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Sammanfattning 
 
Titel: Hur kan användandet av arketyper stärka varumärken? 
 
Författare: Christin Walberg, Evelina Åsberg 
 
Handledare: Jan Svanberg 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Denna studie syftar till att undersöka huruvida vissa arketyper kan betraktas som mer 
effektfulla än andra vid marknadsföring. Vi ämnar även ta reda på om varumärken som 
använder sig av arketyper förmedlar starkare och tydligare känslor än varumärken som inte 
använder ett arketypiskt perspektiv. 
 
Metod: Data har samlats in från gruppdiskussioner i tre olika fokusgrupper med sex deltagare 
i respektive fokusgrupp. Fokusgrupperna bestod av manliga och kvinnliga deltagare som var 
över 25 år och representerade olika nationaliteter. Gruppdiskussionerna genomfördes på ett 
fastighetsföretag i Barcelona där vi fått tillåtelse att tillfråga de anställda att delta i studien. 
Under genomförandet av gruppdiskussionerna fick respondenterna observera 24 olika 
reklamfilmer, varav hälften med arketypiskt innehåll och hälften utan arketypiskt innehåll. 
Frågorna som ställdes till respondenterna efter visandet av reklamfilmerna utgick från de 
känslor, tankar och personligheter som deltagarna relaterade varje reklamfilm till. 
 
Slutsatser: Utifrån det resultat vi fått fram är vår första slutsats att varumärken som använder 
sig av arketyper i sin marknadsföring generellt förmedlar starkare och tydligare känslor än 
varumärken som inte använder ett arketypiskt tillvägagångssätt. Vår andra slutsats är att en 
del arketyper är mer effektfulla än andra inom marknadsföring, detta främst eftersom att vissa 
arketypers attribut uppfattas starkare och tydligare än andras. De arketyperna som visat sig 
mest effektfulla i vår studie var de som förmedlat humor, glädje, kärlek och omtanke, men 
även som anspelat på magi, hjältemod, kreativitet och innovation. Bland dessa arketyper 
finner vi hjälten, vårdaren, skaparen, utforskaren, älskaren, rebellen, magikern och 
gyckelmakaren. 
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Abstract 

 
Title: How can the use of archetypes help to strengthen brands? 
 
Authors: Christin Walberg, Evelina Åsberg 
 
Supervisor: Jan Svanberg 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: This study aims to examine whether certain archetypes can be regarded as more 
effective than others in marketing. We also intend to find out whether brands that use arche-
types convey stronger and clearer emotions than brands that do not apply an archetypal per-
spective. 
 
Method: Data was acquired from group discussions in three different focus groups with six 
participants in each group. The focus groups consisted of male and female participants who 
were over 25 years old and represented different nationalities. The group discussions were 
conducted in a real estate company in Barcelona where we got permission to ask the employ-
ees to participate in the study. During the implementation of the group discussions, respond-
ents observed 24 different commercials, half with archetypal content and half lacking arche-
typal content. The questions posed to the respondents after the display of the commercials 
were based on the feelings, thoughts and personalities that the participants related to each 
commercial. 
 
Results: Based on the results we have reached with this study, our first conclusion is that 
brands that use archetypes in their marketing generally convey stronger and clearer emotions 
than brands that do not use an archetypal approach. Our second conclusion is that some arche-
types are more effective than others in marketing, this mainly as a result of that some arche-
types’ attributes are perceived stronger and more clearly than others. The most effective ar-
chetypes were those that conveyed humor, happiness, love and care, but also those that hinted 
magic, heroism, creativeness and innovation. Among these archetypes are the hero, the care-
giver, the creator, the explorer, the lover, the rebel, the magician and the jester. 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras uppsatsens bakgrund och problemdiskussion som sedan resulterar 
i de frågeställningar vilka studien grundar sig på. Därefter redogörs för studiens syfte samt 
dess avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund 

Det har idag blivit allt svårare för företag att differentiera sig och behålla sin relevans på en 
marknad som konstant förändras både digitalt och kulturellt. Detta har således satt krav på 
företag att vårda och bevara sina varumärken. Ett starkt varumärke är även enligt Lane, 
Whitehill-King och Russell (2008, s. 102) en av de mest värdefulla tillgångarna ett företag 
kan inneha på dagens konkurrensbetonade och globala marknad. Vidare lyfts det ofta fram 
inom marknadsföringsstudier att det är ett varumärkes förmåga att emotionellt påverka 
konsumenter som avgör dess styrka och långsiktiga hållbarhet. Bland andra Armstrong och 
Kotler (2010, s. 46) tar upp hur viktigt det är att känslomässigt beröra, engagera och involvera 
kunder för att ett varumärke ska kunna behålla sin relevans på marknaden. Marknadsförare 
och företagsledare söker därför idag kontinuerligt efter nya och mer effektfulla sätt att 
emotionellt beröra kunder för att kunna skapa långsiktigt hållbara relationer mellan 
varumärken och konsumenter. Att emotionell marknadsföring är av stor betydelse för 
varumärken på dagens konkurrensbetonade marknad är verifierat, men vad som däremot blir 
intressant att vidareutveckla är hur dessa emotionella reaktioner kan komma att framkallas. 
 
Trots de stora förändringarna som marknaden de senaste åren genomgått, har vissa 
grundläggande element behållit sin universella relevans. Twitchell (2004) menar på att ett av 
dessa element är begreppet storytelling, som sedan urminnes tider varit en central del av 
människans kultur och kommunikation. Storytelling bygger enligt Faber (2008) på mänskliga 
erfarenheter och lusten att dela med sig av dessa. För att historier som berättas ska uppfattas 
trovärdiga och levande bör dem bygga på karaktärer, bilder och personligheter som det 
mänskliga sinnet känner igen och kan relatera till. Dessa symboliska bilder brukar enligt 
analytisk psykologi kallas för arketyper och kan beskrivas som ”urbilder” eller ”urtyper” vilka 
inpräntats i det mänskliga minnet som ett resultat av upprepade erfarenheter och intryck 
(McCully 1971, s. 51). Jung (1973, refererad i Mitroff 1983) menar på att arketyper också 
påverkar både skapandet och funktionen av människans psyke.  
 
På grund av arketypers djupa psykologiska inverkan på människans sinne blir det därmed 
relevant att studera hur de kan användas för att framkalla emotionella reaktioner hos 
individer. Vidare med tanke på det emotionellas betydelse inom marknadsföring blir det 
intressant att koppla samman arketypers eventuella känslomässiga påverkan med hur detta 
skulle kunna användas inom marknadsföring för att bidra till uppbyggnaden och bevarandet 
av varumärken. 
 

1.2 Problemdiskussion 

I olika studier har arketypers påverkan på individer undersökts på olika sätt. Bland andra 
Chang, Chen, Ivonin och Rauterberg (2013) utförde ett experiment som gick ut på att visa ett 
brett material av bilder och ljudfiler för att undersöka hur arketyper kan beröra människor. 
Deltagarna av experimentet var studenter vid Eindhoven University of Technology och 
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representerade olika nationaliteter. Resultatet visade att arketypiskt innehåll kan vara en ny 
kategori för emotionell påverkan. Alman, Caldwell och Henry (2010) gjorde en liknande 
studie där de undersökte hur audio-visuellt arketypiskt material påverkade människor. Det 
audio-visuella materialet tog sin utgångspunkt i en redan etablerad modell av Dr. Carol S. 
Pearson som bygger på 12 utvalda arketyper. Resultatet visade på att det arketypiska 
materialet framkallade ett stort intresse och emotionell påverkan bland respondenterna som 
samtliga var verksamma inom marknadsföring. Deltagarna förde aktiva diskussioner om det 
arketypiska materialet och påvisade viljor om att bättre förstå sig på personerna i materialen 
vilka samtliga representerade olika arketyper. Enligt Alman, Caldwell och Henry stod 
resultatet av deras studie i stark kontrast till andra forskningsrapporter inom emotionell 
marknadsföring som enligt författarna inte brukar förmedla lika starka känslor som en 
användning av det arketypiska perspektivet kan göra. Alman, Caldwell och Henry 2010 
menar också vidare på att antalet empiriska studier som undersöker hur kunder reagerar på 
arketypiskt innehåll är begränsat. Därmed blir det intressant att vidareutveckla de tidigare 
studieresultaten om arketypiskt innehåll och icke-arketypiskt innehåll men samtidigt sätta 
detta i kontext med varumärkens marknadsföring. Något som vi anser tidigare studier inte 
gjort på ett lika framträdande vis. Vi vill därmed undersöka om varumärken som använder sig 
av ett arketypiskt perspektiv i sin marknadsföring, förmedlar starkare och tydligare känslor än 
varumärken som inte gör det.  
 
I en annan studie genomförde Tsai (2006) djupgående intervjuer med 810 lojala kunder av 
Nikes varumärke Air Jordan. Nike som använder sig av arketypen ”hjälten”, lät 
basketlegenden Michael Jordan representera och förmänskliga denna arketyp under 
marknadsföringsarbetet av sitt varumärke Air Jordan. Studien fann att 85 % av 
respondenterna associerade Michael Jordan med hjältemodiga attribut, vilket visade på att 
användandet av denna arketyp fungerade i praktiken och förmedlade den av varumärket 
avsedda hjältebilden. Studien visade även på att kunderna inte behövde använda företagets 
produkter för att starka känslor skulle uppstå kopplade till varumärket, något som tyder på att 
uppfattningen av arketyper ofta sker undermedvetet. Dock tog denna studie enbart upp 
användandet av arketypen ”hjälten”. 
 
Ytterligare en studie genomförd av den New York-baserade konsultbyrån MBLM som 
specialiserar sig inom marknadsföring och företagsutveckling, deltog över 250 internationella 
kunder i olika internetbaserade forum som resulterade i cirka 750 diskussionstimmar. Utfallet 
visade på att arketyper generellt är effektfulla när det gäller att skapa intimitet mellan kunder 
och varumärken samt att flera olika arketyper med fördel kombineras i varumärkens 
marknadsföringsarbeten. Studien visade således på hur varumärken på ett effektivt vis kan 
kopplas till mer än enbart en specifik arketyp. Vi har däremot inte funnit några studier som 
specifikt jämför effektfullheten av olika arketyper och som redogör för om vissa arketyper 
förmedlar starkare och tydligare känslor än andra. 
 

1.3 Frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna för denna studie är: 
 
 Förmedlar varumärken som använder sig av specifika arketyper starkare och tydligare 
känslor i jämförelse med varumärken som inte gör det? 
 Är vissa arketyper mer effektfulla inom marknadsföring och i så fall, vilka? 
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1.4 Syfte   

Denna studie syftar till att undersöka huruvida vissa arketyper kan betraktas som mer 
effektfulla än andra vid marknadsföring. Vi ämnar även ta reda på om varumärken som 
använder sig av arketyper förmedlar starkare och tydligare känslor än varumärken som inte 
använder ett arketypiskt perspektiv. 
 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie grundar sig på etablerade teorier om arketyper, varumärken och emotionell 
marknadsföring. En avgränsning är att uppsatsen har en företagsekonomisk inriktning snarare 
än psykologisk. När det gäller ålder hos deltagarna i fokusgruppen har också en avgränsning 
gjorts då åldersintervallet har satts från 25 år och äldre. Detta eftersom ny forskning enligt 
Wallis (2013) visar på att hjärnan inte är fullt utvecklad förrän vid 25 års ålder. 
Undersökningen har skett i Barcelona. 
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2. Teoretiskt ramverk 

Detta kapitel inleds med förklaringar av centrala begrepp som används i vår studie. Därefter 
ges en mer ingående redogörelse för ämnet arketyper och även de 12 specifika arketyperna 
som studien grundar sig på presenteras. Detta följs av en teoretisk redogörelse av vad som 
kännetecknar starka varumärken. Därefter presenteras emotionell marknadsföring och 
studier inom detta område. Vidare kombineras det arketypiska perspektivet med varumärken 
och några exempel från näringslivet lyfts fram. Kapitlet avslutas sedan med en redogörelse 
för området storytelling som är en del av den arketypiska ansatsen.  
 

2.1 Begrepp 

Nedan definieras centrala begrepp som används i denna studie och som kan tänkas behövas 
vidare förklaring. 
 

2.1.1 Arketyp 

Begreppet arketyp definieras enligt Oxford Dictionaries (2014) som: ”a primitive mental im-
age inherited from the earliest human ancestors, and supposed to be present in the collective 
unconscious”. Definitionen kan till svenska översättas som: ”en primitiv sinnebild 
härstammandes från människans tidigaste förfäder och som menas vara närvarande i det 
kollektivt omedvetna”. 

 

2.1.2 Storytelling 

Storytelling är ett engelskt begrepp som kommer från ordet storyteller (historieberättare) och 
innebär berättandet eller skrivandet av historier. Ett exempel på hur storytelling kan användas 
i engelskan är: ”The storytelling is excellent and some of the descriptions are stunning”. 
(Oxford Dictionaries, 2014) På svenska kan meningen översättas till ”Historieberättandet är 
utmärkt och några av beskrivningarna är fantastiska”. Idag används begreppet ofta av svenska 
företag i den engelska formen och även vi har valt att göra så i denna studie eftersom 
motsvarigheten på svenska inte är lika väl använd i marknadsföringssammanhang. 
 

2.1.3 Det kollektiva omedvetna 

Det kollektiva omedvetna är ett begrepp som myntats av Carl Jung, grundaren av analytisk 
psykologi. Det kollektiva omedvetna är den del av det omedvetna som härstammar från 
förfäders nedärvda erfarenheter och är gemensamt för hela mänskligheten, till skillnad från 
individens omedvetna. (Oxford Dictionaries, 2014) 
 

2.2 Arketyper 

Enligt Jones (2003) var det grundaren av analytisk psykologi, Carl Jung, som först myntade 
begreppet ”arketyp” genom att använda det för att beskriva ständigt återkommande 
psykologiska mönster i universella berättelser. Adler och Jung (1976, refererad i Yiassemides 
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2014, s. 6) menar vidare på att den arketypiska världen evig och tidlös, och även om 
människan av naturen är en tidsbunden och dödlig varelse, anses hon samtidigt ha en tidlös 
arketypisk dimension inom sig som är gemensam för samtliga individer. Det existerar således 
en kollektiv omedvetenhet som enligt Jung (1968, ss. 41-46) inte konkret går att observera. 
Detta kollektiva omedvetna har utvecklats genom åtskilliga generationer och skapat en 
gemensam världsbild av människans ackumulerade erfarenhet (Jung 1917, 1926, 1943 
refererad i Yiassemides 2014, s. 6). Enligt McCully (1971, s. 51) representerar varje arketyp 
en särskild mänsklig erfarenhet som har repeterats tillräckligt för att göra ett permanent men 
inte alltid oföränderligt avtryck i det mänskliga sinnet. Varje aspekt av människans existens 
har således en motsvarande arketypisk symbol eller bild. Hjältebilden är ett exempel på en 
sådan symbolisk bild som har existerat i människans sinne sedan mycket lång tid tillbaka 
(Leeming 1998, s. 6). Enligt Pearson (2014) är även berättelserna och arketyperna universella 
och skiljer sig därför varken på ett geografiskt eller tidsmässigt plan. De kan därmed hjälpa 
till att mer djupgående förstå människans mening och motivation. Nedan ges några exempel 
på universella berättelser innehållande arketypiska urbilder: 
 

 Hjälten som övervinner hinder 
 Magikern som uppfyller drömmar 
 Gyckelmakaren som tar fram det komiska ur en situation 

 
Men varför skapar då den mänskliga hjärnan dessa symboliska bilder, dessa arketyper? 
Arketyper syftar på den mest grundläggande nivån till att hjälpa människan att skapa en 
emotionellt tillfredställande världsbild. Anledningen till detta är att världen är alldeles för 
skrämmande och komplicerad för den primitiva mänskliga hjärnan att den behöver ett sätt att 
organisera alla intryck på. (Jaynes 1976, refererad i Mitroff 1983) Enligt Jung (1973, 
refererad i Mitroff 1983) påverkar arketyper också bildningen och funktionen av det 
mänskliga psyket på en djup nivå. Ett exempel på detta är den roll föräldrarna spelar i 
processen av en människans uppväxt. Enligt Brown (1959, refererad i Mitroff 1983) är barn är 
långvarigt emotionellt och psykiskt beroende av sina föräldrar. Barn identifierar sig till en 
början så starkt med sina föräldrar att de substituerar delar av sin egen personlighet och 
ersätter dessa med delar av sina föräldrars personligheter (Klein 1980, refererad i Mitroff 
1983). Till exempel så är modern då en symbolisk bild i det arketypiska föräldrakonceptet. 
Det arketypiska föräldrakonceptet är omskrivet och existerar i ett flertal av världens myter, 
legender och religioner tillsammans med andra arketypiska koncept. (Frye 1973, refererad i 
Mitroff 1983) Slutligen gör den gemensamma uppfattningen av arketypiska bilder att man 
inte kan påstå att dem bara slumpmässigt existerar.  
 

2.3 Dr. Pearsons 12 arketyper 

Vi har valt att utgå från Dr. Carol S. Pearsons modell som består av 12 arketyper, detta bland 
annat eftersom det är dessa arketyper som oftast diskuteras i studier kring en arketypisk ansats 
inom marknadsföring och varumärkesuppbyggnad. Modellen är ett resultat av närmare 30 års 
studier om arketyper samt applikationen av dessa inom ett flertal olika tillämpningsområden, 
såsom ledarskap, management, individuell- och organisatorisk utveckling samt varumärken 
och marknadsföring (Pearson 2014). Vi anser det som en fördel att gå djupare in i en redan 
etablerad modell som visat sig relevant än att utgå från några på egen hand utvalda arketyper. 
Även om en reduktion av antalet arketyper enligt bland andra Carr (2002) är att inskränka 
Jungs initiala syfte, har ett urval gjorts eftersom antalet arketyper som finns enligt Jung (1968, 
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s. 81) är obegränsat och därmed är det inte möjligt att undersöka samtliga i en och samma 
studie.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Figur som illustrerar Dr. Pearsons 12 arketyper.  

(Från: Connan & Sarantoulias, International Journal of Marketing Semiotics, s. 128, 2013) 

 

2.3.1 Den oskyldige 

Den oskyldige representerar djupgående värdegrunder och starka trosuppfattningar samt 
utmanas också av möjligheter att sprida dessa. Arketypens personlighet karaktäriseras av 
idealism, optimism och hoppfullhet. I svåra situationer visar den oskyldige ofta sig uthållig 
och sprider en känsla av tillit hos sin omgivning. Företag som använder sig av denna arketyp, 
övervinner ofta hinder som skulle stoppa andra, då de låter sina handlingar och beslut 
genomsyras av starka värderingar. (Pearson 2014) Ett exempel på ett multinationellt företag 
som använder arketypen den oskyldige är Coca-Cola (Grutzner 2011). Företaget förmedlar 
kontinuerligt den arketypiska bilden av den oskyldige genom trovärdiga berättelser som 
framhäver optimism och hopp. Istället för att enbart ses som en produkt med syftet att släcka 
törst, har Coca-Cola lyckats bygga upp en kraftfull identitet med hjälp av denna arketyp. 
Arketypen den oskyldige har enligt Grutzner (2011) sedan lång tid tillbaka varit närvarande i 
Coca-Colas marknadsföring, med allt ifrån deras klassiska reklamfilm med Mean Joe Greene 
(se bilaga: 1) till en av de senaste reklamfilmerna för kampanjen ”Open Happiness” (se 
bilaga: 2).  
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2.3.2 Medelmannen 

Medelmannen är empatisk och kännetecknas av en stark vilja att hjälpa andra att passa in i en 
given grupp. Medelmannen motiverar också andra personer att göra sitt bästa. Vidare tycker 
medelmannen om att lösa uppkomna problem genom samarbete och känner en stolthet över 
sitt eget arbete. (Pearson 2014) Enligt Connan och Sarantoulias (2013) är medelmannen också 
vänlig, jordnära och vanlig. Roberts (2010, s. 29) menar vidare på att medelmannen starkt kan 
kopplas till arbetarklassen. Enligt Pearson (2014) använder sig företag ofta av denna arketyp 
för att förmedla en känsla av tillhörighet och värdighet. IKEA är ett tydligt exempel på ett 
företag som använder sig av arketypen medelmannen Vieth (2012, s. 21). För ett illustrerande 
exempel se bilaga (3). 
 

2.3.3 Hjälten 

Arketypen hjälten är av sin natur oerhört målmedveten och fokuserad. Hjälten strävar också 
efter att övervinna krävande utmaningar och influerar ofta andra att uppnå sina uppsatta mål.  
(Pearson 2014) Enligt Grutzner (2011) har hjältearketypen länge haft en stor innebörd för 
människan eftersom arketypen representerar vår vilja att uppnå storhet och att nå våra mål. 
Pearson (2014)  menar vidare på att företag som använder sig av hjältearketypen ofta 
producerar konsekventa resultat eftersom de skapar framåtsträvande och målmedvetna 
arbetslag. Connan och Sarantoulias (2013) exemplifierar Nike som ett företag som använder 
sig av hjältearketypen i sin marknadsföring. Företaget vill med denna arketyp kommunicera 
känslor om självförtroende och mod samt visa på att ett användande av Nikes produkter tar 
fram tävlingsinstinkten hos sina kunder (Connan & Sarantoulias 2013). För ett illustrerande 
exempel se bilaga (4). 
 

2.3.4 Vårdaren 

Vårdaren är en arketyp som enligt Pearson (2014) lyssnar på andras behov och tar på sig 
ansvaret för att hjälpa till och göra skillnad i andra människors liv. Roberts (2010, s. 29) 
menar vidare på att vårdaren kännetecknas av att vara generös, vänlig, pålitlig, beskyddande 
och medkännande till sin natur. Hautala och Routaama (2008, s. 2) uttrycker även att vårdaren 
ofta lyckas skapa en atmosfär som får människor att känna att de är i säkerhet och att någon 
bryr sig om dem. Vidare menar Pearson (2014) på att företag som representeras av arketypen 
vårdaren, ofta erbjuder högkvalitativ service och vård. Ett exempel på ett företag som 
använder sig av denna arketyp är det välkända hudvårdsmärket Nivea. Med detta val av 
arketyp vill företaget förmedla känslor om uppskattning och att Niveas produkter är vårdande. 
(Vieth 2012, s. 21) För ett illustrerande exempel, se bilaga (5). 
 

2.3.5 Utforskaren  

Arketypen utforskaren kännetecknas av en oerhörd nyfikenhet och självständighet. 
Utforskaren är en äventyrlig vandrare som ofta väljer unika banor i livet samt influerar andra 
att utforska okända områden. Arketypen är mycket ambitiös och tar sig gärna an annorlunda 
utmaningar som kan leda till nya upptäckter. (Pearson 2014) Utforskaren strävar också enligt 
Hautala och Routaama (2008, s. 2) ständigt efter en högre mening och värde i sitt liv. Roberts 
(2010, s. 29) menar vidare på att utforskaren är väldigt observant på sig själv och sin 
omgivning samt drivs av självförverkligande. Företag som använder sig av arketypen 
utforskaren är enligt Pearson (2014) ofta mycket trendmedvetna och uppmuntrar till nya 
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initiativ. Ett exempel på att företag som använder sig av arketypen utforskaren är 
biltillverkaren Land Rover (Vieth 2012, s. 20). Se bilaga (6) och (7) för exempel. 
 

2.3.6 Älskaren 

Arketypen älskaren kännetecknas av att vara passionerad, trogen och uppskattande. Älskaren 
lägger stor vikt vid relationer och att skapa ömsesidig förståelse. Arketypen tycker även om 
att hjälpa andra att finna deras respektive unika talanger och strävar ofta efter att förbättra sin 
livskvalité. (Pearson 2014) Enligt Roberts (2010, s. 29) är älskaren också väldigt romantisk, 
lekfull och frestande. Företag som arbetar med älskaren som arketyp brukar enligt Pearson 
(2014) lyckas skapa starka relationer såväl internt inom organisationen som externt till 
kunder. Ett exempel på ett företag som använder sig av arketypen älskaren i sin 
marknadsföring är glassföretaget Häagen-Dazs (Connan & Sarantoulias 2013). För en 
exempelannons, se bilaga (8). 
 

2.3.7 Rebellen 

Rebellen strävar efter att förändra det som denne anser behövs förändras i omvärldens 
nuvarande tillstånd. Rebellens idéer är ofta originella och revolutionerande samt påverkar ofta 
också andra att tänka i nya banor. Företag som använder sig av rebellen som arketyp är ofta 
framgångsrika på att utveckla radikala och banbrytande idéer, tjänster och produkter. (Pearson 
2014) Ett exempel på ett varumärke som använder arketypen rebellen på ett framgångsrikt sätt 
är Harley-Davidson. Detta eftersom denna arketyp står för de värden och känslor vilka 
företaget vill förmedla med sitt varumärke, det vill säga risktagande, kraftfullhet, 
normbrytande och originalitet. (Fiske, Kervyn & Malone 2012) Se bilaga (9) och (10) för 
illustrerande exempel. 

 

2.3.8 Skaparen 

Skaparen är i sitt rätta element vid skapandet av nya idéer och när denne motiverar andra till 
kreativitet. Skaparen kännetecknas av dess originalitet, fantasifullhet, uppfinningsförmåga och 
uttrycksfullhet. Företag som använder sig av skaparen som arketyp utvecklar ofta innovativa 
tjänster och produkter som tidigare inte existerat. (Pearson 2014) Ett exempel på ett företag 
som använder skaparen som arketyp i sin marknadsföring är enligt Vieth (2012, s. 22) det 
kreativa företaget Lego. För exempelannons, se bilaga (11). 

 

2.3.9 Magikern 

Arketypen magikern känner sig fulländad när visioner blir till verklighet. Magikern är 
förtrollande och inspirerande. Denna arketyp har även en förmåga att uppfatta 
multidimensionella perspektiv och kan få andra att tro att det omöjliga är möjligt. (Pearson 
2014) Enligt Villate (2012) är magikern även kraftfull, fantasifull och relativt mäktig. Pearson 
(2014) menar på att företag som använder sig av arketypen magikern ofta kännetecknas av att 
vända problem till möjligheter genom att skapa flexibla lösningar. Vidare menar Mark och 
Pearson (2001, s. 146) på att företag och varumärken som använder sig av magikern är 
duktiga på att skapa magiska ögonblick och förtrolla sina kunder. Ett exempel på ett företag 
som använder sig av arketypen magikern är Disney (Oosterhout 2013, s. 13). För ett exempel 
på en Disneyannons, se bilaga (12). 
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2.3.10 Härskaren 

Härskaren representerar ledarskap och har en förmåga att styra komplicerade situationer, 
vilket ofta leder till att saker och ting förbättras. Härskaren är kompetent, förståndig, har starkt 
självförtroende och trivs med att inneha det huvudsakliga ansvaret. Arketypens 
personlighetsdrag motiverar andra att upprätthålla en hög arbetsstandard. (Pearson 2014) 
Utöver ledarskap och kompetens, menar Batey (2008, s. 42) att denna arketyp även söker 
harmoni och effektivitet. Även om arketypen härskaren många gånger är kopplad till tankar 
och situationer där denne omges av auktoritet lyfter Batey (2008, s. 42) vidare fram att dennes 
huvudsakliga fokus är att inneha makt och kontroll snarare än prestigefull status. Företag som 
använder sig av arketypen härskaren kan enligt Pearson (2014) nyttja sin maktfullhet för att 
skapa positiva resultat och upprätthålla ordning i krävande situationer. Exempel på företag 
som använder arketypen härskaren är IBM, Citibank och American Express (Batey 2008, s. 
42). Även framstående bilmärken såsom BMW, Mercedes och Audi har arketypen härskaren 
som en gemensam nämnare (Vieth 2012, s. 21). Under Super Bowl 1984 anspelade Apple i 
sin reklamfilm på IBMs användande av arketypen härskaren som målades upp som mörkt och 
negativt (se bilaga: 13). Apple använde därmed arketypiska bilder för att på ett effektivt och 
diskret sätt kasta ett dåligt ljus över en konkurrent utan att ens nämna dennes namn (Batey 
2008, s.46). 
 

2.3.11 Den vise 

Den vise drivs av att finna svar på komplexa och stora frågor. Den vise är intelligent, kunnig 
och reflexiv till sin natur och föredrar därmed att noggrant tänka igenom saker och ting. 
Arketypen motiverar andra att söka den ultimata sanningen och trivs i situationer där 
arketypens vishet behövs. (Pearson 2014) Den vise är också informativ och delar gärna med 
sig av sin kunskap. Därmed fungerar arketypen ofta som en expert eller mentor. (Batey 2012, 
s. 41) Företag som använder sig av arketypen den vise, utvecklar ofta enligt Pearson (2014) 
framstående expertis genom att samla och analysera relevant information. Jasso (2013, s. 14) 
lyfter fram tidskriften The Economist som ett exempelföretag vilket använder sig av denna 
arketyp. Ett illustrerande exempel på detta kan ses i bilaga (14) och (15). 
 

2.3.12 Gyckelmakaren  

Gyckelmakaren känner sig fulländad då denne får använda sin påhittighet och kvickhet. Dess 
personlighet karaktäriseras av spontanitet, lekfullhet och humor. Gyckelmakaren kan influera 
andra att inse värdet av nöje och tar varje chans att lätta upp hektiska eller tragiska situationer. 
(Pearson 2014) Enligt Chitturi, Mahajan och Raghunathan (2008) är positiva känslor såsom 
glädje, vilket gyckelmakaren ofta förmedlar, särskilt effektfulla inom emotionell 
marknadsföring. Gyckelmakaren som applicerad arketyp brukar fungera väl för branscher där 
det finns få funktionella skillnader mellan de konkurrerande varumärkena, eller där dessa 
skillnader helt saknas. Arketypen gyckelmakaren kan i dessa typer av branscher hjälpa till att 
differentiera varumärket genom att dess attribut passar väl in för detta ändamål. (Batey 2008, 
s.39) Grutzner (2011) lyfter exempelvis fram Pepsi som ett företag på en marknad där det 
råder dessa ovannämnda signalement och som därmed i praktiken använder sig av arketypen 
gyckelmakaren för att koppla till förnimmelser om spontanitet och nöje. Se bilaga (16) och 
(17) för illustrerande exempel på hur Pepsi använt sig av gyckelmakaren som sin arketyp i sin 
marknadsföring. 
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2.4 Vad kännetecknar starka varumärken? 

Varumärken har enligt Desai och Waller (2011) utvecklats till centrala element inom 
företagsekonomisk teori och affärspraxis. Starka varumärken har enligt Aaker (2008) 
gemensamt att de uppfyller utlovade kundlöften, men även att de på olika nivåer är konstant 
närvarande och synliga i kundernas vardag, vilket resulterar i en känsla av bekantskap med 
varumärkena. 
Starka varumärken kännetecknas även enligt Day och Edwards (2005, s. 77) att personer på 
samtliga nivåer inom en organisation har en tydlig uppfattning om vad varumärket 
representerar. 
 
Vidare är kundvärde något som majoriteten av framgångsrika varumärken delar. Exempelvis 
är Internetjätten Google kostnadsfritt för användaren, vilket visar på hur företaget sätter 
kundvärdet i främsta fokus och därmed bidragit till den marknadsandel Google har idag.  
Att ha en tydlig och gärna även inspirerande vision är ytterligare något som starka 
varumärken har gemensamt, då detta ofta leder till delade intressen, värderingar och livsstilar 
med sina kunder. Det tidigare nämnda exempelföretaget Google strävar i sin vision efter 
ständig klarhet och rapiditet. (Aaker 2008) 
 
Starka varumärken har också gemensamt att de ofta brukar påverka kunder och intressenter på 
en djup emotionell nivå. Något som enligt Desai och Waller (2011) gör det möjligt för 
varumärken att nå bortom den klassiska marknadsföringsmixen, det vill säga: produkt, pris, 
plats och påverkan. Om ett varumärke lyckas väcka starka känslor kan det enligt Intriligator, 
Parkinson och Peatfield (2012) leda till att det särskiljer sig från konkurrenter som varken 
försöker eller lyckas med detta. Forskning kring denna känslomässiga koppling till 
varumärken är något som området emotionell marknadsföring handlar om, vilket tas upp i 
efterföljande avsnitt. 
 

2.5 Emotionell marknadsföring 

Företag har under de senaste åren börjat inse vilken betydelse och effektfullhet emotionell 
marknadsföring kan ha och antalet teorier om att beröra kunder emotionellt är många. Enligt 
Consoli (2010) talar känslor ett universellt språk och grundas på mentala och psykologiska 
processer som vi associerar med en rad olika interna och externa tankar, beteenden och 
föreställningar. Emotionella reaktioner är också av central betydelse för socialt beteende och 
för att stimulera kognitiva processer. Denna centrala betydelse blir särskilt framträdande på 
den moderna marknaden där önskningar och begär har blivit viktigare än elementära behov. 
Konsumenter söker idag en symbolisk mening, emotionell koppling, psykologiskt värde och 
en relationsbyggande grund till sina inköp och handlingar. (Consoli 2010) Just den 
symboliska meningen är också något som Rytel (2010) lyfter fram ha särskilt stor inverkan på 
kunden på den moderna marknaden: 
  

“Emotional exchange factors affected by the increasing culture of consuming 
symbols become the key attribute of exchange in the postmodern era, therefore 
formation of the emotional marketing concept becomes a relevant object of re-
search in contemporary marketing management. The increasing significance of 
symbols (their meanings and senses) in the contemporary consumer society be-
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comes the key consumption stimulating factor and forms a new ethos of consump-
tion, which triggers development of new marketing shifts.” (Rytel 2010) 
 

Rytel (2010) menar på att det skett ett teoretiskt skift inom marknadsföringen, samt att detta 
skift är en naturlig konsekvens av ett samhälle som kräver en djupare känslomässig och 
symbolisk mening. Enligt Rytel (2010) bör företag applicera symboliskt innehåll i sin 
marknadsföring för att frambringa starka emotionella reaktioner hos kunderna, något som kan 
ske grafiskt, visuellt, textmässigt och auditivt.  
 
Vidare finns det enligt Robinette (2001) tre huvudsakliga steg som företag bör ha i åtanke för 
att påverka kunder emotionellt och göra så att dem blir lojala mot varumärket. Det första 
steget är att företag måste visa att de bryr sig om sina kunder. Ett företag kanske erbjuder ett 
medlemskort där kunden kan samla poäng och till slut få en produkt gratis, men Robinette 
(2001) menar på att detta inte gör någonting alls för kundens framtida känslomässiga relation 
till företaget. Istället borde företag fokusera på att till exempel skicka ut jubileumskort till 
redan existerande kunder och i princip bara tacka för att kunderna valt företaget. Sådana icke 
påträngande meddelanden menar Robinette (2001) kan hjälpa till att bygga starka relationer 
till mellan konsumenter och varumärken. Människor vill bli vunna och inte köpta. Nästa steg i 
processen mot lojalitet och emotionell påverkan är enligt Robinette (2001) att behandla 
människor med värdighet. Om en kund exempelvis inte betalar en räkning i tid, ska företaget 
inte anta att kunden inte brytt sig om att betala och istället för att bara skicka ett opersonligt 
påminnelsebrev, bör företaget kommunicera till kunden på ett värdigt sätt genom att ge denne 
alternativ på hur kunden tillsammans med företagets hjälp kan lösa problemet. Nyckeln är att 
kommunicera till kunder som människor, förstå deras rädslor och hjälpa dem. Det tredje 
steget enligt Robinette (2001) är att företag måste visa sina kunder att de litar på dem. 
Människor tycker om att känna att de ger något tillbaka förutom sina pengar. Ett sätt att göra 
detta är att skicka ett personligt brev där företaget skrivet att de uppskattar kunden men 
samtidigt fråga om kunden vill rekommendera företaget till en vän. Denna rekommendation 
visar då på att företaget litar på kundens omdöme. Enligt Robinette (2001) är emotionell 
marknadsföring enbart effektivt och lämpligt att implementera om företagets priser är satta på 
liknande nivåer som konkurrenternas priser. Detta står dock i motsats till Desai och Waller 
(2011) som menar på att företag som lyckas beröra sina kunder på en emotionell nivå, kan 
minska eller helt eliminera konkurrens i fråga om pris.  
 
Desai och Waller (2011) menar vidare på att känsloladdade meddelanden som berör frågor 
om identitet och självvärde är speciellt effektiva inom emotionell marknadsföring. Såsom Day 
och Edwards (2005, s. 77) uttrycker det: ”These are brands that people don’t just buy, but buy 
into.” Vidare finns det enligt Landon (1974) ett positivt förhållande mellan konsumenters 
faktiska och ideala självbild och köpbeslut eftersom konsumenter tenderar att matcha 
produktbilden med sin egna ideala självbild. Den faktiska självbilden innebär hur en person 
uppfattar sig själv och den ideala självbilden innebär hur en person skulle vilja uppfatta sig 
själv. Sedan finns det även ytterligare en social självbild som innebär hur en person uppfattas 
av andra. (Sirgy 1982) Enligt Kenny (1956) har man vid mätningen av självbilder kunnat se 
att det finns en extrem känslighet till socialt önskvärda adjektiv, som exempelvis adjektiven 
säker och ekonomisk vid köpbeslut gällande bilar. Enligt Tucker (1957, s. 139) kan även 
konsumenters personligheter definieras genom produktanvändande: 
 

There has long been an implicit concept that consumers can be defined in terms of 
either the products they acquire or use, or in terms of the meanings products have 
for them or their attitudes towards products. (Tucker 1957) 
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2.6 Det arketypiska perspektivet applicerat på varumärken 

Det arketypiska perspektivet har under de senaste åren fått allt större betydelse inom 
marknadsföring. Enligt Tsai (2006) använder idag ett flertal globala varumärken sig av ett 
arketypiskt perspektiv i sina marknadsföringsarbeten. Detta eftersom arketypiska urbilder 
hjälper företag att koppla sina varumärken till elementär och mänsklig psykologi. Tsai (2006) 
menar vidare på att det arketypiska perspektivet kan vara så kraftfullt för varumärken att det 
inte bara bör implementeras i de viktiga marknadsföringsstrategierna, utan även genomsyra 
företags övergripande filosofi och vision. Arketyper kan också enligt Mark och Pearson 
(2001, s. 13) bidra till att skapa identiteter som till och med kan genomtränga såväl kulturella 
som sociala skillnader och hinder. Individer menas på en global nivå kunna associera 
arketypiskt innehåll med ett visst varumärke, vilket är något som kan leda till att kunderna 
identifierar sig med varumärket (Mark och Pearson 2001, s. 13). Även Lotenberg (2012) 
lyfter fram hur detta skapande av identifiering med hjälp av ett användande av arketyper, kan 
resultera i hållbara varumärken och göra att företag kan differentiera sig från sina 
konkurrenter. Clark (2004, s. xi) menar vidare på att denna långsiktiga hållbarhet kan leda till 
att varumärken påverkas mindre av osäkra ekonomiska tider, eftersom deras bekanta 
varumärken i dessa situationer kan skapa en känsla av trygghet. 
 
Enligt Lloyd och Woodside (2013) kan användningen av ett arketypiskt perspektiv inom 
marknadsföring även göra att kunder blir mer involverade och engagerade i ett varumärkes 
verksamhet. Enligt Yohn (2014, s. 173) kan det arketypiska perspektivet också klargöra den 
roll deras varumärken spelar i kundernas liv, identifieringen av denna roll blir alltså av stor 
betydelse för att positionera företag på marknaden och etablera en stark plats i kundernas 
sinnen. Det blir därför viktigt för företag att reflektera över hur vi människor reagerar på och 
interagerar med varumärken på denna globala identitetsnivå för att på bästa sätt kunna 
implementera arketyper i sin marknadsföring. Dock bör man som Tsai (2006) menar på inte 
glömma att det kan finnas skillnader i tolkningar av arketyper som beror på olikheter i 
kulturella, sociala och personliga omständigheter och bakgrunder. 
 
Enligt Lloyd och Woodside (2013) är kunder mer villiga att relatera till varumärken som har 
starka och positiva personligheter. Detta då vi människor tenderar att vilja förmänskliga 
omänskliga objekt eller ting. Arketyper kan således hjälpa varumärken på ett mycket effektivt 
vis i denna personifieringsprocess. Slutligen förstärker Djakeli (2013) de ovannämnda 
teorierna om hur det arketypiska perspektivet kan bidra till att stärka och främja varumärken. 
Han uttrycker sig bland annat som följer: 
 

“Brand knowledge makes easy its success. The archetypes make easy knowledge 
of the brand. Brand knowledge is not the facts about the brand – it is all the 
thoughts, feelings, perceptions, images, experiences, and so on that becomes 
linked to the brand in the minds of consumers.” (Djakeli 2013) 

 
Vidare menar Djakeli (2013) att det arketypiska perspektivet är så pass fördelaktigt att han 
utformat en modell där han integrerar denna arketypiska ansats med de mer klassiska 
beståndsdelarna för hur människor tar till sig nya innovationer, idéer produkter och tjänster: 
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Figur 2: Det arketypiska perspektivets betydelse. (Från: Djakeli, IBSU Journal in Humanities, s.27, 2013) 

2.6.1 Exempel från näringslivet 

För att exemplifiera hur varumärken kan applicera det arketypiska perspektivet presenteras 
här några exempel från näringslivet när detta varit framgångsrikt: 
 
Crystal och Herskovitz (2010) menar på att det är en arketypisk ansats som stått till grund för 
den enorma succén bakom skapandet av den framgångsrika historien om Star Wars. George 
Lucas, grundaren till Star Wars, utvecklade en historia baserad på ett grundligt förarbete och 
omfattande forskning om storytelling, sagor och mytologi. Han ville skapa ett koncept som 
var både nytt och spännande, men samtidigt igenkännbart och trovärdigt. Detta lyckades han 
också med genom att blanda science fiction och specialeffekter med användandet av 
arketyper. Ett exempel på de många olika arketyper vilka Lucas använde sig av för Star Wars-
karaktärerna, är arketypen den vise för karaktären Obi Wan. 
 
Vidare lyfter Crystal och Herskovitz (2010) fram hur GE genom att använda ett arketypiskt 
perspektiv lyckats förmedla uppskattade berättelser om innovation och entreprenörskap. 
Varumärket fokuserar således inte enbart på att skapa innovativa produkter och tjänster för 
nyskapelsens skull, utan strävar samtidigt efter att vara integrerade delar av sina kunders liv. 
Detta med hjälp av den i företaget djupt rotade arketypen skaparen. (Crystal & Herskovitz 
2010) 
 

2.7 Storytelling 

Storytelling har enligt Crystal och Herskovitz (2010) varit del av vår existens så länge som det 
har funnits ord. Enligt Schank (1995, s. 12) baseras också det mänskliga minnet på berättelser 
och vår kunskap om omvärlden utgörs av våra erfarenheter. Dock är kommunikationen 
begränsad till de historier som vi kan berätta. Med detta kan man säga att även om vi bär på 
många erfarenheter, så är historier det enda som vi effektivt kan berätta till andra.  

Enligt Weiss (2013) är storytelling också den mest effektiva formen av kommunikation, 
speciellt med tanke på de ökande kommunikationsmöjligheterna som uppkommit i och med 
den digitala utvecklingen. Crystal och Herskovitz (2010) menar vidare på att storytelling kan 
väcka starka känslor samtidigt som det kan bidra till igenkänning och identifiering av 
varumärken. Vidare uttrycker Pulizzi (2012) att storytelling är nyckeln för att både attrahera 
nya kunder och behålla gamla, samt att alla varumärken oavsett vilka mål de strävar att uppnå, 
bör implementera storytelling i sin marknadsföring. 
 
För att storytelling ska bli så effektfullt som möjligt och beröra kunderna på djupet, bör 
varumärken enligt Weiss (2013) berätta sina historier med passion, entusiasm och inlevelse på 
sätt som är kreativa, dramatiska och äkta. Det är även essentiellt att varumärket väljer ut en 
berättelse som avspeglar vad företaget står för på ett övertygande sätt.  
 
Nike är ett exempel på ett företag som använder storytelling som en av dess huvudsakliga 
marknadsföringsstrategier. Nike har inte utvecklats till ett framgångsrikt varumärke enbart på 
grund av en väldesignad logotyp och genomtänkta slogans, utan eftersom företaget lyckats 
skapa hållbara associationer mellan dess produkter och framgångsberättelser av dem som 
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använder produkterna, oavsett om det är högpresterande atleter eller ett litet barn som lyckas 
överkomma en rädsla. Det är alltså den kombinerade effekten av dessa segrar, stora som små, 
som skapat den starka positionen varumärket idag har i kundernas sinnen.  
 

Slutligen kan storytelling verka så kraftfullt att det kan bidra till att skydda ett varumärke 
genom krissituationer, eftersom ett varumärkes berättelse kan bidra till ett långvarigt 
förtroende hos kunderna. Effekten av storytelling är även mätbart och har konstaterats av 
bland annat neurologisk forskning. (Crystal & Herskovitz 2010)
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs först för den metodologi som vi utgått från, vilket är arbetets 
forskningsfilosofi och forskningsansats. Därefter kommer en presentation 
datainsamlingsmetoden och hur urvalet för denna har gjorts. Vidare följer en redogörelse av 
studiens operationalisering och den pilotstudie som vi genomfört. Slutligen diskuteras 
analysmetoder samt validiteten och reliabiliteten av insamlad data. 
 

3.1 Forskningsfilosofi 

Realismen är en forskningsfilosofi som grundar sig på att våra sinnen utgör verkligheten och 
en gren inom realismen är kritisk realism. Denna bygger på att det vi upplever är 
förnimmelser, det vill säga uppfattningen om de objekt som omger oss, och inte objekten i 
sig. Dessa förnimmelser är alltså vad den kritiska realisten klassar som representationer av 
verkligheten. (Lewis, Saunders & Thornhill 2009, ss. 114-115) Som kritisk realist kan man 
säga att det endast är möjligt att förstå det som pågår i den sociala världen, om man förstår de 
sociala strukturer som har gett upphov till de fenomen som vi försöker förstå. Inom den 
kritiska realismen kan man identifiera det osynliga utifrån samhällsvetenskaplig teori och 
praktik (Lewis, Saunders & Thornhill 2009, s. 115).  Av denna anledning menar Dobson 
(2002) på att det som vi tror oss veta om verkligheten, är ett resultat av den sociala 
konstruktionen. Vi menar på att arketyper har uppstått som resultat av den sociala 
konstruktionen eftersom de har utvecklats genom människans berättelser och erfarenheter 
sedan mycket långt tillbaka i tiden. Arketyper är även abstrakta fenomen och kan således inte 
synligt studeras. Vi har därmed undersökt deras inverkan på varumärkesuppfattningar genom 
att utgå från de mänskliga sinnena i vår studie. Således anser vi att den kritiska realismen som 
kombinerar teorier om verkligheten som social konstruktion med ett abstrakt förhållningssätt, 
lämpar sig bäst för vår studie.  
 

3.2 Deduktiv och induktiv ansats 

Den deduktiva ansatsen bygger enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 83) på 
härledningen av slutsatser från etablerade teorier. När det gäller den induktiva ansatsen utgör 
istället på eget initiativ insamlad empirisk data utgångspunkten i studien (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011, s. 85). Vi har valt en kombination av deduktiv och induktiv ansats. 
Den deduktiva delen av metoden handlar om att delvis bekräfta redan etablerade teorier om 
arketyper, varumärken, emotionell marknadsföring och storytelling. Eftersom vi inte kan utgå 
från redan etablerad forskning och teorier för att besvara våra uppställda frågeställningar, 
måste vi på egen hand inhämta denna information. Detta innebär att vi måste arbeta utifrån ett 
induktivt arbetssätt och på så sätt genom en empirisk studie observera arketypers inverkan på 
människors perceptioner av varumärken för att sedan kunna dra eventuella slutsatser som kan 
besvara frågeställningarna. Enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2009, s.127) är också en 
kombination av det deduktiva och det induktiva inte bara möjlig, utan många gånger att 
föredra inom en och samma studie. 
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3.3 Metodval 

Huruvida man väljer ett kvantitativt eller kvalitativt arbetssätt påverkar både datainsamlingen 
och även hur denna analyseras. Generellt kan man säga att den kvantitativa metoden fokuserar 
på numerisk data, medan den kvalitativa huvudsakligen grundar sig på data i form av icke-
numerisk information, såsom exempelvis ord eller bilder. (Lewis, Saunders & Thornhill 2009, 
s. 151) Då vårt ämnesområde är kopplat till psykologiska och ibland omedvetna processer där 
människors fantasi och föreställningar är av central betydelse, anser vi att den kvalitativa 
metoden är att föredra framför den kvantitativa. Även ett flertal tidigare studier som gjorts 
inom liknande ämnesområden har använt sig av kvalitativa metoder, ett exempel är en studie 
som Tsai (2006) genomfört, vilken undersöker varumärken som ikoner ur ett arketypiskt 
perspektiv. Även Eriksson & Wiedersheim-Paul (2002, s. 87) menar på att det är svårare att 
skapa en djupare och mer nyanserad förståelse för det givna ämnesområdet med användandet 
av en kvantitativ metod.  
 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda oss av fokusgrupper som datainsamlingsmetod vilket är en metod som 
välkomnar öppen kommunikation mellan deltagarna och där denna interaktion även är en 
viktig del av själva metoden. Detta innebär att istället för att den ansvarige personen för 
studien ställer en specifik fråga till en enskild respondent, så uppmuntras deltagarna att 
diskutera fritt sinsemellan. Anledningen till varför vi valde fokusgrupper som 
datainsamlingsmetod var på grund av att denna metod är ansedd särskilt effektiv då data om 
människors kunskap och förnimmelser är avsett att samlas in. Denna typ av data kan 
undersöka dels vad människor tänker om ett fenomen, men också försöka svara på frågor om 
hur och varför. (Kitzinger 1995)  
  
Fokusgrupp som datainsamlingsmetod är även den metod som mest frekvent använts när det 
gäller tidigare forskning inom ämnesområdet. Ett exempel på en vetenskaplig studie som 
gjorts inom ämnet som använt sig av fokusgrupper som främsta datainsamlingsmetod är 
Djakelis (2013) studie om politiska varumärken ur ett arketypiskt perspektiv. 
  
Primärdata för studien utgörs således av materialet som framkommit från fokusgrupperna. Vi 
valde att genomföra gruppdiskussionerna på en plats med varierade nationaliteter för att visa 
på arketypernas universella acceptans. Genom en kontakt fick vi genomföra 
gruppdiskussionerna på ett fastighetsföretag i Barcelona där de anställda representerar ett 
flertal olika nationaliteter. Under de strukturerade gruppdiskussionerna var en av oss 
moderator medan den andra antecknade det som framkom under diskussionernas gång. De tre 
gruppdiskussionerna genomfördes under tre eftermiddagar och tog ungefär 60 minuter per 
tillfälle. 
 

3.5 Urval 

Ett strategiskt urval har gjorts då vi ämnat analysera ett fenomen snarare än att kvantifiera det. 
Ett strategiskt urval innebär enligt Trost (1997, s. 118) att respondenterna har valts utifrån 
önskade variabler för studien. Undersökningen riktar sig till en bred målgrupp då vi som 
tidigare nämnt ämnar undersöka vilka specifika arketyper som är mest effektfulla inom 
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marknadsföring, men även om varumärken som använder sig av specifika arketyper förmedlar 
starkare känslor än varumärken som inte gör det. För att få ett så representativt utfall av den 
totala vuxna populationen som möjligt har vi velat att våra fokusgrupper ska bestå av hälften 
manliga och hälften kvinnliga respondenter som är minst 25 år gamla och som är uppväxta i 
olika länder. Efter det att vi fått klartecken att genomföra gruppdiskussionerna på företaget, 
letade vi därefter upp anställda på företaget som var över 25 år och som representerade olika 
nationaliteter. Vi fick positiv respons av 18 personer som uppfyllde kriterierna och som 
frivilligt ville delta i gruppdiskussionerna. 
 

3.6 Operationalisering 

Vi har genomfört tre fokusgrupper på 60 minuter vardera med sex personer i respektive 
grupp. Vid genomförandet av gruppdiskussionerna har reklamfilmer visats från olika 
internationella varumärken som både använder sig av arketyper och som inte använder sig av 
arketyper. Anledningen till varför vi valde att visa reklamfilmer och inte bildannonser vid 
genomförandet av gruppdiskussionerna, var eftersom reklamfilmer på grund av dess 
utformning har möjlighet att beröra åskådaren på ett djupare sätt eftersom detta alternativ 
även inkluderar rörelser och ljud. Att använda reklamfilmer menar vi således på ökar 
möjligheten för att arketypen förmedlas.  
 
Totalt har 24 reklamfilmer visats. I materialet finns Dr. Pearsons samtliga 12 arketyper 
representerade. Resterande 12 reklamfilmer är från varumärken som inte använder sig av 
arketyper i de utvalda reklamfilmerna. Vi har även valt att använda samma typ av 
produktkategori när vi jämför reklamfilmerna av varumärken som använder arketyper med 
varumärken som inte gör det. För att ytterligare klargöra detta, är exempelvis en av 
reklamfilmerna som visats från glasstillverkaren Häagen-Dazs som använder sig av arketypen 
älskaren, medan en annan reklamfilm är från glasstillverkaren Mövenpick som inte använder 
någon specifik arketyp i den utvalda reklamfilmen. För en lista av alla reklamfilmer som 
använts i studien, se bilaga (18). Värt att nämna är att dessa reklamfilmer inte visats för 
respondenterna i samma ordningsföljd som bilagan visar, utan istället visats utan inbördes 
ordning. En reklamfilm tillhörande en viss produktkategori har alltså visats efter en 
reklamfilm som inte tillhör samma produktkategori som den föregående. Detta för att undvika 
direkta jämförelser gjorda av respondenterna.  
 

3.6.1 Motivering till val av reklamfilmer 

När vi valde ut de 12 reklamfilmerna som skulle representera arketypiskt innehåll utgick vi 
från företag som flera andra forskare inom ämnesområdet har använt som exempelföretag för 
att representera de olika arketyperna. Några av företagen som vi använt i det empiriska 
underlaget, däribland Apple, Pepsi, Häagen Dazs, Coca-Cola och Nike återfinnes också i Dr. 
Pearsons modell av de 12 arketyperna i figur 1 på sidan (11). En del av varumärkena i Dr. 
Pearsons modell som exempelvis Starbucks, har vi i det empiriska materialet valt ersätta med 
andra varumärken som mer frekvent använder reklamfilmer i sin marknadsföring och som 
enligt tidigare studier också använder sig av samma arketyp. Exempelvis valde vi en 
reklamfilm från företaget Land Rover istället för Starbucks för att representera arketypen 
utforskaren eftersom reklamfilmsurvalet var större för detta företag. Vi utgick alltså från att 
dessa företag som är välkända inom arketypiska studier, använder sig av den för företaget 
utvalda arketypen i samtliga av sina reklamfilmer. Vi försökte också välja ut de reklamfilmer 
som tydligast visade på den arketypiska ansatsen för de företag som använder det arketypiska 
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perspektivet i sin marknadsföring. När det gäller de reklamfilmer som skulle representera 
icke-arketypiskt innehåll, har vi valt ut företag som vi inte stött på i tidigare studier gällande 
arketypiskt innehåll. Vi studerade själva noga reklamfilmerna för att så gott som möjligt 
försäkra oss om att de inte genomsyrades av någon specifik arketyp. 
 

3.6.2 Frågor 

Efter uppvisandet av respektive företags reklamfilm hölls efterföljande diskussioner med 
utgångspunkt i följande frågor som ställdes av moderatorn: 
  
·      Vilka känslor tycker du att reklamfilmen förmedlar? 
·      Vad får reklamfilmen dig att tänka på? 
·      Om du skulle koppla reklamfilmen till en viss personlighet, vilken skulle detta vara? 
  
Resultatet på den första frågan kommer användas för att kunna svara på frågeställningen om 
varumärken som använder sig av specifika arketyper förmedlar starkare och tydligare känslor 
i jämförelse med varumärken som inte gör det. Resultaten från samtliga tre frågor kommer 
tillsammans användas för att svara på den andra frågeställningen om vissa arketyper är mer 
effektfulla inom marknadsföring än andra. Om ett varumärke med arketypen ”skaparen” 
förmedlar starka och tydliga känslor, samtidigt som deltagarnas tankar associerats med 
arketypens attribut och personlighetsdrag, kan denna effektfullhet jämföras med resultaten på 
övriga arketyper för att få fram ett svar på frågeställningen. 
 

3.7 Pilotstudie 

Innan genomförandet av fokusgrupperna gjorde vi en pilotstudie med sex studenter vid det 
spanska universitetet, Universitat de Barcelona. Samtliga studenter var över 25 år och 
representerade olika nationaliteter. Pilotstudien gjordes för att i enlighet med Lewis, Saunders 
och Thornhill (2009, s. 597) minimera följande risker som kan uppstå vid genomförandet av 
fokusgrupper: 
 

 Att våra respondenter skulle få problem med att förstå sig på frågorna 
 

 Att våra respondenter skulle få svårigheter att formulera sina tankar på grund av 
frågornas utformning 

 
 Att vi som moderator och antecknare på grund av upplägget skulle få svårt att 

dokumentera data 
 

 Att data som kommer fram inte uppfyller studiens krav på validitet och reliabilitet 
 
Studenterna som deltog i pilotstudien svarade positivt på hur de upplevde våra utformade 
frågor och vad de generellt tyckte om vårt upplägg. Därmed gjordes inga justeringar i 
efterhand och vi kunde påbörja arbetet med att genomföra de riktiga fokusgrupperna. 
 

3.8 Analysmetod 
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Vi började med att läsa det antecknade materialet flera gånger för att få en god förståelse för 
respondenternas svar på frågorna som ställts under gruppdiskussionerna. Vi har även 
analyserat insamlad data för att se vilka nyckelord som varit mest förekommande. Nyckelord 
och frekvent förekommande svar har därefter tolkats för att hitta mönster i resultaten. Dessa 
nyckelord och mönster har sedan sammanställts för respektive reklamfilm. I analysen har vi 
sammankopplat teori och frågeställningar med svaren från gruppdiskussionens deltagare. Vi 
har även valt att inte analysera respondenternas kroppsliga rörelser och ansiktsuttryck, då 
dessa enligt Kvale (1997, s. 153) kanske inte överensstämmer med vad som muntligen sägs. 
 

3.9 Validitet och reliabilitet 

Hur studiens tillförlitlighet kan bedömas är speciellt viktigt för vår datainsamlingsmetod då 
antalet deltagande i fokusgrupperna varit förhållandevis litet i jämförelse med exempelvis en 
kvantitativ enkätstudie. Att upprätthålla en god validitetsnivå innebär enligt Patel och 
Davidsson (2003, s. 98) att man undersöker det man från början ämnade undersöka. De frågor 
som ställts till de tre fokusgrupperna har varit av samma slag, då detta som Kvale (1997 s. 
218) menar på, gynnar studiens reliabilitet. Vi har även som tidigare nämnt, valt att använda 
samma typ av produktkategori när vi jämför reklamfilmerna av varumärken som använder 
arketyper med varumärken som inte gör det. Detta för att jämförelserna ska grunda sig på 
samma förutsättningar och därmed öka studiens tillförlitlighet. 
  
Det kan enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2009, s. 345) vara svårt att veta när man 
genomfört tillfredsställande många fokusgruppsdiskussioner. Vidare menar Krueger (1994, s. 
35) på att man bör räkna med att behöva genomföra åtminstone tre till fyra fokusgrupper. Om 
det efter en tredje fokusgruppdiskussion känns som att liknande typ av svar och ingen ny 
information kommer fram, kan man anse att antalet fokusgrupptillfällen varit tillräckliga. 
Eftersom vi efter tredje försöket märkte att vi fick fram ungefär samma typer av svar 
bestämde vi oss därmed för att inte genomföra fler gruppdiskussioner. 
  
Något som bör has i åtanke vid användningen av fokusgrupp som metod är att detta metodval 
enligt Wibeck (2010, s. 150) kan ge upphov till oönskade gruppeffekter. Detta eftersom att 
fokusgruppens deltagare kan ifrågasätta andra och påverkas av varandra. Vid genomförandet 
av fokusgrupperna märktes ibland denna gruppeffekt av eftersom deltagarna var mycket 
engagerade i diskussionerna och lyssnade aktivt på vad andra deltagare hade att säga. Dock 
fick vi samtidigt fram väldigt nyanserade och personliga svar som gynnar den kvalitativa 
aspekten av studien på ett positivt sätt. 
  
För att öka studiens tillförlitlighet är det enligt Lewis, Saunders och Thornhill (2009, s. 344) 
viktigt att inte låta en eller några få deltagare dominera diskussionen. Moderatorn har därmed 
försökt att kontinuerligt se till att samtliga respondenter varit delaktiga i gruppdiskussionerna. 
Utöver detta så har moderatorn sett till att respondenterna hållit diskussionerna inom 
ämnesområdets och de ställda frågornas ramar, samt behållit en objektiv roll för att inte 
påverka respondenternas svar. Vid oklarheter gällande frågor har moderatorn även aktivt 
arbetat för att reda ut dessa. 
  
Efter genomförandet av fokusgrupperna har vi båda gjort separata analyser av det som 
kommit fram under gruppdiskussionerna. Vi har båda varit eniga om slutsatser, vilket därmed 
bidrar till att positivt påverka reliabilitetsnivån för analysen av den insamlade materialet. 
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4. Empiri 
Resultaten har strukturerats upp efter Dr. Pearsons 12 arketyper, där varje rubrik innehåller 
resultatet från en reklamfilm som använder sig av arketyper samt en reklamfilm utan 
arketypiskt perspektiv inom samma produktkategori. Detta för att förtydliga utfallet av den 
empiriska studien. Däremot har reklamfilmerna som tidigare nämnts i metodkapitlet, visats 
för fokusgruppernas deltagare utan inbördes ordning. 
 

4.1 Den oskyldige 

De positiva reaktionerna från Coca-Colas reklamfilm som använder sig av arketyper var som 
starkast i fokusgrupp B men filmen var även omtyckt i fokusgrupp A och C. Gemensamt för 
samtliga fokusgrupper var att Fantas reklamfilm som inte använde ett arketypiskt perspektiv, 
inte uppskattades särskilt mycket. Exempel på kommentarer som uppkom var: 

 
”Jag tyckte att Coca-Colas reklamfilm var oerhört gullig. Även om reklamfilmen 
är animerad så tycker jag den tilltalar alla åldrar. Den väcker känslor som är 
närvarande i vårt dagliga vardagsliv, känslor som handlar om gemenskap och 
kärlek. Hela familjen är samlad för att umgås, leka och hjälps åt att tillsammans 
bygga en snögubbe. Isbjörnarna ser ut att bry sig om varandra och budskapet 
känns väldigt äkta men samtidigt enkelt. När det gäller någon speciellt 
personlighetsdrag som jag tycker reklamfilmen förmedlar så är det 
omtänksamhet.” (Yuliana, 36, fokusgrupp C) 

  
”Fantas reklamfilm var lekfull och det var också mycket fokus på Fantas orangea 
signaturfärg, något som säkert är bra för deras varumärke men reklamfilmen 
kändes inte så originell. Den står inte riktigt ut från reklamfilmer jag tidigare sett 
och jag kan inte påstå att den får mig att känna eller tänka på något speciellt. 
Däremot så gillade jag verkligen musiken i bakgrunden för att det var en härlig 
melodi som lätt satte sig på minnet.” (Ivan, 48, fokusgrupp A) 

  
När det gäller den första frågan som handlade om vilka känslor som reklamfilmen förmedlade 
var de flesta deltagare i fokusgrupperna eniga om att reklamfilmen väckte känslor av glädje, 
kärlek och omtanke. Även tankar om familj, vänskap, gemenskap och lekfullhet kom upp 
under gruppdiskussionerna. På den sista frågan om de skulle koppla reklamfilmen till en viss 
personlighet så var det många som nämnde en omtänksam person.  
  
Till skillnad från Coca-Cola, så förmedlade inte reklamfilmen från Fanta tydliga känslor och 
tankar. Det som var mest uppskattat med Fantas reklamfilm var bakgrundsmusiken och 
färgerna. Många tyckte att reklamfilmen var direkt riktad till barn och nämnde att den säkert 
skulle uppskattats mer av någon yngre. De flesta deltagarna hade väldigt lite att säga om 
reklamfilmen och det uppkom kommentarer som ”reklamfilmen var helt okej, fartfylld och 
fina färger, men den får mig inte att tänka på något speciellt”. När det gäller personligheten 
som kunde kopplas till Fantas reklamfilm var de mest frekventa svaret antingen ett glatt eller 
lekfullt barn. 
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4.2 Medelmannen 

I samtliga fokusgrupper var IKEAs reklamfilm som använder ett arketypiskt perspektiv 
väldigt uppskattad. Respondenterna var även mer aktiva i diskussionen om IKEAs reklamfilm 
än om BoConcepts reklamfilm som inte använder sig av arketyper. Däremot fanns det fler 
skillnader och nyanser i svaren gällande IKEAs reklamfilm, medan svaren liknade varandra 
när det gällde BoConcepts reklamfilm. Exempelvis var det några respondenter som 
kommenterade att IKEAs reklamfilm enbart visade en stol, vilket de tyckte var lite 
förvånande eftersom företaget säljer möbler och borde förmedla detta mer i reklamfilmen. 
Några utvalda kommentarer från fokusgrupperna om de två reklamfilmerna var: 
  

”BoConcepts reklamfilm får mig att tänka på storstadsliv, konstnärlighet och 
minimalistisk design. Däremot så är reklamfilmen lite för grå och vardaglig, det 
finns liksom ingenting som gör att jag skulle vilja titta på den igen. Jag har inte 
känt några speciella känslor när jag tittat på den, men däremot tycker jag om att 
man får se många exempel på deras möbler och hur de kan se ut i en 
hemmamiljö.” (Edgar, 33, fokusgrupp C) 

  
”Jag tyckte IKEAs reklamfilm var oväntad och unik. Eftersom det är ett 
möbelföretag hade jag förväntat mig att se mer av deras produkter, men istället så 
fick man följa en historia om en gammal man som bestämmer sig för att göra sin 
vardag lite annorlunda. Reklamfilmen får mig att tänka på hur livet inte slutar bara 
för att man blir gammal, utan att man alltid kan förändra sitt liv, bara viljan finns 
där. Den kändes väldigt äkta och meningsfull.” (Joanna, 31, fokusgrupp A) 

  
De tankar som uppkom bland respondenterna gällande IKEAs reklamfilm skiljde sig ganska 
mycket. En del tyckte att reklamfilmen var humoristisk och tyckte att det var roligt att se 
exempel på när en äldre man väljer att gå sin egen väg. Sedan var det dem som tyckte att 
reklamfilmen hade en mer seriös betoning då den tog upp att det är man själv som styr sitt liv 
och att det är viktigt att göra förändringar i vardagen som kan leda till ett lyckligare liv. Det 
var också flera som påverkade att historien som berättades i reklamfilmen var väldigt 
trovärdig och äkta. Generellt ansåg sig respondenterna ha blivit starkt känslomässigt 
påverkade av reklamfilmen, dock var det flera som inte riktigt kunde sätta ord på vilken typ 
av känsla som uppkom inom dem, i en av fokusgrupperna tyckte en del deltagare däremot att 
den förmedlade en känsla av frihet. När det gällde frågan som handlar om att koppla 
reklamfilmen till en viss personlighet var de flesta överens om att de kopplade personligheten 
till en orädd och äventyrlig person. Det var även några som nämnde att mannen förmedlade 
en rebellisk personlighet.  
  
De mest frekventa svaren om Bo Concepts reklamfilm handlade om att den var modern, 
konstnärlig och stilren. Dock ansåg några av deltagarna att den var intetsägande och 
oinspirerande. Inga specifika känslor som reklamfilmen eventuellt förmedlat diskuterades i 
någon av fokusgrupperna. I fokusgrupp C kom det fram att reklamfilmens fokus på 
produkterna var väldigt uppskattat. På frågan om fokusgrupperna kunde koppla BoConcepts 
reklamfilm till en viss personlighet så kan svaren sammanfattningsvis översättas till en 
designintresserad person som lever ett storstadsliv och som alltid vill ha det nyaste. 
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4.3 Hjälten 

Nikes reklamfilm som använder ett arketypiskt perspektiv skapade mest diskussion i 
fokusgrupp A och B, medan fokusgrupp C inte hade lika många åsikter om reklamfilmen. När 
det gäller Foot Lockers reklamfilm som inte använder arketyper, var i princip samtliga 
fokusgruppers deltagare eniga om att de inte tyckte om den.  
  

”Jag förstod inte riktigt meningen med Foot Loockers reklamfilm. Det känns som 
att de använt sig av en känd person för att sälja mer varor men jag tycker inte att 
dem har gjort detta på rätt sätt. Filmen visar bara en konversation mellan den 
kända basketspelaren och några personer i ett vardagsrum. Reklamfilmen får mig 
inte att tänka på något speciellt, mer än just att det är ännu en reklamfilm i 
mängden som har med kändisar. Visserligen är jag inte basketintresserad, så 
kanske den påverkar en person som ser upp till den utvalda kändisen mer.” 
(Emilio, 39, fokusgrupp A) 

  
”Jag tycker att Nikes reklamfilm väcker tankar om att allt är möjligt och att vem 
som helst kan kämpa för att uppnå sina mål. Det är sådana här reklamfilmer som 
gör att man känner sig kapabel att övervinna hinder, även i vardagslivet. Jag 
tycker om att reklamfilmen visar många olika scener och berättar flera historier 
om olika personers framsteg. Om jag skulle koppla reklamfilmen till en viss 
personlighet skulle det vara någon som är modig, beslutsam och väldigt 
målmedveten.” (Andrea, 38, fokusgrupp B) 

  
Gemensamt för respondenterna i varje fokusgrupp var att Foot Lockers reklamfilm inte hade 
förmedlat varken starka eller tydliga känslor. Respondenterna påpekade att det fanns en 
avsaknad av variation i scener och flera deltagare påpekade att de tyckte att filmen saknade 
budskap samt att man också såg väldigt lite av produkterna. Åsikterna om reklamfilmen var 
liknande och ord som ”meningslös” och ”tråkig” fanns bland kommentarerna. När de skulle 
koppla reklamfilmen till en viss personlighet så var det en del som tyckte att den 
representerade en sportintresserad person medan andra inte tyckte sig kunna identifiera någon 
personlighet alls i reklamfilmen. 
  
När det gäller Nikes reklamfilm var de flesta reaktioner positiva. Det var bara i fokusgrupp C 
som en diskussion uppstod vilken handlade om att de sett liknande reklamfilmer från Nike 
tidigare och kände att de ville se något nytt från varumärket. Bland övriga deltagare i 
fokusgrupperna uppkom gemensamma tankar om att filmen representerade förebilder, 
imponerande framgångar och känslor om att ingenting är omöjligt. Reklamfilmen uppfattades 
generellt som inspirerande, äkta och meningsfull. När deltagarna skulle koppla reklamfilmen 
till en viss personlighet så varierade svaren i fokusgrupperna, men samtidigt så verkade dem 
falla inom samma tema. Några exempel på personlighetsdrag som kom upp var 
målmedvetenhet och mod. 
 

4.4 Vårdaren 

Volvos reklamfilm som använder ett arketypiskt perspektiv var mest omtyckt i fokusgrupp B 
och C. I fokusgrupp A fick den däremot inte lika mycket respons. Citroëns reklamfilm som 
inte använder sig av arketyper, fick mestadels negativa kommentarer i samtliga fokusgrupper. 
Två citat från gruppdiskussionerna löd enligt följande:  
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”Jag tycker Volvos reklamfilm förmedlar ett starkt och tydligt budskap. Jag har 
precis tagit mitt körkort och säkerhet är verkligen det första jag skulle tänka på om 
jag hade varit i valet att köpa en ny bil. Jag tycker inte att reklamfilmen förmedlar 
någon speciell personlighet men däremot tycker jag att den väcker känslor om 
trygghet.” (Kamila, 25, fokusgrupp B) 

  
”I början av Citroëns reklamfilm spelades väldigt dramatisk musik i en konsertsal 
och jag förväntade mig att något mer skulle hända efter den kraftfulla inledningen. 
Istället så visades bara bilen lugnt körandes på en väg direkt efteråt som i precis 
vilken reklamfilm för bilar som helst. Den känns lite ogenomtänkt och jag förstår 
inte poängen med den.” (Ivan, 28, fokusgrupp A) 

  
I fokusgrupp B och C nämnde i princip samtliga av respondenterna tydliga tankar och känslor 
som Volvos reklamfilm förmedlade. Många deltagare beskrev reklamfilmen som att Volvo 
fokuserar på att bry sig om sina kunder istället för att lägga fokus på häftiga produktattribut. 
Filmen väckte diskussioner om att säkerhet på vägarna bör gå före design och en del deltagare 
nämnde att de var villiga att betala lite mer för en säkrare bil. De mest frekventa svaren på 
tankar som uppstod handlade om trygghet, pålitlighet och säkerhet. I fokusgrupp A var några 
deltagare tveksamma till om Volvos reklamfilm väckte speciellt starka känslor men även där 
kom orden trygghet och säkerhet upp. När det gällde frågan om att koppla reklamfilmen till 
en viss personlighet så kom olika svar upp men samtidigt liknade dem varandra, såsom en 
person som bryr sig om andra, en person som man kan lita på och en beskyddare.  
  
Citroëns reklamfilm förmedlade inte speciellt tydliga känslor i någon av fokusgrupperna. Det 
var en del respondenter som tyckte om inledningen och musiken i början av reklamfilmen, 
men några tydliga budskap kom inte fram under diskussionerna. De flesta tyckte att 
reklamfilmen påminde om reklamfilmer från andra bilmärken och att den inte stod ut i 
mängden. Diskussionerna var ganska livlösa och det kom inte upp många synvinklar. Inte 
heller framkom något svar på om reklamfilmen kunde kopplas till en viss personlighet. 
 

4.5 Utforskaren 

Både Range Rovers och Volkswagens reklamfilmer var uppskattade i samtliga fokusgrupper. 
Dock var diskussionerna om Range Rovers reklamfilm som använder sig av arketyper, mer 
aktiva än de som handlade om Volkswagens reklamfilm som inte har ett arketypiskt 
perspektiv. Två utvalda citat från fokusgrupperna var: 

 
”Range Rovers reklamfilm var väldigt äventyrlig och man blev fängslad av den 
eftersom man ville se hur historien slutade, om han skulle hinna ifatt solen eller 
inte. Det var mer som att titta på en film än en reklamfilm. Om jag skulle koppla 
reklamfilmen till en viss personlighet så skulle det vara någon äventyrlig person 
som vågar ta risker”. (Caroline, 29, fokusgrupp C) 

  
”Jag tycker inte att Volkswagens reklamfilm förmedlar några känslor alls, men jag 
tycker verkligen att den välgjord för den visade på ett enkelt och smart sätt hur 
mjuk och blank den nya designen var. Jag ser ingen speciellt tydlig personlighet i 
reklamfilmen, men kanske någon som är listig och lite busig.” (Eva, 40, 
fokusgrupp A) 
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Ett flertal av deltagarna påstod att Range Rovers reklamfilm förmedlade känslor som 
handlade om spänning, äventyrlighet och adrenalin. När det gäller de tankar som uppstod så 
handlade många av svaren om att Range Rovers reklamfilm berättade en historia som fångade 
deltagarnas uppmärksamhet. Respondenterna påpekade även att de tyckte om de visuellt 
vackra och omväxlande landskapen. På frågan om reklamfilmen förmedlade någon specifik 
personlighet handlade de flesta svaren om en äventyrlig person. 
  
När gäller Volkswagens reklamfilm var det ingen av deltagarna som menade på att den väckt 
några specifika känslor. Reklamfilmen fick dock positiva kommentarer och en del av 
respondenterna tyckte att den var enkel, smart och ganska rolig. På frågan om reklamfilmen 
förmedlade en personlighet så var det några få deltagare som nämnde att den kan kopplas till 
någon lustig, busig eller kvicktänkt person. 
 

4.6 Älskaren 

Häagen Dazs reklamfilm var mest omtyckt i fokusgrupp A och B, medan reaktionerna i 
fokusgrupp C inte var lika positiva. Däremot fick Mövenpicks reklamfilm positiva 
kommentarer i fokusgrupp C, medan den i fokusgrupp A och B inte var lika uppskattad. 
Några utvalda citat från gruppdiskussionerna var enligt följande: 
  

”Häagen Dazs reklamfilm förmedlar känslor av romantik och frestelse. Jag tycker 
också att skådespelet mellan mannen och kvinnan ser äkta och trovärdigt ut, det 
ser verkligen ut som att det finns känslor mellan dem. Om jag skulle koppla 
reklamfilmen till en viss personlighet så skulle det vara en romantisk person.” 
(Joanna, 31, fokusgrupp A) 

  
”Reklamfilmen från Mövenpick var helt okej, men jag tycker att den var enformig 
för det var samma typ av scen som visades hela tiden. Den är ganska konstnärligt 
gjord då enbart glasskulorna är färgade medan resten av det som pågår i scenerna 
är svartvitt. Jag kan inte koppla den till en viss personlighet.” (Lukas, 45, 
fokusgrupp B) 

  
I samtliga fokusgrupper tyckte deltagarna att Häagen Dazs reklamfilm berättade en 
kärlekshistoria som förmedlade känslor av lekfullhet, förförelse, romantik och frestelse. I 
fokusgrupp C var det dock några deltagare som diskuterade att den kärleksfulla berättelsen 
var lite uttjatad i reklamfilmer generellt. På frågan om reklamfilmen förmedlade en specifik 
personlighet svarade de flesta respondenter att det i så fall var en romantisk och lekfull 
person. 
  
Mövenpicks reklamfilm var mest omtyckt i fokusgrupp C där den fick positiva kommentarer 
om att den var konstnärligt gjord, visuellt attraktiv och modern. Det var en deltagare som 
nämnde att denne tyckte reklamfilmen visade användningen av ett livsmedel på ett innovativt 
sätt som ofta inte ses i reklamfilmer. Dock var det ingen i någon av fokusgrupperna som 
ansåg att tydliga känslor hade förmedlats genom Mövenpicks reklamfilm. Fokusgrupp A och 
B tyckte att Mövenpicks reklamfilm visserligen var modern men också grå, stel och saknade 
något. När det gäller personlighet så var det några av deltagarna som kopplade reklamfilmen 
till en modern person. 
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4.7 Rebellen 

I samtliga fokusgrupper var Apples reklamfilm där arketypen rebellen används mycket 
omtyckt, särskilt i fokusgrupp A och C. Blackberrys reklamfilm som inte använder någon 
arketyp, var i princip inte uppskattad i någon av fokusgrupperna. Några av respondenternas 
kommentarer var enligt följande: 
  

”Jag tycker att Apples reklamfilm var häftig och visade på ett annorlunda sätt som 
ens iPhone kan användas på som jag inte tänkt på tidigare. Jag tycker inte att 
reklamfilmen förmedlade någon speciell känsla, men visst blev jag sugen att gå 
hem och pröva de här nya sätten att använda min iPhone på. Om jag skulle koppla 
en personlighet till Apples video så skulle jag säga en ung, lite hipp kille eller tjej 
tror jag. Cool reklam i sin helhet!” (Victor, 25, fokusgrupp A) 

  
”Jag tycker att Blackberrys reklamfilm var ganska tråkig och oinspirerande 
eftersom den var alltför vardaglig. Även om det förmodligen var en ny produkt 
som introducerades tycker jag inte att de framhävde eventuella förbättringar av 
produkten på ett bra sätt. Jag kan tyvärr inte säga att reklamfilmen förmedlar 
någon speciell känsla för min del.” (Maria, 34, fokusgrupp C) 
  

De flesta av respondenterna var eniga om att Apples reklamfilm var häftig, innovativ och 
inspirerande. Reklamfilmens scener väckte diskussioner om hur man kan använda iPhones på 
nya sätt. Gruppdiskussionernas deltagare nämnde däremot inga specifika känslor som 
uppkommit i samband med visandet av reklamfilmen. På frågan om de kunde koppla 
reklamfilmen till en viss personlighet svarade en övervägande del av respondenterna att de i 
så fall skulle koppla videon till en originell, kreativ eller modern person. 
  
De flesta respondenter tycke att Blackberrys reklamfilm var tråkig, oinspirerande och saknade 
budskap. Inte heller kunde de specificera vilka känslor som eventuellt uppkommit när de sett 
reklamfilmen. På frågan om vad reklamfilmen fick respondenterna att tänka på fördes 
diskussioner om att reklamfilmens fokus på vardagsliv tråkade ut dem. På den sista frågan om 
en viss personlighet kunde kopplas till Blackberrys reklamfilm svarade några att de inte tyckte 
att den förmedlade någon speciell personlighet, medan andra sade en modern eller tråkig 
person. 
 

4.8 Skaparen 

Majoriteten av deltagarna i de tre fokusgrupperna tyckte om Legos reklamfilm som använder 
sig av arketyper. När det gäller Play-Dohs reklamfilm som inte använder sig av arketyper 
varierade åsikterna mer. Nedan följer två utvalda kommentarer från gruppdiskussionerna: 
  

”Åh vilken härlig Lego-reklam! Givetvis förstår jag att tanken bakom den är att 
sälja in varumärket, men jag upplever ändå någon slags originalitet när jag ser på 
filmavsnittet… att den känns genuin. Jag tänker på min son, att jag vill hem och 
leka med honom som min egen pappa gjorde med mig när jag var liten. Bort från 
all teknologi, att få använda sin fantasi och lekfullhet vid lekandet med sina barn.” 
(Marco, 52, Fokusgrupp B) 

  
”Play-Dohs reklamfilm ger mig huvudvärk. Skrikig, jobbig och intetsägande! 
Barn kanske skulle tycka om den, men jag vill bara stänga av den direkt. Sådana 
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här reklamfilmer har man sett allt för många gånger förr...” (Alessia, 26, 
Fokusgrupp A) 

  
Deltagarna ansåg att Legos reklamfilm förmedlade känslor om värme, gemenskap och kärlek 
till familjen. De påpekade att reklamfilmen var genomtänkt, kreativ, fantasifull och originell. 
Några av deltagarna i fokusgrupp B diskuterade även med varandra om deras barndom, egna 
barn och barndomsminnen. Beträffande den avslutande frågan om respondenterna kunde 
identifiera någon slags personlighet som passade ihop med reklamfilmen, var svaren relativt 
lika varandra i samtliga fokusgruppsdiskussioner. De kopplade då Legos reklamfilm till en 
varm, genuin eller fantasifull person. 
  
Gällande Play-Dohs reklamfilm var det ingen av respondenterna som ansåg att den väckte 
några specifika känslor. En del deltagare påpekade även att Play-Dohs reklamfilm fick dem 
att tänka på hur dåliga och oinspirerande många reklamer för leksaker många gånger är. På 
frågan om de kunde koppla Play-Dohs reklamfilm till en personlighet kom handlade de mest 
frekventa svaren om en påträngande, irriterande, eller barnslig personlighet. 
 

4.9 Magikern 

Respondenterna var på ett generellt plan positivt inställda till både FedExs reklamfilm som 
använder sig av arketyper och till UPSs reklamfilm som inte har ett arketypiskt perspektiv. 
Mest entusiastiska gällande FedExs reklamfilm var deltagarna fokusgrupp B och C. Här följer 
två kommenterar som representerar hur tankegångarna generellt gick i gruppdiskussionerna: 
  

”Jag gillar verkligen denna (läs: FedEx:s) reklamfilm. Det är en sådan reklamfilm 
som jag frivilligt skulle vilja kolla på igen på till exempel YouTube. Den känns 
mysig, nästan förtrollande och lite magisk. Jag gillar att den är gjord ungefär som 
en saga, det känns lite som att man kliver in i en sagovärld.” (Anouska, 54, 
fokusgrupp B) 

  
”UPSs reklamfilm var snyggt gjord, kanske lite stressig emellanåt men överlag 
attraktiv att kolla på. Jag blev nog lite ressugen av att kolla på den, gillar 
resetemat, får nästan lust att se den igen. Jag hade kopplat den till någon 
äventyrlig person. ” (Yuliana, 26, fokusgrupp C) 

  
Reklamfilmen fick majoriteten av deltagarna att tänka på förtrollande sagor och berättelser. 
Den fick många positiva kommentarer och de flesta tyckte att den var förtrollande, gullig och 
mysig. Någon deltagare påpekade även att sagotemat kan vara ett vinnande koncept i 
annonseringsvärlden. I fokusgrupp B uttrycktes det också att FedExs reklamfilm var en av 
favoriterna som visats och att reklamfilmen fick dem att tänka på Disney-filmer. Om de skulle 
koppla reklamfilmen till en viss personlighet blev det sammanfattningsvis en fantasifull, 
magisk eller kreativ person. 
  
Samtliga deltagare var generellt positivt inställda till UPS:s reklamfilm. Några respondenter i 
fokusgrupp A och C påpekade att reklamfilmen förmedlade glädjekänslor. Det talades även 
om hur visuellt snygg den var, men även att de tyckte om musiken och resetemat. 
Övergripande för de tre fokusgrupperna kopplade respondenterna ihop UPS:s reklamfilm med 
en person som karaktäriseras som glad, vänlig, nyfiken och energisk. 
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4.10 Härskaren 

Generellt varierade responsen av både Marriots reklamfilm som använder arketyper och Ritz-
Carltons reklamfilm som inte gör det, av samtliga deltagare i gruppdiskussionerna. Här nedan 
följer några kommenterar som uppkom i gruppdiskussionerna: 
  

”Jag förstår inte riktigt det Ritz-Carlton vill förmedla. Det ser ut som att de vill 
sälja en lyxig och extravagant livsstil, snarare än en produkt eller tjänst. De menar 
på att om man bokar hotell med dem, är ingenting omöjligt. Reklamfilmen får mig 
däremot inte att känna något särskilt. Jag gillade när dem sa: ”Let us paint the sky 
with your favorite colors” och ”Let us turn tonight, into 25 years ago, tonight.” 
(Caroline, 29, fokusgrupp C) 

  
”Marriots reklam är väldigt snyggt gjort men den får mig inte att känna något 
speciellt. Jag har bokat Marriotts hotell tidigare för mina privata resor med 
familjen och jag känner starkt till deras varumärke, men denna reklamfilm 
förmedlar ingenting av den känslan. Synd, kan man tycka.” (Marco, 42, 
fokusgrupp B) 

  
När Ritz-Carltons reklamfilm diskuterades, uttryckte de flesta respondenter att de inte 
upplevde några specifika känslor och att reklamfilmen var opersonlig och ganska tråkig. En 
del deltagare menade dock på att reklamfilmen fick dem att tänka på resor och världsklassig 
service. Gällande den avslutande frågan tyckte majoriteten av respondenterna att det var svårt 
att koppla någon slags personlighet till Ritz-Carltons reklamfilm men några av de få 
personlighetsdragen som nämndes var en erfaren eller perfektionistisk person. 
  
Likaså när Marriotts reklamfilm diskuterades uttalade sig de flesta av gruppdiskussionernas 
deltagare om avsaknaden av känslor. Även denna reklamfilm uppfattades som opersonlig och 
oinspirerande. Några få deltagare yttrade sig dock om att reklamfilmen väckte glädjekänslor. 
Några av de mest frekventa tankarna som nämndes av respondenterna innefattade resor, 
upplevelser och bekvämlighet. Gällande reklamfilmens personlighet hade deltagarna svårt att 
utläsa några särskilda personlighetsdrag. De fåtal svar som uppkom från några av 
respondenterna handlade om en upplevelsesökande eller framåtsträvande person.  
 

4.11 Den vise 

Generellt sett var respondenterna likgiltigt inställda till både Googles reklamfilm som 
använder arketyper eller Samsungs reklamfilm som inte gör det. Här följer några av de 
kommentarer som kan exemplifiera hur tankegångarna gick i de samtliga 
gruppdiskussionerna: 
  

”Googles reklamfilm var helt okej. Det kändes som en simpel och ganska 
förnuftig reklam, men kan inte säga att den ger upphov till speciellt starka känslor 
för min del. Visst är all den information som idag är tillgänglig på nätet häftig, 
men det är liksom inte något nytt.” (Shane, 29, fokusgrupp C) 

  
”Samsungs reklamfilm var snyggt gjord men också ganska vanlig. Mest av allt 
tänkte jag väl på att det var trevliga miljöer och schysst musik. Tyvärr var den 
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ändå lite som en reklam man sett allt för många gånger redan.” (Kamila, 25, 
fokusgrupp B) 

Gällande de känslor som Googles reklam förmedlade, liknade kommentarerna i samtliga 
fokusgrupper varandra, då de flesta menade på att den inte väckte några starka eller tydliga 
känslor. Generellt tyckte respondenterna att reklamfilmen var enkel och trevlig samt att den 
fick dem att tänka på teknologi och utvecklingen av denna. Den personlighet som 
fokusgrupperna diskuterade sig fram till, var övervägande en person som ansågs som kunnig, 
modern eller snabb. 
  
Beträffande de diskussioner som fördes kring frågan om känslomässiga kopplingar till 
Samsungs reklamfilm gick kommentarerna generellt i samma anda som Googles. 
Respondenterna menade sammanfattningsvis på att Samsungs reklamfilm var snyggt gjord 
och musiken fick positiva kommentarer. Några deltagare uttryckte även att reklamfilmen fick 
dem att tänka på resor, kreativitet och vardagsnöjen. Gällande frågan om respondenterna 
kunde göra någon koppling mellan reklamfilmen och någon viss personlighet, så kom några 
fram till att det kunde röra sig om en ung eller kreativ person. 
 

4.12 Gyckelmakaren 

Pepsis reklamfilm som använder sig av arketyper, fick generellt sett fler positiva kommentarer 
än Schweppes reklamfilm som inte använder ett arketypiskt perspektiv. Diskussionerna var 
mer långdragna om Pepsis reklamfilm, medan de som handlade om Schweppes, stannade av 
relativt fort. Här följer två citat som uppkommit efter visandet av reklamfilmerna: 
  

”Pepsis reklam var grymt rolig! Jag skrattade innerligt och ville se den igen på en 
gång. Humor är nog den faktor som gör att jag mest fastnar för en reklamfilm 
faktiskt. Det var verkligen ett reklamklipp i min smak!” (Omar, 30, fokusgrupp B) 

  
”Den här reklamfilmen (läs: Schweppes) påminde mig om fräschhet. Jag gillade 
grafiken och kan tänka mig att jag skulle kunna bli lockad av att springa ned på 
gatan och köpa en Schweppes-dryck om jag var riktigt törstig medan jag såg på 
den. Även om den var ganska vanlig så tyckte jag att den var snygg och inte 
påträngande alls. Jag gillade den.” (Pierre, 47, fokusgrupp C) 

  
Gällande Pepsis reklamfilm tyckte den övervägande delen av respondenterna att den 
uppfattades som underhållande och minnesvärd. Känslor som uppfattades av fokusgruppernas 
deltagare handlade generellt om glädje, humor och förtjusning. Några av respondenterna 
påpekade att humoristiska reklamfilmer såsom Pepsis, ofta upplevs som mer välkomnande än 
påträngande. Vid diskussionerna i samtliga fokusgrupper handlade de mest frekventa 
personlighetsdragen om en humoristisk, skämtsam, underhållande och energisk person.  
  
När det gäller diskussionerna som hölls angående Schweppes reklamfilm menade 
respondenterna generellt att den inte förmedlade några specifika känslor. Däremot tyckte 
många att den var välgjord och snygg utformad. De tankar som väcktes handlade mest om 
fräschhet och om att släcka törst. När de skulle koppla Schweppes reklamfilm till en viss 
personlighet, var det inte många som hade något svar. En del kopplade den dock till en ung 
eller färgstark person. 
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4.13 Sammanfattning av gruppdiskussionernas resultat 

Generellt föredrog respondenterna i samtliga fokusgrupper de reklamfilmer som hade ett 
arketypiskt perspektiv. Undantagsvis hände det dock att deltagarna tyckte mer om de 
reklamfilmer som inte använde sig av arketyper, men även i dessa fall framkom oftast 
tydligare känslor, tankar och personligheter för reklamfilmerna med arketyper än utan. Några 
få gånger visade det sig att reklamfilmer med arketypiskt perspektiv inte väckte någon typ av 
känslor bland deltagarna. Detta hände bland annat med Ritz-Carltons reklamfilm som 
representerade arketypen härskaren och Googles reklamfilm vilken använder arketypen den 
vise. De reklamfilmer med arketypiskt innehåll som visat sig mest effektfulla, alltså de som 
förmedlat starkast och tydligast känslor, men även tankar och personlighetsdrag kopplade till 
arketypernas attribut enligt den teoretiska referensramen, har varit: Nikes med hjälten, Volvos 
med vårdaren, Rang Rovers med utforskaren, Häagen-Dazs med älskaren, Apples med 
rebellen, Lego med skaparen, FedEx med magikern och Pepsis med gyckelmakaren. De som 
visat sig vara minst effektfulla i studien då de antingen inte väckt starka känslomässiga 
reaktioner eller att deras attribut inte förmedlats speciellt tydligt med tanke på 
respondenternas svar, har varit: Google med den vise, Coca-Cola med den oskyldige, Ritz-
Carlton med härskaren och IKEA med medelmannen. Utöver den känslomässiga aspekten av 
reklamfilmerna, framkom även andra faktorer som visat sig påverka respondenternas 
preferenser och åsikter. Detta kunde handla om visuellt attraktiva scener, auditivt innehåll 
och personliga referensramar. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten som framkommit och sammankopplas med 
den teoretiska referensram som legat till grund för denna uppsats. Detta för att besvara de för 
studien uppställda frågeställningarna. 
 
Vi har med denna studie ämnat svara på frågeställningen om huruvida varumärken som 
använder sig av specifika arketyper väcker starkare och tydligare känslor i jämförelse med 
varumärken som inte gör det. Detta har gjorts genom att visa reklamfilmer med arketypiskt 
och icke-arketypiskt innehåll för tre fokusgrupper. Respondenterna blev tillfrågade vilka 
tankar och känslor som respektive reklamfilm väckt hos dem. Reklamfilmerna som hade 
arketypiskt innehåll förmedlade inte bara starkare känslor, utan även mer intensiva 
diskussioner, mer engagemang och tydligare tankar kopplade till varumärkenas 
personlighetsdrag, än de reklamfilmer som inte använde det arketypiska perspektivet. Detta 
har därmed visat på den djupa kopplingen mellan människans inre och arketyper som bland 
andra Tsai (2006) tar upp. Även Pearsons (2014) och Jungs (1917, 1926, 1943 refererad i 
Yiassemides 2014, s. 6) teorier om arketypernas universella betydelse har även till viss del 
bekräftas av våra empiriska data då fokusgruppernas respondenter vars nationalitet, ålder och 
kön skiljde sig åt, överlag var mer känslomässigt påverkade av de reklamfilmer som använder 
sig av arketyper än de som inte gör det.  
 
Varumärkena i en del av de reklamfilmer som använde det arketypiska perspektivet visade 
inte upp sina konkreta produkter särskilt tydligt, jämfört med de reklamfilmer som inte hade 
arketypiskt innehåll. Trots detta skapade de arketypiska scenerna starka känslor bland 
respondenterna. Detta gällde exempelvis för IKEAs reklamfilm som representerade arketypen 
medelmannen. I denna reklamfilm hade man fokuserat på att berätta en historia om en 
gammal man som valde sin egen väg i livet och den enda produkt från IKEA som visades upp 
var en röd liten stol, men denna fungerade mer som en del av berättelsen om den gamla 
mannen än som ett försök att sälja själva produkten. Genom att använda det arketypiska 
perspektivet tillsammans med storytelling inom marknadsföring, blir det således möjligt att 
skapa känslomässiga reaktioner utan att ens visa upp den marknadsförda produkten eller 
nämna varumärkets namn. Detta var även något som Batey (2008, s. 46) tog upp när han gav 
Apple som exempel på ett varumärke som använde det arketypiska perspektivet för att på ett 
effektivt sätt kasta ett dåligt ljus över en konkurrent, utan att ens nämna dennes namn. 
 
Det var inte bara IKEAs reklamfilm som respondenterna ansåg berätta en historia, utan 
samma sak gällde även för FedEx som använde sig av arketypen magikern, Range Rover som 
applicerade arketypen utforskaren och Nike med arketypen hjälten. Enligt Crystal och 
Herskovitz (2010) kan storytelling verka så kraftfullt att det kan bidra till att skydda ett 
varumärke genom krissituationer, eftersom ett varumärkes berättelse kan leda till ett 
långvarigt förtroende hos kunderna. Detta håller även Pulizzi (2012) med om som menar på 
att storytelling både är nyckeln för att attrahera nya kunder och för att behålla de värdefulla 
redan existerande kunderna. IKEA, FedEx, Range Rover och Nike är också idag starka och 
välkända varumärken som har behållit sin hållbarhet och relevans på marknaden under en 
lång tid. Weiss (2013) menar vidare på att storytelling blir som mest effektfullt när berättandet 
av historier inom marknadsföring sker med passion, entusiasm och inlevelse på sätt som är 
kreativt, dramatiskt och äkta. Det var också flera respondenter som uttryckligen påpekade att 
historien som berättades i IKEAs reklamfilm kändes trovärdig och äkta. Respondenterna 
påtalade även gällande Range Rovers reklamfilm att historien fångade deras uppmärksamhet, 
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något som tyder på att den berättades av varumärket i fråga med bland annat inlevelse och 
passion.  
Crystal och Herskovitz (2010) menar också på att storytelling kan skapa mycket starka 
emotionella kopplingar till varumärken. Att området emotionell marknadsföring har stor 
betydelse är något som de flesta forskare inom området är överens om, då känslomässiga 
reaktioner anses ha en mycket stark inverkan på individers preferenser och generella 
köpbeslut (Desai & Waller 2011, Rytel 2010, Consoli 2010). Enligt etablerade teorier är 
således ett varumärkes förmåga att förmedla starka känslor, en av de mest viktiga aspekterna i 
företags marknadsföringsarbete och varumärkesuppbyggnad. Känslomässiga kopplingar till 
varumärken och företag är något som också Desai och Waller (2011) menar på bland annat 
kan minska eller helt eliminera konkurrens i fråga av pris. Varumärken som använder sig av 
det arketypiska perspektivet i sitt marknadsföringsarbete på ett sätt att starka känslor uppstår 
hos konsumenten, kan därmed vinna konkurrensfördelar på dagens mättade marknad.  
 
Av gruppdiskussionernas resultat att döma, såg vi också att den emotionella påverkan var 
tydlig för de flesta reklamfilmer som hade ett arketypiskt innehåll. Något som således stämde 
överens med Consoli (2010) som menade på att emotionell marknadsföring kan hjälpa 
varumärken att nå ut till kunder på en djupare nivå. Exempelvis fick Pepsis reklamfilm som 
använde sig av arketypen gyckelmakaren mycket positiva reaktioner och väckte tydliga 
känslor. Respondenterna tyckte bland annat att reklamfilmen förmedlade humor och var 
underhållande, attribut som väl överensstämde med Dr. Pearsons (2014) teorier om 
gyckelmakarens attribut. Att individer gärna relaterar till varumärken som förmedlar positiva 
personligheter är också något som Lloyd och Woodside (2013) tar upp. Glädje är även enligt 
Chitturi, Mahajan och Raghunathan (2008) en av de mest effektfulla känslorna inom 
emotionell marknadsföring. Vidare blir det här också intressant att koppla till Bateys (2008, s. 
39) teorier om att arketypen gyckelmakaren kan hjälpa till att differentiera ett varumärke på 
en konkurrensbetonad marknad där det råder få eller inga funktionella skillnader mellan 
konkurrerande varumärken. Pepsi är ett varumärke som definitivt befinner sig på en sådan 
marknad då det råder hård konkurrens inom dryckesbranschen. I resultatet från 
fokusgrupperna framkom det också att Pepsis reklamfilm var en av de mest uppskattade.  
 
Även Nikes reklamfilm som använde arketypen hjälten påverkade starkt respondenterna 
emotionellt samtidigt som reaktionerna bekräftade Pearsons (2014) teorier om denna arketyp. 
Hjältebilden förmedlade tankar och känslor om målmedvetenhet, beslutsamhet och förmåga 
att övervinna hinder. I diskussionerna som fördes kring personlighetskoppling till Nikes 
reklamfilm så varierade svaren men verkade generellt falla inom ramen för en målmedveten 
och orädd person. Av detta kan utläsas att arketypen hjälten verkar fungera väl i Nikes 
marknadsföring då hjältebilden korrekt förmedlats. Hjältebilden är även en mycket symbolisk 
bild som har en lång historia inom bland annat mytologi och religion (Leeming 1998, s. 6). 
Att symboliskt innehåll kan verka kraftfullt inom marknadsföring är även något som Rytel 
(2010) påpekar, då detta kan frambringa starka emotionella reaktioner. Även Consoli (2010) 
menar på att symboliska meningar som varumärken förmedlar kan påverka kunders inköp och 
handlingar. Den arketypiska ansatsen inom emotionell marknadsföring kan således vara 
gynnsam då detta perspektiv kan erbjuda detta symboliska innehåll på ett effektfullt sätt. 
 
Det arketypiska perspektivet innehållandes dessa symboliska bilder kan också förmänskliga 
varumärken genom att göra det möjligt för individer att koppla dem till olika personligheter. 
Det märkte vi också under gruppdiskussionerna då ett flertal av respondenterna nämnde 
tydliga personligheter som de identifierade reklamfilmerna med. Detta gällde då också 
speciellt för de reklamfilmer som hade arketypiskt innehåll. Reklamfilmen för Häagen Dazs 
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som använde sig av arketypen älskaren, var en av de reklamfilmer där personligheten mest 
förmedlades och som också stämde överens med Dr. Pearsons teorier om denna arketyp. De 
flesta deltagare påpekade att de kopplade Häagen Dazs reklamfilm med en romantisk och 
lekfull person, alltså det som arketypen också representerar enligt etablerade teorier. Detta 
kan kopplas till hur arketypiskt innehåll även har med våra identiteter att göra. Säger 
arketyper något om våra egna identiteter eller kanske önskade identiteter? Om vi tar Nike som 
exempel är det säkert många av deras kunder som ser upp till den hjältebilden företaget 
förmedlar och identifierar sig själva med denna. När kunder föredrar, köper och använder 
Nikes produkter kan det därmed ha att göra med att varumärket förmedlar en bland kunderna 
önskad identitet. Vi menar således på att arketypers emotionella påverkan starkt kan kopplas 
samman med Landons (1974) teorier om att konsumenter tenderar att matcha produktbilden 
med sin egna ideala självbild. 
 
Vidare har vi även sett likheter mellan vår egen studie och Kennys (1956) teorier om att det 
finns en extrem känslighet till socialt önskvärda adjektiv. Vid visandet av Volvos reklamfilm 
väckte den starka känslomässiga reaktioner bland respondenterna i gruppdiskussionerna. 
Volvos reklamfilm som använde sig av arketypen vårdaren förmedlade denna muntlig, 
visuellt och skriftligt genom att hela tiden anspela på säkerhet. Adjektiven säkerhet och 
trygghet upprepades sedan av majoriteten av respondenterna, samtidigt som det till och med 
var dem som menade på att detta hade varit avgörande för dem själva vid ett eventuellt 
köpbeslut. Vidare tog Tucker (1957, s. 139) upp att konsumenters personligheter kan 
definieras genom de produkter de använder eller vill använda. På grund av arketypers 
förmåga att förmedla personligheter som också visat sig i denna studie, kan det arketypiska 
perspektivet inom marknadsföring därmed verka mycket kraftfullt och påverka konsumenters 
köpbeslut i önskad riktning. 
 
Vidare menade Day och Edwards (2005, s. 77) på att det är viktigt att anställda på samtliga 
nivåer i ett företag har en tydlig uppfattning om vad varumärket representerar. För att uppnå 
denna tydliga uppfattning, skulle arketyper kunna användas för att identifiera och hjälpa till 
att förmedla varumärkets personlighet. Ett förmänskligat varumärke blir tydligare för 
organisationens anställda att såväl relatera till som att förstå sig på. 
 
Vi menar på att det arketypiska perspektivet skiljer sig från många andra perspektiv inom 
emotionell marknadsföring, bland annat eftersom ett flertal studier talar om hur viktigt det är 
med emotionell påverkan men beskriver inte tydligt hur denna påverkan kan uppnås. 
Exempelvis uttryckte Intriligator, Parkinson och Peatfield (2012) att om ett varumärke lyckas 
väcka starka känslor kan det leda till att det särskiljer sig från konkurrenter, men författarna 
beskrev inte hur denna emotionella påverkan kunde göras i praktiken. Däremot existerar det 
givetvis en del teorier om hur dessa starka känslor mellan konsumenter och varumärken kan 
uppnås. Bland andra Robinette (2001) påpekade att det finns tre nödvändiga faktorer som bör 
implementeras för att emotionella reaktioner ska uppstå bland kunder. Dessa faktorer var att 
visa kunderna att man som företag bryr sig om dem, att behandla kunderna med värdighet 
samt visa att man som företag litar på sina kunder. Detta skiljer sig ganska mycket från det 
arketypiska perspektivet som inte tar upp dessa faktorer utan istället menar på att den 
emotionella påverkan skapas genom att kommunicera till människans inre på en omedveten 
nivå. Vi menar därmed på att det arketypiska perspektivet stimulerar människans sinnen på en 
djupare nivå än vad många andra perspektiv inom emotionell marknadsföring gör. Dock kan 
flera perspektiv med fördel kombineras. Robinettes (2001) teorier utesluter exempelvis inte 
det arketypiska perspektivet. 
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Vidare menade Rytel (2010) på att företag genom symboliskt innehåll i sin marknadsföring 
kan väcka starka emotionella reaktioner hos människor. Just detta symboliska innehåll 
stämmer dock väl överens med det arketypiska perspektivet, där bland andra McCully (1971, 
s. 51) uttrycker att arketyper är just symboliska bilder som i det mänskliga minnet som ett 
resultat av upprepade erfarenheter och intryck. Detta visar på att det arketypiska perspektivet 
inte helt och hållet skiljer sig från vissa andra teorier inom emotionell marknadsföring, men 
samtidigt har vi inte funnit några teorier som är så tydliga som det arketypiska perspektivet. 
Visserligen menade då Rytel (2010) på att symboliska bilder är effektfulla, men han tog inte 
upp vad bilderna kunder representera och vilka budskap dem stod för.  
 
Vår studie har också visat på att vissa arketyper är mer effektfulla än andra inom 
marknadsföring, vilket även var vår andra frågeställning. De arketyperna som visade sig mest 
effektfulla i vår studie var de som förmedlade humor, glädje, kärlek och omtanke, men även 
som anspelar på magi, hjältemod, kreativitet och innovation. Bland dessa arketyper finner vi 
hjälten, vårdaren, skaparen, utforskaren, älskaren, rebellen, magikern och gyckelmakaren. 
Varför just dessa arketyper visat sig mest effektfulla är eftersom de under genomförandet av 
fokusgrupperna förmedlat starkast och tydligast känslor, men även tankar och 
personlighetsdrag kopplade till arketypernas attribut enligt den teoretiska referensramen. Den 
vise, den oskyldige, härskaren och medelmannen var de arketyper som visat sig vara minst 
effektfulla i studien, då de antingen inte väckt starka känslomässiga reaktioner eller att deras 
attribut inte förmedlats speciellt tydligt med tanke på respondenternas svar. Exempelvis när 
det gäller IKEAs reklamfilm kom personlighetsdrag upp såsom orädd, äventyrlig och 
rebellisk. Attribut som enligt Pearson (2014) egentligen hör till arketyperna utforskaren och 
rebellen. Dock fick reklamfilmen överlag positiva reaktioner och respondenterna ansåg sig 
känslomässigt påverkade, men det var nästan inga respondenter som kunde svara på vilka 
känslor som uppstod. Detta behöver inte betyda att IKEA har misslyckats med att förmedla 
arketypen utan det kanske hade blivit ett tydligare resultat om vi genomfört fler fokusgrupper. 
 
Resultatet från empiriska data har bidragit till att stärka Dr. Pearsons (2014) teorier om att ett 
arketypiskt perspektiv inom marknadsföringen av varumärken kan bidra till att stärka 
varumärken. Dock är detta en kvalitativ studie och därför begränsas den såsom andra 
kvalitativa studier av att resultaten inte kan generaliseras. 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka huruvida vissa arketyper kan betraktas som mer 
effektfulla än andra vid marknadsföring. Vi ämnade även ta reda på om varumärken som 
använder sig av arketyper förmedlar starkare och tydligare känslor än varumärken som inte 
gör det. Efter att ha sammanställt de empiriska resultaten från de sex fokusgrupperna, har vi 
kunnat härleda vår första slutsats vilken är att en del arketyper är mer effektfulla än andra 
inom marknadsföring, detta främst eftersom att vissa arketypers attribut uppfattas starkare och 
tydligare än andras. De arketyperna som visat sig mest effektfulla i vår studie var de som 
förmedlat humor, glädje, kärlek och omtanke, men även som anspelat på magi, hjältemod, 
kreativitet och innovation. Bland dessa arketyper finner vi hjälten, vårdaren, skaparen, 
utforskaren, älskaren, rebellen, magikern och gyckelmakaren. Vår andra slutsats är att 
varumärken som använder sig av arketyper i sin marknadsföring generellt förmedlar starkare 
och tydligare känslor än varumärken som inte gör det.  
 
Det talas ofta om att motivera kunder och att vårda relationer till dessa. Det talas om att väcka 
starka känslor och påverka kunder på en emotionell nivå. Det talas även om att förstå sig på 
sina kunder och att med sitt varumärke erbjuda dem ett värde och en större mening med att 
hänge sig åt dessa. Men hur kan denna motivation uppstå? Hur kan dessa känslor etableras? 
Hur kan denna förståelse, detta värde och djupare mening uppstå på ett genuint sätt? Vidare är 
differentiering, positionering, skapandet och bibehållandet av starka varumärken centrala 
områden inom marknadsföring. Ofta saknas det dock information om hur allt detta praktiskt 
kan etableras. Vi menar på att det arketypiska perspektivet är ett synsätt som kan hjälpa till att 
bemöta dessa viktiga frågor och även erbjuda en pragmatisk tillämpning. Det arketypiska 
perspektivet blir också särskilt intressant på konkurrensbetonade marknader då det råder 
förhållanden som gör det än viktigare att differentiera sig och positionera sig för att nå 
framgång och långsiktig hållbarhet.  
 
Att det är viktigt att väcka starka känslor kopplade till varumärken är något som de flesta 
marknadsförare är ense om, men att ett kreativt användande av arketyper i sin marknadsföring 
av varumärken är något som de flesta ännu inte är bekanta med. Det arketypiska perspektivet 
blir vidare mycket intressant att använda och också vidare studera, då detta grundar sig på 
elementär psykologi som undersöker det mänskliga sinnet och ämnar göra det undermedvetna 
mer förståeligt och mindre främmande. Detta är något som vi menar på blir mycket effektivt 
att tillämpa på företagsekonomiska studier och inom den kundinriktade 
marknadsföringsgrenen. Vi hoppas att vår studie kan vara ett led i utvecklingen att etablera ett 
nytt, kreativt synsätt inom företagsekonomin med denna arketypiska ansats och att fler 
marknadsförare och företagsledare får upp ögonen för denna effektfulla ansats. Om det 
stämmer att ett varumärke är ett företags viktigaste tillgång, bör man som företagare ta varje 
chans till att finna kreativa och effektiva sätt att vårda detta. Här kan det arketypiska 
perspektivet vara det nya perspektivet för att göra just detta. Vår studie kan även hjälpa till att 
vidareutveckla tankarna kring detta perspektiv samt erbjuda ny kunskap om en jämförelse 
mellan marknadsföring av varumärken med arketypiskt innehåll och marknadsföring av 
varumärken utan detta innehåll. Slutligen har vår studie bidragit till att stärka teorier inom 
ämnesområdet vilka talar för att ett arketypiskt arbetssätt kan hjälpa till att stärka varumärken, 
och kan således hjälpa till med att öka kunskapen kring hur ett arketypiskt arbetssätt inom 
marknadsföring kan stärka varumärken. 
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6.1 Kritik till studien 

Gällande urvalet av de reklamfilmer som visats för respondenterna, har det funnits en risk 
att våra egna referensramar omedvetet kan ha influerat de reklamfilmer som valts för 
studien. Dock har vi som tidigare nämnt i uppsatsens metodavsnitt gjort urvalet så 
genomtänkt som möjligt. Vidare hade studien kunnat stärkas med ett större antal reklamfilmer 
eftersom individers redan inneboende preferenser till särskilda varumärken kan ha vägt in och 
påverkat utfallet. Välkända varumärken såsom Coca-Cola och Apple är exempel på 
varumärken där preferenser möjligtvis har förelegat. Något som ytterligare bör tas i åtanke är 
att faktorer utöver personliga referensramar också visat sig spela in gällande deltagarnas 
åsikter om respektive reklamfilm, såsom visuellt attraktiva scener och auditivt innehåll.  
 
När det gäller fokusgruppernas deltagare är dem visserligen av olika åldrar, bakgrund och 
nationalitet, men samtidigt arbetar samtliga på samma fastighetsbyrå vilket ger dem en 
gemensam social nämnare. Respondenterna kan således antas ha likheter i livsstilsmönster 
och preferenser. Studien hade därmed gynnats av att använda fokusgrupper där deltagarna 
hämtats från både fler och mer neutrala platser såsom i en livsmedelsbutik eller universitet. 
Utöver detta hade även en ökning av det totala antalet deltagare i fokusgrupperna varit att 
föredra. 
 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 

Ytterligare forskning hade kunnat behövas som djupare undersöker hur arketyper är kopplade 
till våra identiteter och önskade identiteter. I fortsatta studier hade man även kunnat analysera 
antingen helt andra eller fler än Dr. Pearsons 12 arketyper. Vidare hade det varit intressant att 
utveckla tankegångarna kring till vilken grad det kan sägas råda en universell relevans kring 
arketyperna eller om det bör ges mer fokus till kulturella och sociala skillnader i responsen till 
dem: Ett tema som berörts ytterst lite vid tidigare studier kring den arketypiska ansatsen 
tillämpat på varumärkesuppbyggnad och marknadsföring. 
 
Vid fortsatta studier hade det även kunnat vara relevant att undersöka vad globala varumärken 
som använder sig utav det arketypiska perspektivet själva anser om detta, hur de i praktiken 
applicerar det och hur det påverkar organisationen inom respektive verksamhet. Slutligen 
hade fortsatta studier kunnat göras ur ett perspektiv som berör mindre företag än enbart de 
som befinner en global position. Det hade således varit intressant att vidare studera huruvida 
det arketypiska perspektivet fungerar lika väl för småföretags varumärken som de 
multinationella verksamheternas globala varumärken. 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 42

Referenser 

Aaker, D. (2010). Why Are Strong Brands Strong?. (Marketing News;44;10:10) Chicago: 
American Marketing Association.  

Alman, A., Caldwell, M. & Henry, P. (2010). Constructing audio-visual representations of 
consumer archetypes. (Qualitative Market Research: An International Journal;�13;1:84-96). 
Bingley: Emerald Group Publishing. 

Armstrong, G., Kotler, P. (2010). Principles of Marketing. 5. uppl., New Jersey: Pearson Educa-
tion. 

Batey, M. (2008). Brand Meaning. New York: Routledge. 
Carr, A. (2002). Jung, Archetypes and Mirroring in Organizational Change Management. 

(Journal of Organizational Change Management; 15;5:477-489). Bingley: Emerald Group 
Publishing. 

Chang, H.-M., Chen, W., Ivonin, L. & Rauterberg, M. (2013). Feeling Something without 
Knowing Why: Measuring Emotions toward Archetypal Content. (INTETAIN; LNICST 124: 
22–31). Gent: Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications 
Engineering. 

Chen, C. J. & Hartwell, M.P. (2012). Archetypes in Branding: A Toolkit for Creatives and 
Strategies. Cinncinati: How Books. 

Chitturi, R., Mahajan, V. & Raghunathan, R. (2008). Delight by Design: The Role of 
Hedonic Versus Utilitarian Benefits. (Journal of Marketing; 72;3:48-63). Chicago: American 

Marketing Association. 
Clark, A. K. (2004). Brandscendence: Three Essential Elements of Enduring Brands. Chicago: 

Dearborn Trade. 
Connan, M. & Sarantoulias, C. (2013). Applying archetypical frameworks to brand identity and 

packaging research. (International Journal of Marketing Semiotics; 1:126-131). Kassel: Uni-
versity of Kassel. 

Consoli, D. (2010). A New Concept of Marketing: The Emotional Marketing. (BRAND : Broad 
Research in Accounting, Negotiation, and Distribution; 1;1:52-59). Bacau: EduSoft. 

Crystal, M. & Herskovitz, S. (2010). The essential brand persona: storytelling and branding. 
(Journal of Business Strategy; 31;3:21-28). Bingley: Emerald Group Publishing. 

Davidsson, B. & Patel, R. (2003). Forskningsmetodikens grunder. 3. uppl., Lund: 
Studentlitteratur. 

Day, D. & Edwards, H. (2005). Creating Passion Brands: Getting to the Heart of Branding. 
London: Kogan Page. 

Desai, D. R. & Waller, S. (2011). Brands, Competition, and the Law. (Brigham Young Universi-
ty Law Review; 2010;5:1425-1499). Provo: Brigham Young University. 

Djakeli, K. (2013). Archetypes of Jung as an Effective Tool of the Adoption Concept in the 
Political PR and Marketing Explaining Ongoing Rivalry between Candidates to Presidency. 
(IBSU Journal in Humanities; 2;2:25-31). Tbilisi: International Black Sea University. 

Dobson, P.J. (2002). Critical realism and information systems research: why bother with philos-
ophy?. (Information Research; 7;2). Sheffield: Universtiy of Sheffield. 

Eriksson, L.T. & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda forska och rapportera. 9. uppl., 
Malmö: Liber AB. 

Faber, M.A., & Mayer, J.D. (2009). Resonance of Archetypes in Media: There’s some account-
ing for taste. (Journal of Research in Personality; 43;3:307-322). Amsterdam: Elsevier. 

Fiske, T. S., Kervyn, N. & Malone, C. (2012). Brands as Intentional Agents Framework: How 
Perceived Intentions and Ability Can Map Brand Perception. (Journal of Consumer 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 43

Psychology; 22;2:166-176). Princeton: Pinceton University, Louvain: University of Louvain, 
Newtown Square: Relational Captial Group.  

Grutzner, F. (2011). Using Archetypes to Build Strong Brands. (QRCA; 10;1:18-24). St Paul: 
Qualitative Research Consultants Association.  

Hautala, T. & Routaama, V. (2008). Archetypes and Types, Masteruppsats. Vaasa: University of 
Vaasa. 

Intriligator, J., Parkinson, J. & Peatfield, N. (2012). Emotion-Based Learning is Biased by Brand 
Logos. (Applied Cognitive Psychology; 26;5:694-701). New Jersey: Wiley. 

Jasso, L. R. (2013). The Use of Archetypes in Advertising, Masteruppsats. Austin: University of 
Texas at Austin. 

Jones, R.A. (2003). Mixed Metaphors and Narrative Shifts: Archetypes. (Theory & Psychology; 
13;5:651-672). Thousand Oaks: Sage Publications. 

Jung, C. (1968). Analytical psychology: Its theory and practice. London: Routledge & Kegan 
Paul. 

Jung, C. (1968). The Archetypes and the Collective Unconcious. Princeton: Princeton University 
Press. 

Kenny, D. T. (1956). The Influence of Social Desirability on Discrepancy Measures Between 
Real and Ideal Self. (Journal of Consulting Psychology; 20;4:315-318). Washington: Ameri-
can Psychological Association. 

Kitzinger, J. (1995). Qualitative research: Introducing Focus Groups. (BMJ; 311:299-302). 
Glasgow: University of Glasgow. 

Krueger, A.R. (1994). Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. 3. uppl., 
Thousand Oaks: Sage Publications. 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Landon, E. L. (1974). Self Concept, Ideal Self Concept, and Consumer Purchase Intentions. 

(Journal of Consumer Research; 1;2:44-51). Chicago: University of Chicago Press. 
Lane, W.R., Whitehill-King, K. & Russell, J.T. (2008). Kleppner’s Advertising Procedure. 17. 

uppl., New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
Leeming, A. D. (1998). Mythology: The Voyage of the Hero. Oxford: Oxford University Press. 
Lewis, P., Saunders, M. & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. 5. 

uppl., Harlow: Pearson Education Limited. 

Lloyd, S. & Woodside, A.G. (2013). Animals, archetypes, and advertising (A3): The theory and 
the practice of customer brand symbolism. (Journal of Marketing Management; 29;1–2:5–25). 
London: Taylor & Francis. 

Lotenberg, L. D. (2012). Ingredients for Creative Alchemy: Characters and Stories Make 
Branding Easier (and Better!). (Social Marketing Quarterly; 18;2:167-172). Thousand Oaks: 
SAGE Publications. 

Mark, M. & Pearson, C. (2001). The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary Brands 
Through the Power of Archetypes. New York: McGraw Hill Professional.  

MBLM. (2013). From Indifferrence to Intimacy – A Comprehensive Examination of How to 
Create, Sustain and Measure Ultimate Brand Relationships. 
http://mblm.com/brandintimacy/downloads/MBLM_Brand_Intimacy_Study_L.pdf [2014-04-
10] 

McCully, R. (1971). Rorschach theory and symbolism, Jungian approach to clinical material. 
Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 

Mitroff, I. I. (1983). Archetypal Social Systems Analysis: On the Deeper Structure of Human 
Systems. (Academy of Management Review; 8;3:387-397). 

Nationalencyklopedin (2014). Arketyp. http://www.ne.se/arketyp/117805 [2014-04-10] 
Oosterhout, L. (2013). Word marks: a helpful tool to express your identity. Masteruppsats. 

Enschede: University of Twente. 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 44

Oxford dictionaries. (2014). Archetype. Storytelling. Collective unconcious. 
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/archetype [2014-04-20] 

Pearson, C. S. (2014). The Pearson Archetypal System. http://www.herowithin.com/ [2014-04-
08] 

Pulizzi, J. (2012). The Rise of Storytelling as the New Marketing. (Publishing Research Quarter-
ly; 28;1:116-123). New York: Springer Publishing. 

Roberts, C. (2010). Exploring Brand Personality through Archetypes. Masteruppsats. Johnson 
City: East Tennessee State University. 

Robinette, S. (2001). Get emotional. (Harvard Business Review; 79;5:24-25). Boston: Harvard 
Business Review. 

Rytel, T. (2010). Emotional Marketing Concept: The New Marketing Shift in the Postmodern 
Era. (Business: Theory and Practice; 11;1:30-38). Vilnius: Vilnius Gediminas Technical Uni-
versity. 

Schank, R. (1995). Tell Me a Story: Narrative and Intelligence (Rethinnking Theory). Evanston: 
Northwestern University Press. 

Sirgy, M. J. (1982). Self-Concept in Consumer Behaviour: A Critical Review. (Journal of Con-
sumer Research; 9;3:287-300). Chicago: University of Chicago Press. 

Teece, D. J. (2000). Managing Intellectual Capital : Organizational, Strategic, and Policy 
Dimensions. Oxford: Oxford University Press. 

Trost, J. (1997). Kvalitativa intervjuer. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur. 
Tsai, S.-P. (2006). Investigating Archetype-Icon Transformation in Brand Marketing. (Marketing 

Intelligence & Planning; 24;6:648-663). Taipei City: Shih Hsin University. 
Tucker, W. T. (1957). Foundations for a Theory of Consumer Behaviour. New York: Holt 

Rinehart and Winston. 
Twitchell, J. B. (2004). Branded Nation: The Marketing of Megachurch, College inc., and 

Museumworld. New York: Simon & Shuster. 
Vieth. M. N. (2012). The Hero Versus the Outlaw?. Masteruppsats. Enschede: University of 

Twente. 
Villate, V. M. (2012). Qualitative Research as a Hero’s Journey: Six Archetypes to Draw on. 

(The Qualitative Report; 17;76:1-9). Beaumont: Lamar University. 
Wallis, L. (2013). Is 25 the new cut-off point for adulthood?. BBC news, 23 september. 

http://www.bbc.com/news/magazine-24173194 [2014-04-10] 
Weiss, R. (2013). Gather ’round: the digital marketplace requires that you weave storytelling 

into your marketing plan. Here’s how to tell a doozy. (Marketing Health Services; 33;3:12-
13). Chicago: American Marketing Association. 

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper: om fokuserade fokusgrupper som undersökningsmetod. 2. 
uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Yiassemides, A. (2014). Time and Timelessness – Temporality in the Theory of Carl Jung. Hove: 
Routledge. 

Yohn, D. L. (2014). What Great Brands Do: The Seven Brand-Building Principles That Separate 
the Best from the Rest. New Jersey: Wiley.



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 45

Bilagor 
 
Bilaga 1: Video 

Url: http://www.youtube.com/watch?v=xffOCZYX6F8 

Bilaga 2: Video 

Url: https://www.youtube.com/watch?v=jhvAXT9R_3U 

Bilaga 3: Bild  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://ogg05.files.wordpress.com/2012/11/ad-ikea.jpg 
 

Bilaga 4: Bild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 46

Url: http://www.inspectorinsight.com/wp-content/uploads/2012/12/dirk-nowitzki-nike-2011-
nba-finals-all-dreams-are-crazy-until-they-come-true-ad-1.jpg 
 

Bilaga 5: Bild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2013/08/28/article-2403530-1B7BADBC000005DC-
388_640x790.jpg 
 
 

Bilaga 6: Bild  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 47

Url: http://1.bp.blogspot.com/_KYXmcfChca4/TEAEbCj-
d3I/AAAAAAAAJt0/umEZhwbw58s/s1600/LandRovertruman+Y%26R+China.jpg 
 
 

Bilaga 7: Bild  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://www.roverparts.com/CommonImages/Image/land-rover-print-ads-London.png 
 
 

Bilaga 8: Bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 48

Url: http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_191/1911855/file/haagen-dazs-ice-cream-
cookies-cream-small-88410.jpg 
 

Bilaga 9: Bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://www.inspectorinsight.com/wp-content/uploads/2012/11/harley-20davidson-
thumb.jpg 
 

Bilaga 10: Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Url: http://www.inspectorinsight.com/wp-content/uploads/2012/11/Harley-Davidson-Ad-
18.jpg 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 49

Bilaga 11: Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Url: http://cameronmoll.com/img/pics/lego2.jpg 

 

Bilaga 12: Bild 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Url: http://allisongooch.com/images/DisneyAd2.jpg 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 50

Bilaga 13: Video 

Url: https://www.youtube.com/watch?v=R706isyDrqI  
 

Bilaga 14: Bild 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_310/3106105/file/the-econimist-eiq2-
small-46687.jpg 
 

Bilaga 15: Bild 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 51

Url: http://core-econ.org/wp-content/uploads/2013/11/Econo-get-it.gif  
 

Bilaga 16: Bild  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Url: http://www.diginsights.com/skins/images/jester.jpg 
 

Bilaga 17: Video 
 
Url: https://www.youtube.com/watch?v=R9dqZ1X_KDA 
 

Bilaga 18: Reklamfilmerna som visats för fokusgrupperna 

 
Den oskyldige 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=l8-Mr1Vf2iw  
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=rOc16tTA0sw  
 
Medelmannen 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=BkezFrn3yOU 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=B94NASOECPI 
 
Hjälten 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=aPkyPdubqDs  
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=vnaZBRumpg4  
 
Vårdaren 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=dxyo2dOW6lA 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=7l7BhHybk3I 
 
Utforskaren 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=G0VNX7x9imM  
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=F--wCYYjLgg 
 
 



Titel: Kan användandet av arketyper stärka varumärken? Christin Walberg & Evelina Åsberg 

 52

Älskaren 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=f0sjxZmhDUo  
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=6QPCzLl3O7Y  
 
Rebellen 
Arketyp: http://www.youtube.com/watch?v=ODmfmUWqlSA  
Ingen specifik arketyp: http://www.youtube.com/watch?v=8cYO9B7dZ7c  
 
Skaparen 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=rwQqkX3qZak 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=0sZZazkyfpU 
 
Magikern 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=OIuL6seeQ-4 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=VCh6HnXHKRc  
 
Härskaren 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=qNg2sh5_KNQ#t=69 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=gcz5EbiWLlc 
 
Den vise 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=p0KQ6TcT5a4 
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=nvjw8qyJUks 
 
Gyckelmakaren 
Arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=40DykbPa4Lc  
Ingen specifik arketyp: https://www.youtube.com/watch?v=jArWkjfkpNQ 


