som Black och Veloutsou (2016) påvisar. 
 

3 .3 .3  Varumärkes lo ja l i te t  

För att kunna skapa ett värde på varumärket och i längden bli ett lönsamt företag krävs det en 

varumärkeslojalitet från konsumenterna (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Varumärkeslojalitet 

är ett mått på förbindelsen en konsument har till att fortsätta konsumera från varumärket i 

framtiden (Aaker & McLoughlin, 2007). Om en lojalitet finns så kommer konsumenterna 

vara villiga att betala mer på grund av att de upplever att företaget kan ge dem något unikt 

som ingen annan på marknaden kan göra (Chaudhuri & Holbrook, 2001). Denna unika fördel 

som konsumenterna upplever kan komma från en tillit som de känner för varumärket eller att 

de får en positiv upplevelse i samband med att de kommer i kontakt med varumärket. 

Chaudhuri och Holbrook (2001) menar att genom denna lojalitet kommer inköpen upprepas 

av kunderna vilket kommer leda till större marknadsandelar för företaget. Det i sin tur 

kommer bidra till en ökning i användandet av varumärket och att kunderna kommer 

identifiera sig med varumärkets image. Dahlén och Lange (2009) påvisar även de att lojalitet 

bidrar till en högre sannolikhet för återköp hos konsumenter men även att det skapar en 

mottaglighet hos konsumenter när det gäller företagets marknadskommunikation. 
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Chaudhuri och Holbrook (2001) pratar om två olika typer av lojalitet från kunder: lojalitet 

genom köpet och lojalitet genom inställningen till företaget. Lojalitet genom köpet visas 

genom upprepade inköp av företagets produkter medan lojalitet genom inställningen visas om 

kunden har något unikt värde associerat med varumärket. Tatar och Eren-Erdoğmuş (2016) 

menar att för verksamheter där inköp inte sker så ofta är det viktigare med lojalitet genom 

inställning hos kunderna. Då spelar rekommendationer och positiva upplevelser en större roll 

och är det som påvisar hur pass stor lojaliteten är. Det är viktigt att företaget får ett gott rykte 

och att kundernas positiva upplevelse sprids vidare genom word-of-mouth (Tatar & Eren-

Erdoğmuş, 2016). Enligt Aaker och McLoughlin (2007) är en av de viktigaste aspekterna 

inom varumärkeslojalitet rollen konsumenter spelar i att sprida, stödja och marknadsföra 

varumärket till andra konsumenter genom word-of-mouth. Tilliten till vänner är större än 

tilliten till säljare vilket innebär att word-of-mouth genererar en större chans för företag att få 

nya kunder.  

 

3 .4  Teor isammanfa t tn ing   

Varför vi valt den specifika teoretiska referensram vi redogjort för är för att skapa en ökad 

förståelse för hur marknadskommunikation och varumärkets kraft träder fram i de 

normkreativa reklamfilmer vi valt som stimulusmaterial i vår studie. För att vi ska kunna 

undersöka hur konsumenter upplever normkreativ reklamfilm är det viktigt att vi förstår 

varför och hur företag arbetar, eller kan arbeta, med de olika områdena.  

 

Genom marknadskommunikation kan företag stärka sitt varumärke genom att förankra en 

positiv känsla hos konsumenter. Skapar företag en emotionell relation till sina konsumenter 

genom marknadskommunikation kan det bidra till en ökad preferens hos konsumenter och i 

sin tur göra dem mer lojala till varumärket. Vikten av att veta att större företag tar sitt 

samhällsansvar på allvar ökar för konsumenter. Detta bidrar till att varumärken jobbar 

mycket med att bevisa sig själva för konsumenter och tar då samhällsfrågor i beaktning. Det 

skapar en association för konsumenter om att varumärket påvisar medvetenhet som styrker 

värderingar konsumenter själva har. Normkreativitet handlar om en skapande förändring 

vilket divergent marknadskommunikation är då den söker efter att förändra konsumenters 

värden, känslor eller upplevelser. Divergent marknadskommunikation är en väsentlig 

komponent för konsumenters medvetenhet om, och samhörighet till, varumärken. Därför är 
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det av stort intresse för oss att se hur konsumenter upplever denna form av 

marknadskommunikation och hur det påverkar deras syn på varumärket. 
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4 .0  Prak t isk t  metod  
I detta kapitel går vi igenom den praktiska metoden gällande tillvägagångssätt, förberedelse 

och genomförande av fokusgrupperna. Det redovisas för valet av reklamfilmer och deras 

innehåll kortfattat. För att få den mest optimala förståelsen för vidare kapitel 

rekommenderar vi att kolla igenom de valda reklamfilmerna. 

 
4 .1  T i l l vägagångssä t t  av  fokusgrupper  

Enligt Wibeck (2010) är intrapersonella faktorer de individuella faktorer som påverkar 

grupprocessen på två olika sätt. Det första sättet är att individers personlighetsdrag avgör 

deras uppträdande och hur resterande i gruppen svarar på detta. Det andra sättet handlar om 

att vissa personlighetsdrag kan påverka hela gruppens uppträdande. Därför är det viktigt att 

blandningen i gruppen är lämpligt utvald. Wibeck (2010) menar att det finns faktorer som 

kan påverka blandningen såsom demografiska variabler. Dessa är exempelvis kön, ålder, 

utbildning och fysisk framtoning. Ju mer dessa intrapersonella faktorer liknar varandra desto 

mindre behöver moderatorn styra gruppen. Därför valde vi att bilda homogena grupper. 

Interpersonella faktorer å andra sidan handlar om hur interaktionen mellan deltagarna 

påverkas av förväntningar på hur andra i gruppen kommer agera (Wibeck, 2010). Dessa 

förväntningar grundar sig i de intrapersonella faktorerna men även i tidigare erfarenheter. Det 

är viktigt att moderatorn är medveten om dessa förväntningar och får en insikt om vilka 

faktorer som påverkar den interpersonella interaktionen. Exempel på faktorer att ha i 

beaktning är gruppens sammanhållningskraft som innebär att gruppmedlemmar har en önskan 

om att känna samhörighet med gruppen. Dock kan denna sammanställning av gruppen bilda 

något som kallas för grupptänkande som resultat av att samhörighetskänslan är för hög. 

Wibeck (2010) menar att grupptänkande innebär att det endast finns ett sätt att tänka på och 

det istället hämmar gruppens diskussioner till vidareutveckling. 

 

Vi har valt att bilda homogena grupper då vi vill uppnå intimitet och samförstånd mellan 

gruppdeltagarna, det gör att utbytet av information sker mer naturligt (Wibeck, 2010). 

Wibeck (2010) menar att fördelen med detta är att människor som har gemensamma 

erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter med varandra och lämna ut 

personlig information. I detta fall är alltså de intrapersonella faktorerna liknande i gruppen.  
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Wibeck (2010) menar även att miljöfaktorer och den materiella omgivningen spelar stor roll 

för hur deltagarna i fokusgruppen kommer bete sig. Vi valde att ha våra fokusgrupper på 

Södertörns Högskola i ett seminarierum då det är en bekant miljö för samtliga deltagare att 

uttrycka åsikter och diskutera vilket Wibeck (2010) styrker. Det rumsliga arrangemanget är 

också viktigt för hur fokusgruppen ter sig. Vi valde att placera deltagarna kring ett runt bord 

för att skapa bättre förutsättningar kring en mer intim och personlig kommunikation där 

deltagarna även hade ett passande avstånd till varandra. Hade de suttit för trångt hade det 

kunnat påverka deras sätt att besvara frågorna och interagera med varandra på ett negativt sätt 

(Wibeck, 2010). 

 

Viktigt att tänka på när fokusgrupper används som metod är att det måste skapas ett 

förtroendefullt klimat, vilket är moderatorns viktigaste uppgift (Denscombe, 2014). Detta för 

att få en öppen och fri diskussion där deltagarna känner sig till mods och trygga tillsammans. 

Därför var det viktigt för oss vid inledningen av varje fokusgrupp låta deltagarna bekanta sig 

med varandra och oss som moderatorer genom att ställa öppningsfrågor vilket vi förklarar i 

avsnittet intervjuguide (4.3.3).  

 

Gruppen, som bestod av det rekommenderade antalet 4-6 respondenter (Wibeck, 2010), blev 

sammanförda av oss för att under en och en halv till två timmar diskutera det givna ämnet 

och dela erfarenheter och tankar med varandra. Det är den tid Denscombe (2014) 

rekommenderar att en fokusgrupp ska ta. Vi genomförde tre fokusgrupper där grupp ett 

bestod av sex deltagare, grupp två av fyra deltagare och grupp tre av fyra deltagare. 

Interaktionen mellan deltagarna hjälpte oss att förstå synpunkter och åsikter deltagarna 

uttryckte, men även de bakomliggande resonemangen till varför de tycker som de gör. 
 

4 .2  Urva l  

Målet med denna studie var att uppnå ett explorativt urval som ofta förknippas med kvalitativ 

data och som används vid undersökningar av relativt outforskade ämnen för att upptäcka nya 

idéer (Denscombe, 2014). I strävan mot det explorativa urvalet gavs det möjligheter för oss 

att generera insikter och information ur intressanta synvinklar för att belysa det valda 

ämnesområdet. För att skapa en valfrihet och ett bestämmande kring urvalsprocessen använde 

vi oss av ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2014). 

Detta för att målet med studien var att nå ett explorativt urval snarare än ett representativt 
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tvärsnitt av populationen. Ett bekvämlighetsurval bygger på att de medverkande personerna 

var de som fanns tillgängliga vid tidpunkten då undersökningen skulle utföras (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

4 .3  Förberede lser   

Nedan presenteras de aktiviteter som gjordes i förberedande syfte inför fokusgrupperna.  
 

4 .3 .1  Presen ta t ion  

Vi skapade en Prezipresentation som var vårt utgångsmaterial under fokusgrupperna. 

Presentationen inleddes med att kortfattat beskriva begreppet normkreativitet och dess 

bakgrund. Sedan presenterade vi de fem reklamfilmer som vi använde som stimulusmaterial. 

Stimulusmaterial är det material som används som underlag för diskussioner (Wibeck, 2010). 

Tanken med dessa filmer var även att ytterligare presentera ämnet för deltagarna och att de 

skulle få en uppfattning av vilken typ av reklamfilm vi menar när vi säger normkreativ 

reklamfilm. När reklamfilmerna hade visats ställde vi frågor till deltagarna som de skulle 

diskutera. Hur vi utformade intervjuguiden presenteras senare i avsnittet intervjuguide 

(4.3.3).  

 

4 .3 .2  Va l  av  rek lamf i lm  

Valet av reklamfilmer var en avgörande faktor för hela studien då de användes som 

stimulusmaterial. Därför studerade vi flertalet reklamfilmer innan vi bestämde oss för de fem 

vi valde att visa när fokusgrupperna ägde rum, samtliga reklamfilmer presenteras här nedan. 

Våra fem valda reklamfilmer skiljer sig innehållsmässigt från varandra men den röda tråden 

för reklamfilmerna är det normkreativa angreppssätt de använder sig av för att spegla något 

samhällsproblem. Vi valde att visa både lokala och globala reklamfilmer för att deltagarna i 

fokusgrupperna skulle få uppleva en varians i hur reklamfilmerna kan vara utformade. Det vi 

även hade i åtanke vid val av reklamfilmer var att de skulle ha olika längd för att visa hur 

innehållet hanteras olika under den valda tiden. Reklamfilmerna är hämtade från YouTube 

vilket innebär att vi har tillåten användning till samtliga reklamfilmer (YouTube, u.å). Enligt 

YouTube (u.å) har vi rätt att återanvända upphovsrättsskyddat material utan medgivande från 

upphovsrättsägare. 
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ICA - Abbe hälsas välkommen (2016) 

Reklamfilmen inleds med att karaktären Stig presenterar en ny medarbetare, Abdullah, som 

ska arbeta extra i butiken. Det presenteras hur ICA arbetar med veckans kortvaror och sedan 

introduceras Abdullah, kallad Abbe, för medarbetaren Sebastian. Sebastian börjar tala på 

engelska och avslutar med att han måste fortsätta jobba. Abdullah säger avslutningsvis på 

svenska till Stig; ”Engelsman, bra med mångfald.”.  

 

Always - #LikeAGirl (2014)  

Reklamfilmen handlar om frasen “Like a girl”. I början av reklamfilmen ombeds äldre 

personer visa hur en springer som en tjej, kastar som en tjej och slåss som en tjej. Sedan 

ombeds barn i 10 årsåldern göra samma sak, och skillnaden är enorm. Reklamfilmen syftar 

till att skildra hur frasen uppfattas av barn och hur vi kan förändra den negativa innebörden 

frasen fått. 

 

Dressmann - Underwear for perfect men (2016)  

Reklamfilmen visar manliga kroppar i olika former, färger och storlekar i underkläder. Det är 

en svartvit film som visar sekvenser av de olika kropparna med en kraftfull sång i 

bakgrunden. 

 

Dove - Real beauty sketches. You’re more beautiful than you think (2013) 

I reklamfilmen får ett antal kvinnor beskriva sig själva för en man som ställer olika frågor om 

deras utseende. Mannen är konstnär och målar av kvinnorna utefter hur de beskriver sig och 

ser alltså inte hur de ser ut då ett draperi är placerat mellan dem. När han har porträtterat dem 

får han en förklaring av hur kvinnan i fråga ser ut fast av en annan person. Det målas alltså 

två porträtt av samma kvinna, det ena beskrivet av henne själv och det andra beskrivet av en 

annan person. Kvinnan som har blivit avmålad får sedan se dessa två bilder bredvid varandra 

och de skiljer sig markant hos alla kvinnor som är med i experimentet. Dove vill få fram att 

kvinnorna är vackrare än de tror att de är. Bilderna visar att den bild de själva har beskrivit 

inte ser ut som dem medan den andra bilden är mer lik. Kvinnorna är med andra ord väldigt 

självkritiska. 
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Åhléns - Har kläder åldersgränser? (2016) 

Reklamfilmen visar upp olika klädesplagg som visar åldersgränser som har satts utifrån en 

undersökning om ålder, identitet och klädstil. Samtidigt pratar kvinnor i filmen om hur de 

inte bryr sig om att de måste klä sig efter sin ålder utan att de kommer klä sig precis som de 

vill resten av livet oavsett vad andra säger. De säger att åldern inte spelar någon som helst roll 

och att det inte har att göra med hur de klär sig. 

 

4 .3 .3  In terv jugu ide   

En del av förberedelserna var att utforma en intervjuguide som vi förhöll oss till under 

fokusgrupperna. Intervjuguiden är en grundpelare för studien och krävde enorm precision i 

utveckling av frågor och upplägg (Wibeck, 2010). Vid utformningen av intervjuguiden 

använde vi oss av en metod som Wibeck (2010) kallar för strukturerad intervju i fokusgrupp. 

I denna metod förespråkas användandet av fem olika slags frågor som benämns som 

öppnings-, introduktions-, övergångs-, nyckel- samt avslutningsfrågor. Vi började med att 

utforma öppningsfrågor i syfte att låta deltagarna bekanta sig med varandra. Sedan skapade vi 

introduktionsfrågor för att introducera ämnet och viktiga begrepp för att förstå vidare 

resonemang. Därefter formulerade vi övergångsfrågor som gick ut på att låta deltagarna prata 

fritt om ämnet och tidigare upplevelser av normkreativ reklamfilm. Vi övergick sedan till att 

utforma nyckelfrågor som var grunden till den stora diskussionen. Avslutningsvis skapade vi 

frågor som syftade till att deltagarna skulle få uttrycka sina slutgiltiga åsikter och där vi som 

moderatorer efterfrågade om något mer skulle lyftas eller tonas ned (Wibeck, 2010). 

 

De fyra nyckelfrågorna som var grunden till den stora diskussionen presenteras nedan. 

 

Hur ser ni på varumärken som för fram samhällsfrågor i sina reklamfilmer? 

När vi formulerade den här frågan valde vi medvetet att göra samhällsfrågor synonymt med 

normkreativitet. Detta på grund av att vi ville skapa en inledning i diskussionen där 

deltagarna känner sig bekväma, där de lägger mindre fokus på orden i frågan så de kan 

fokusera på diskussionen i sig. Samhällsfrågor blir ett enklare uttryck för normkreativitet 

vilket är anledningen till varför vi valde det.  
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Hur ser er lojalitet ut gentemot varumärken som arbetar med normkreativitet i sina 

reklamfilmer? 

När vi formulerade den här frågan valde vi medvetet att använda begreppet normkreativitet 

för att visa deltagarna att det är synonymt med samhällsfrågorna som speglades i de valda 

reklamfilmerna. 

 

Påverkar budskap i reklamfilmer hur ni ser på varumärken? 

När vi formulerade den här frågan var vår tanke att få fram om deltagarna tycker det är 

viktigt med budskap och i sin tur de normkreativa budskapen som de valda reklamfilmerna 

förmedlade. 

 

Vad får dessa typer av reklamfilmer er att känna? 

Avslutningsvis ställde vi en fråga om känslor kopplade till de valda reklamfilmerna för att få 

fram det emotionella perspektivet i frågan. 

 

4 .4  Avgränsn ingar  

Empirin i denna studie består av fokusgrupper som genomfördes vid tre olika tillfällen. Vid 

dessa tillfällen visades fem olika reklamfilmer för att introducera deltagarna till normkreativ 

reklamfilm som sedan skulle diskuteras. Avgränsningen i studien blir således dessa tre 

fokusgrupper och de antal deltagare som fokusgruppen bestod av. Vid första tillfället deltog 

sex personer, vid andra tillfället fyra personer och även vid det sista tillfället deltog fyra 

personer. Reklamfilmerna som visades är också en avgränsning vi valde att göra. Vi ville visa 

olika slags normkreativa reklamfilmer för att introducera ämnet och fick därför välja ut de vi 

ansåg var av störst relevans. När det gäller avgränsningar för antalet deltagare i fokusgrupper 

har vi utgått från litteratur om fokusgrupper och hur många deltagare som är relevanta att ha 

med vid genomförandet. Gällande reklamfilmerna avgränsade vi oss utifrån vad vi ansåg var 

ett rimligt antal filmer för att sätta sig in i hur normkreativ reklamfilm kan se ut.  

 

4 .5  Ana lys  och  to lkn ing  av  empir i   

För att underlätta arbetet att analysera och tolka vår kvalitativa data har vi delat upp 

processen i tre olika steg; sortera, reducera och argumentera (Skärvad & Lundahl, 2016). Det 

första steget handlar om att sortera det inkomna materialet och dela in det i lämpliga 

kategorier. Detta kallas för att koda materialet (Skärvad & Lundahl, 2016) och kan göras på 
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flera olika sätt och vi har valt att gå efter teman (Nylén, 2005). Först gjorde vi 

transkriberingar av samtliga fokusgrupper som vi sedan läste in oss på. Detta gjorde vi för att 

vår insamlade data skulle bli så tillförlitlig som möjligt (Denscombe, 2014). Vi valde sedan ut 

fyra teman utifrån vår insamlade data då vi ansåg att de var fyra tydliga ämnen som 

diskussionerna i fokusgrupperna kretsade kring. Sedan har vi använt oss av en narrativ metod 

(Nylén, 2005) för att redogöra för diskussioner mellan deltagarna. Vi reducerade materialet 

till det mest lämpliga för den fortsatta analysen och avslutade med att koppla ihop det 

empiriska materialet med teori från teorikapitlet i analysen (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 

4 .6  Forskn ingse t ik  

För att samhället och dess medlemmar ska utvecklas är det viktigt med forskning 

(Vetenskapsrådet, 2002). Denna forskning ska vara av hög kvalitet och inriktas på frågor som 

är väsentliga att undersöka för att kunskap ska kunna utvecklas. Detta kallar Vetenskapsrådet 

(2002) för forskningskravet. Det de kallar för individskyddskravet innebär att samhällets 

medlemmar inte ska skadas varken fysisk eller psykiskt när forskning bedrivs. Här nedan 

kommer vi redogöra för de fyra olika krav som ingår i individskyddskravet och hur vi har 

tagit hänsyn till dessa i vår forskning.  

 

Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det vårt arbete att upplysa och informera deltagarna i 

undersökningen vilken deras uppgift är och vad syftet med studien är. De måste veta sina 

villkor för deltagandet och upplysas om att det är frivilligt att vara med och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Respondenterna ska informeras om det som rimligen kan 

tänkas påverka deras villighet att medverka i studien. Det är av vikt att föra fram att 

informationen som samlas in endast kommer att användas i syfte till denna forskning och 

även vart forskningsresultatet kommer att offentliggöras (Vetenskapsrådet, 2002). Därför 

skapade vi ett informationsbrev (se bilaga 1) som deltagarna läste innan de bestämde sig för 

att delta eller inte.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagarna i undersökningen har själva rätt att bestämma över medverkan i forskningen vilket 

betyder att forskaren måste ha ett samtycke om medverkan från deltagaren (Vetenskapsrådet, 

2002). Därför var det viktigt för oss att utforma ytterligare ett informationsbrev (se bilaga 2) 
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där vi förklarar mer djupgående vilka rättigheter deltagarna har under fokusgruppen. Att 

poängtera även här är att deltagaren när som helst kan avbryta medverkan utan negativa 

konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Konfidentialitetskravet 

Personuppgifter och andra uppgifter om deltagarna i undersökningen ska beaktas med 

konfidentialitet och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta har ett nära samband med offentlighet och sekretess. En person som deltar i 

undersökningen ska aldrig känna sig orolig att dennes personuppgifter ska användas på fel 

sätt vilket var viktigt för oss att belysa (se bilaga 1 & 2). 

 
Nyttjandekravet 

De uppgifter och information som samlats in om enskilda personer får inte användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften utan endast i ett forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). Detta tydliggjorde vi i det andra informationsbrevet (se bilaga 2) 

men inledde även fokusgrupperna med en repetition av samtliga krav vi beskrivit ovan. 

Varför vi valde att repetera det var för att påminna deltagarna om deras rättigheter och skapa 

en känsla av trygghet. 
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5 .0  Empir i  
I detta kapitel redogör vi för den empiriska insamlingen som samlades in genom att 

arrangera fokusgrupper. I framställningen av empirin benämner vi samtliga deltagare med 

fiktiva namn då deltagarna är anonyma. Vi utgår från fyra teman vi fann i det empiriska 

materialet.  

 

5 .1  Samhäl ls f rågor  i  rek lamf i lm   

Fatima menar att reklamfilm som speglar samhällsproblem ger ett djup till varumärket och att 

reklam då handlar om att göra nytta än att enbart vara säljande. Fatima säger även att den här 

typen av reklam ger en bra grundtanke om varumärket och att det är väldigt bra att företag 

går åt det här hållet när det gäller reklamfilm. Ahmed fortsätter på samma spår men menar 

även att det uppskattas mer när samhällsfrågan inte framställs som allt för utstickande utan 

behandlas som något helt naturligt. Elvira instämmer.  

 

“Jag  tycker  de t  är  bra  med samhäl ls f rågor  i  rek lam,  jag  uppskat tar  de t  

men jag  g i l lar  ännu mer  när  samhäl ls f rågorna . . .  a l l tså  när  de  in te  b l i r  

udda,  u tan  a t t  de t  fa l ler  s ig  na tur l ig t . ”                       

        -      Ahmed 

 

“Ja ,  a t t  man in te  ly f ter  på  ögonbrynet  när  man ser  rek lamen,  a t t  man 

is tä l le t  bara  tänker :  v i lken  f in  t rö ja . ”                                                                                                                          

- Elv i ra  

 

Enligt Dino är det viktigt att varumärken lyfter samhällsfrågor men även att de för fram en 

lösning på problemet och inte bara visar upp problematiken. Dino vill att företag ska 

uppmuntra till förändring och visa hur det kan göras genom att presentera lösningar i sina 

reklamfilmer. Flertalet deltagare instämmer.  

 

Dino nämner även att det är viktigt att reklamen känns äkta och genuin för att han ska kunna 

acceptera reklamen. Felix instämmer men tycker även att det är lätt att bli irriterad på de 

varumärken som producerar den här typen av reklam då han menar att de endast gör det för 

att det ska se bra ut.  
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“V i l l  före tagen göra  den  här  typen av  rek lam för  a t t  göra  ny t ta  för  

samhäl le t  e l ler  gör  de  de t  endast  för  a t t  de t  ser  bra  u t?”                                                                                              

-  Fe l i x  

 

Madde instämmer med Felix och har lite svårt att acceptera tanken att företag endast gör detta 

på grund av välvilja. Samtidigt tycker både Madde och Felix att denna typ av reklam är viktig 

att lyfta fram. Dock har de svårt att lita på att företagen gör det för att de faktiskt är 

engagerade när det gäller den samhällsfrågan som lyfts i reklamfilmen. Nils håller med både 

Madde och Felix och menar att det har blivit trendigt för företag att lyfta samhällsdebatten. 

Han är dock lite skeptisk till om de verkligen bryr sig så mycket som de framställer sig göra.  

 

“ . . .  de t  [ rek lamen,  vår  anmärkning]  ska  verka  bra  och  sen  kanske de  

in te  på  r ik t ig t  är  så  “commit ted”  som de  f ramstä l ler  s ig  vara .  Som ICA,  

om de  tar  in  Abdul lah  så  är  de t  mångfa ld ,  de  har  vågat  ta  i  f rågan,  men 

sen  då?”                                                                 

-  N i ls  

 

Elvira tror det är viktigt att fånga konsumenters uppmärksamhet för att reklamfilmen ska 

lyckas slå igenom och få den respons företaget vill ha. Därför menar Elvira att det är viktigt 

att företagen ständigt visar sig tillgängliga för konsumenter och uppdaterar sin reklam så att 

den passar i tiden. Hon menar därför att det är viktigt att lyfta samhällsfrågor i reklamfilmer, 

men betonar även vikten av att lyckas visa sin produkt i samband med detta. 

 

“A t t  ta  en  samhäl ls f råga  och  lyckas  väva  ihop  de t  med produkten ,  de t  

är  ju  s lående.”  

- Elv i ra  

 

Siri menar att företag har tillgång till information om sina konsumenter i större utsträckning 

idag än för några år sedan. Därför tycker Siri att företag bör utnyttja detta och använda de 

resurser de har och lyfta de samhällsproblem som berör deras målgrupp. Edvin instämmer 

och menar att det krävs att reklamen är genomarbetad för att slå igenom.  
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“Det  måste  vara  t i l l räck l ig t  med u t rymme [ i  rek lamf i lmen,  vår  

anmärkning]  för  a t t  kunna göra  de t  möj l ig t  [a t t  l y f ta  samhäl ls f rågan,  

vår  anmärkning] ,  annars  kan det  b l i  fe l  och  krys ta t ,  men abso lu t  något  

varumärken ska  jobba  med såk lar t .  Lyckas  före tag  med det  så  är  de t  ju  

g ive t  a t t  de t  är  så  rek lamf i lm ska  se  u t . ”   

- Edv in  

 

5 .2  Lo ja l i te t  t i l l  varumärken   

För Dino är lojalitet nära kopplat till respekt. Om ett varumärke kan vinna respekt genom sin 

reklam kommer han hellre vilja gå dit och välja det varumärket framför konkurrenterna. 

Vidare resonerar Dino kring det undermedvetna och menar att reklam påverkar oss 

människor utan att vi lägger märke till det. Han menar att reklam lämnar avtryck löpande som 

leder till den sammanlagda uppfattningen om ett visst varumärke. Även Elvira och Benjamin 

håller med om att det är det omedvetna som styr inställningen till ett visst varumärke och att 

människor genom tiden skapar sig en bild av vad varumärket står för och om det passar dem 

eller inte.  

 

“När  jag  tänker  på  ICA  så  tänker  jag  a t t  de  l igger  i  f ramkant ,  av  

jä t temånga o l ika  an ledningar ,  men rek lamen kanske är  en  de l  av  de t  

för  de  försöker  vara  l i te  p igga  och  på ,  så  lo ja l i te ten  f inns  nog där  

omedvete t . ”  

- Elv i ra  

 

Madde väljer hellre att konsumera från ett varumärke som tar sitt ansvar, och visar att de är 

normkreativa genom att ta upp samhällsproblem, än de som inte lyfter frågan alls. Även 

Fatima tycker detta är något väldigt positivt och något som hon främjar, till exempel om ett 

företag jobbar med att ta fram och sälja ekologiska produkter. Sonja instämmer och 

poängterar även att företag troligtvis gör detta för att få konsumenter att börja prata med 

varandra om reklamfilmerna och sprida dem vidare. Sonja menar även att vissa reklamfilmer 

fastnar tydligare i minnet än andra. Om företag lyckas fånga intresset hos konsumenter 

kommer det företaget dyka upp i huvudet när produkter som företaget säljer ska inhandlas 
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menar hon. Edvin håller med ovanstående deltagare men menar att det bara går att vara lojal 

så länge den egna ekonomin tillåter det.   

 

“Jag  har  respekt  för  varumärken som arbetar  normkreat iv t  och  är  nog  

lo ja l  i  den  mån pr ise t  s tyr  l iksom.”  

- Edv in  

 

För Ahmed blir det tydligare om ett företag gör någonting som han inte står för eller tycker är 

dåligt, det är då han reagerar. I dessa situationer känner Ahmed ett starkt nej för varumärket 

snarare än att han vill vara med och stötta det som varumärket gör bra. Samtliga deltagare 

håller med och menar att om reklamfilmen skulle göra dem illa berörda skulle det påverka 

deras relation till varumärket negativt. Under diskussionens gång kommer Siri till insikt att 

hennes lojalitet är större än hon tror.  

 

“Ju  mer  v i  pra tar  om det  inser  jag  ju  a t t  jag  är  mer  lo ja l  än  jag  t ror  

e f tersom jag  går  ju  t i l l  samma [but ik ,  vår  anmärkning]  t i l l s  något  

eventue l l t  sku l le  s lå  fe l . ”  

- Sir i  

 

Benjamin tror att människor väljer vissa varumärken framför andra för att det är de som syns 

och sticker ut. Varumärken kan bland annat marknadsföra sig via sociala medier och där 

menar Benjamin att det går att skapa sig en bild av vad varumärket står för. Här kan även 

varumärket förmedla den känslan de vill att kunder ska associera dem med. Felix instämmer 

med det Benjamin poängterar och tillägger att han troligtvis skulle välja det varumärket som 

lyfter samhällsproblem än de som inte gör det, för att han vill göra nytta.  

 

”Är  jag  i  en  va ls i tua t ion  och  de t  ena  varumärket  har  en  sådan här  typ  

av  rek lamf i lm så  kan jag  tänka mig  a t t  vä l ja  den  för  a t t  jag  v i l l  b idra  på  

något  sä t t .  De t  är  mer  k lass  på  de t  och  de  har  lag t  ner  mer  t id  och  s jä l  i  

a t t  få  t i l l  en  bra  rek lamf i lm.”  

- Fel ix  
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Deltagarna diskuterar hur lojalitet till ett varumärke är beroende av vad som är viktigt för 

varje person på individnivå. Lojaliteten menar de styrs av en medvetenhet och värderingar 

kring ett ämne och att det är det som motiverar varje deltagare att gå en extra mil för att köpa 

produkten eller tjänsten. Melissa menar att företagen kan påverka denna medvetenhet genom 

sina reklamfilmer.  

 

5 .3  Budskapens  påverkan   

Edvin menar att det är självklart att budskap i reklamfilmer påverkar hur en som konsument 

förhåller sig till ett varumärke. Han menar även att det som lyfts i reklamfilmer är det som 

varumärket står för och för att det ska uppstå en ömsesidig relation mellan konsument och 

varumärke så måste budskapet och värderingarna stämma överens. Dino instämmer och 

menar att han påverkas av reklamfilmer med starka budskap som inspirerar och motiverar till 

något, ett deltagande eller en känsla. Dino tror även att medvetenheten kring samhällsfrågor 

påverkar hur mottaglig individen är för reklamen.  

 

“ . . .  man kanske in te  kan  ta  t i l l  s ig  a l la  budskap man b l i r  exponerad  för  

på  grund av  a t t  man in te  är  t i l l räck l ig t  insa t t . ”   

- Dino  

 

Sara säger att ett negativt budskap kan påverka mer än ett positivt budskap. Att en som 

konsument väljer att inte stötta ett varumärke som “gjort bort sig”. Flera deltagare var inne på 

samma spår och höll med om att det snarare kan påverka konsumenters relation till 

varumärket om de skulle göra något i negativ bemärkelse. Madde uttryckte att om ett företag 

skulle göra något dåligt skulle deltagaren välja bort det varumärket.  

 

Elvira tog upp ICA:s reklamfilm som ett exempel på hur budskap används och menar att ICA 

i reklamfilmen använder igenkänning för att utmana fördomar. Elvira menar att 

igenkänningen i reklamfilmen gör att budskapet slår igenom och lämnar eftertanke.  

 

“De  är  dukt iga  på  a t t  v isa  vardagss i tua t ioner  och  de t ta  är  verk l igen  en  

sådan.  Små antaganden som man gör ,  a l l ihopa . ”  

- Elv i ra  
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Benjamin delar samma mening och menar att det är bra att ICA tar upp frågan om mångfald. 

Det är en svår fråga att tackla från alla håll menar han, men att det tas upp är väldigt bra. 

Ahmed menar att ICA är kända för att vara humoristiska och att de tacklar frågan på ett 

medvetet, humoristiskt och nutida sätt vilket gör reklamfilmen rolig. Sara instämmer och 

menar att “de gör ett jobbigt ämne roligt.”. Sara fortsätter och menar att det är viktigt att ICA 

väljer att belysa problemet och att det väcker tankar och återkopplar till igenkänning som 

Elvira tog upp tidigare.  

 

“Jag  t ror  a t t  de t  är  de t  som är  v ik t ig t .  A t t  v i  s i t ter  här  och  är  en iga  om 

a t t  man in te  ska  kategor isera ,  a t t  de t  ska  vara  mångfa ld  och  så  

v idare . . .  men det  är  så  många människor  som in te  är  överens  om det ,  

som in te  ens  re f lek terar  över  sådana saker  på  grund av  a t t  rek lam in te  

har  se t t  u t  såhär .  Men a l la  får  en  tankestä l lare  av  a t t  se  den  här  

[ rek lamen]  även om man är  personen som pra tar  engelska ,  så  är  de t  

någon tanke som sät ts  igång.  För  a t t  v i  ska  komma t i l l  punkten  där  v i  

normal iserar  så  måste  v i  våga  komma med rek lam som är  tankestä l lare  

och  få  fo lk  a t t  tänka  t i l l . ”     

- Sara   

 

Siri tog Åhléns reklamfilm som exempel på hur budskap används och påverkar på ett 

positivt sätt. Siri beskriver hur budskapet i reklamfilmen lyfts genom humor, mångfald och 

kreativitet och att det träffar en både som publik och konsument. Kreativitet och nytänkande 

inom reklambranschen diskuterades i fokusgrupperna. Det diskuterades att det är ett skifte 

som sker i reklambranschen eftersom de som konsumenter börjar ställa högre krav på 

företag och stora varumärken när det kommer till samhällsansvar. Konsumenters krav på det 

ökade samhällsansvaret menar deltagarna är en effekt av att reklam är överallt idag, både i 

våra smartphones men också fysiskt runt omkring oss. Ahmed menar att vi mättas på reklam 

konstant vilket Sara och Benjamin belyser i citat nedan. 

 

“Man är  ju  så  t rö t t  på  den  t rad i t ione l la  rek lamen,  och  de  här  före tagen 

som nu är  snabba på  a t t  göra  den  här  typen av  rek lam är  smar ta  för  

snar t  kommer  det  in te  handla  om hur  många p lagg man kan v isa  u tan  
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v i lka  varumärken v i  tycker  om.  V i  kommer  vara  så  t rö t ta  på  a t t  se  v i lka  

som är  bäs t  u tan  v i l l  se  vad  de  fak t isk t  gör  för  a t t  vara  bäs t . ”  

- Sara  

 

“Det  är  ju  så  tyd l ig t  a t t  v i  är  produkter  av  samhäl le t  och  de t  är  där  

marknadsförare  har  s tor t  ansvar . ”   

- Benjamin  

 

Melissa tar i diskussionen upp att hon tycker det är problematiskt att det är ett budskap som 

ska kunna nå ut till så människor som är så olika, men Benjamin menar att det är 

samhällsfrågan som gör att det faktiskt går att nå ut till så många.  

 

“Men det  är  ju  de t  samhäl ls f rågan i  rek lamf i lmerna  är  t i l l  för .  De t  är  ju  

något  v i  a l la  lever  i  och  kan känna igen  oss  i ,  oavset t  v i lken  ro l l  v i  har  

i  samhäl le t  så  är  de t  ju  så  samhäl le t  ser  u t  och  de t  kan  ju  a l la  känna 

igen  s ig  i .  De t  är  ju  de t  som b inder  oss  samman på  något  sä t t . ”  

- Benjamin  

 

5 .4  Emot ione l la  upp leve lser  

Nils menar att alla reklamfilmer som visades under fokusgruppen lämnar en eftertanke och 

väcker känslor som verkligen kommer åt en. Sara menar i positiv bemärkelse att Åhléns 

reklamfilm lämnar en känsla av självklarhet, att alla ska få klä sig hur de vill. Elvira fyller i 

och menar att det verkligen borde vara självklart men att det inte är det eftersom deltagarna 

lämnas med eftertanke. Eftertanken är att det som visats är annorlunda men inte borde vara 

det.  

 

“ . . .  jag  tänkte  samma sak men det  är  ju  verk l igen  in te  de t .  De t  känner  

jag  kr ing  a l la  rek lamf i lmer ,  a t t  de t  är  ingående käns lan  jag  har ,  men 

det  är  ju  in te  s jä lvk lar t .  Och  det  som jag  tycker  är  spännande är  a t t  

man kommer  på  s ig  s jä lv  möta  prob lemen i  rek lamf i lmerna  på  exakt  de t  

sä t te t  de  v i l l  a t t  man ska . ”   

- Elv i ra   
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Känsloupplevelsen speglar dock viss skepsis hos vissa deltagare. Felix säger att det känns 

som företagen gör det för att sälja, men att det samtidigt är viktigt att ta upp. Madde fyller i 

och menar att det alltid finns en baktanke och att hon därför inte har fullt förtroende för 

företagen. Dino och Benjamin går i samma spår och diskuterar vikten av att företagen arbetar 

genuint för sitt samhällsansvar, inte bara för att det ska se bra ut. Benjamin fortsätter och tar 

Always #LikeAGirl reklamfilm som exempel och menar att den reklamfilmen är stark och 

gripande, men att det sen blir motsägelsefullt när Always skapar andra reklamfilmer som 

faktiskt bidrar till normer istället för att bryta dem. Elvira och Ahmed instämmer och menar 

att det krävs en långsiktig kontinuitet för att reklamfilmen inte bara ska bli ett viralt fenomen 

under en period. Siri instämmer och påvisar vilken makt reklam överlag har på konsumenter. 

Hon menar även att marknadsförare, företag och varumärken bör sträva efter att lämna en 

känsla hos konsumenter som kan förändra eller upplysa, snarare än att enbart vara säljande. 

 

“De  [ före tag ,  vår  anmärkning]  ve t  hur  de  kan få  oss  a t t  känna oss ,  v i l ja  

vara ,  de t  är  en  enorm påverkan… och det  här  ve t  de  här  före tagen så  

var för  s t rävar  man in te  a l l t id  e f ter  a t t  lämna en  käns la  som kan 

förändra  e l ler  upplysa  l iksom? Sä l j  abso lu t ,  men det  är  nya  t ider  nu ,  v i  

är  för  smar ta  för  rent  sä l j .  V i  kan  h i t ta  bäs ta  pr ise t  s jä lva ,  ge  oss  mer  

än  de t . . .  ”  

- Sir i   

 

Trots skepsis så menar Fatima att den här typen av reklamfilm lämnar kvar en bra känsla. Siri 

tar ICA:s reklamfilm som exempel på hur skickligt det är att lyckas utmana fördomar och 

skapa medvetenhet kring dem på så kort tid.  

 

“Det  är  30  sekunder  som snurrar  på  Tv :n  och  över  soc ia la  medier ,  

Facebook och YouTube,  och  a t t  l yckas  be lysa  f rågan om mångfa ld  och  

u tmana fördomar  på  så  kor t  t id  tycker  jag  är  grymt .  De  v isar  a t t  de t  in te  

krävs  mer  än  30  sekunder  för  a t t  u tmana fördomar  och  skapa 

medvetenhet  kr ing  dem.”  

- Sir i  
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Det som väckte mest känslor hos deltagarna var att de reklamfilmer som visats speglade en 

verklighet och att deltagarna kände igen sig i den. Då uppstod diskussioner i linje med vad 

Siri säger om att konsumenter är för smarta för rent sälj och vill ha mer än det i 

reklamfilmerna. Ali säger att en som konsument undersöker och hittar den produkten som 

passar ens önskemål och kriterier på egen hand, men att det handlar om ett mervärde 

varumärket kan få genom reklamfilm. Sammanfattningsvis så beskrev Sara kontentan av vad 

som diskuterats kring denna fråga i alla fokusgrupper.  

 

“Gemensamt  för  a l la  rek lamf i lmer  är  ju  a t t  de t  är  såhär  rek lam bör  

vara ,  men det  s jukaste  är  ju  a t t  v i  tänker  “wow,  de  gör  något  för  

samhäl le t ! ! ” ,  för  v i  har  vux i t  upp  med något  he l t  annat  [sy f tar  t i l l  

rek lamen,  vår  anmärkning] .  Och  det  är  de t  som är  de t  s juka ,  a t t  de  här  

rek lamerna  speglar  ju  verk l igheten ,  vad  som verk l igen  är ,  men v i  

tycker  de t  här  är  normbrytande. . .  Men det  är  ju  vår  verk l ighet?”  

- Sara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

6 .0  Ana lys  
För att hitta likheter och avvikelser ställt till vår teoretiska grund kommer vi i detta kapitel 

redogöra för en analys av det empiriska innehållet kontrasterat till den teoretiska grund 

studien utgått ifrån. Analysen kommer presenteras efter teman vi funnit mest relevanta och 

återkommande under diskussioner i fokusgrupperna samt i det teoretiska kapitlet.   

 

6 .1  Före tagens  ansvar  

Enligt Fill (2013) och Mårtenson (2009) är det marknadskommunikationens och 

reklambranschens roll att engagera konsumenter genom att skapa kännedom om varumärket 

och dess verksamhet. När fokusgrupperna ägde rum kunde vi urskilja ett stort engagemang 

kring samhällsfrågor, både i de internationella och lokala reklamfilmerna. Deltagarna var 

väldigt positiva kring dessa typer av reklamfilm och flera sa att de är villiga att välja ett 

varumärke som lyfter dessa frågor framför ett som inte gör det. Enligt Fill (2013) kan reklam 

ändra uppfattning och attityder samt bygga varumärkesvärderingar. Det var något vi tydligt 

kunde se att den här typen av reklamfilm gjorde när det kommer till deltagarna i våra 

fokusgrupper.  

 

Vi upplevde genom diskussionerna att deltagarna idag ställer högre krav på ansvarstagande 

hos företag då de diskuterade hur relevant den här typen av reklamfilm är idag. Detta är något 

som Carlsson (2011) styrker då författaren menar att konsumenter idag är mer intresserade av 

verksamheten bakom företaget än vad de tidigare har varit. Relevansen för reklamfilmerna 

grundades sig i att deltagarna kunde känna igen situationerna som utspelade sig och kände 

därför en samhörighet. Relevant och vältajmad reklam är enligt Carlsson (2011) uppskattad 

och det kunde vi som tidigare nämnt se hos våra deltagare.  

 

Flertalet deltagare uttryckte att de skulle välja ett varumärke som lyfter en samhällsfråga i sin 

reklamfilm framför ett som inte gör det. Deltagarnas uttalande innebär att 

marknadskommunikationens uppgift är lyckad enligt Dahlén och Lange (2009) då de fått 

deltagarna att välja varumärket framför ett annat på grund av marknadskommunikationen. 

Det kommer gynna varumärkets position på marknaden. Flertalet deltagare uttryckte att 

reklamfilmerna berörde dem och väckte känslor som verkligen tränger in på djupet. Siri 

menar att det är just det marknadsförare, företag och varumärken bör sträva efter då de har 
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makten att ge information som kan förändra eller upplysa snarare än att enbart vara säljande. 

På så sätt har även marknadskommunikationen lyckats ur Fills (2013) perspektiv. Fill (2013) 

menar att marknadskommunikationens roll är att få konsumenter att känna och bete sig på ett 

särskilt sätt efter att reklamfilmerna har bistått med information om varumärkets värderingar. 

 

Deltagarna belyser i diskussioner marknadsförarens roll i samhället och skapandet av innehåll 

som konsumenter exponeras för dagligen och formas av. Rosengren och Sjödin (2011) 

instämmer med detta och Grusell (2012) bekräftar vidare att reklam är en viktig del i 

skapandet av vår omvärldsbild och av oss själva. Rosengren och Sjödin (2011) påvisar att 

företag som aktivt reflekterar kring reklam sett ur ett samhällsperspektiv kommer skapa sig 

bra förutsättningar för framtiden. Det kommer även bidra till att företag kan förändra 

beteenden hos konsumenter snarare än att enbart vara säljande menar Wood (2012). Det här 

är något som Edvin lyfter och menar är en självklarhet så länge företaget lyckas anpassa 

samhällsfrågorna till rätt typ av kommunikationsverktyg. Dino belyser hur viktigt det är att 

varumärken lyfter samhällsfrågor men även redogör för en lösning när det kommer till dessa 

frågor. Dino anser att företag inte bara ska belysa problematiken utan önskar att företag ska 

uppmuntra till förändring i sina reklamfilmer och visa hur problemen kan lösas vilket flertalet 

deltagare höll med om. Genom att visa upp en lösning menar deltagarna redogör för 

företagets äkthet och engagemang för att bidra till förändring i samhället.   

 

6 .2  Rek lamens  av t ryck   

Fler deltagare upplevde positiva känslor när de tittade på de valda reklamfilmerna. Det som 

överlag väckte mest känslor var att reklamfilmerna visade deltagarnas verklighet och att de 

kunde känna igen sig i situationerna som utspelade sig. Den marknadskommunikation 

konsumenter kommer ihåg är starkt kopplad till känsloregistret (Mårtenson, 2009). Under 

samtliga fokusgrupper kunde vi se emotionellt engagemang som reklamfilmerna väckte. Det 

här kommer bidra till att konsumenter i större utsträckning kommer ihåg reklamfilmerna än 

om de skulle ha varit helt neutrala (Mårtenson, 2009).  

 

Det som framkom under diskussionerna var hur stort inflytande en negativ händelse i 

marknadskommunikationen skulle ha på deltagarnas relation till varumärket. Många gånger 

togs det upp att en negativ händelse skulle försvaga deltagarnas lojalitet gentemot varumärket 

mer än en positiv händelse skulle förstärka lojaliteten. De menar att en negativ konsekvens 
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kan uppstå om budskapet i reklamfilmen inte når fram eller uppfattas provocerande. Det 

påverkar i sin tur huruvida deltagarna interagerar med varumärket. Konsekvenserna som kan 

uppstå i samband med detta är någonting som reklam kan få menar Rosengren och Sjödin 

(2011). Därför är det viktigt att företag gör genomarbetad reklam som även Edvin menar 

krävs för att reklamfilm ska slå igenom, annars blir det fel och känns krystat. Eftersom 

deltagarna inte känner någon samhörighet med varumärkets image i en situation där 

budskapet i reklamfilmen inte når fram eller uppfattas provocerande, kan de inte heller skapa 

sig några positiva associationer med varumärket (Baines & Fill, 2013). På grund av denna 

problematik har vissa länder diskuterat att införa lagstiftning för att minska de negativa 

konsekvenserna reklam kan bidra med (Rosengren & Sjödin, 2011).  

 

De emotionella värderingarna blir avgörande för vilket varumärke konsumenter väljer i och 

med den höga konkurrensen på marknaden (Carlsson, 2011) (Mårtenson, 2009). Känslorna 

reklamfilmerna väckte hos deltagarna konstaterar därmed att det emotionella värdet är 

avgörande i köpprocessen. Den information reklamen genererar skapar en kedjereaktion av 

associationer (French & Smith, 2013) som konsumenter tar hjälp av i beslutstagandet i 

köpprocessen. Som vi tidigare nämnt höll flera deltagare med om att i ett beslutstagande 

mellan två varumärken så väljer de det som visar ett samhällsansvar i sina reklamfilmer. I 

dessa lägen kommer deltagarna associera företaget med de samhällsfrågor de står bakom 

vilket kommer hjälpa de i beslutstagandet i en köpprocess.  

 

Eftersom deltagarna kände igen sig i situationerna som utspelade sig i reklamfilmerna gjorde 

det att de lämnade ett avtryck hos dem. Det stämmer överens med Ranfagini, Guercini och 

Camiciottoli (2014) syn på visuella avtryck, som handlar om de associationer konsumenter 

gör till ett varumärke. Dessa relateras vanligen till de visuella och känslomässiga avtrycken i 

minnet. Det här märkte vi att Sonja upplevde då hon nämnde att vissa reklamfilmer fastnar 

tydligare i minnet än vad andra gör. Det gör henne mer benägen att handla från det företaget 

hon kommer ihåg vilket även andra deltagare poängterade. Benjamin tog upp ett exempel om 

hur företag kan använda sociala medier för att göra avtryck genom att ge en bild av vad 

varumärket står för. Han menade att varumärket, genom sociala medier, förmedlar en känsla 

som de vill att konsumenter ska associera dem med. Genom dessa resonemang kan vi urskilja 

att associationer hjälper till att komma ihåg varumärket och vara det första konsumenter 

tänker på. John, Loken, Kim, och Monga (2006) menar, ur ett företagsperspektiv, att det är 

viktigt att identifiera sambandet mellan varumärkesassociationerna i konsumenters minne för 
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att förstå ett varumärkes värde. Vi kan genom diskussioner med deltagarna se att företag som 

väljer att lyfta en samhällsfråga i sina reklamfilmer skapar positiva associationer till 

företaget. Smith, MacKenzie, Yang, Buchholz och Darley (2007) menar att det är precis det 

divergent marknadskommunikation skapar, en positiv attityd till reklamannonser och 

varumärket som annonseras.  

 

Dino menar att reklam hela tiden gör avtryck vilket skapar den sammanlagda uppfattningen 

om ett visst varumärke. Dessa avtryck är någonting som Rosengren och Sjödin (2011) menar 

är viktigt för företag att förstå sig på. Det är inte endast budskapet i reklamen som är av stor 

vikt utan även vilket intryck det gör och hur den får konsumenter att uppfatta världen de lever 

i och sig själva (Rosengren & Sjödin, 2011). I diskussioner med deltagarna framkom det att 

budskap som lämnar en eftertanke eller inspirerar och motiverar är av stor betydelse för att 

påverka dem i positiv bemärkelse.  

 

Eftersom reklam ständigt förändras (Rosengren & Sjödin, 2011) är det viktigt att företag 

förnyar sin reklam och gör den relevant för nutiden. De Waal Malefyt och Morais (2010) 

menar även att varumärkets värde ökar genom en ständig förändring vilket gör att det går 

hand i hand med reklamens utveckling.  Deltagarna diskuterade vikten av att spegla det 

samhället vi lever i reklamfilm, att genom igenkänning skapa en samhörighet. Benjamin 

menar att reklam som lyfter samhällsfrågor och speglar nutiden gör att fler kan känna igen sig 

i den, att det förenar konsumenter och samhället i stort. För att kunna göra det gäller det att 

marknadskommunikationen är genomarbetad menar deltagarna.  

 

Precis som reklam ständigt förändras, förändras också deltagarnas förstahandsval av 

varumärke. Detta beror på hur väl varumärken lyssnar på sina konsumenter och anpassar sig 

efter deras åsikter (Carlsson, 2011). Deltagarna menar att det sker en förändring i 

reklambranschen då konsumenter bildar sig ett slags övertag genom att ställa krav när det 

kommer till samhällsansvar. Detta är någonting som företagen måste ta hänsyn till då 

varumärket inte skapas hos företaget utan hos konsumenterna enligt Carlsson (2011). Det 

som också lyftes av deltagarna i detta sammanhang var hur viktigt det är för varumärken att 

synas för att fastna i konsumentens minne för att kunna bli ett potentiellt förstahandsval. Det 

här är någonting som Gustafsson och Rennemark (2002) styrker eftersom värdet på 

varumärket skulle sjunka med tiden om det inte vårdas och hålls relevant.   
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Fler deltagare talade om att det blir motsägelsefullt när företag gör en gripande och stark 

reklamfilm som speglar ett samhällsproblem för att sedan producera reklamfilm som de 

menar bidrar till normer genom att skildra vissa ideal. Deltagarna tog Dove och Always som 

exempel i detta fall. Mårtenson (2009) menar att marknadskommunikation tidigare bestod av 

olika slags kampanjer som inte integrerades med varandra och som inte sågs ur ett 

helhetsperspektiv. Deltagarna menar då att det faktiskt fortfarande delvis ser ut så och att det 

som krävs för att förändra det är kontinuitet och ett långsiktigt synsätt för att reklamfilmen 

ska skapa något mer än enbart ett viralt fenomen under en kortare period. Det långsiktiga 

arbetet än någonting som Mårtenson (2009) belyser och menar är viktigt för att med tiden 

bygga upp ett starkt varumärke. Även Carlsson (2011) poängterar detta och menar att ett 

varumärke lovar någonting som förmedlas via kommunikation. För att hålla det som lovas 

krävs agerande. Det här stämmer in på det deltagarna säger om kontinuitet i reklamfilmerna. 

Med en stark och gripande reklamfilm skapas ett förtroende som sedan bryts när företaget 

skapar en reklamfilm som bidrar till normer. Det som krävs är ett agerande som visar att de 

fortsätter hålla det de lovar med den först reklamfilmen, att de tar sitt samhällsansvar. 

 

För deltagarna var det viktigt att reklamfilmerna inte enbart är säljande och informativa utan 

bidrar till förändring. Dahlén och Lange (2009) instämmer med detta och menar att 

marknadskommunikation kan användas som ett verktyg vid förändring av attityder och 

beteenden hos konsumenter när det gäller sociala frågor. Dock upplever deltagarna att 

aspekten kring en lösning på problemet är bristfällig och önskar en tydligare uppföljning på 

det i reklamen. Som Dahlén och Lange (2009) säger kan företag ta hjälp av sociala medier för 

att bygga värderingarna och visa hur de ställer sig i vissa frågor och på så sätt skapa 

engagemang och delaktighet hos konsumenter. Dino påverkas av reklamfilmer med starka 

budskap som motiverar till ett deltagande eller väcker en känsla. Det menar Dahlén och 

Lange (2009) är ett tecken på att företaget har lyckats engagera och motivera konsumenter 

genom marknadskommunikation.  

 

6 .3  Så  påverkas  varumärke t  

Enligt Dino är respekt ett sätt för företaget att få honom lojal mot varumärket. Han väljer 

hellre att konsumera från ett företag som genom reklam kan vinna hans respekt än ett som 

inte kan göra det. Relationer mellan konsumenter och företag är någonting som Baines och 

Fill (2013) diskuterar. De säger att det är viktigt att skapa en relation som är baserat på tillit 
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då det kommer leda till att konsumenten kan konsumera med självförtroende. Det i sin tur 

kommer göra att de förknippar varumärket med olika associationer som kommer stärka den 

sammanlagda varumärkesidentiteten (Hongwei et. al, 2016) (Black & Veloutsou, 2016). Det 

av största vikt att företag satsar på att skapa sig en bra relation med sina kunder då det 

kommer gynna företaget mycket. Chaudhuri och Holbrook (2001) lyfter även de frågan om 

tillit och menar att tilliten kan komma i samband med de positiva upplevelser konsumenter 

upplever när de kommer i kontakt med varumärket. För att skapa dessa positiva upplevelser 

menar Edvin att budskapet måste stämma överens med hans egna värderingar för att han ska 

välja varumärket. Han lyfter även frågan om de associationer han skapar till varumärket och 

att mycket ligger i hur han tolkar budskapet i reklamfilmen. Enligt Mårtenson (2009) är det 

viktigt att kunderna förknippar företaget med vissa associationer och att företaget fortsätter 

leva upp till dem med hjälp av marknadskommunikationen. På så sätt blir det viktigt för 

företag att vara medvetna om vad de vill associeras med och att det tydligt framkommer i 

budskapet deras reklamfilmer.  

 

Reklamfilmer som lämnar ett starkt avtryck och lyckas fånga Sonjas intresse gör att 

varumärket fastnar tydligare i minnet och att hon väljer dem när hon ska handla. Det här är 

någonting som Chaudhuri och Holbrook (2001) menar kommer bidra till en ökning i 

användandet av varumärkets produkter och att det då kommer uppstå en lojalitet som 

kommer göra att konsumenterna till sist identifierar sig med varumärkets image. Därför är det 

viktigt att företag gör reklam som sätter sig på minnet och som på något sätt gör att 

konsumenter kommer ihåg just dem och inte deras konkurrenter. Det är då en lojalitet så 

småningom kommer skapas vilket kommer leda till större marknadsandelar för företaget 

(Chaudhuri och Holbrook, 2001). Det återkopplar vi till det Dahlén och Lange (2009) säger 

är marknadskommunikationens centrala roll. Dock påpekar deltagarna att det är viktigt att 

reklamfilmer håller samma nivå och att de inte först gör en stark och gripande reklamfilm för 

att sedan återgå till en som bidrar till normerna.  

 

Deltagarna säger att vissa av dem hellre väljer att konsumera från ett varumärke som tar sitt 

samhällsansvar än de som inte gör det. Sonja poängterar även att företag säkerligen 

marknadsför sig på det här sättet för att bli omtalade och få konsumenter att berätta för 

varandra om företaget och sprida reklamen vidare. Enligt Aaker och McLoughlin (2007) är 

en av de viktigaste aspekterna inom varumärkeslojalitet den roll konsumenter spelar i att 

sprida, stödja och marknadsföra varumärket till andra konsumenter genom word-of-mouth. 
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Tilliten till vänner är större än tilliten till säljare vilket innebär att word-of-mouth genererar 

en större chans för företag att nå ut till nya kunder. På så sätt blir det viktigt att skapa reklam 

som väcker uppmärksamhet hos konsumenter på något sätt för att de ska vara villiga att 

sprida detta vidare till sina vänner. Tatar och Eren-Erdoğmuş (2016) menar även de att det är 

viktigt med word-of-mouth och att rekommendationer och positiva upplevelser visar hur pass 

stor lojaliteten är hos konsumenter. Elvira tycker det är viktigt att reklamfilmer fångar 

konsumenters uppmärksamhet för att slå igenom och få respons, därför anser hon att det är 

viktigt att hela tiden visar sig tillgängliga. Om företag visar sig tillgängliga och kan skapa 

positiva upplevelser genom sina reklamfilmer kommer konsumenterna på så sätt sprida dessa 

vidare och ge varumärket ett gott rykte vilket så småningom kommer leda till en lojalitet.  
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7 .0  S lu tsa ts  
Detta kapitel avser att besvara studiens syfte och frågeställningar. Nedan benämner vi 

studiens deltagare som konsumenter.  

 

Hur upplever konsumenter normkreativa reklamfilmer? 

Studiens resultat visar att konsumenter upplever normkreativa reklamfilmer väldigt positivt. 

Detta på grund av att företag visar ett samhällsansvar och axlar ett ansvarstagande 

konsumenter efterfrågar. När reklamfilmer speglar dagens samhälle skapas en samhörighet 

som gör att konsumenter kan identifiera sig genom igenkänning i scenerna som utspelar sig. 

Det väcker ett emotionellt engagemang hos konsumenter som skapar bryggan till förändring 

gällande samhällsfrågan och konsumenters egna beteende. Budskapen i normkreativa 

reklamfilmer lämnar konsumenter med eftertanke, ett avtryck, som inspirerar och motiverar 

till ett deltagande eller en känsla. Konsumenterna menar enhälligt att normkreativ reklamfilm 

är framtiden.  

 

Hur påverkar normkreativa reklamfilmer konsumenters upplevelse av varumärket? 

Studiens resultat visar att varumärken som gör normkreativa reklamfilmer både kan uppfattas 

som positiva och negativa. Konsumenter är villiga att välja varumärken som lyfter fram 

samhällsfrågor, framför de som inte gör det, då de tycker detta ansvarstagande är väldigt 

viktigt. Samtidigt ifrågasätter konsumenter företagens motiv till att göra denna typ av 

reklamfilm. Konsumenter är skeptiska till om företag gör det av välvilja eller för egen 

vinning. Konsumenter konstaterar dock att det skapar ett positivt helhetsintryck kring 

varumärken som visar ett engagemang kring samhällsfrågor och att det är något som de 

värderar högt. Det höga engagemanget bidrar till skapandet av en positiv känsla kring 

varumärket och tenderar därför att bli ett förstahandsval vid inköp. Det vill säga att det skapas 

ett högre förtroende och lojalitet gentemot varumärken som arbetar med normkreativ 

reklamfilm.  
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8 .  D iskuss ion  och  förs lag  t i l l  v idare  forskn ing   
I detta kapitel presenteras inledningsvis en slutdiskussion där vi berör resultatets betydelse 

för forskningsområdet. Därefter för vi en diskussion kring metoden som ligger till grund för 

studien och presenterar alternativa sätt att utföra studien på. Därefter avslutar vi med 

förslag till vidare forskning.  

 

8 .1  S lu td iskuss ion  

Resultatet i denna studie visar att konsumenter upplever normkreativa reklamfilmer väldigt 

positivt och att varumärken som ägnar sig åt detta värderas framför de som inte gör det. Dock 

uttrycks skepsis kring företagens motiv gällande denna typ av reklamfilm då vissa 

konsumenter menar att företag kan göra det för egen vinning och inte för ett bidragande till 

samhället. Enligt oss har detta att göra med en ökad medvetenhet hos konsumenter, och som 

de själva nämnt i diskussioner handlar det om att de inte låter sig luras av reklam utan är mer 

kritiska.  

 

En artikel i Resumé (2009) tar upp just detta, reklambranschens maktposition ställt till 

konsumenters kritiska öga. Artikeln handlar om att de som jobbar med reklam har makt över 

konsumenter då deras budskap tar sig in i människors tankar och formar deras drömmar och 

värld, precis som Grusell (2012) menar. Detta var även något våra fokusgrupper resonerade 

kring. Artikeln tar även upp att konsumenter är för smarta för att låta sig luras och 

genomskådar istället reklam som är manipulativ. Därför är det endast trovärdig reklam som 

kan nå konsumenter där finessen ligger i hur reklambranschen väljer att förmedla relevant 

och sanningsenlig reklam. Artikeln tar vidare upp att makt hänger samman med ansvar och 

att det bör ses som en komplimang då reklam är betydelsefull och viktig, att den spelar stor 

roll i vårt samhälle. Det är precis det vi anser, att reklam har en viktig roll i samhället, och 

anledningen till att vi velat studera normkreativ reklamfilm. Något som även styrker varför 

det bör studeras mer inom forskningsområdet är för att artikeln från Resumé skrevs 2009 och 

än idag är relevant vilket betyder att knapp utveckling har skett. Därför, menar vi, att det är 

viktigt att företag kan uppvisa en kontinuitet i användningen av normkreativ reklamfilm då 

det kommer vara en avgörande faktor för den lojalitet konsumenter känner för ett varumärke.  
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Idag finns det många företag som har liknande marknadskommunikation med liknande 

budskap och vi menar att företag som väljer att arbeta på ett normkreativt sätt kan öka graden 

av varumärkeslojalitet från sina kunder. Detta genom att skildra en verklighet snarare än en 

drömvärld som inte går att nå eller identifiera sig med. Genom detta upplever konsumenter 

reklamen mer trovärdig och äkta eftersom de kan känna igen sig. Vi vet utifrån studiens 

resultat att varumärkeslojaliteten kommer förstärkas om sådana känslor upplevs, men även 

försvagas om de inte gör det. Till exempel blir det mycket tvätt för en småbarnsfamilj och 

fläckarna skapas inte så graciöst som det kan verka i reklamfilmen. Det kanske har varit en 

kamp att få barnen att sitta still och faktiskt äta sin frukost på morgonen. Juicen kanske 

spilldes över hela tröjan, och inte bara några enstaka droppar, för att Benni tre år kan själv. 

Här menar vi att en reklamfilm för tvättmedel kan ge föräldrar en kort stund på TV, Facebook 

eller YouTube att se sin vardag som den är och känna igen sig. Vi menar att en sådan 

reklamfilm kan få föräldrar, som är målgrupp i detta fall, att bli mer varumärkeslojala om de 

känner sig talade till istället för talade för och kan identifiera sig i det de ser.  

 

För att nå den stora publiken anser vi att företag måste fokusera på att göra reklam som 

människor kan identifiera sig med. Vi anser att reklambranschen måste skapa ett rum för att 

tackla allt från vardagliga problem till större samhällsfrågor på ett sätt människor emotionellt 

kan förstå och leva sig in i. Detta ska inte göras bara för att människor ska kunna förstå 

reklamfilmen utan även för att kunna förstå att varumärket står för dem, människorna som 

tittar. Det som speglas ska vara deras verklighet och inte ett fabricerat ideal. Vi ser i vår 

studie hur normkreativ reklamfilm kan påverka graden av varumärkeslojalitet och anser 

därför att företag bör syssla med detta för att göra sina konsumenter än mer lojala. 

 

Enligt Smith, Chen och Yang (2008) innehåller divergent reklam, vilket vi menar är 

normkreativ reklam, fem faktorer sett ur ett konsumentperspektiv. Dessa faktorer menar vi 

kan ligga till grund för hur företag väljer att utforma normkreativ reklamfilm då samtliga 

fokusgrupper i vår studie berörde dessa faktorer. Dessa faktorer speglar även det vi tycker är 

fördelaktigt med att utforma normkreativ reklamfilm. Det är en tydlig mall som utgår från ett 

konsumentperspektiv vilket vi menar är facit för reklam eftersom det är konsumenter reklam 

är till för.   
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Originalitet Handlar  om a t t  en  annons  är  sä l lsynt ,  överraskande och sk i l jer  s ig  f rån  

t id igare  kommunikat ion .  

 

Flexibilitet När  en  annons  presenterar  e t t  ny t t  perspekt iv  på  en  t id igare  idé .  

 

Syntes 

 

Uppstår  när  annonser  kombinerar  och  kopplar  samman o l ika  e l ler  av lägsna 

e lement /mi l jöer .  

 

Bearbetning 

 

Annonser  som uppv isar  en  bearbetn ing  har  e t t  innehål l  av  oväntade  deta l jer  

e l ler  för länger  en  bef in t l ig  mening  e l ler  värde  på  e t t  mer  sof is t ikera t  sä t t .  

 

Konstnärligt värde 

 

De t  konstnär l iga  värdet  ökar  när  annonser  gör  s tarka  in t ryck  både verba l t  och  

v isue l l t .  

Tabell 1. Fem faktorer för divergent reklam (Smith, Chen & Yang, 2008) 

 

Således menar vi att företag bör avsätta mer resurser att ägna åt skapandet av reklamfilm som 

berör samhällsfrågor genom att använda de fem faktorerna som utgångspunkter. Detta bidrar 

inte bara till positiva följder för konsumenter, som upplyses och blir medvetna om 

samhällsfrågor, det visar även på en medvetenhet hos företag och att de tar ett ansvar för att 

förändra dessa samhällsfrågor. Det visar att de tar sin maktposition på allvar. Om företag 

genom reklam kan förändra samhället till det bättre är det något vi anser att de ska göra. Detta 

styrker vår studie då konsumenter upplever normkreativ reklamfilm mycket positivt och 

något de vill se mer av i framtiden. De menar att det är såhär reklamfilm bör vara. Detta 

förmodar vi har att göra med att dagens reklamfilmer återspeglar ideal och stereotyper som 

konsumenter inte kan identifiera sig med, vilket normkreativa reklamfilmer ger möjlighet till. 

Studiens viktigaste slutsats är således att konsumenter är medvetna om att reklam formar dem 

och deras omvärldsbild och vill därför se en äkta och trovärdig reflektion av samhället i 

reklamfilm istället för att fortsätta försöka leva upp till omöjliga ideal.  

 
 
8 .2  Metodd iskuss ion  

Det här var första gången vi använde oss av fokusgrupper som datainsamlingsteknik. När vi 

har utfört tidigare studier har vi endast använt oss av enkätundersökningar och intervjuer med 
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en respondent. Det här kan ha påverkat slutresultatet till viss del då vi inte har någon tidigare 

erfarenhet kring denna insamlingsteknik och inte visste vad vi hade att förvänta oss. Dock 

läste vi på väldigt mycket om hur andra personer har utfört fokusgrupper och hur vi borde gå 

tillväga för att få ut så mycket som möjligt av denna teknik. Det gav oss nödvändig 

information och vi fick en tydligare bild av vad vi hade att förvänta oss och hur vi skulle 

förhålla oss till deltagarna. Totalt genomförde vi tre fokusgrupper vilket gjorde att vi blev 

mer och mer bekväma i hur processen såg ut och hur vi som moderatorer skulle agera.  

 

Under fokusgruppen ställde vi ett antal frågor som deltagarna skulle besvara. Vi tyckte att 

dessa var tydligt formulerade men det var svårt att veta hur dessa skulle tas emot av 

deltagarna och om de skulle uppfatta dem korrekt. Frågor som ställs under intervjuer kan tas 

emot på olika sätt beroende på hur de intervjuade personerna uppfattar personen som ställer 

frågan (Denscombe, 2014). Det här är något som kallas för intervjuareffekten (Denscombe, 

2014) och som vi var väl medvetna om innan vi skulle utföra fokusgrupperna. Dock var det 

ändå svårt att veta exakt hur det skulle bli även fast vi var väl pålästa och visste hur vi borde 

göra. I detta fall var det viktigaste att vi fick fram deltagarnas åsikter och att vi inte blev för 

styrande i sättet vi ställde frågorna. Vi försökte därför vara så neutrala som möjligt för att de 

skulle få göra sin egna tolkning och besvara frågan utifrån deras synsätt.  

 

När vi utförde fokusgrupperna visade vi enbart normkreativa reklamfilmer för våra deltagare 

och anpassade diskussionsfrågorna efter det upplägget. I efterhand inser vi att fokusgrupperna 

hade kunnat bli av annan karaktär om vi även hade använt oss av icke-normkreativa 

reklamfilmer för att belysa kontraster och skillnader. Vi tror att det hade kunnat ge ett ännu 

mer djupgående diskussioner om de tydliga kontrasterna mellan normkreativa och icke-

normkreativa reklamfilmer hade kommit fram tydligare. Det är något som vi anser kan tas i 

beaktning om liknande forskning ska utföras för att som sagt nå ett ännu djupare stadie och få 

fram ännu fler perspektiv.  

 

Den här studien utfördes genom en kvalitativ ansats då det passade vårt syfte bättre än det 

kvantitativa perspektivet. Att använda den kvalitativa metoden gör det dock svårt att 

generalisera vår studie till en större population (Bryman & Bell, 2011). Vårt syfte var inte att 

kunna generalisera resultatet, men om det hade varit det hade vi använt oss av en kvantitativ 

ansats i form av en enkätundersökning. Det hade kunnat styrka att en större del av de som 

klassificeras som konsumenter håller med i frågan om normkreativ reklamfilm är viktig eller 
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inte. Vi anser dock att det här är ett så pass nytt fenomen som kan vara svår att ställa frågor 

kring i en enkät, som sedan ska besvaras via till exempel internet. En tydligare förklaring var 

för oss nödvändig, därav valet av metod samt den presentation vi inledde varje fokusgrupp 

med.  

 

8 .3  Förs lag  t i l l  v idare  forskn ing  

Denna studie ämnade att undersöka hur konsumenter upplever normkreativ reklamfilm och 

hur upplevelsen i sin tur påverkar synen på varumärket. Det visade sig att konsumenter är 

positivt inställda till denna typ av reklam och önskar se mer av den i framtiden. Konsumenter 

menar att företag bör öka kontinuiteten av normkreativ reklamfilm för att vidare ha hög 

trovärdighet gällande arbetet kring samhällsfrågor. Vårt förslag till vidare forskning är därför 

att göra en studie ur företagsperspektiv och undersöka olika företags förhållning till 

normkreativ reklamfilm. Då vår studie visat en positiv inställning till normkreativ reklamfilm 

är det att rekommendera en undersökning kring varför företag väljer att inte arbeta med att 

skapa sådant innehåll ställt mot ett företag som arbetar med det. Att belysa skillnaderna 

skulle vara av vikt för att jämföra varumärkeskapital i olika företag på ett djupare plan. Detta 

menar vi är intressant forskning som är viktig att tillföra för att ge forskningsområdet mer 

bredd då det idag är bristfälligt.  

 

Som vi nämnde i metoddiskussionen visade vi endast normkreativa reklamfilmer under 

fokusgrupperna. Såhär i efterhand kan vi känna att studien hade kunnat få ytterligare 

djupgående diskussioner om vi även hade visat icke-normkreativa reklamfilmer för att belysa 

skillnaderna ännu mer. Detta kan vara ett förslag till vidare forskning och något vi skulle 

uppmana till då vi tror kontrasterna mellan reklamfilmerna skulle gjort det än mer tydligt hur 

konsumenter upplever normkreativa reklamfilmer.  
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Bi laga  1   

 

Vill du delta i vår fokusgrupp?  
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Södertörns Högskola som skriver C-uppsats inom marknadsföring. 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur konsumenter upplever normkreativ reklamfilm 

kopplat till varumärken. Därför undrar vi om Du är intresserad av att delta i vår fokusgrupp? 

Vi kommer visa reklamfilmer och ställa frågor kring ämnet normkreativitet där Du förväntas 

framföra dina åsikter, dock är det inget tvång om Du känner att Du inte vill besvara någon 

fråga. Det krävs ingen förkunskap eller förberedelse kring området utan vi inleder 

fokusgruppen med nödvändig information för att kunna delta. Du kommer vara helt anonym i 

undersökningen och materialet från fokusgruppen kommer enbart användas till detta 

forskningsändamål. Fokusgruppen kommer pågå i ungefär två timmar och vi kommer bjuda 

på fika. Är du intresserad av att vara en del i vår undersökning eller har frågor innan du 

bestämmer dig om du vill delta så kontakta gärna oss. Om Du vill delta är det tiderna nedan 

som finns att välja på.  

 

Var? Södertörns Högskola 

När? Torsdagen den 20 april, kl. 17.30-19.30.  

          Fredagen den 21 april, kl. 14-16 eller 16-18.  

 

Naida Čaušević  

Email: xxxxxxx@hotmail.se 

Tel.nr: 070 xxx xx xx  

 

Frida Hyensjö 

Email: xxxxxxx@gmail.com 

Tel.nr: 070 xxx xx xx 
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Bi laga  2  
 

Hej!  
 

Vi vill tacka Dig för Ditt intresse att delta i vår undersökning. Syftet med vår C-uppsats är att 

undersöka hur konsumenter upplever normkreativ reklamfilm och hur det påverkar 

uppfattningen av varumärken. När fokusgruppen äger rum kommer vi visa reklamfilmer och 

därefter ställa frågor som ni i gruppen ska diskutera. Under fokusgruppens gång har Du rätt 

att avstå från att besvara frågor och kan även när som helst välja att dra Dig ur 

undersökningen. Du kommer vara anonym i C-uppsatsen och materialet kommer endast 

användas i vetenskapligt syfte. Fokusgruppen kommer spelas in men det är enbart vi 

författare som kommer ha tillgång till ljudfilen. Uppsatsen arkiveras och publiceras digitalt 

när den är godkänd.  

 

Hälsningar, 

Naida Čaušević & Frida Hyensjö 

 


