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Denna studie handlar om Celebrity Endorsements, det vill säga samarbeten där kändisar 

borgar för en produkt eller ett företag i syfte att utbyta värden och förhoppningsvis öka 

försäljningen. Tidigare forskning inom detta område är fokuserat på vad en kändis kan 

tillföra företaget. Denna uppsats undersöker fenomenet från andra hållet, det vill säga vad 

företaget gör för kändisen. Vi vill ta reda på om svenskarna, fotbollsspelaren Zlatan 

Ibrahimovic samt Robin Carlsson, även känd som popartisten Robyn, genom respektive 

celebrity endorsement-aktion gällande kampanjen “Made By Sweden” med Volvo, övertar 

värden från företaget.  För att applicera våra resultat på existerande teoretiska ramverk och 

därigenom kunna besvara våra frågeställningar har vi valt att förhålla oss till tidigare 

forskning om celebrity endorsement, teorier om hur budskap överförs exempelvis Meaning 

transfer model, samt marknadsteorier om varumärkesidentitet. Genom tre 

fokusgruppsintervjuer fick vi av respondenterna fram en image av de två utvalda 

kändisarna som låg till grund för vår analys. Genom att jämföra intervjupersonernas image 

med företagets profil kunde vi avgöra huruvida värden hade överförts från företaget till 

kändisen. Vår studie kom fram till att värden inte överförs från företag till kändis. Värdeord 

inkodade av företaget fanns inte representerade i den image som våra svarspersoner 

redovisade gällande de två olika kändisarna. Studien visar dock på att en kändis kan få helt 

nya värden genom en celebrity endorsement- kampanj. 
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This study regards Celebrity Endorsements, meaning collaborations where celebrities vouch 

for a product or a company in order to exchange values and hopefully increase sales. 

Previous research within this field is focused on what a celebrity can provide for the 

company. This essay examines the phenomena from the other direction, meaning what the 

company can provide to the celebrity. We want to find out if the swedes, football player 

Zlatan Ibrahimovic and Robin Carlsson, also known as the pop artist Robyn, through 

separate celebrity endorsement actions regarding the campaign “Made by Sweden” by 

Volvo, assumes values from the company. In order to apply our results on existing 

theoretical frameworks and thereby enabling ourselves to answer our questions, we have 

chosen to relate to previous research regarding celebrity endorsements, theories regarding 

how messages are transmitted, for instance the Meaning transfer model, as well as 

marketing theories regarding brand identity. Through three focus group interviews, we 

received an image of the two celebrities from the respondents, making the foundation for 

our analysis. Through comparing the image created by the respondents with the profile of 

the company, we could determine whether values had been transmitted from the company 

to the celebrity. Our study concluded that values are not transmitted from company to 

celebrity. Values encoded by the company were not represented in the image pictured by our 

respondents regarding the celebrities. The study does however show that a celebrity may 

gain new values through a celebrity endorsement action. 
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1.  Inledning 

Tidigare forskning visar att de studier som har gjorts inom celebrity endorsement nästan 

uteslutande har utgått från organisationens perspektiv och vilka effekter den har av att 

samarbeta med en kändis. I dagens medieklimat har personliga varumärken blivit en faktor att 

räkna med, hur man framställs och vad man som offentlig person stöder påverkar 

allmänhetens bild av kändisen. Därför väljer vi att undersöka vad en kändis kan få ut av en 

celebrity endorsement-aktion.  I samarbetet mellan kändis och företag är det inte bara ett 

utbyte av värderingar och aspekter i en riktning (kändis-företag) utan också åt andra hållet 

(företag-kändis). Detta utbyte av tjänster anser vi är relevant att belysa ur ett annat perspektiv, 

nämligen det ur kändisens. (Halonen-Knight och Hurmerinta, 2010) 

 

Med denna studie ser vi möjligheten att fylla en lucka i ett ännu relativt outforskat fält inom 

varumärken och celebrity endorsement. Genom att ändra perspektiv från företagets förtjänster 

till kändisens kan vi studera ett nytt fenomen. Med de sociala mediernas genomslagskraft och 

den generella individualiseringen i samhället har privata såväl som offentliga personers 

personliga varumärken blivit något att vårda och förhålla sig till.  

 

1.1 Definitioner  

 

1.1.1 Celebrity/kändis 

Ordet kändis har en väldigt bred betydelse, i dess bredaste bemärkelse kan man till och med 

säga att Usama Bin Ladin är en kändis, endast för att han är känd av många. Vi väljer därför 

att avgränsa begreppet kändis på följande sätt: “an individual who is well known to the public 

for their well known-ness and has an impact on public consciousness”, (Hunter, 2009. s. 22).  

Detta innebär att en kändis är en person som är känd av allmänheten, inte nödvändigtvis på 

grund av någon speciell talang eller färdighet utan endast känd för sin kändhet. Denna har i 

sin tur med denna berömmelse möjligheten att påverka allmänheten; exempelvis att sätta 

trender.  

 

1.1.2 Celebrity endorser 

Denna studie begränsar begreppet celebrity endorser till; “the celebrity endorser is defined as 

any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of a 

consumer good by appearing with it in an advertisement”(McCracken, 1989. s. 310). 
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2. Syfte och frågeställningar 

I detta kapitel motiveras varför denna undersökning är relevant samt vilka 

frågeställningar som kommer att användas för att nå fram till ett resultat.  

 

2.1 Syfte 

Vårt syfte med uppsatsen är att studera fenomenet celebrity endorsement ur en ny synvinkel. 

Fokus kommer att ligga på överföringen från företag till kändis utifrån publikens synvinkel. 

Den publik som kommer att studeras och intervjuas är förstaårsstudenter vid Jönköping 

University. Med hjälp av kvalitativa intervjuer i fokusgrupper ska vi undersöka imagen hos 

Zlatan Ibrahimovic och Robin Carlsson, känd som Robyn.  Syftet är att fastställa huruvida 

kändisarnas image har påverkats av deras celebrity endorsement- aktion i samarbetet med 

Volvo. Detta kommer att exemplifiera hur en celebrity endorsement ser ut ur kändisens 

synvinkel och ger även ett perspektiv på hur relationen ser ut i en varumärkesallians. Den 

forskning som bedrivs inom detta fält fokuserar främst på vad kändisen kan tillföra till 

företaget, vi ämnar undersöka fenomenet från andra hållet, alltså; vad kan/gör företaget för 

kändisen. Syftet är att kartlägga den image våra intervjupersoner har av Zlatan och Robyn, för 

att senare undersöka om denna image har påverkats av kändisarnas samarbete med Volvo. 

 

2.2 Frågeställningar 

Överförs ett företags värden till kändisen i processen celebrity endorsement? 

 Vilka olika värden identifierar intervjupersonerna i de olika kändisarnas image? 

 Finns varumärket Volvos värden/attribut representerade i intervjupersonernas image 

av de två valda kändisarna och kopplar intervjupersonerna dessa till samarbetet med 

Volvo?  
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3. Bakgrund 

Detta kapitel presenterar en genomgående beskrivning av tidigare forskning samt 

bakgrundsinformation om de valda analysobjekten. 

 

3.1 Tidigare forskning 

Celebrity endorsments har länge varit ett populärt sätt för företag samt organisationer att 

marknadsföra och få upp intresse för sin produkt/varumärke. Vad en Celebrity endorsement 

innebär är att kändisen “stöder, går i god för, godkänner, rekommenderar” företaget eller dess 

produkt. Mestadelen av forskningen beskriven ovan är gjord ur företagets perspektiv, alltså 

vad kändisen kan tillföra företagets varumärke/ produkt och om kändisen kan öka 

försäljningen (Halonen-Knight och Hurmerinta, 2010). Den tidigare forskningen som ligger 

till grund för denna uppsats har mer fokuserat på det omvända perspektivet. Spry, Pappu och 

Cornwell (2011) undersöker hur kändisens trovärdighet i relation till företaget/produkten 

påverkar konsumentens image av företaget. 

 

I sin undersökning använder sig Spry, Pappu och Cornwell av två övergripande teorier, den 

första The associative network memory model och den andra Brand signaling theory. Den 

första teorin innebär att människans minne är uppbyggt av miljontals små noder som kan bli 

sammankopplade och det är just detta man är ute efter i en celebrity endorsement. När 

hjärnan minns en kändis vill man skapa associationen/kopplingen från kändisen till företag. 

Genom att tänka på kändisen konnoterar man också företaget. Den andra teorin, Brand 

signaling theory, innebär att ett företag använder sig av sitt varumärke för att nå ut med sitt 

budskap/meddelande. Varumärket i sig innehåller alltså en inneboende mening. Teorin är 

uppdelad i två delar där den första består av vad varumärket egentligen är, vilka attribut och 

meningar den bär på medan den andra delen består av hur pålitligt varumärket är. Enklare 

förklarat, är varumärket och de budskap det förmedlar trovärdigt (Spry, Pappu & Cornwell, 

2011). Författarna vill i slutändan ta reda på hurdan påverkan en celebrity endorsement har 

på varumärkets mervärde och på dess trovärdighet. 

 

För att komma fram till sitt resultat genomfördes en enkätundersökning i ett shoppingcenter. 

Studien visade att kändisens trovärdighet har en indirekt påverkan på mervärdet av företagets 

varumärke och vidare argumenterade författarna för att kändisen ska ha en hög trovärdighet 

inom tre kategorier; attraktivitet, expertis samt trovärdighet som person för att möjliggöra ett 

framgångsrikt celebrity endorsement-samarbete. 
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Hugosson, Matthys & Phung (2014) undersöker i sin kandidatuppsats vad kändisen tillför 

företaget. Studien handlar om hur tilltalande celebrity endorsementen är gentemot 

konsumenten beroende på dennes ålder och kön. Författarna använder sig av två övergripande 

teorier, den första, Meaning transfer model och den andra, The source models. Den första 

beskriver hur den inneboende meningen i en kändis överförs till en produkt för att senare 

förmedlas till konsumenten. Produkten eller företagets varumärke får alltså ytterligare värden 

av kändisen. Den andra teorin, The source models, bygger på två tidigare modeller, Source 

atractivness model samt Source credability model. Vad dessa ämnar göra är att bryta ner och 

förklara varför och hur en kändis påverkar ett varumärke/produkt beroende på hur trovärdig 

och hur omtyckt denna är i just detta stödande. Genom en kvantitativ enkätundersökning och 

en kvalitativ gruppintervju kom forskarna fram till att yngre konsumenter lade större vikt vid 

hur attraktiv kändisen var än vad de äldre gjorde. Den äldre generationen visade sig lägga mer 

betydelse i hur trovärdig kändisen var (Hugosson, Matthys & Phung, 2014).  

 

Den forskning vi har presenterat ovan åskådliggör det dominerande forskningsfältet inom 

celebrity endorsement. Av den forskningen som har bedrivits är en minimal del fokuserad på 

vad företaget kan tillföra till kändisen. Forskningen är alltså snedvriden och allt för stor vikt 

har lagts vid att undersöka kändis-företag och allt för lite på vad ett företag kan tillföra till 

kändisen.  

 

Åsikten att forskningen är ojämnt fördelad delas även av Halonen-Knight och Hurmerinta 

(2010, s. 452) som i sin artikel skriver; Apart from this research only two studies (Seno and 

Lukas, 2007; White et al., 2009) have discussed the idea of meanings transferring from the 

brand to the celebrity and the impact of endorsement on celebrity equity. 

Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) utforskar i sin studie Who endorses whom? Meanings 

transfer in celebrity endorsement en del av forskningsfältet där tidigare forskning är 

bristfällig, nämligen den om hur kändisens varumärke påverkas av företag. De använder 

begreppet Brand alliance och syftar på det faktum att celebrity endorsement kan vara en 

allians mellan ett personligt varumärke och ett företags varumärke. I fortsättningen kommer 

vi benämna detta fenomen varumärkesallians. Denna allians illusteras genom att ställa den 

traditionella modellen av celebrity endorsement mot deras hypotes. Den traditionella 

modellen går ut på att företaget erbjuder kändisen finansiell kompensation mot att den för 

med sina associationer till företagets varumärke. Deras hypotes hävdar att det i en 

varumärkesallians utöver den finansiella kompensationen även överförs associationer från 

företagets varumärke till kändisen. Båda modellerna finns presenterade nedan. När en 

konsument tänker på ett företag tänker den automatiskt också på kändisen och länkar de bägge 

samman (Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010). 
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I sin artikel gör de en fallstudie på Jamie Olivers- samt en brittisk matvarukedja, Sainsbury’s, 

varumärken och driver tesen om att det faktiskt är två jämlika varumärken som ingår allians 

snarare än att företaget bara utbyter Olivers endorsement mot pengar. De undersöker hur 

denna allians påverkas av negativ publicitet och analyserar vem eller vilka som blir lidande. 

 

För att göra detta analyserades nyhetsartiklar som rapporterade om Sainsbury’s 

reklamkampanj 2004 där Jamie Oliver stödjer odlad lax. I reklamen hävdar han att fisken är 

hälsosam tack vare det kalla vatten fiskarna lever i på den laxodling han besöker. Kampanjen 

blev en nationell angelägenhet då det avslöjades att Jamie Oliver själv vägrade servera odlad 

lax på sina restauranger, något som fördömdes och resulterade i sex nyhetsartiklar som 

författarna har valt att göra innehållsanalyser på. Syftet var att undersöka vilket varumärke 

som drabbades av negativ publicitet i det drev som följde. Detta delades upp i en analys i tre 

steg av nyhetsartiklarna där de tittade på rubriker, tonalitet och värdeord. 

 

Sammanfattningsvis kom de fram till att värden och betydelser överfördes från företaget till 

kändisen. Trots att det var Sainsbury’s aktion som var ursprunget till den negativa publiciteten 

var det Oliver som råkade ut för de negativa konnotationerna. Detta bekräftade författarnas 

hypotes om att värden inte bara överförs från kändis till företag utan även i motsatt riktning 

men gav även upphov till ytterligare en modell. Den tredje modellen innebär att celebrity 

endorsement-kampanjen, iscensatt av företaget, vid negativ publicitet överförde värden till 

kändisen utöver de ursprungliga värden företaget associerades vid i inledningen av samarbetet 

(Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010).  

  

Författarna refererar även till en tidigare studie av White, Goddard och Wilbur (2009) som 

behandlar transaktionen från företag till kändis och dess inverkan på kändisens varumärke. 

Figur 3.2. Ny hypotetisk modell på celebrity 
endorsement (Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010. 

S.454). 

Figur 3.1. Traditionell syn på celebrity 

endorsement (Halonen-Knight & Hurmerinta, 

2010. S.454). 
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Den studien undersöker i vilken grad kändisar påverkas om det företag de samarbetar med får 

dålig publicitet samt vice versa, det vill säga hur företag påverkas av negativ publicitet riktad 

mot sin kändis. Undersökningen använder sig av Meaning transfer model men på ett nytt sätt. 

I denna teori överförs kändisens positiva attribut till produkten, men i denna undersökning 

forskar man även kring om de negativa attributen hos en kändis överförs. Artikeln tar även 

upp Transference of affect som i sin essens beskriver hur ens tidigare erfarenheter hjälper till 

att forma ens uppfattning om nya ting/individer, vilket i detta fall är en produkt. Författarna 

bildade en hypotes som lydde; negativa attribut borde kunna överföras från ett företag till en 

kändis om det motsatta är sant, att negativa attribut från kändisen kan överföras till företaget. 

För att falsifiera eller verifiera sin hypotes använde man sig av en enkätundersökning. 

Forskarna kom fram till att deras hypotes endast delvis stämde, om svarspersonerna får ta del 

av negativ information om kändisen, överförs detta även till företaget/produkten. Om 

svarspersonerna istället utsätts för negativ information om företaget/produkten överförs en 

minimal del av det till kändisen (White, Goddard & Wilbur, 2009). 

 

3.2 Volvo 

Volvo startade sin produktion år 1927. Företaget har producerat allt från lastbilar till 

personbilar. Ägandet av Volvo personvagnar AB har under åren förändrats, till en början var 

AB Volvo och Volvo personvagnar AB ett och samma företag men 1999 förvärvades 

personbilstillverkningen av Ford Motors (Volvo Cars, u.å.). Senaste ägarbyte från Ford Motors 

till det kinesiska bolaget Geely ägde rum 2010 (Pettersson & Jönsson, 2010, 2 Augusti). Volvo 

personvagnar AB har alltid lagt vikt vid att vara ett svenskt företag, som producerar bilar av 

högsta kvalitet för Sveriges vägar (Volvo Cars, u.å.). Eftersom ägandet av företaget är beläget 

utanför Sveriges gränser är det också viktigt för företaget att fortfarande profilera sig som 

svenskt. 

 

3.3 Zlatan 

Zlatan Ibrahimovic föddes år 1981 i Rosengård, Malmö. Efter att ha börjat sin aktiva 

fotbollskarriär i FBK Balkan tog han sig, via Malmö FF, till storklubbar runtom i Europa (Klint, 

2008, 12 Juni).  I dag spelar han till vardags i franska Paris Saint Germain och är även 

lagkapten för det svenska landslaget (Fotbollskanalen, u.å.)  Utöver hans insatser på 

fotbollsplanen har hans personlighet under åren debatterats. År 2007 blev han hemskickad 

från svenska  herrlandslaget efter att ha brutit mot deras regler gällande återsamling på 

hotellet. Han och två andra spelare var ute och firade på natten. Detta resulterade i att Zlatan 

började bojkotta landslaget, något som höll i sig under sex månaders tid (Svärdkrona, 2007, 

14 mars).  
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Hans attityd har under hela hans karriär diskuterats men klart är att han står för sina åsikter 

och alltid har gått sin egen väg. Med föräldrar från forna Jugoslavien och Bosnien har han haft 

en egen resa som sticker ut från den stereotypa svenske fotbollspelarens. I sin karriär utanför 

fotbollen har han även engagerat sig kommersiellt där hans självbiografi Jag är Zlatan är ett 

exempel på det (Gellerfelt, 2011, 10 November). Denna uppsats behandlar varumärket Zlatan, 

alltså inte hela hans person. När vi skriver Zlatan menar vi just hans varumärke.  

 

3.4 Robyn 

Robin Carlsson, också känd under sitt artistnamn Robyn, föddes 1979 i Stockholm. Hon fick 

sitt första genombrott som sångerska redan vid 16 års ålder med sitt debutalbum Robyn is 

here. Under 90-talet fortsatte hennes framgångssaga och i slutet av decenniet påbörjade hon 

sin internationella karriär med många turnéer i USA. 2005 valde Robyn att lämna sitt 

dåvarande skivbolag för att öppna upp sitt eget, Konichiwa Records. Efter att hon startat sitt 

nya framgångsrika skivbolag släppte hon ytterligare två album Robyn samt Body Talk som 

båda gjorde succé (Fahl, 2014, 26 april). Robyn är också en engagerad person, hon har vid 

flertalet gånger uttalat sig om ombyggnationen av Slussen i Stockholm samt varit med på det 

politiska partiet Feministiskt Initiativs stödalbum. Hon har även slagit ett slag för miljön då 

hon nyligen medverkade i Volvo personbilars reklamkampanj Made by Sweden där de 

presenterar en ny miljöbil (Ibid). Liksom Zlatan hanterar denna uppsats endast Robyns 

varumärke.  

 

3.5 Kampanjmotivering - Made by Sweden 

Per Carleö, marknadskommunikationschef för Volvo personvagnar AB i Sverige, berättar i en 

intervju för branschtidningen Resume om företagets motiv bakom kampanjen Made by 

Sweden. Företaget har fått mycket kritik för sitt fokus på det svenska värdet trots att Volvo 

personvagnar nyligen har sålts till ett kinesiskt företag. I intervjun hävdar dock Carleö att 

Volvo tidigare har varit amerikanskägt och att de nu, tillsammans med den nya ägaren, kommit 

överens om att omfamna det svenska med Volvo. Kampanjen Made by Sweden åsyftar just 

detta och gestaltas av kända svenska personer som representerar Sverige på ett globalt plan. 

Kampanjen har inget slutdatum, Carleö poängterar vikten av långsiktigt tänkande och 

utmaningen i att ständigt hitta nya sätt att förlänga berättelsen (Rågsjö Thorell, 2015, 13 

september). 

 

De två delarna av kampanjen studien ämnar undersöka är de där Zlatan och Robyn medverkar. 

Reklamerna är olika utformade och förmedlar olika budskap. Enligt Holger Pagelow, 

Marketing Communication Manager, har kändisarna som medverkar i kampanjen blivit 

speciellt utvalda, eftersom de rimmar väl med Volvos kärnvärden (säkerhet, kvalitet, miljö) 
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och också med budskapen de vill förmedla i sina olika reklamfilmer. (H. Pagelow, personlig 

kommunikation 8 december 2015) 

 

3.5.1 Kampanjobjekt 1: Zlatan 

Reklamfilmen med Zlatan Ibrahimovic som huvudperson är två minuter lång och enligt Volvo, 

en hyllning till Sverige (Darwall, B. 2014a). I filmen får man höra Zlatan diktera en alternativ 

version av den svenska nationalsången där ordet Norden är utbytt mot Sverige. Samtidigt visas 

bilder när han tar sig an det svenska vinterlandskapet. Zlatan porträtteras som en väldigt aktiv 

person som ger sig ut i den kalla vintern på jakt. Han springer över berg, badar i isvak och 

spårar hjort (Volvo Personbilar Sverige, 2014) . Att valet föll på Zlatan som huvudperson i 

denna reklamfilm var inte en slump, “Vi ville också koppla ihop Volvos XC-produkter med en 

aktiv livsstil nära naturen”, säger Per Carleö, chef för  marknadskommunikation på Volvo 

Personbilar Sverige (Darwall, 2014b). Zlatan representerar den aktiva livsstilen inte bara 

genom att vara aktiv i reklamfilmen utan också genom hans egen livsstil som 

elitfotbollsspelare. Ytterligare värden som presenteras i filmen är två av Volvos kärnvärden; 

säkerhet och kvalitet. Man ser bilen köra på snötäckta vägar med precision. 

 

3.5.2 Kampanjobjekt 2: Robyn 

Kampanjen Made by Sweden:s reklamfilm med artisten Robyn är två och en halv minut lång 

och utspelar sig mestadels i stadsklimat och representerar Robyns vardagsmiljöer som 

framgångsrik artist i USA. Vid upprepade tillfällen i videon byts stadsvyerna för någon sekund 

ut mot natursköna vyer som skall föreställa den svenska miljön. Syftet med detta är att 

illustrera Robyns inre tankar och verklighetsflykt hem till Sverige och naturen. “Det är ett 

samtal med mig själv om framtiden och om mitt samvete. En resa genom natten och mitt eget 

huvud” har Robyn sagt angående handlingen i reklamfilmen (Henricson, 2014, 2 maj). Den 

inre monologen kretsar kring hemlängtan men även miljöaspekter. Hon ställer sig frågan om 

vad som är bäst; att se världen eller att ha den kvar. Detta följs av en motfråga; om man ens 

vill ha världen kvar om man inte har sett den. Detta aktualiserar den miljöaspekten Volvo vill 

förmedla via reklamfilmen. Med deras nya miljövänliga bil kan man alltså både behålla världen 

men även se den. Bjarne Darwall, presschef för Volvo Cars, motiverar samarbetet med Robyn 

och hänvisar till just denna aspekt. “Robyn har ett starkt engagemang kring miljö. Däri ligger 

bakgrunden till att vi valde Robyn och Robyn valde oss. Det är ett samarbete” (Winberg, Y. 

2014, 2 maj). 
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4. Teoretiskt ramverk 

För att ge relevans och underlag till uppsatsens materialinsamling i form av fokusgrupper 

krävs ett teoretiskt ramverk som ligger till grund för den analys som skall genomföras. De 

teorier som följer nedan kommer att appliceras inom det ramverk studien förhåller sig till i 

kommande analys för att svara på frågeställningar. 

 

4.1 Varumärke  

Vad ett varumärke är kan definieras som ett mervärde till en produkt eller ett företag och ett 

sätt att differentiera sig gentemot konkurrenter. Ett varumärke är alltså ingenting helt fysiskt, 

det kan vara ett inneboende värde eller association till en produkt eller företag. Varumärket 

skapas först hos de som vill förmedla det, men det är konsumenten som avgör om det stämmer 

eller inte (Fill. 2011). Varumärket är alltså ett upplevt värde av en produkt eller företag. I vår 

studie är det Volvos samt kändisarnas varumärken vi kommer att utgå ifrån. Det kan till 

exempel ha att göra med vad våra respondenter tycker och tänker om Volvo eller kändisarna; 

vilka olika värden associerar de till varumärkena samt vad för underförstådda meningar som 

existerar utöver det fysiska varumärket, exempelvis kvalitet för Volvo.  

 

4.2 Image, profil och identitiet 

För att förstå hur och varför varumärken uppfattas är det viktigt att skilja på tre viktiga ord, 

Image, Profil samt Identitet. Det förstnämna ordet behandlar omvärlden. Image står för vad 

omvärlden har för bild av varumärket/produkten. De två senare begrepper utgår istället från 

företaget /varumärket i sig. Profil står för vad varmärket/företaget förmedlar ut till omvärlden 

och på vilket sett de vill uppfattas. Identitet å andra sidan är den faktiska eller sanna 

beskrivningen av vad företaget eller varumärket är (Falkheimer och Heide 2003).  

 

Vår uppsats kommer framförallt handla om hur och vad omvärlden ser i de varumärken vi 

ämnar studera, alltså kändisarnas. För att förstå samverkan mellan Image och Profil kommer 

även Volvos egen utsaga om vad de anser representera i reklamfilmerna att analyseras. 

 

4.3 Encoding och Decoding 

Relevant för denna studie är Stuart Halls teori om Encoding och Decoding. Teorin utgår från 

att man, till skillnad från den tidigare kommunikationsmodellen med envägskommunikation, 

enligt Hall även måste titta på ett mottagarperspektiv för att avgöra om budskapet har nått 

fram (Hall, 2003). Hall hävdar att ett budskap dels kodas in (encoding) av avsändaren, med 

värden och en önskad avkodning men att mottagandet av budskapet (decoding) är minst lika 

viktigt. Genom att titta på om inkodning och avkodning följer samma linje kan man avgöra om 
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avsändaren har lyckats med sin kommunikation. I denna studie kommer teorin i praktiken 

innebära att undersöka hur Volvo och kändisarna inkodar ett budskap i reklamfilmen för att 

senare undersöka intervjuersonernas image av kändisarna för att se om kändisarna tillskansat 

värden kopplade till Volvo.  

 

Utöver Halls teori kommer Morlays tillägg angående olika avkodningar tas till hänsyn. Han 

menar att det finns tre olika sätt att ta sig an ett budskap: Dominant, Negotiated eller 

Oppositional (Bruhn Jensen, 2009). Vi kommer hädanefter benämna dessa begrepp 

dominanta, förhandlande och oppositionella. Den första typen av avkodning, den dominanta, 

innebär att man accepterar såväl det konkreta meddelandet som de ideologiska premisserna i 

texten. Den andra, förhandlande, tar till sig premisserna men problematiserar och tänker 

kritiskt. Den tredje och sista typen av avkodning, den oppositionella, innebär att läsaren redan 

på förhand är kritiskt inställd till budskapet och kommer att förkasta såväl meddelande som 

premisser. Syftet med applicerandet av denna teori på vårt arbete är att visa att 

avkodningen  kan komma att se annorlunda ut beroende på vilka förståelsehorisonter 

intervjupersonerna har och hur det kan påverka svaren (Bruhn Jensen, 2009).  

 

4.4 Brand alliance 

Begrepper Brand alliance, hädanefter kallat varumärkesallians, innebär att två eller flera 

varumärken ingår en allians där samtliga parter drar nytta av varandra. De värden och 

associationer som förknippas med ett varumärke kommer vid en lyckad allians överföras till 

det andra och vice versa. En förutsättning för att man skall kunna tala om en varumärkesallians 

är att parterna är jämbördiga om man ser till varumärkets mervärde. Ett samarbete mellan ett 

starkt varumärke och ett svagare blir ingen allians eftersom det starka varumärket endast 

erhåller finansiell kompensation medan det svaga övertar värden och associationer (Halonen-

Knight & Hurmerinta. 2010)  

 

Nära besläktad till varumärkesallianser är också Co-branding som i sin essens innebär samma 

sak som varumärkesallians. En Co-branding är ett samarbete mellan två varumärken för att 

nå nya målgrupper. Genom att ta hjälp av ett annat varumärke än sin eget får man möjligheten 

att utvidga sin målgrupp (Kotler, Armstrong, Parment, 2013). 

 

4.5 Celebrity endorsements 

Enligt Kamen, Azhari och Kragh (1975) kan en Celebrity endorsement se ut och te sig på olika 

sätt beroende på hur man använder sig av kändisen. Författarna listar fyra olika roller kändisen 

kan inta eller bli tilldelad: vittnesbörd, borgare, aktör/skådespelare samt talesperson. En 

kändis behöver heller inte bara fylla en utav rollerna, utan kan inta flertalet. Vittnesbörd 
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innebär att kändisen går i god för produkten eller företaget, hen har använt den personligen 

och tycker den är bra. Borgare är en översättning från det engelska ordet “endorser” och syftar 

i det här fallet på när en kändis associeras med produkten eller företaget, oberoende en expertis 

kring företaget eller produkten. En aktör/skådespelare innebär helt enkelt att kändisen intar 

en roll i en eller flera av företagets reklamer. Den sistnämnda rollen en kändis kan inta i en 

celebrity endorsement är att vara talesman för produkten eller företaget. Detta innebär ofta att 

kändisen i fråga representerar företaget på ett mer djupgående sätt än de tre tidigare rollerna, 

hen kan till exempel uttrycka sig å företagets vägar.  

 

De två kändisarna vi använder oss av, Robyn samt Zlatan intar i reklamfilmerna en roll som 

borgare samt aktör/skådespelare, då de själva inte berättar om sin egen expertis av 

företaget/produkten, eller för företagets talan. De fyller alltså en roll som endast går ut på att 

synas tillsammans med produkten samt att spela “en karaktär” i reklamfilmerna.  

 

Den traditionella modellen för hur en celebrity endorsement går till representeras som en 

envägskommunikation, där kändisens attribut och värden förs över till företaget/produkten 

för att endast få tillbaka en finansiell kompensation. Halonen- Knight och Hurmerinta (2010) 

presenterar i sin artikel en ny hypotes hur denna process egentligen fungerar. Till skillnad från 

den första traditionella modellen för de även in ett ytterligare utbyte utöver den finansiella 

kompensationen. De menar att även företagets värden samt attribut rimligtvis kan överföras 

till kändisen om det motsatta är möjligt (Halonen-Knight & Hurmerinta. 2010). 

 

Studien kommer att använda modellen som Halonen- Knight och Hurmerinta i sin slutsats 

kommer fram till som underlag för att besvara frågeställningarna. Modellen, till skillnad från 

de två tidigare, för in ytterligare ett steg i processen. Värden och attribut överförs fortfarande 

på samma sätt från kändisen till företaget samt att kändisen får en finansiell kompensation, 

det som skiljer sig är att i en celebrity endrosment-aktion finns det möjlighet att värden och 

attribut överförs från företag till kändis. Konkret innebär detta för oss de reklamfilmerna 

kändisarna medverkar i å Volvos vägnar, här illustrerat som en modell:  
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4.6 Meaning transfer model 

Greg McCracken(1989) föreslår en teori angående celebrity endorsement, kallad Meaning 

transfer model. Teorin konkretiserar processen i tre olika steg. Det första steget handlar om 

att fastslå kändisens värden, den kontext den verkar i och dess olika roller. Det andra steget 

går ut på att överföra kändisens värden och betydelser till företaget och dess produkt, det är 

alltså här själva överföringen äger rum. Den sista fasen berör konsumtionen då produkten 

övergår från företag till konsument.  

 

 

 

I likhet med tidigare teorier kommer denna teori modifieras för att bättre passa studiens syfte. 

Istället för att utgå från kändisens tillförande till företag och produkt byter vi plats på de bägge. 

Företagets roller, kontexter och värden överförs då i steg två till kändisen för att sedan i steg 

Figur 4.1. Slutgiltlig modell på celebrity endorsement 

(Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010. s. 256 ). 

 

Figur 4.2. Meaning transfer model 

(McCracken, 1989. s. 315) 
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tre nå konsumenten. Vid den sista fasen konsumeras kändisen, laddad med värden från ett 

företag, av konsumenten.  

 

 

 

 

För att konkretisera och åskådliggöra denna teori handlar steg ett i denna process om 

bakgrundsinformation om Volvo; vilka olika roller de har i samhället, hur de porträtteras och 

vad de identifierar sig med. Det andra steget är de intervjufrågor vi ställt till Volvo angående 

de kändisar de har valt att samarbeta med i sin kampanj Made by Sweden. Det sista steget, 

överföringen från kändis till konsument, tar vi fasta på i de fokusgrupper vi sammanställer för 

att ta reda på vad konsumenten relaterar till kändisen i fråga.  

 

4.7 Associationer/ konnotationer 

För att först och främst kunna förknippa Volvos värden med något av de värden som 

svarspersonerna säger om kändisarna krävs det att vi humaniserar Volvos mekaniska värden. 

Volvos kärnvärden är följande: kvalitet,  säkerhet samt miljöomsorg. Dessa tre värden är inget 

man direkt kopplar till en människa. vi kommer därför använda oss av godtagbara synonymer 

och associationer för att få fram ett mer mänskligt värde.  

  

Figur 4.3. Ny modell på meaning transfer 

model, modifierad av författarna 
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5. Metod och material 

I detta kapitel redovisas hur vi har gått tillväga i våra empiriska undersökningar, hur vi 

motiverar valet av metoder samt de komplikationer och begränsningar vi har bemött 

under vår forskning. 

 

5.1 Val av celebrity endorsement 

I vår studie har vi valt att begränsa oss till bara en kampanj, Made by Sweden, av Volvo 

personvagnar AB. Denna kampanj passar studiens syfte då det som ska studeras är om värden 

i en celebrity endorsement process kan överföras från företag till kändis, oberoende av 

situation. Valet föll även på två välkända svenskar eftersom studien genomförs i Sverige. De 

två olika kändisarna är också väldigt olika. Den ena, Zlatan,  är fotbollsspelare på elitnivå och 

den andra, Robyn en framgångsrik artist. Denna kampanj har även fått stor spridning både 

genom traditionell media (TV) samt sociala medier, vilket gör att studiens intervjupersoner 

med större sannolikhet har sett den. De två kändisarna är även dem välkända vilket på samma 

sätt som kampanjen, kommer underlätta för intervjupersonerna i studien. 

 

5.2 Urval 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) är den aspekten i urvalet för 

fokusgrupper att intervjupersonerna har en gemensam egenskap, att det vet något om temat 

som ska diskuteras. Det finns ingen poäng med att fråga en person som inte är insatt i temat 

om ett svar eftersom den saknar kunskapen vi söker. Vi valde därför personer som vet vilka 

kändisarna är. Vårt syfte var inte att undersöka hur en viss generation eller kön förhåller sig 

till vårt tema. Vi valde att inte arbeta för att få en representativ grupp av samhället i våra 

intervjuer. Slumpmässigt visade det sig att flera av intervjupersonerna hade utländsk 

bakgrund, något som gav värdefulla perspektiv till fokusgrupperna men som inte var något 

aktivt val från vår sida. Könsfördelningen var även den slumpmässig men blev, sett till samtliga 

fokusgrupper, jämnt fördelad.  

 

På grund av logistiska omständigheter har en avgränsning i urvalet gjorts till 

förstaårsstudenter på Jönköping University, inom ämnesprogrammen Internationellt arbete, 

Personalprogrammet samt Medie- och kommunikationsvetenskap.  

 

5.3 Intervju 

Syftet med intervjuerna var att, i enlighet med Steinar Kvales, (refererad i Esaiasson et al. 2012, 

s. 253) definition om kvalitativ intervju; “En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar 

av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening”, bilda en 
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uppfattning om intervjupersonernas image av en kändis. En kvalitativ intervju har sina 

fördelar i att man får motiverade svar som går att analysera. I en intervjusituation kan man 

själv styra riktningen genom att ställa tematiska frågor där svarspersonen själv får utveckla sitt 

resonemang. Ytterligare fördelar med en kvalitativ intervju är att man har möjligheten att 

ställa uppföljningsfrågor för att få ut mer information om ett speciellt ämne, byta riktning på 

intervjun och generellt ha kontroll över situationen (Esaiasson et al. 2012). Vi har under 

intervjuernas gång varit noga med att inte falla i de fallgropar som en intervjusituation innebär, 

till exempel att intervjupersonen befinner sig i en utsatt position och att vi som intervjuare 

ställer ledande frågor som i sin tur möts av svar som intervjupersonen förväntas göra oss nöjda. 

Generellt kan man hamna i en situation där intervjuobjektet svarar vad denne tror förväntas 

snarare än sin uppriktiga åsikt. 

 

5.4 Fokusgrupper 

Enligt Esaiasson et al. (2012) definieras en fokusgrupp utifrån tre principer/markörer, att det 

finns en samtalsledare, ett givet tema som ska diskuteras samt att gruppen som är utvald för 

intervjun är där i ett specifikt syfte. Fokusgrupper har ofta använts i studier om 

marknadsföring, det är en bra metod för att få fram hur till exempel en reklam uppfattas. 

Fokusgrupper kan ämna undersöka allt från formaspekter till innehållet i just det givna ämnet. 

Vår studie har fokuserats på det innehållsmässiga. Vi är med andra ord intresserade av vad 

intervjupersonerna säger och inte hur de säger det. Fördelen med att använda sig av en 

fokusgrupp är att man minimerar intervjuledarens roll och istället premierar att ett 

samtal/diskussion uppkommer mellan medlemmarna i fokusgruppen (Esaiasson et al, 2012). 

 

I konstrueringen av våra fokusgrupper har vi valt att följa Esaiasson et al. (2012. s.322) 

rekommendation till antalet medverkande; “fyra till sex personer är en vanlig tumregel i 

litteraturen”. Om man har en för stor grupp riskerar man att vissa svarspersoner blir tysta och 

tillbakadragna och att andra bildar mindre grupper som pratar sinsemellan istället för med 

alla. Om gruppen istället är för liten riskerar samtalet/diskussionen att stanna av eller aldrig 

ta fart. 

 

Våra fokusgrupper kom att handla om två olika teman: Zlatans samt Robyns image. Varje tema 

diskuterades av samtliga fokusgrupper för att försäkra validitet och informationsmättnad. Vi 

har valt att utforma en semistrukturerad fokusgruppintervju. Detta innebär att tema och 

övergripande frågor är etablerade innan intervjun påbörjas. Den semistrukturerade modellen 

tillåter oss att anpassa intervjun under tidens gång. Det ger även svarspersonerna större 

utrymme att själva driva samtalet och tömma ut sig på svar. Intervjun kan utvecklas på ett 

organiskt sätt, mer tid kan läggas på vissa diskussionsområden vid behov och följdfrågor är 
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möjliga att ställa (Esaiasson et al, 2012). Vid fokusgrupper är det också viktigt att ha 

gruppdynamiken i åtanke som forskare. I likhet med alla andra sociala situationer blir det en 

naturlig reaktion då människor samlas och interagerar - vissa kommer ta mer plats än andra 

och andra kommer säga saker vi förväntas höra. Anledningen till att vi har valt fokusgrupper 

är dock på grund av det lättsamma ämnet kändisar. Här kan alla ha en åsikt, det finns inget 

rätt eller fel utan målet är att få samtalet att verka så naturligt som möjligt. Samtalet kunde 

lika gärna ha ägt rum på en kafferast. 

 

5.5 Intervjumall 

För det första ville vi fastslå Volvos egen agenda med sin kampanj och valda kändisar. Vi 

genomförde då en kvalitativ textanalys om vilka värden Volvo själva hade placerat i 

reklamfilmerna. Textanalysen visade att reklamerna till stor del speglade Volvos kärnvärden 

säkerhet, kvalitet samt miljömedvetenhet. Vidare ville Volvo också koppla samman deras 

varumärke med en aktiv livsstil, detta ses i reklamen med Zlatan. I Robyns film är det 

miljömedvetenhet som förmedlas. Denna information användes senare under 

fokusgruppsintervjuerna som en typ av trampmina. Nämnde någon av våra intervjupersoner 

något av dessa ord eller liknande ord togs detta ord upp ännu en gång när deras uppgift var 

färdig, för att kunna fastställa varför dem sa just det ordet, och vad exakt det var dem tänkte 

på när dem sa de. Vi valde att inte analysera reklamfilmerna på egen hand då detta skulle 

kunna ha lett till att våra intervjupersoner resonerade kring våra, till viss del, subjektiva 

slutsatser. Genom att faktiskt fråga avsändaren och ta del materialet de själva har sänt ut i 

samband med lanseringarna av reklamfilmerna, om dennes intentioner uppnår metoden och 

studien större validitet och relevans. 

 

Temat var kändisars image, följaktligen Zlatans samt Robyns image. Vi tog inte upp 

kändisarnas samarbete med Volvo från första början eftersom detta potentiellt skulle leda eller 

vinkla våra svarspersoner. Från början av intervjun var vi endast intresserade av deras  image 

av kändisarna, oberoende av Volvo. Efter en kort presentation och definition av vårt ämne samt 

viktiga begrepp som exempelvis image och värden började intervjun med att svarspersonerna 

fick en uppgift; de skulle skriva ner fem värdeord som de själva tyckte representerade de 

utvalda kändisarna. Som exempel nämnde vi Hennes & Mauritz och att vi tyckte att 

lågpriskläder och framgångsrikt svenskt företag var relevanta svar för det exemplet för att få 

våra intervjupersoner att förstå vad för typ av värden vi var ute efter. Efter detta steg kom vi 

till diskussionsfasen i intervjun, alla medverkande presenterade sina värdeord, vilket 

resulterade i att varje kändis fick totalt 25 ord. 
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Kommande uppgift blev att gemensamt komma fram till åtta värdeord som bäst beskrev 

kändisarnas image. Det är i detta skede vi kunde undersöka vad de menar med sina ord, vart 

deras tankar kom ifrån och höra dem motivera varför just detta ord skulle vara med och 

representera kändisen. När åtta värdeord var valda för respektive kändis tog vi som 

intervjuledare mer plats. Vi valde ut ett par av de orden svarspersonerna hade placerat som ett 

värde för kändisen. Dessa ord som vi antingen hade hört kopplas till Volvo eller ett likande ord 

av de som vi använde som trampminorna motiverade vilka ord vi valde att diskutera mer med 

intervjupersonerna. Först när informationsmättnad på de ord som diskuterats hade uppnåtts, 

varför tänkte du på detta, vart härleder du det ordet ifrån, förde vi samtalet till kändisarnas 

samarbete med Volvo och frågade dem om det. T.ex. om det fanns något ord som dem skrev 

där Volvo också fanns representerat. 

 

Vårt primära mål med fokusgruppsintervjuerna var att få fram de svarandes image av 

kändisarna. För att på så lite sätt påverka våra svarspersoner höll vi en tillbakadragen roll som 

möjligt under intervjuerna, samtalet skulle vara helt fritt och inga svar var fel. Vi är medvetna 

att om vi inte styr intervjun in mot Volvos värden så får vi inte veta vad de tycker och tänker 

om det, men studien utger sig inte för att undersöka hur väl Zlatan eller Robyn 

överensstämmer med Volvos kärnvärden, utan om Volvos värden också finns representerade i 

kändisen efter reklamen. 

5.6 Pilotstudie 

För att undvika onödiga problem eller fel i vår undersökning valde vi att genomföra en 

pilotstudie innan våra fokusgrupper. Detta gav oss möjligheten att testa vår intervjumall och 

frågor för att senare revidera den vid behov. Pilotstudien gav oss också chansen att öva på att 

intervjua, vilket ledde  till att vi var mer bekväma och vana i rollen vid fokusgrupperna.  

 

Pilotstudien genomfördes med hjälp av fem stycken svarspersoner. Efter en introduktion om 

ämnet ombads svarspersonerna att skriva ner fem värden de ansåg representerade kändisen. 

När alla svarspersoner hade presenterat sina ord följde en diskussion om vilka av dessa som 

skulle passa bäst att representera kändisen i fråga. Svarspersonerna ombads att gemensamt 

välja ut tio stycken ord av de totalt 25 som fanns per kändis. Fokusgruppen avslutades med en 

kort diskussion om vad de själva upplevde som positivt eller negativt med intervjun. 

 

Då pilotstudien var genomförd var vi tvungna att göra ett par modifikationer till vår 

intervjumall. Vid utgångspunkten av vår studie ämnade vi även studera Swedish House Mafia, 

men under pilotstudien märkte vi att det varumärket var allt för spretigt eftersom det i sig 

består av tre andra varumärken (medlemmarna i gruppen). Vi strök därför Swedish House 
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Mafia helt och hållet från vår undersökning. En diskussion om antalet ord uppkom också under 

samtalet i pilotstudien. De svarande tyckte att fem ord per kändis var för mycket, så vi 

beslutade istället för att säga fem ord säga max fem ord (det möjliggör alltså för de svarande 

att skriva max fem ord men också bara tre eller fyra om de inte har mer ord som dem tycker 

representerar kändisen).  Det modifierades för att göra intervjun mer avslappnad och att 

undvika utfyllnadsvar bara för att det måste vara exakt fem ord per kändis. Vidare uppkom 

också ett problem med den sist gallringsprocessen bland orden. Istället för att diskutera sig 

fram, valde var och en att presentera två ord som omedelbart accepterades av gruppen. Vi valde 

därför att begränsa antal ord som skulle representera kändisen till totalt åtta. 

 

5.7 Transkribering 

Vi har spelat in samt transkriberat samtliga tre fokusgrupper i sin helhet. Vid starten av 

intervjun tillfrågades alla 12 medverkande om vi hade tillåtelse att spela in och potentiellt citera 

dem i vår studie och alla accepterade dessa premisser. Alla medverkande har för 

anonymitetens skull tilldelats påhittade namn. Vi valde att i detalj transkribera våra intervjuer 

för att ha så mycket material som möjligt att utgå ifrån. Det första momentet i intervjun där 

svarspersonerna redogjorde för sina egna svar utan motivering finns med i ett komprimerat 

format i resultatdelen. 

 

5.8 Validitet 

Enligt Esaiasson et al (2012) innebär att ha en god validitet i sin uppsats avsaknad av 

systematiska fel, att den undersöker exakt det den utger sig att undersöka samt att de 

teoretiska utgångspunkterna stämmer överens med de mätverktygen som ska användas. 

Vidare kan man förklara validiteten genom att bryta ner den i två delar, begreppsvaliditet  som 

hanterar avsaknaden av systematiska fel, att det teoretiska ramverket överensstämmer med de 

valda analysenheterna och mätverktygen. Resultatvaliditeten behandlar således den 

kvarlämnade definitionen; att studien verkligen undersöker det den utger sig att göra. (Ibid). 

 

Under studiens gång har vi arbetat på ett systematiskt sätt, för att undvika fallgropar. 

Intervjuerna genomfördes konsekvent under samma premisser för att återskapa samma 

situation som de andra intervjuerna. Detta gör att vi i efterhand kan jämföra svar med varandra 

oberoende av vilken fokusgrupp svaret kom ifrån. Vi anser att våra valda teoretiska 

utgångspunkter stämmer överens med våra mätverktyg. oavsett vad resultat blir kommer vi att 

kunna förklara det med hjälp av teorierna. 
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5.9 Komplikationer 

Vår primära ambition om att ha fem personer per fokusgrupp visade sig med tiden behöva 

modifieras på grund av många återbud. Den första fokusgruppen innehöll fem svarande, den 

andra fokusgruppen fyra och den sista fokusgruppen innehöll endast tre svarande. Detta 

påverkade även antalet värdeord vid fokusgrupperna. Vi är medvetna om att detta kan ha 

påverkat gruppdynamiken och ser det som en komplikation. Det var viktigt för oss att dela upp 

det i tre olika fokusgrupper för att få svar oberoende av varandra, något Esaiasson et al (2012) 

styrker. De hävdar också att det inte finns något rätt antal för en fokusgrupp men att en 

tumregel är fyra till sex personer. Efter att ha genomfört fokusgrupper med allt från tre till fem 

medverkande kan vi instämma, när vi hade fem personer med blev de som tog plats väldigt 

inflytelserika medan de mer reserverade hade svårt att hävda sig. I gruppen med tre deltagande 

tenderade samtalet ibland att gå i stå. Med facit i hand känner vi att gruppen med fyra 

deltagande fungerade bäst då dialogen flöt på naturligt utan att någon föll bort ur samtalet. 

 

5.10 Begränsningar i vald metod 

När man arbetar med fokusgrupper bör man vara medveten om de begränsningar denna 

metod innebär. Esaiasson et al (2012) poängterar att man, genom fokusgrupper, med sitt 

resultat inte generellt kan uttala sig om olika grupper. Svarspersonerna representerar snarare 

förekomsten av åsikter och förhållningsätt. Detta faktum må vara begränsande i vissa 

sammanhang men då vi inte är intresserade av att dra generella slutsatser utan snarare bringa 

klarhet förekomsten av olika attityder och åsikter är detta inte något som begränsar vår 

uppsats.  

 

Esaiasson et al (2012) påpekar också risken med negativt gruppbeteende som skapar normer 

över vad som får- kontra inte får sägas i fokusgruppen. Ämnet uppsatsen kretsar kring är 

allmängiltigt och saknar tabubelagda punkter. Vi är dock medvetna om risken och kommer, 

om så behövs, aktivt men diskret försöka dämpa de personer som tar mycket plats för att lyfta 

fram de mer tystlåtna.  
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6. Analys/resultatredovisning 

I detta kapitel kommer vi att redovisa det material vi har inhämtat från de tre 

fokusgrupper vi har genomfört. Den stora frågan vi vill ha svar på är om ett företags 

värden överförs till kändisen i processen celebrity endorsement. För att göra det kommer vi 

gå igenom våra övriga frågeställningar och genom att ställa citat från fokusgrupperna 

mot de teoretiska ramverk vi har fastställt, analysera vårt resultat och fastslå våra svar. 

6.1 Vilka olika värden identifierar intervjupersonerna hos Zlatan? 

I tabellen nedan redovisas vilka värden intervjupersonerna identifierade med Zlatan. De 

“gemensamt utvalda” värdeorden är ord som, genom diskussioner inom grupperna, har valts 

ut och gruppen nått en överenskommelse kring. De “övriga värdeorden” är ord som har tagits 

upp men efter diskussioner har valts bort till förmån för de gemensamt utvalda värdeorden 

som upplevdes överensstämma mer med Zlatan. 

 

 

Fokusgrupp 1: Gemensamt 
utvalda värdeord 

Fokusgrupp 2: Gemensamt 
utvalda värdeord 

Fokusgrupp 3: Gemensamt utvalda 
värdeord 

Image + Macho Hemkär + familjekär Målmedveten + envis 

Svensk Självförtroende Macho + kaxig 

Makt Karaktär Förebild + idol/ikon 

Förebild Aktiv 
Våga vara sig själv + nationalitet + 
multikultur + knytpunkt 

Askungesaga Kaxig Banbrytande 

Nationalsången Styrka + stabil Högaktuell 

Bok Ledare Värderingar 

Stor i media Stolt  

Business   

Volvoreklam   

Fokusgrupp 1: Övriga 
värdeord Fokusgrupp 2: Övriga värdeord Fokusgrupp 3: Övriga värdeord 

Oskandalös Författare Stereotyp 

Diva Ledare  

Hälsa Badboy  

Pappa Badboy  

Målinriktad Självsäker  

Styrka Pappa  

Nationalhjälte Malmöförebild  

Pengar Egenkär  

PSG (Paris Saint Germain) Öppenspråkig  

Malmö Bestämd  

Självgod   

Profil   

Figur 6.1 Tabell över gemensamt utvalda värdeord för Zlatan 

Figur 6.2 Tabell över övriga värdeord för Zlatan 
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Den imageanalys vi i de olika fokusgrupperna efterfrågade på Zlatan visade en rådande 

konsensus gällande hans personlighet som beskrevs som kaxig och macho. Dessa värdeord må 

ha en uppenbar negativ konnotation men i våra intervjuer fick vi nyanserade svar på vad de 

lade in i orden. Nedan följer kommentarer som illustrerar de mest förekommande ämnena 

som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna. 

 

Han har ju en ganska osvensk attityd kring sig själv och kring till exempel 

mediehantering, att han har nått slags, det hör ihop med självförtroende för han 

vet att han är bäst. / Niklas 

 

Jag förstår att folk tycker att han är kaxig men det har han all rätt att vara när 

man är så bra som han! / Pontus 

 

Niklas och Pontus motiverar valet av ordet kaxig med att Zlatan själv vet att han är bäst och på 

ett historiskt osvenskt sätt uttrycker denna uppfattning. Detta kan av allmänheten uppfattas 

som kaxigt. Anna är inne på samma linje när hon drar paralleller mellan humor och kaxighet 

som Zlatans signum: 

 

Macho och kaxig, det är han ju fortfarande. Det är ju hans lilla säregenskap. 

Glimten i ögat det är ju liksom en del av hans identitet. Och utmana lite.  Och det 

är väl det som gör honom annorlunda på många sätt. / Anna 

 

Av citaten ovan att döma skall kaxig alltså förstås ur en positiv bemärkelse men det delas inte 

av alla. Somliga menar att han sätter sig själv före alla andra och är egocentrisk. 

 

Blanca: Jag förknippar Zlatan med diva. Alla dagar i veckan 

Emma: Jag med. 

Karl: Det gör jag också.  

 

Nationalitet och multikultur relaterat till identitet blev ett flitigt debatterat ämne när Zlatan 

kom på fråga. Här rådde det delade meningar om huruvida han representerade Sverige, hans 

hemstad Malmö eller multikulturen. Flera personer kopplade direkt Zlatan till Malmö; 

 

Emma: När jag tänker på Malmö tänker jag på Zlatan. 
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Fredrik: Malmö identifierar sig själva med Zlatan och Zlatan identifierar sig med 

Malmö. 

 

Utöver den lokala Malmö-anknytningen nämndes Sverige som en del av Zlatans identitet. Här 

rådde det tvistade meningar om huruvida han var svensk eller om han till och med skall 

beskrivas som en nationalhjälte. 

 

Sen kan jag tycka, Zlatan är ju svensk. Han är väldigt svensk. När man säger 

Sverige till folk, vad säger dom  då? / Fredrik 

 

Alltså jag tänker, jag ville skriva svensk frågetecken (Svensk?) för det diskuteras 

så mycket idag, om rasism och liksom, man kan säga att han är svensk men man 

kan inte säga att typ att, någon annan är svensk. Men det är såhär diskussioner 

kring detta och jag tänker att det är aktuellt just med – hur svensk är man, vem 

är svensk, vem…ja du vet det är mycket det här med rasism. Det var min tanke.  

/ Blanca 

 

Men jag förknippar honom inte som svensk i den bemärkelsen. Jag tänker mer 

på nationalhjälte än att han är svensk. / Luca 

 

Jag tänker också att man inte behöver välja om man är svensk eller bosnier utan 

man är både och liksom. Typ jag förknippar mig både som svensk och mina 

rötter. / Blanca 

 

Det råder alltså skilda meningar gällande vilket epitet man skall placera på Zlatan. Hans 

bosniska arv och svenska hemland, i kombination med länder han de senaste 15 åren har spelat 

fotboll i gör att han kan liknas vid något av en nomad. 

 

Med multikultur menar jag typ att det känns som att många kan känna igen sig 

i Zlatan såhär. Det känns som att han byter lag, Frankrike, hit och dit och så. Att 

han kan anpassa sig i många olika lag. Och det kanske beror på att han är lite 

multikulturell. / Mila 

 

Ja men exakt han är ju svensk, men han har också ett bosniskt arv. I bosniska 

arvet är han ju multikulturell och på något sätt, det blir ju en knytpunkt som Mila 
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var inne på. Han knyter båda de. Han knyter ihop det nuvarande multikulturella 

Sverige på något sätt runt sig själv. / Robert 

 

Zlatans engagemang med Volvo gick inte många förbi. Flertalet intervjupersoner tog upp 

reklamfilmen och nationalsången som något de förknippade med Zlatan. 

 

Jag tänkte lite på det här med Volvo. Och jag tänkte också på det här, jag vet inte 

om ni har sett Absolut Svensk med Soran Ismail? Det här med nationalsången, 

först börjar de med att plocka bort den från skolor och sånt där och sen kommer 

Zlatan och sjunger den i reklam och plötsligt blir den mer accepterad. Jag tänker 

på nationalsången när jag tänker på Zlatan, inte vice versa. /Karl 

 

Luca: Vad tycker ni om den då, business? Den tycker jag är aktuell nu. Han är 

med i Vitamin Well, han är med i Volvo, han är med i Dressmann. 

Emma: Aha okej, jag visste inte det. Jag har bara sett Volvoreklamen med han. 

 

6.1.1 Finns varumärket Volvos värden representerade i imagen av Zlatan? 

Av fokusgruppernas resultat att döma kan vi konstatera att de värden Volvo vill förmedla 

genom Zlatan; den aktiva livsstilen, säkerhet, kvalitet och närheten till naturen, inte genom 

någon klar koppling har noterats av intervjupersonerna. Något som istället debatterades under 

fokusgrupperna var hans attityd som av många sågs som kaxig och macho. De flesta landade 

dock i att han har den attityden just för att han är så kompetent, duktig och överlägsen många 

av sina konkurrenter. Uppenbarligen tillskrivs Zlatan ett stort mått av kvalitet, något som inte 

direkt länkas till Volvo men som ändå går i linje med deras värdegrund. 

Ett annat, mer implicit värde, är Zlatans nationalitet och hans utmanande personlighet som 

under tidigare år har varit lite av en vattendelare. Med hans bosniska rötter och hans 

frispråkiga sätt skiljer han sig från den traditionella, konventionella bilden av en svensk 

fotbollsspelare. I takt med hans framgångar såväl i klubblag som internationellt har denna bild 

i allt större utsträckning polariserats till Zlatan som en ambassadör för det nya, multikulturella 

Sverige och en ny svensk fotboll. Då kampanjen heter Made by Sweden är det inte långsökt att 

dra parallellen mellan Zlatans export av Sverige och svensk fotboll gentemot Volvo 

personvagnars utveckling efter att företaget sålts till Kina. Båda parter representerar en 

produkt, producerad och utvecklad i Sverige men som idag är verksamma på andra platser på 

jorden. 
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Under fokusgruppen noterade vi ett svar från Karl. Han resonerade kring Zlatan och det 

faktum att han har förändrat gemene mans syn på nationalsången och adderat nya 

konnotationer till den. Karl förklarar att man, efter en trend då nationalsången togs bort från 

skolor etcetera på grund av steg från nationalism mot ett multikulturellt Sverige, fick en annan 

bild av sången då Zlatan framförde den i sitt samarbete med Volvo. I och med det 

inkorporerades nationalsången in i det multikulturella Sverige istället för att vara en symbol 

för den konservativa nationalismen. Karl avslutar med att säga att “Jag tänker på 

nationalsången när jag tänker på Zlatan, inte vice versa”. Då Zlatan själv inte sjunger med i 

nationalsången inför fotbollsmatcher kan man lätt dra slutsatsen att Karls nya konnotation till 

Zlatan står i direkt relation till reklamkampanjen för Volvo. 

 

6.2 Vilka olika värden identifierar intervjupersonerna hos Robyn? 

I tabellen nedan redovisas vilka värden intervjupersonerna identifierade med Robyn. De 

“gemensamt utvalda” värdeorden är ord som, genom diskussioner inom grupperna, har valts 

ut och gruppen nått en överenskommelse kring. De “övriga värdeorden” är ord som har tagits 

upp men efter diskussioner har valts bort till förmån för de gemensamt utvalda värdeorden 

som upplevdes överensstämma mer med Robyn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokusgrupp 1: Gemensamt 
utvala värdeord 

Fokusgrupp 2: Gemnsamt 
utvalda värdeord 

Fokusgrupp 3: Gemensamt 
utvalda värdeord 

90-talsstjärna Alternativ - pop Färgstark + frispråkig 

Internationellt framgångsrik/ 
Lyckad Svensk Attityd Framgångsrik 

Vara sin egen person/ stå upp för 
sig själv Ödmjuk Lång karriär + 90/2000-tal 

Framgångsrik Cool Mystisk 

Aktuell idag? Energi Volvo 

Pojkaktig? USA Självsäker 

USA Förebild Musikexport 

Unik Självständig  

Figur 6.3 Tabell över gemensamt utvalda 

värdeord för Robyn 
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Enligt vårt resultat har våra intervjuobjekt en liknande image av Robyn gentemot varandra. 

Alla fokusgrupper berörde artisten Robyn och hennes musik. 90-talsstjärna, alternativ pop och 

musikexport är ett par ord som alla finns representerade i fokusgruppernas gemensamma svar 

på vad som bäst förknippas eller symboliseras med Robyn. Många har haft en uppfattning av 

Robyn och hennes framgångsrika musikkarriär ända sen 90-talet då svarspersonerna uppgav 

sig lyssna mest på henne. Nedan följer kommentarer som illustrerar de mest förekommande 

ämnena som diskuterades under fokusgruppsintervjuerna. 

 

90 talsstjärna? Ja jo jag kopplar henne till barndomen och 90 tal. / Emma 

 

Att alla vet vem hon är, hon har lyckats utomlands och i Sverige och är en stor 

artist överlag. / Anna 

 

Alternativ pop, det tycker jag att hennes musik är. Det är fortfarande pop men 

det är inte mainstream. Det är mer eget. / Niklas 

 

Det sistnämnda citatet leder oss vidare på ytterligare ett ord. De flesta höll med om att Robyn 

är en unik person, alltså något utöver det vanliga, att hon står ut. 

 

Unik för sin egen väg alltså, om man kollar på typ musikshower där dom pratar 

säger dom att detta kan vara en ”Robyn”, man nämner henne som att hon är 

unik. Alltså inte en musikgenre utan att hon är unik i sig. Så tänker jag. / Blanca 

 

Fokusgrupp 1: Övriga värden Fokusgrupp 2: Övriga värden Fokusgrupp 3: Övriga värden 

   

Värderingar "Stor i USA" "Det var längesen" 

Punk Pigg Pop 

Barndom Glad Feminist 

Stöddig/kaxig Ambitiös Timid 

Charmig Stark Tillbakadragen 

Volvo Ledare Outdated 

Leende av guld Feminist  

Sellout   

Show me love   

Amerika/hollywood/ickesvensk   

Förebild   

Glamour   

Trendig   

Figur 6.4 Tabell över övriga värdeord för 

Robyn 
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Ja, hon såg ut som en vanlig person men hon var häftig och stack ut. Jag tror att 

det var mer det hon menade, och att hon sa mycket i sina texter. / Mila 

 

Det fanns dock några som gjorde en skillnad på nu och då. De personerna menade på att hon 

var unik en gång i tiden, men ju längre tiden gått anpassat sig kommersiellt för att sälja. 

 

Jag tyckte att hon höll en väldigt egen profil i början men med tiden så gick hon 

mer åt det kommersiella hållet.  Och jag tycker ändå att en sån som stod på sig 

och va så unik att det blir lite sellout, dom flesta är ju sådana men just hon som 

har en sån egen profil så tycker jag att det blir lite sellout. / Luca 

 

Många intervjuobjekt tog även upp faktumet att hon inte synts mycket i Sverige, utan är mer 

verksam i USA. Värdeord som USA, “stor i USA” och Amerika/Hollywood/ickesvensk styrker 

detta påstående. Ett intressant faktum är att USA var en stor del av intervjuobjektens svar men 

Sverige hade minst lika mycket betydelse för henne. I slutändan kom alla intervjugrupper fram 

till att hon på ett eller annat sätt är en svensk produkt, och vissa svarspersoner sträckte sig till 

att hennes musik har blivit en exportvara för svensk musik. Värdeorden “musikexport” samt 

“internationellt framgångsrik/lyckad svensk” är exempel på detta. Följande citat är ett resultat 

av en diskussion i en fokusgrupp då man kom fram till att Robyn är en väldigt stor musikexport 

för Sverige. 

 

Jag tror hon har lite av stämpeln som en nationalhjälte i musikbranschen. Många 

tycker att Robyn , hon är väldigt stor utomlands. / Karl 

 

Musikexport också, den känns solklar. / Robert 

 

Utöver Robyns image i samband med hennes musik kom även mer personliga värden på tal. 

”Självständig” och ”värderingar” var två värden som delades av grupperna, att hon är en person 

som står upp för sig själv och att hon är en person med bra värderingar som hon i sin tur också 

står upp för. 

 

Jag gillar självständig på henne. Det är också en bra måttstock att se hur bra hon 

har lyckats även fast hon inte är Lady Gaga för hon har ju ändå lyckats “merga” 

ett eget skivbolag som hon ger ut allting bra. Det är ju skitsvårt som musiker. / 

Niklas 
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Värderingar, det känns som att hon alltid stått ut som sig själv och att hon alltid 

hållit fast vid sina värderingar. (....).Alltså det är ett helhetsintryck. Det här med 

att hon alltid kört sin egen stil, kort hår osv. / Fredrik 

 

Nej men självsäker? Kan vi inte bara skriva det, det känns som att hon skulle 

kunna stå upp för sig själv, i och med hennes låtar. / Mila 

 

Ytterligare ett faktum som alla grupper kom överens om är att Robyn inte längre är speciellt 

aktuell. Många hade hört henne i sin barndom på 90-talet men sedan tappat kontakten med 

henne. Många härledde det till att det kunde vara på grund av att hon inte längre bor i Sverige 

utan i USA.  Alla grupper tog lång tid på sig att komma underfund med när de senast  hörde 

något om Robyn. Här följer ett målande citat som behandlar faktumet att Robyn inte är aktuell 

idag, enligt intervjupersonerna. 

 

Aktuell idag? Det är så jag ser på henne, finns hon ens? / Luca 

 

Den sammanställda imagen som intervjupersonerna gemensamt kom fram till är en att det är 

en svensk artist som både med sin personlighet men även med sin musik sticker ut, hon är en 

unik person som står upp för sig själv. Vi kan också se tendenser att Robyns varumärke är 

mindre, eller iallafall mindre känt än Zlatans i och med antalet ord svarspersonerna skrev ned 

angående henne. Flertalet av intervjupersonerna hade heller inte någon stor kunskap om vad 

Robyn gör idag utan att för dem var hon stor i deras barndom. 

 

6.2.1 Finns varumärket Volvos värden representerade i imagen av Robyn? 

I de intervjuerna som genomförts i denna studie fanns Volvo representerat i svaren om vilken 

image Robyn hade men inte de kärnvärdena som Volvo själva ville förmedla. Istället valde 

svarspersonerna att skriva ner ordet Volvo eftersom det var senaste gången någon hade hört 

något från henne. Svarspersoner gick även in på ord, till exempel kvalitet som är ett av Volvos 

kärnvärden men eftersom härkomsten av detta ord inte mynnade ifrån Volvo utan endast 

Robyns egna musik kan inte detta ord betraktas som ett resultat av en överföring av värden 

från Volvo till Robyn.  

 

En anmärkningsvärd notering är att alla fokusgrupper saknade ord som berör miljö, vilket är 

Volvos största satsning i Robyns reklamfilm. Istället valde intervjupersonerna att fokusera på 

att Robyn är en person med starka värderingar och att hon står för dem.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel appliceras de teorier vi har valt att använda oss av på det resultat vi fick 

fram genom fokusgrupperna.  

 

7.1 Meaning transfer model 

För att förklara varför Volvos värden inte gick igenom till våra svarspersoner behöver vi ta 

hjälp av vår version av McCrackens Meaning transfer model. I det första steget lokaliseras 

Volvos olika roller i samhället. I vår studie blir dessa deras kärnvärden och vad de själva valt 

att lägga in i reklamkampanjen. Steg två innebär att företaget för över sina värden till kändisen, 

alltså, säkerhet, miljömedvetenhet samt kvalitet. Reklamfilmen med Zlatan och Robyn 

symboliserar detta, enligt Volvos egen utsago. Därav borde det vara rimligt att anta att om 

Zlatan i sin reklamfilm utstrålar till exempel säkerhet samt kvalitet så borde hans image 

påverkas av det. Enligt vårt resultat har detta inte påvisats, varken på Zlatan eller Robyns 

varumärke. Processen misslyckas alltså i det sista steget av Meaning transfer- modellen, den 

delen där kändisen laddad med nya värden från Volvo presenteras för omvärlden. 

Uppenbarligen har inte intervjupersonerna uppfattat samma budskap som det företaget 

skickade ut. Detta kallas även för encoding och decoding, något vi återkommer till senare i 

diskussionen. 

 

7.2 Celebrity endorsement 

Enligt modellen som behandlar hur värden transporteras från företag till kändis i ett celebrity 

endorsement samarbete (Hurmerinta och Halonen Knight, 2010), borde båda våra kändisar 

ha anskaffat sig nya värden av företaget Volvo. I och med deras medverkan i Volvos 

reklamfilmer borde de, utöver en finansiell kompensation, fått ärva värden, associationer och 

nya meningar till sitt eget varumärke. Detta kan diskuteras. Det uppkom i båda våra 

forskningsobjekt att våra svarspersoner nämnde Volvo i samband med kändisarna. 

Svarspersonerna nämnde dock inte något speciellt värde som är förknippat med Volvo. Ord 

som uppkom i samband med diskussionen rörande de två kändisarnas image var istället 

“sellout” eller endast ordet Volvo, man var alltså medveten om att kändisen hade varit delaktig 

i ett samarbete med företaget men man gjorde ingen större sak av det än det. Ett intressant 

faktum är att ordet sellout, i en av fokusgrupperna, stod i förbindelse med en av kändisarnas 

samarbete med Volvo. Svarspersonen menade på att hens egen image av kändisen hade 

förändrats på grund av samarbetet. Noterbart är att personen endast tyckte att en av 

kändisarna hade urvattnat sitt varumärke via samarbetet med Volvo medan den andra 

kändisen endast gjorde bra affärer. Det här resultatet visar på att ett värde kan tillkomma till 
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kändisen i en celebrity endorsement- kampanj men inte nödvändigtvis från företaget denne 

samarbetar med. 

 

Ytterligare ett ord tillskrevs Zlatan i sitt samarbete med Volvo. I reklamfilmen spelas Sveriges 

nationalsång med Zlatan som sångare. En utav våra svarspersoner, när ombedd att skriva ner 

ord som representerade kändisen var just nationalsången. Just detta faktum är intressant 

eftersom han nästan aldrig, eller väldigt sällan sjunger med i den svenska nationalsången inför 

landskamper. Värdeordet nationalsången har alltså tillförts Zlatan efter hans medverkande i 

Volvo reklamen. 

 

7.3 Brand alliance 

Om man ska betrakta kändisarnas samarbete med Volvo som en varumärkesallians har denna 

allians delvis misslyckats. Enligt teorin går två jämbördiga varumärken ihop för att nå nya 

målgrupper och överta varandras värden. Som visat i resultatet har iallafall inte kändisarna 

fått ta del av de värden som Volvo står för. Här måste man även börja diskutera storleken på 

de olika varumärkena som finns representerade inom alliansen. Av våra fokusgrupper att 

döma var Zlatans varumärke större än Robyns, eftersom de flesta hade svårt att komma på 

något om henne. Det här kan vara en anomali eftersom det kan debatteras att Zlatan är i sin 

formtopp varumärkesmässigt medan Robyns formtopp var för 15 år sedan. Det kan vara så att 

om vårt urval av svarspersoner hade varit äldre hade Robyns varumärke varit närmare Zlatans 

nivå. I Robyns fall kan det även diskuteras om alliansen var lyckad eller inte beroende på om 

man ser det som en varumärkesallians eller en co-branding. Varumärkesalliansen har 

misslyckats eftersom värden från Volvo inte tillförts Robyn men om man endast ser deras 

samarbete som en co-branding har denna lyckats. Celebrity endorsement- kampanjen har gett 

Robyn möjligheten att exponeras för fler personer. 

 

7.4 Problematiken varumärken emellan 

Till vardags beskriver vi olika saker på olika sätt beroende på dess natur. En maskin har sällan 

ett mänskligt värde som till exempel omtänksam, likaså tillskrivs inte en människa ett 

maskinellt värde, exempelvis barnsäker. Det finns alltså skillnader på hur vi benämner och 

vilka värden vi tillskriver olika ting. I vårt fall hanterar vi två personliga varumärken och ett 

företags varumärke. De värden som företaget identifierar sig själv med är säkerhet, 

miljöomsorg och kvalitet. Om vi istället riktar vår blick mot intervjupersonernas image av 

kändisarna ser vi ord som macho och nationalhjälte gällande Zlatan samtidigt som energirik 

och förebild förekommer hos Robyn. Våra svarspersoner har med största sannolikhet gjort 

skillnad på maskinella och mer mänskliga värden. Oavsett vilket, delade varken Zlatan eller 
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Robyn ett värdeord som kunde härledas till Volvos kärnvärden som finns representerade i 

kampanjerna. 

 

När vi är inne på varumärken måste vi också benämna att en persons image av ett varumärke 

tar lång tid att bygga upp och förändras kontinuerligt ju mer man exponeras mot det. Detta 

innebär att våra svarspersoner, redan innan de sett någon Volvoreklam med kändisarna, hade 

en existerande image av dem. Som beskrivit ovan har alltså denna image och förförståelse 

rimligtvis påverkat svarspersonerna när de såg reklamfilmerna. Om reklamfilmen hade visats 

för en person som aldrig kommit i kontakt med varken Volvo, Robyn eller Zlatan hade resultat 

av reklamen rimligtvis tolkats annorlunda. Det här finns också stöd för i vår undersökning. 

Under en av intervjuerna frågade vi svarspersonerna rakt ut; varför representeras inte Zlatan 

med ett av Volvos kärnvärden?  Svaret blev att Zlatan är så mycket mer och att personen i fråga 

visste så mycket annat om honom och att just de värdena inte var tillräckligt stora eller 

tillräckligt utmärkande för att få plats i vad som representerar Zlatan. 

 

7.5 Encoding och decoding 

Stuart Halls teori om inkodning av avkodning är fullt applicerbart på vår undersökning och går 

i linje med de andra teorier vi har använt oss av. Den inkodning av värden som Volvo har 

placerat på Zlatan och Robyn har, enligt vår empiri, inte avkodats på önskat sätt. De personer 

vi intervjuade noterade inte de kärnvärden Volvo ville förmedla när vi bad dem diskutera 

kändisarna. Viktigt att ha i åtanke är att Volvo inte har något egenvärde i att kändisarna skall 

erhålla mervärden från kampanjen och överta Volvos värden. För företaget handlar det om att 

locka en målgrupp till att konsumera deras produkter och använda kändisarnas varumärken 

för att nå dit. 

 

Efter ett negativt resultat på frågeställning om huruvida företagets värden faktiskt skulle 

överföras direkt till kändisarna i vår studie är det relevant att fråga sig varför resultatet blev 

som det blev. En möjlig förklaring, framför allt gällande Robyn och hennes reklamfilm, är att 

det urvalet vi hade i fokusgrupperna med studenter i 20-årsåldern inte överensstämmer med 

Volvos målgrupp, alltså människor i stånd till att köpa en ny bil. De som var i tonåren då Robyn 

slog igenom är i dag i 30-årsåldern och rimligtvis en intressant målgrupp för Volvo. Dessa 

personer som växte upp med Robyn som en samtida idol kan mycket väl avkoda innehållet i 

reklamfilmen på ett, för Volvo, önskvärt sätt. Det är möjligt att resultatet hade varit annorlunda 

om vårt urval hade anpassats efter Volvos målgrupp. 

 

I Zlatans fall bör man ha i åtanke att avkodning i mångt och mycket handlar om det som ligger 

“top of mind”, det vill säga att det senaste man har hört om något är det första man tar upp när 
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man blir tillfrågad om det. När vi frågade om Zlatan hade han nyligen kommit hem till Malmö 

för att spela en tävlingsmatch för klubblag på svensk mark för första gången på många år. Det 

faktum att matchen ägde rum i den stad han vuxit upp i gjorde att det mediala intresset var 

enormt, något som säkerligen påverkade våra intervjupersoner när vi bad dem skriva ned 

tankar de hade om Zlatan. En inkodning görs vi ett specifikt tillfälle, hur detta kommer avkodas 

i framtiden är omöjligt att sia om från producenternas sida. Det kan räcka med att en skandal 

briserar kring en samarbetspartner fem år senare för att den reklamfilm som en gång låg så 

rätt i tiden och togs emot med hyllningar nu skall befläcka företagets varumärke. 

 

Detta motiverar även Morlays teori om att budskapet som kodats in av Volvo uppenbarligen 

avkodas olika, det vill säga genom ett av de olika sätten att ta sig an ett budskap: dominant, 

förhandlande eller oppositionellt. Det fanns uppenbara skillnader i förhållningssätt till 

avkodning av Zlatan och Robyn, där Zlatan ofta hade en dominant sådan och sågs som en 

affärsman som i och med samarbetet med Volvo expanderade sitt varumärke sågs Robyn med 

en mer förhandlande ansats. Hennes relevans ifrågasattes, likväl som hennes motiv med 

kampanjen där frågetecken inför huruvida hon slutat gå sin egen väg för att urvattna sitt 

varumärke i utbyte mot exponering och pengar. Det är inte heller orimligt att ställa frågan om 

ansatserna till avkodningarna skulle vara annorlunda om de intervjupersonerna vi hade i 

fokusgruppen, istället för att vara studenter i 20-årsåldern, hade varit äldre människor som 

låg i linje med Volvos målgrupp för köpare av bil. 
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8. Sammanfattning och slutsatser 

Sammantaget kan vi konstatera att de värden Volvo har applicerat på Zlatan och Robyn i deras 

celebrity endorsement inte direkt har överförts från företag till kändis. Genom våra 

fokusgrupper har vi, om än på en liten skala med ett begränsat urval, kommit fram till 

resultatet att våra intervjuobjekt inte tänker på värden, associerade med Volvo, när de tänker 

på Zlatan och Robyn. De har med andra ord inte förvärvat dessa associationer till deras privata 

varumärken. 

 

När man skall dra slutsatser kring varför dessa resultat visades är det viktigt att analysera var 

kampanj för sig och inte bedöma de bägge efter samma premisser. Baserat på fokusgruppernas 

svar är Zlatans varumärke i sig så pass stort och aktuellt att det finns andra associationer som 

ligger närmre till hands än de värden han representerade via Volvo. Undantaget med 

nationalsången bör påpekas, detta är ett direkt resultat av samarbetet med Volvo men betyder 

inte nödvändigtvis att han har förvärvat några av Volvos kärnvärden. Däremot har han 

förvärvat ett nytt värde som inte var möjligt utan kampanjen. Att nationalsången numera 

förknippas med Zlatan är ett direkt resultat av kampanjen. Detta har gett oss en ny insikt om 

att, bara för att kändisarna inte övertar Volvos värden kan dem genom kampanjen få nya 

värden, oberoende av Volvo. 

 

I Robyns fall kan man tala om en varumärkesallians där Volvo placerar sig i det urbana Los 

Angeles med en exportör av svensk musik med ett, enligt fokusgrupperna, tydligt fokus på 

kvalitet. Samtidigt får Robyn stor publik exponering i Sverige, ett land som hon annars inte 

toppar dagordningen på men som genom detta samarbete presenterar sig själv för en ny 

publik. Båda parterna får alltså en större utvidgad exponering men de övertar inte varandras 

värden. Detta var något vi upplevde under fokusgrupperna, för många var Robyn en artist från 

deras barndom som inte upplevdes som aktuell i dag. Här är det relevant att tänka på hur 

kampanjen kan avkodas olika beroende på vilken publik som ser den. I fokusgrupperna, med 

människor i 20-årsåldern, ifrågasattes hennes relevans och det fanns en uppenbar brist på 

kunskap om artisten i fråga. Bland en äldre publik skulle resultatet kunna vara annorlunda, 

något vi är medvetna om men inte har undersökt i vår forskning. 

 

Förslag till vidare forskning 

För att ytterligare fördjupa kunskapen om vad en celebrity endorsement innebär från en kändis 

synpunkt rekommenderar vi fler studier av samma slag som vårt egen men på nya 

forskningobjekt. Det finns även ett behov att undersöka fenomenet närmare i tid. En mer 

extensiv undersökning där kändisens image undersöks innan samt efter celebrity 
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endorsement- kampanjen skulle enligt oss bringa stor klarhet i vilka möjligheter som kändisen 

har. Ytterligare forskning skulle även kunna fokusera på de värden som inte kommer från 

företaget eller kändisen utan ur själva celebrity endorsement- kampanjen.  Att utforska 

huruvida värden i större grad överförs från företag till kändis då det handlar om negativ 

publicitet är ett stort fält som är intressant att utforska vidare, inte minst ur 

marknadssynpunkt.  
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