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Abstract 
In today’s society, people do not solely purchase a product for its promised use. 
Instead, a brand is purchased and along with that brand comes a variety of associat-
ions. The associations of a product’s brand are what contributes to the added value 
that, according to this study, is what distinguishes a brand’s power. In order to 
create a powerful brand and such positive associations amongst its consumers, this 
study demonstrates the importance of understanding how a brand’s interest group 
behaves in their choice of brand. The study investigates the significance of inte-
raction between a brand and its consumers, as well as how such a connection can be 
utilized in the development of creative advertisement as part of a brand’s construct-
ion. 

Through an instrumental case study, aiming to analyze a specific case in order to 
discern more general questions within an area of study, Head and Shoulders was 
selected as a relevant brand to analyze on account of its creative promo using 
brand-ambassadors in order to change and strengthen its brand. 

The results of the study can be summarized in three parts. The first part concerns 
how respondents describe the brand Head and Shoulders and the conclusions of 
what specifics draw the consumer’s attention making the brand powerful or not. 
The second part covers how creative advertisement is a suitable manner for a brand 
to create a dialogue with its consumers and how the use of brand-ambassadors can 
broaden a brand’s target audience. The third and final part discerns the overall 
theme throughout all parts of the conducted interviews. This would be how a 
brand’s consumers are highly focused on their own behavior believing they are 
being judged by others. In other words, the important point of interest is the theory 
of impression management. 

Brand, creative advertising, brand-ambassadors, Goffman, impression management 
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Sammanfattning 
I dagens samhälle köper en människa inte enbart en produkt med dess utlovade 
funktion. Det är ett varumärke som köps och med det varumärket kommer en rad 
olika associationer. Dessa associationer som en produkt får i och med att det bär ett 
visst varumärke är det som bidrar till det mervärde som enligt denna studie är det 
som utmärker vad ett starkt varumärke är. För att skapa ett starkt varumärke och 
dessa posititva associationer hos sina konsumenter har denna studie visat på hur 
viktigt det är för företaget bakom varumärket att förstå hur deras konsumenter 
agerar kring val av varumärken. Studien utreder betydelsen av interaktionen mellan 
varumärken och dess konsumenter och vidare hur denna förståelse kan användas i 
utformning av kreativ reklam som en del av varumärkesbyggandet. 

Genom en instrumentell fallstudie, som syftar till att undersöka ett specifikt fall för 
att genom det kunna få insikt i mer generella frågor inom ett område, valdes Head 
and Shoulders som varumärke att studera då deras kreativa reklamfilm med an-
vändningen av varumärkesambassadörer togs fram för att förändra och stärka 
varumärket. 

Studiens resultat kan sammanfattas genom tre delar. Den första delen handlar om 
hur respondenterna beskriver varumärket Head and Shoulders och hur slutsatser om 
vad det är konsumenter lägger märke till hos ett varumärke därefter utmärker det 
som starkt eller ej kan göras. Den andra delen handlar om hur kreativ reklam är ett 
bra sätt för ett varumärke att skapa dialog med sina konsumenter och hur använd-
ningen av varumärkesambassadörer kan bredda ett varumärkes målgrupp. Den 
tredje och sista delen handlar om vad studien funnit som övergripande tema genom 
alla delar av intervjuerna som gjorts. Detta är hur människor, ett varumärkes kon-
sumenter, är väldigt fokuserad på sitt eget beteende utifrån tron om att de blir 
bedömda av andra. Det handlar alltså om teorin impression management. 

 

 

Varumärke, kreativ reklam, varumärkesambassadörer, Goffman, impression man-
agement 
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1 INLEDNING 

Det skapas mer och mer produkter till en marknad som håller på att mättas, 
vilket leder till att antalet produkter i relation till antalet konsumenter blir allt 
större. Detta är det första steget i vad Buchholz och Wördemann (2001) 
kallar ”the marketing meltdown”. Det andra steget är att produkter och 
tjänster blir allt mer lätta att byta ut. Dessa två steg skapar frågan: vad är det 
som urskiljer alla vitamindrycker, pappersnäsdukar och schampon på 
marknaden åt? När öltillverkare i ett blindtest inte kan känna skillnad och inte 
ens kan peka ut sitt eget varumärke, hur skulle då konsumenterna kunna göra 
det? Det är inte konstigt att det blir priserna som oftast utgör den största 
skillnaden mellan olika varumärken. Lätt utbytbara produkter som fastnat i 
en lägsta-pris-tävling är dock inte allt. Det tredje steget i Buchholz och 
Wördemann (2001) ”the marketing meltdown” handlar om att samhället är 
överbelastat med information från företagen bakom varumärken som vill 
kommunicera med oss.  

Alltså, det finns varumärken som lever vidare för att de säljer billiga produk-
ter. Sen finns de varumärken som säljer samma produkt, kanske till dubbla 
priset. Varför finns det en efterfrågan att köpa den dyrare produkten? Enligt 
Buchholz och Wördemann (2001) är kvalitén inte svaret på frågan. Kan det 
då vara kommunikationen företaget bakom varumärket skapar med sina 
konsumenter? Om svaret på föregående fråga är ja, blir följdfrågan: Hur kan 
företagen genom sina varumärken kommunicera med sina önskade kon-
sumenter så att budskapet når fram genom all information och brus dagens 
människa utsätts för?  

Jag har med studien haft som ansats att undersöka hur interaktionen mellan 
ett varumärke och dess konsumenter kan vara betydande för marknadsföring-
en av ett företags varumärke, ur ett varumärkesbyggande perspektiv. Genom 
att undersöka hur universitetsstudenter förhåller sig till varumärken och 
vidare vad varumärken kan göra för en individs personlighet, önskar jag med 
denna studie finna hur företag kan arbeta med att stärka sitt varumärke utifrån 
förståelse av vad dess konsumenter vill ha. 

Genom en instrumentell fallstudie, som syftar till att undersöka ett specifikt 
fall för att genom det kunna få insikt i mer generella frågor inom ett område  
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(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 281), valde jag att studera varumärket Head 
and Shoulders. 

Head and Shoulders blev år 2013 vinnare av Silverägget1 för bästa reklam-
film. Detta är ett pris som årligen delas ut av Guldägget. Så här skrev Head 
and Shoulders på Guldäggets hemsida om bakgrunden till reklamfilmen: 

”H&S	  är	  marknadsledande	  men	  har	  ansetts	  tråkig	  och	  omodern.	  H&S	  behövde	  
bygga	  sin	  kommunikation	  kring	  ambassadörer	  som	  kunde	  ändra	  detta.	  Henke	  
och	  Alex	  var	  perfekta	  för	  målgruppen.	  Succén	  ledde	  till	  ökad	  förståelse	  vad	  
målgruppen	  gillar	  och	  vi	  byggde	  vidare	  på	  storyn,	  gjorde	  nya	  filmer.	  Nu	  anpas-‐
sades	  filmernas	  innehåll	  efter	  planerade	  produktlanseringar,	  t.ex.	  med	  Sofi	  
Fahrman	  när	  en	  kvinnlig	  produkt	  lanserades.	  Målet	  att	  förändra	  varumärket	  
har	  uppnåtts!”	  

Procter	  &	  Gamble	  Nordic,	  ägare	  av	  Head	  &	  Shoulders	  

http://www.guldägget.se/sok/Inf.aspx?b=7012	  

	  

1.1 Definitioner 
Varumärke: I denna studie har jag valt att utgå från Kellers beskrivning om 
att ett varumärke är något som utgör mer än en logotyp, ett utseende på en 
flaska etc. Det inbegriper också konsumenternas uppfattning av produkten, 
organisationen eller företaget. Ett varumärke är som en uppsättning av 
mentala associationer (Keller, 1998, s. 299). 

Identitet: Hur det ägande företaget bakom varumärket vill att konsumenterna 
ska uppfatta deras varumärke. (Apéria, 2001) 

                                                

 

 

 

 
1 Silverägget är andrapris i tävlingen Guldägget som årligen arrangeras av 
Sveriges kommunikationsbyråer och har som syfte att lyfta fram Sveriges 
bästa kommunikation och föra svensk kommunikation framåt. 
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Image: Hur konsumenterna uppfattar ett visst varumärke. (Apéria, 2001) 

Varumärkesattityd: Konsumentens övergripande värdering av ett var-
umärke som är avgörande för handling eller ej. (Apéria, 2001)  

 

1.2 Syfte 

Syfte med studien är att ge en analys av betydelsen av interaktion mellan 
varumärke och dess konsumenter ur ett varumärkesbyggande perspektiv. 
Genom att studera den, ur avsändarens synvinkel, lyckade och prisade re-
klaminsatsen från Head and Shoulders schampo och balsam, vars mål var att 
förändra varumärket, undersöker studien vad universitetsstudenter har för 
attityd till varumärket och reklamen i sig och även hur deras bild av ett starkt 
varumärke ser ut och vad det är som gör att vissa varumärken blir valda 
framför andra. 

 

1.3 Frågeställning 

Vad kan ett varumärke göra för en universitetsstudents identitet? 

Hur ser varumärket Head & Shoulders ut, enligt universitetsstudenter? 

Vad är det som orsakar vilken attityd universitetsstudenter har till varumärket 
Head & Shoulders? 

Hur kan reklam fungera i en varumärkesbyggande process? 

 

1.4 Struktur 

Vad som först kommer att presenteras i denna studie är den teoretiska delen, 
vad andra forskare har sagt. Här har jag valt att utgå från tre delar som skapar 
tre olika verktyg för min analys av studiens empiri. Dessa är ett) hur ett 
varumärke är uppbyggt, två) hur den kreativa reklamen kan användas i 
arbetet med varumärkesbyggandet, och tre) hur interaktionen mellan varu-
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märke och konsument fungerar, utifrån Goffman (1959)  och teorin om 
impression management. 

Först kommer alltså en teoretisk förklaring om hur denna studie ser på ett 
varumärke och hur det kan ses utifrån olika forskares definitioner och vidare 
vilka komponenter som är viktiga vid kännetecknandet av ett starkt varu-
märke. I denna del kommer jag presentera komponenterna som bygger ett 
varumärke och utgår från definitionen att ett varumärke är en uppsättning av 
mentala associationer (Keller, 1998, s. 299). En presentation av begreppen 
identitet och image kommer göras, vilka också hör ihop med nästföljande 
kapitel som handlar om ett varumärkes kapital. Ett sätt att bygga ett varumär-
kes kapital är med hjälp av varumärkesambassadörer, vilket i efterföljande 
kapitel presenteras. Därefter följer kapitlet som handlar om hur dialog kan 
skapa den relation som kan ses som nyckeln till ett starkt varumärkeskapital. 
Teorin om dialog bör ses utifrån att det är förståelsen av vikten att införliva 
varumärkets konsumenters åsikter och önskan som är i fokus. Resultatet av 
dialogen är marknadsföringen som varumärket skapar. Denna första del av 
den teoretiska presentationen syftar till att förstå vilka komponenter som ett 
varumärke består av och på så vis kunna veta hur ett företag kan stärka sitt 
varumärket utifrån dessa delar. Denna första del kan alltså ses som en bak-
grund till att förstå de nästföljande kapitlen.  

I den andra delen av den teoretiska presentationen kommer kapitlet om 
kreativ reklam. Kreativ reklam förklaras ha en positiv inverkan på konsumen-
ternas intresse och attityd till ett visst varumärke. Den kreativa reklamen kan 
alltså ses som ett sätt för företaget bakom varumärket att kommunicera med 
sina konsumenter med budskapet att förstärka deras intresse och attityd till 
varumärket. Utifrån att förstå hur ett varumärke är uppbyggt och vikten av 
dialog mellan företaget bakom varumärket och konsumenterna blir detta 
kapitel av den teoretiska delen ett konkret exempel på varumärkesbyggandet. 

Som avslut till den teoretiska delen kommer en presentation om ett var-
umärkes betydelse för individen. Där har jag gjort en applicering av 
Goffmans teori om hur människors interaktion mellan varandra fungerar, på 
interaktionen mellan ett varumärke och dess konsumenter. Vad som i denna 
del även presenteras är teorin om impression management och hur det hänger 
ihop med vad Goffman säger om interaktionen. Detta kapitels innehåll är 
övergripande för denna studie och handlar alltså om människors stävan efter 
att definiera ett varumärke, personifiera det, och därefter tillskriva sig var-
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umärket och dess egenskaper eller inte utifrån vilket intryck personen i fråga 
vill göra på andra. 

I nästkommande kapitel följer en bakgrundsbeskrivning av varumärket Head 
and Shoulders och dess reklam och vidare presenteras studiens val av metod 
och genomförande. En diskussion om reliabilitet och validitet och även de 
etiska förhållningssätt jag tillämpat presenteras. 

Därefter redovisas studiens resultat i tematiska kapitel. Analysen är ge-
nomgående i resultatet och har utformats efter redan presenterad forskning 
och teorier för att sedan kopplas ihop med studiens empiriska material. 

Som avslut på uppsatsen diskuteras studiens slutsatser och en kritisk 
granskning av det egna arbetet görs. 
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2 ETT VARUMÄRKE 

I vårt materialistiska samhälle vill människor ge mening till sin konsumtion. 
Varumärken som ger ett värde till produkten och som kan berätta något om 
dess köpare, vem de är som person, ger människor denna mening. Det är den 
meningen som gör att vissa varumärken blir valda framför andra, det är den 
meningen som skiljer ett varumärke från ett starkt varumärke, menar Kapfer-
er (2012, s. 1). 

Kapferer (2012, s. 2) menar att det är problematiskt att finna en exakt nutida 
definition av vad ett varumärke är eftersom olika forskare kommer på sina 
egna definitioner och därför kan bara förklaringar genom olika forskares egna 
tankar beskrivas. Genom den traditionella definitionen beskrivs ett var-
umärke som en uppsättning av mentala associationer, som innehas av var-
umärkets konsumenter (Keller, 1998, s. 299).  

Aperia (2001) har en mer detaljerad bild av vad ett varumärke är och 
benämner Kellers definition som ett varumärkes image, vilket ligger hos 
varumärkets konsumenter. Genom att dela upp vad ett varumärke är i tre 
delar, varav den ena är image, menar han vidare att ett varumärkes identitet 
byggs inifrån företaget. Ett varumärkes identitet är beroende av hur det 
ägande företaget till varumärket vill att deras konsumenter ska uppfatta själva 
varumärket. Den sista delen om hur ett varumärke kan beskrivas utifrån 
Aperia (2001) handlar om köpintuitionen hos konsumenterna och benämns 
som varumärkesaattityd. Varumärkesattityden bygger alltså på konsumenter-
nas övergripande värderingar av ett varumärke, som är avgörande för han-
dling eller ej. Varumärkesattityden förklaras enligt Folse, Burton, & 
Netemeyer (2013, s. 333) som något som speglar styrkan i relationen kon-
sumenterna innehar till varumärket. Vidare menar de även att varumärkesatti-
tyden är en del av varumärkeskapitalet. 

Ett varumärke kan enligt Kapferer (2012, s. 7) urskiljas som starkt eller inte 
genom att se på olika komponenter. Det första är att se på varumärket genom 
det ägande företaget av varumärkets ekonomi, bland annat genom 
omsättning. Det andra sättet är kundbaserat och fokuserar helt på relationen 
konsumenterna har till varumärket. Utifrån Kapferers (2012, s. 7) teori om 
vad som mäter ett starkt varumärke går det att se på definitionen av vad ett 
varumärke är utifrån två synsätt. Dels kan ett varumärke förklaras som 
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företaget som säljer en viss produkt och har därför ett ekonomiskt och 
vinstdrivande tänk i sin marknadsföring. Till andra delen kan ett varumärke 
ses från konsumenternas uppfattning och associationer; det immateriella 
värde varumärket innehar. Vidare håller dessa delar av ett varumärke till stor 
del ihop då ett företags omsättning är beroende av konsumenternas villighet 
att köpa deras varumärke framför en konkurrents, även om konkurrentens 
produkt är billigare. Så varför är konsumenter till vissa varumärken villiga att 
betala mer? 

 

2.1 Image och identitet 

Varumärkesidentitet refererar till strävan efter hur ett företag vill uppfattas av 
sina konsumenter. Ett varumärkes identitet representerar alltså företagets 
synvinkel. Kapferer (2012) menar att alla företag har en identitet. Denna 
identitet behöver inte vara önskad eller uttalad, med det är identiteten som 
urskiljer företag åt och gör det unikt, vilket påverkar företagets varumärke. 
Den kultur som finns inom ett företag, alltså identiteten till varumärket, 
återspeglar hur ett visst företaget är/vill vara. På så sätt blir marknadsföringen 
av ett varumärke beroende av identiteten. Kommunikationen företaget vill 
skapa med sina konsumenter görs utifrån varumärkets identitet. För att lättare 
förstå innebörden i detta resonemang kan identiteten till ett företag och dess 
varumärke ses som identiteten till vilken människa som helst. Identiteten 
visar vem personen är, vad den lovar och vad den har för speciella egen-
skaper. Ett varumärkes identitet behöver dock inte nödvändigtvis stämma 
överens med hur konsumenterna faktiskt uppfattar varumärket (ibid). 

Hur ett varumärkes konsumenter uppfattar själva varumärket, företaget och 
produkterna de säljer kan beskrivs som varumärkets image. Imagen kan ses 
som både en reflektion och vidare en tolkning av ett varumärkes identitet. 
Som tidigare nämnt kan företagets interna bild av varumärket inte alltid 
stämma överens med den som deras konsumenter har. Ett varumärkes image 
baseras på associationer som konsumenterna innehar till varumärket. Dessa 
associationer, som kan vara både positiva och negativa, kan uppkomma av 
erfarenheter som konsumenten har till varumärket, men också från 
marknadsföringen av varumärket. (Kapferer, 2012) 
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Ett företags framgång är i hög grad beroende av att identifiera och kom-
municera varumärkets utmärkande egenskaper, det som gör det unikt. Detta 
är viktigt för att skapa en tydlig köpupplevelse i huvudet på konsumenterna 
och även för att leva upp till de löften företaget genom varumärket utlovar. 
Det viktigaste kanske dock är att tydligt utmärka det unika i varumärket med 
avseende på konsumenternas uppfattning, alltså att differentiera varumärkets 
image från alla andra varumärken. (Kapferer, 2012) 

 

2.2 Varumärkeskapital  

Att	  bygga	  varumärken	  handlar	  om	  att	  differentiera	  varumärket	  genom	  att	  
bygga	  relationer	  mellan	  varumärket	  och	  konsumenterna.	  Om	  man	  inte	  lyckas	  
med	  denna	  uppgift	  riskerar	  varumärket	  att	  fastna	  i	  ett	  transaktionsorienterat	  
beteende	  där	  priset	  sätts	  i	  fokus.	  

(Apéria,	  2001,	  s.	  5)	  

 

Kapferer (2012, s. 7) menar att det är tron och de band konsumenterna knyter 
samman med varumärket som gör att de blir villiga att betala mer för en 
produkt från deras varumärke, än av samma produkt med lägre pris hos en 
konkurrents varumärke. Förhållandet mellan ett varumärke och dess kon-
sumenter kan ses som en typ av bindning eller pakt. Konsumenterna ger 
deras förtroende och lojalitet med den underförstådda förutsättningen att 
varumärket kommer att uppföra sig på vissa sätt. Så länge konsumenterna 
inser fördelarna med att köpa ett visst varumärke och så länge de känner sig 
tillfredsställda av konsumtion kommer de sannolikt att fortsätta att köpa 
varumärket. De fördelar som konsumenterna inser från varumärken behöver 
inte enbart vara av rent funktionell karaktär. Varumärken kan fungera rent 
symboliskt, så att konsumenterna kan förmedla sin självbild genom varumär-
ket. Vissa varumärken är förknippade med användning av vissa typer av 
människor och på så sätt återspeglas olika värden eller egenskaper. Genom 
att konsumera och tillskriva sin personlighet dessa märken kan konsumenter-
na kommunicera till andra, eller till och med till sig själva, vilken typ av 
person de är eller vill vara (Keller, 1998, s. 299f). Detta fenomen är något 
som också går att tillämpa med Goffmans (1959) teori om hur människor 
interagerar med andra människor, vilket senar kommer presenteras. Dessa 
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band och tankar kring varumärket skapas genom långsiktig marknadsföring, 
som fokuserar på relationen mellan varumärket och konsumenterna. De 
starka band som knyts genom marknadsföringen är till viss del var-
umärkeskännedom, men också tro om exklusivitet och överlägsenhet av 
värdefulla fördelar och känslomässig bindning till varumärket. Dessa känslor 
kan ses som ett varumärkes kapital. Varumärkeskapitalet är det som skapar 
den differentierande effekt som skiljer ett svagt varumärke och ett starkt 
varumärke åt (Keller, 1998, s. 299f). 

 

 2.2.1 Varumärkesambassadörer 

Varumärkesambassadörer, eller reklamikoner som Folse, Burton och 
Netemeyer (2013, s. 331) kallar dem, kan erbjuda ett varumärke fördelar vad 
det gäller varumärkeskapitalet. Ett varumärkeskapital beskrivs enligt Keller 
(1993, s. 2) som den differentiella effekt som varumärkeskunskap har på 
konsumenternas respons av marknadsföringen av det specifika varumärket. 
Vidare beskriver han varumärkeskapital som det mervärde ett varumärke ger 
en produkt i förhållande till om varumärket inte funnits på produkten. Det 
konsumentbaserade varumärkeskapitalet innebär alltså att det är i konsumen-
tens medvetande som varumärkeskapitalet existerar och det är där var-
umärkesambassadörerna kan stärka varumärket ytterligare. 

Varumärkesambassadörer skapas och används i marknadsföringssyfte där de 
symboliskt kan kommunicera ett varumärkes attribut, personlighet eller 
förmåner (Folse et al., 2013, s. 331). Folse et al. (2013, s. 339)  menar vidare 
att varumärkesambassadörer är en strategi från det ägande företaget av 
varumärket när det gäller att utveckla varumärkeskapitalet. Folse et al. (2013)  
presenterar nämligen i sin forskning Defending Brands: Effects of Alignment 
of Spokescharacter Personality Traits and Corporate Transgressions on 
Brand Trust and Attitudes, att varumärkesambassadörer sammankopplar 
förmånliga minnen av annons- och varumärkesinnehåll, varumärkesattityder 
och därmed köpavsikter hos varumärkets konsumenter. Det vill säga, ambas-
sadörer kan förstärka minnet hos konsumenterna och främja positiva atti-
tyder. Att personifiera ett företags varumärke gör det lättare för konsumen-
terna att skapa en attityd gentemot det. Människor formar nämligen hela tiden 
attityder och intryck om personer de dagligen möter, vilket nästa kapitel, 
impression management, kommer gå djupare in på. Varumärkets konsument-
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er kan alltså lättare skapa attityder och förtroende till varumärket genom 
personligheter av varumärkesambassadörerna som följer med just det var-
umärket. Dessa fördelar, som är förknippade med varumärkesbyggande, 
menar Folse et al. (2013, s. 339) ger stöd för användningen av var-
umärkesambassadörer i kampanjer. 

Garretson och Niedrich (2004, s. 25) beskriver i sin empiriska studie Spokes-
characters: Creating character trust and positive brand attitudes, att de 
funnit att användningen av ambassadörer i marknadsföring resulterar i 
gynnsamma varumärkesattityder för konsumenter med tidigare låg var-
umärkesupplevelse. Det gäller alltså de som inte fullt ut är en trogen kund av 
varumärket eller helt enkelt inte har någon större kännedom om det. Vidare 
menar Garretson och Niedrich (2004, s. 25) att ambassadörers roll har liten 
effekt på varumärkesattityder för konsumenter med lång erfarenhet av var-
umärket. Effekten av varumärkesambassadörerna hamnar alltså till största del 
på de presumtiva konsumenter som inte har någon större eller mer omfattan-
de relation och kännedom om varumärket sedan tidigare. Vad Garretson och 
Niedrich (2004, s. 33) anser som viktigt att lyfta fram är att deras studie 
också ger belägg för att det är förtroendet som varumärkesambassadörerna 
förmedlar som bidrar till ökad varumärkesattityd.  

De som har mindre erfarenhet av ett specifikt varumärke tycks alltså lita mer 
på observerbara tecken, ambassadörerna, när de bildar attityder gentemot 
varumärket, jämfört med dem med mer erfarenhet från tidigare upplevelse av 
varumärket. Med fokus på tillförlitlighet kan varumärkesambassadörer alltså 
utgöra en hållbar strategi för att skapa och upprätthålla en positiv var-
umärkesimage hos konsumenterna.  (Garretson & Niedrich, 2004, s. 33)  

 

2.3 Relation skapad genom dialog 

Kent och Taylor (2002, s. 24) förklarar begreppet dialog som något som inte 
ska ses som en process eller en serie av steg. Snarare är det en produkt av 
pågående kommunikation och relationer. Dialog i detta syfte är till viss del 
inte den vardagliga dialogen som vi dagligen utbyter med vänner och bekan-
ta, alltså ett samtal mellan två eller flera personer. Vad Kent och Taylor 
(2002) menar är att dialog mellan ett företag som vill tala med sina kunder 
utifrån företagets varumärke, har en djupare funktion än samtalet i sig. 
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Dialogens betydelse syftar till att skapa en relation med konsumenterna. 
Vidare menar de att dialog kan ses som ett verktyg innehållande olika funk-
tioner. Ömsesidighet, eller erkännande av varumärket, är en. Andra funktion-
er dialogen har för varumärken är arbetet med interaktionen med dess kon-
sumenter, den skapar empati och bekräftelse av offentliga mål och intressen, 
men även risk genom viljan att interagera med individer och allmänheten på 
deras villkor.  

En dialogisk kommunikation handlar om en förståelse av det förflutna, nuet, 
och ser även till framtida relationer. Dialog är inte endast förekommande i 
nuet, utan dess fokus ligger på en fortsatt och gemensam framtid för alla 
deltagare och syftar även till att bygga en framtid för deltagarna som är både 
rättvis och acceptabel för alla inblandade (Kent & Taylor, 2002, s. 24f).  
Dialog och relationsbyggande mellan företag och dess varumärkes kon-
sumenter är något som ligger mycket nära varandra. Genom att föra en dialog 
med sina konsumenter kan ett företag långsiktigt stärka sitt varumärke, vilket 
är att föredra i dagens informationssamhälle. Den ökade informationsmäng-
den som i dagens samhälle existerar har bidragit till att det blivit nödvändigt 
för företag att se relationsskapandet som en viktig hörnsten i kommu-
nikationen. Eftersom människor idag får mer information, har ett företag allt 
fler att konkurrera med för att nå fram med just sitt varumärkes budskap 
(ibid). Vidare menar Kent och Taylor (2002, s. 24f) också att dialog och 
långsiktigt relationsskapande kan vara något som båda parterna kan gynnas 
av. För att en dialog ska vara effektiv och nå framgång ställs höga krav på 
båda parterna. Relationen förbättras då båda sidor får en större förståelse för 
varandra. Det är viktigt att företaget bakom varumärket ser relationen, och 
dialogen som en del av den, som betydelsefull och därför engagerar sig i den. 
En pågående dialog som stärker relationen mellan varumärke och kon-
sumenter kan exempelvis erbjuda trygghet, en känsla av kontroll och en 
känsla av tillit, minimerade inköpsrisker och i slutändan minskade kostnader 
för att vara en kund (Grönroos, 2004, s. 99). 

För att finna förståelse för sina konsumenter måste alltså företagen bakom 
varumärken skapa en dialog i interaktionen med konsumenterna. Detta 
dialogiska resonemang ger förståelse för hur varumärken ska kommunicera 
med konsumenterna så att deras budskap når dem genom all information de 
dagligen utsätts för. Som Kent och Taylor (2002, s. 25) menar, så kan ingen 
enskild individ eller grupp som deltar i ett dialogiskt utbyte påstå att de 
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innehar den absoluta sanningen. En dialog är en process med två parter som 
försöker förstå varandra och varandras avsikter och intentioner. Vad som är 
kännetecknande för varje sann dialog är att båda parterna öppnar sig till den 
andre och verkligen tar dennes synvinkel som ett värde att beakta. Först då 
kan dialogen fungera som den produkt av pågående kommunikation och 
relationer som Kent och Taylor (2002, s. 24) beskriver en dialog som. 

 

 2.3.1 Dialog med eller utan kontroll 

Dialog är dock inte något som sker av sig själv. Där vi finner dialog hittar vi 
människor som är öppna för det. Företag som genom sitt varumärke tillämpar 
kommunikationskvalitet fokuserar mer på ömsesidighet och relationer än om 
ett eget intresse. De är också mer intresserade av att upptäcka än att avslöja 
och vidare ser de på resultatet av dialog som en resurs och tillgång och inte 
något som kan användas som ett maktverktyg (Kent & Taylor, 2002, s. 30).  
Hon och Grunig (1999, s. 3) beskriver också vikten av parternas förtroende 
för och vilja att öppna sig gentemot varandra. De menar att det finns tre 
dimensioner för tillit, vilka är: Integritet, tron att ett varumärke är rättvist, 
tillförlitlighet, tron på att varumärket kommer att hålla vad de lovar och till 
sist kompetens, tron att ett varumärke har förmågan att göra vad de säger att 
de kan göra.  

För att införliva dialogen i kommunikationsarbetet behöver företaget bakom 
varumärket vissa färdigheter. För precis som många organisationer erbjuder 
utbildning i krishantering, konflikthantering och att tala inför publik, måste 
företaget och dess medarbetare tränas i dialog. Att kunna föra en dialog är 
inget som ska ses som en självklarhet. Färdigheter som behövs för att ett 
varumärke ska kunna använda dialog i sitt relationsskapande med sina 
konsumenter är bland annat empati, kunskapen att lyssna, att kunna kontex-
tualisera frågor inom lokala, nationella och internationella ramar och att tänka 
på lång sikt snarare än kortsiktiga mål.  (Kent & Taylor, 2002, s. 31)  

Den kritik som Kent och Taylor (2002, s. 33) riktar mot dialog som 
tillvägagångsätt för relationsskapande mellan varumärken och dess kon-
sumenter handlar till största del om risken för att den ena parten kan komma 
att använda dialogen till sin fördel. Hon och Grunig (1999, s. 2f) menar 
däremot att parterna till en viss grad outtalat kommer överens om vem som 
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har den befogade makten att påverka den andre. Vidare menar de att även om 
en del obalans är naturligt, kräver stabila relationer att varumärket och 
konsumenterna vardera har viss kontroll över varandra och att detta inte ska 
ses som något negativt. En strävan efter att hålla en dialog utan att fokusera 
på vem som har kontroll över den andre är alltså inget som enligt Hon och 
Grunig (1999, s. 3) behöver uppnås. Båda parterna riskerar att deras infor-
mation kommer att användas för att utnyttja eller manipulera dem när de ger 
sig in i en dialog. Kent och Taylor (2002, s. 33) menar dock att det är först 
när rädslan för den risken övervinns som dialogen kan verka som en rela-
tionsskapande produkt i kommunikationsarbetet för att skapa en så stark 
relation mellan varumärket och dess konsumenter som möjligt.  
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3 DEN KREATIVA REKLAMEN 

Genom all information och brus som vår vardag idag präglas av finns det 
vissa budskap som tränger igenom dimman och som står ut från mängden, 
som uppmärksammas. Hur kan företag skapa reklam för sitt varumärke som 
är så pass effektiv att den når ut till målgruppen, genom allt brus av infor-
mation människor dagligen utsätts för? Modig (2012) menar att kreativitet är 
en stor tillgång i skapandet av framgångsrik marknadsföring, vilket kan bidra 
till att kreativ reklam har en positiv effekt på konsumenternas köpintuition. 
Vidare menar Modig (2012) att kreativ reklam även har en positiv inverkan 
på konsumenternas intresse och attityd till ett visst varumärke. Den kreativa 
reklamen kan alltså ses som ett sätt för företaget bakom varumärket att 
kommunicera med sina konsumenter med budskapet att förstärka deras 
intresse och attityd till varumärket.  

Vad är då kreativitet? Modig (2012) anser att när en ursprunglig tanke ses 
som något avvikande från normen, blir den en kreativ idé. En reklam 
innehållande ett avvikande och ändå relevant innehåll kan därmed förklaras 
som en kreativ reklam. Modig (2012) menar också att kreativitet är något 
väldigt personligt. Om en människa, oavsett om den är konsument eller 
reklamskapare, säger att något är kreativt så är det kreativt för just den 
personen.  

 

3.1 Kreativitetens effekt 

Forskning om reklam i allmänhet brukar främst fokusera på att förstå i vilken 
utsträckning reklam påverkar hur konsumenterna tänker om produkten eller 
tjänsten som annonseras och att frågan om hur de ser på varumärket i sig, 
utifrån reklamen, inte står i centrum (Rosengren, Dahlén, & Modig, 2013, s. 
321). Rosengren et al. (2013, s. 321) menar att den forskning som har gjorts 
om just kreativa reklamer har visat att konsumenterna tänker i allmänhet mer 
kring reklamen i fråga och vidare har dessa tankar bedömts till att vara av 
positiv karaktär, både för reklamen i sig och varumärket som marknadsförs. 
Modig (2012) menar att majoriteten av tidigare forskning har förklarat de 
positiva effekterna av kreativ reklam med hjälp av informationsprocessande 
teorier och kommit fram till att ett avvikande och ändå relevant innehåll, som 
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kreativ reklam är, leder till ökad uppmärksamhet, vilket i sin tur leder vidare 
till varumärkets positionering hos konsumenterna. Med det menas alltså 
vilken attityd konsumenterna har till varumärket. Med en ökad uppmärksam-
het för ett varumärke förstärks igenkänningsfaktorn som är en viktig del i 
avgörandet om konsumtion eller ej. Några som tagit sig an att utreda begrep-
pet med en annan teori är Dahlen, Rosengren, och Törn (2008) som förklarar 
den positiva effekten av kreativ reklam genom så kallad signalteori. De visar 
att kreativ marknadsföring signalerar högre ansträngningar i marknadsföring-
sinsatser, på uppdrag av annonsören och varumärket, vilket resulterar i ett 
högre intresse för varumärket och förhöjd upplevd märkeskvalitet hos kon-
sumenterna. Alltså, när konsumenterna uppmärksammar den kreativa rekla-
men signalerar den hur hårt företaget bakom varumärket arbetat för att nå ut 
till sin målgrupp och i och med det förhöjs intresset för varumärket och 
konsumenterna känner en upplevd märkeskvalitet (Modig, 2012). Utifrån 
Kent och Taylors (2002) teori om vikten av dialog mellan varumärke och 
konsumenter, kan den kreativa reklamen ses som effekten dialogen kan ge. 
Genom att lyssna på sina konsumenter kan företaget bakom varumärket 
förstå vad deras målgrupp gillar och vill ha och konsumenterna i sin tur kan 
genom Dahlen et al. (2008) signalteori få uppfattningen om att företaget 
bakom varumärket lyssnar på dem i deras dialog. 

Rosengren et al. (2013, s. 321) förklarar de positiva effekterna av kreativ 
reklam utifrån att det stärker konsumenternas egen kreativitet. De menar att 
konsumenterna ger högre betyg till den reklam som de uppfattar behandlar 
dem som smarta individer. Rosengren et al. (2013, s. 321) uttrycker att det 
finns stora fördelar med att annonsera på ett kreativt sätt, varav en utav 
fördelarna är att den kreativa reklamen även kan gynna konsumenterna, 
genom att öka deras uppfattningar om sin egen kreativitet. Detta synsätt 
bekräftas av Kover, Goldberg och James (1995, s. 36) vars forskning kommit 
fram till svaret på frågan ”Vilken typ av reklam fungerar?”. I deras empiriska 
studie Creativity vs. effectivness? An intergrating classification for adver-
tisning visade sig svaret på frågan, av deltagarna i undersökningen, vara 
personlig förbättring. Personlig förbättring kan definieras som det som 
speglar idealet för sig själv, vilket kan förstärkas i och med nya erfarenheter 
(ibid). Kover et al. (1995, s. 37) menar vidare att de tror att precis som 
människor inom sig bär på en bild av sin idealkropp, bär de även på en mall 
för sig själva som sin ideala självbild. Detta synsätt hör i ihop med teorin om 
impression management, självpresentation. Självpresentation handlar om att 
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få andra att uppleva mig på det viset jag önskar. Kover et al. (1995, s. 37) 
menar att med den ideala självbilden ligger fokus på att själv leva upp till en 
ihopfantiserad uppfattning om sig själv. I den mån reklamen förstärker detta, 
kommer den att ha effekt på ett varumärkes konsumenter (ibid).  
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4 MITT SANNA JAG GENOM VARUMÄRKEN 

Vad redan presenterat är hur varumärken genom dess kapital, kan symbolis-
era olika attribut som är avgörande för konsumtion eller ej. Vad som här ska 
presenteras är förhoppningsvis en förståelse till varför dessa attribut är så 
viktiga. Det finns vissa varumärken som människor gärna tillskriver sin 
personlighet, vilka brukar bli benämnda som starka varumärken eftersom att 
de bidrar med något mer än endast en produkts funktion. Sedan finns det 
varumärken som inom vissa grupper inte alls är accepterade, hur starka de än 
må vara i allmänhetens åsikt. 

Jag har i följande kapitel gjort en applicering av Goffmans teori om hur 
människors interaktion mellan varandra fungerar, på interaktionen mellan ett 
varumärke och dess konsumenter. Vad som senare följer är en presentation 
om teorin impression management. Dessa två kapitel hänger ihop på det viset 
att de båda är drivande av tanken att människor genom tron att andra 
bedömer dem försöker skapa ett intryck på andra som de uppfattar ger dem 
den identitet som uppfyller deras önskade jag. Jag har i skapandet av dessa 
kapitel utgått med tanken om att det är varumärken som kan vara den del av 
hur människor utifrån vilka intryck de gör på andra skapar sin egna identitet. 
Det handlar alltså om att ett) definiera vem ett varumärke är och två) om 
varumärkets image överensstämmer med det intryck man vill göra på andra, 
tillskriva sig detta varumärkes personlighet. 

 

4.1 Interaktionen mellan individ & varumärke 

Erving Goffman (1959) beskriver utifrån sin teori i artikeln The presentation 
of self in everyday life om hur människors interaktion mellan varandra 
fungerar. Det handlar om hur människor agerar när de möter nya personer de 
är obekanta med och hur de drivs av att definiera situationen för att skapa en 
viss kontroll. I detta stycke gör jag en applicering av Goffmans (1959) teori 
på varumärken. Hur agerar människor när de stöter på nya varumärken, hur 
agerar de i situationer med varumärken som är väl kända för dem och varför 
väljer de vissa varumärken framför andra? Dessa frågor leder till att fundera 
över om det går att jämföra dessa situationer med när vi möter en annan 
människa; en ny bekantskap? 
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När en ny person kommer in i andras närvaro försöker de ofta att skaffa 
information om denna människa. De kommer att vara intresserade av dennas 
allmänna socioekonomiska status, hans uppfattning om sig själv och in-
ställning till dem (mottagarna), hans kompetens, hans pålitlighet, etc. Infor-
mation om den enskilde bidrar till att definiera situationen, så att andra i 
förväg ska veta vad denna människa kommer att förvänta sig av dem och vad 
de kan förvänta sig tillbaka. Om man är obekant med den enskilde kan 
observatörer snappa upp ledtrådar från den enskildes uppträdande och 
utseende som tillåter dem att tillämpa sina tidigare erfarenheter med individer 
som ungefär liknar den enskilda eller att tillämpa oprövade stereotyper till 
honom. Det går också att dra slutsatser från tidigare erfarenheter att det är 
sannolikt att endast vissa typer av individer kan finnas i en viss social miljö. 
Vidare kan de även förlita sig på vad individen säger om sig själv. Om de vet, 
eller känner till, den enskilde på grund av erfarenhet innan interaktion, kan de 
lita på antaganden som ett sätt att förutsäga hans nuvarande och framtida 
beteende. (Goffman, 1959) 

Utifrån den enskildes intention av dialogen, alltså kommunikationen mellan 
honom själv och de andra, så finns de alltid mål, omedvetna eller fastställda, 
att uppnå. Oavsett de särskilda mål som individen har i åtanke och hans 
motiv för att nå dessa mål, kommer det att vara i hans intresse att styra 
beteendet hos de andra, speciellt deras lyhördhet gentemot honom själv. 
Denna kontroll uppnås till stor del genom att påverka definitionen av situa-
tionen. Detta kan göras genom att uttrycka sig på ett sådant sätt som ger 
mottagarna den typ av intryck som kommer att leda dem att agera frivilligt i 
enlighet med den enskildes egen plan. (Goffman, 1959) 

Goffmans (1959) teori om människors interaktion mellan varandra visar på 
att kommunikationen mellan dem alltid uppfyller ett syfte, oavsett om det är 
medvetet utformat eller ej. När ett företag kommunicerar med sin målgrupp, 
sina konsumenter, är förhoppningsvis syftet väl angett. Är det då vidare 
någon större skillnad på kommunikationen mellan individer och kommu-
nikationen mellan individ och varumärke? Samma process en individ går 
igenom vid möte med en annan individ kan liknas vid mötet av ett var-
umärke. Som tidigare nämnt kan en individ som är obekant med den andre 
snappa upp ledtrådar från den enskildes uppträdande och utseende som 
tillåter dem att tillämpa sina tidigare erfarenheter med individer som ungefär 
liknar den enskilda. Är individen obekant med varumärket kommer den att 
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tillämpa tidigare erfarenheter av liknande varumärke för att processa vilken 
uppfattning han har till varumärket, alltså vilken positionering varumärket 
kommer ha för honom, dennes varumärkesattityd. Lika så som när en individ 
vet något om, eller känner till, den enskilde på grund av erfarenhet innan 
interaktion, kan han lita på antaganden som ett sätt att förutsäga den enskil-
des nuvarande och framtida beteende. Samma sak gäller när individen ställs 
inför ett varumärke han tidigare har en relation till eller i alla fall har erfaren-
het av. Den tidigare erfarenheten avgör hur individen uppfattar varumärket i 
just den situationen och även hur han tror att varumärket kommer bete sig 
framöver. Goffmans (1959) teori om människors interaktion kan kopplas 
samman med vad Keller (1998, s. 299) menar om att varumärken kan fungera 
som en spegel av sin egna och andras personlighet. Varumärken kan fungera 
rent symboliskt, så att konsumenterna kan projicera sin självbild genom 
varumärket. Vissa varumärken är förknippade med användning av vissa typer 
av människor och på så sätt återspeglas olika värden eller egenskaper.  

Företaget bakom varumärket kan alltså förstå individens, konsumenternas, 
agerande bättre med hjälp av Goffmans (1959) teori. Liksom individer har 
företaget bakom varumärket ett intresse av att styra beteendet hos de andra, 
vilket i detta fall är konsumenterna. Företaget vill speciellt kontrollera kon-
sumenternas lyhördhet gentemot varumärket. Företaget bakom varumärket 
kan alltså med Goffmans (1959) teori förstå konsumenternas behov av att 
definiera situationen och på så sätt förstå hur de ska uttrycka sig på ett sådant 
sätt som ger mottagarna, konsumenterna, den typ av intryck som kommer att 
leda dem att agera frivilligt på företagets önskan, alltså företagets önskan av 
konsumenternas varumärkesattityd. Att kommunicera med konsumenterna är 
något som kräver tid och kunskap för att det ska ge ett effektivt utbyte. 
Dialogens betydelse med konsumenterna är alltså för varumärket a och o. I 
dialogen kan ett utbyte av förståelse ske, vilket kan bidra till att båda parterna 
knyter samman relationen gentemot varandra. 

 

4.2 Impression management - vem vill du att andra ska 
uppfatta att du är? 

Överallt, varje dag, är människor upptagna med att tänka på hur andra tänker 
om dem. Människor har ett ständigt intresse för hur andra uppfattar och 
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utvärderar dem. Detta fenomen blir tidigt inpräntat hos oss som barn då våra 
föräldrar uppmanar oss att sköta oss, för tänk på vad grannen skulle säga 
annars. Varje år spenderas miljarder på dieter, kosmetika och plastikkirurgi, 
som alla syftar till att göra människor mer attraktiva för andra. Folk 
övervakar andras reaktioner på dem och försöker därför förmedla bilder av 
sig själva som gynnar deras uppnående av det önskade målet, det önskade 
jaget. Detta är vad som kallas impression management. (Leary & Kowalski, 
1990)  

Impression management förklaras enligt Leary och Kowalski (1990, s. 34) 
som den process genom vilken människor styr de intryck andra formar av 
dem. Vidare menar de att impression management, eller självpresentation 
som vi vidare kan kalla det, enligt vissa forskare inte endast handlar om 
människors försök att hantera intrycken som andra bildar. Självpresenta-
tionen handlar också om de insatser människor gör för att kontrollera sina 
intryck av sig själva. Det handlar alltså om kontrollen människor skapar för 
att uppnå sitt önskade jag. Leary och Kowalski (1990, s. 34) ställer sig dock 
tveksamma till om självpresentation till sig själv och självpresentation genom 
andra bör utredas under samma forskningsterm. Vidare menar de att det med 
fördel går att se dessa två faktorer, självbilden och allmänhetens bild, som 
olika delar av självpresentation. Deras konceptualisering av självpresentation 
definieras därför endast utifrån processen genom vilken människor styr de 
intryck andra formar av dem (ibid). 

 

 4.2.1 Självpresentationens motivation och konstruktion 

Leary och Kowalski (1990, s. 35) menar på att det finns två komponenter 
som skapar självpresentationen, vilka är motivation och konstruktion. Män-
niskor övervakar regelbundet deras inverkan på andra och försöker också 
mäta de intryck andra formar av dem. Detta menar Leary och Kowalski 
(1990, s. 35) är något som ofta sker helt utan något försök till att skapa ett 
visst intryck, utan mer bara för att se till att deras offentliga bild av sig själv 
är som de vill ha den. Dock sker det under vissa situationer att människor blir 
motiverade att medvetet kontrollera hur andra ser på dem. Denna känsla är 
förknippad med viljan att skapa särskilda intryck i andras uppfattningar och 
det kallas motivation till självpresentation. När väl motivationen att skapa ett 
visst intryck eller attityd hos en person finns så ska denna motivation bli till 



 

 

 

 

 

21 

handling. Det är den handlingen som kan kallas konstruktion av självpresen-
tation och består av utformandet av tillvägagångssättet för att nå det önskade 
målet, det önskade intrycket. En så kallad utökning av självpresentationen 
utgår alltså från två delar. Först uppkommer en motivering till att införa ett 
nytt eller förstärkt intryck hos någon annan människa, där också själva 
intrycker måste definieras. Sedan följer konstruktionen, utförandet, av det 
önskade intrycket. Leary och Kowalski (1990, s. 35f) menar att konstruktio-
nen av självpresentation exempelvis kan handla om att besluta om att skapa 
det önskade intrycket via självbeskrivning, icke-verbalt beteende, eller 
rekvisita, till exempel. Det är i konstruktionen tanken om varumärken kan 
införas i bilden.  

I tidigare kapitel gjordes en beskrivning av Goffmans (1959) teori från The 
presentation of self in everyday life, om hur människors interaktion mellan 
varandra fungerar. Utifrån teorin gjordes en koppling till ett varumärkesby-
ggande perspektiv, då företagen bakom varumärken med hjälp av Goffmans 
(1959) synsätt på individens behov av att skapa en kontroll lättare kan förstå 
hur deras konsumenter tänker och agerar i olika situationer. Med Leary och 
Kowalskis (1990) teori om impression management, självpresentationen, kan 
ytterligare en jämförelse göras mellan en individ och ett varumärke. Ett 
varumärkes image är som tidigare nämnt bestående av en uppsättning men-
tala associationer, som innehas av varumärkets konsumenter. Tänk dig en 
individ som vill förändra eller för den delen förstärka det intryck den gör hos 
andra individer. Denna individ vill uppfattas som välbärgad och höja sin 
socioekonomiska status. Individen tar hjälp av varumärken denna anser vara 
sammankopplade med sådana värden som associeras med hög ekonomisk 
status. Med konsumtion av så kallade lyxvarumärken styr individen på så sätt 
vilka intryck andra formar av denne. Vidare kan tillskrivning av sådana 
varumärken i fel grupp av människor skapa ett helt annat intryck. Vilka 
varumärken som passar att tillskriva sin personlighet är alltså helt beroende 
av det önskade jaget och även beroende av situation. 

Leary och Kowalski (1990, s. 37) menar vidare att människor engagerar sig 
även i självpresentation som ett sätt att skapa eller säkra sin identitet. Det 
handlar inte om sättet att se på sig själv, utan sättet att skapa en identitet 
utifrån hur andra uppfattar individens identitet. Leary och Kowalski (1990, s. 
38) förklarar det som att människor försöker symbolisera sin identitet som 
indikerar innehav av identitetsrelevanta egenskaper. Till exempel menar de 
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att en ny biträdande professor kan säkra sin identitet som en akademiker 
genom att bete sig som en fakultetmedlem borde bete sig. I detta outtalade 
borde, kan exempelvis klädsel spela en roll. Det är mycket möjligt och troligt 
att vissa klädesvarumärken platsar in bättre i den akademiska världen än 
andra, vilket styrs av varumärkets image. 
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5 METOD 

Som tidigare nämnt är syftet med studien att ge en analys av betydelsen av 
interaktion mellan varumärke och dess konsumenter ur ett varumärkesbyg-
gande perspektiv. Genom att studera den ur avsändarens synvinkel, lyckade 
och prisade reklaminsatsen från Head & Shoulders schampo och balsam, vars 
mål var att förändra varumärket, undersöker studien vad universitetsstudenter 
har för attityd till varumärket och reklamen i sig och även hur deras bild av 
ett starkt varumärke ser ut och vad det är som gör att vissa varumärken blir 
valda framför andra. 

De frågor studien ställer är följande: 

Vad kan ett varumärke göra för en universitetsstudents personlighet? 

Hur ser varumärket Head & Shoulders ut, enligt universitetsstudenter? 

Vad är det som orsakar vilken attityd universitetsstudenter har till varumärket 
Head & Shoulders? 

Hur kan reklam fungera i en varumärkesbyggande process? 

 

5.1 Bakgrund till Head & Shoulders 

Varumärket Head and Shoulders ägs av företaget Procter & Gamble och 
uttalar sig bland annat i sina reklamfilmer som ledande på sin marknad. Head 
and Shoulders schampo och balsam är specialiserade för att motverka mjäll 
och vårda hårbottnen. På deras hemsida beskriver de sig själva enligt 
följande: 

Sedan	  1950	  har	  head	  &	  shoulders	  varit	  ledande	  inom	  vetenskaplig	  forskning	  
när	  det	  gäller	  hårbotten	  och	  hår,	  och	  har	  bidragit	  till	  stora	  framsteg	  inom	  be-‐
handlingen	  av	  mjäll.	  Utöver	  professionell	  rådgivning	  och	  expertkunskaper	  er-‐
bjuder	  vi	  också	  ett	  brett	  utbud	  av	  produkter	  som	  vårdar	  din	  hårbotten	  och	  ger	  
näring	  åt	  håret.	  

Procter	  &	  Gamble	  Nordic,	  ägare	  av	  Head	  &	  Shoulders	  

	  (http://www.headandshoulders.se/sv-‐SE/about-‐us.jspx)	  
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Som nämndes i inledningen har varumärket Head and Shoulders reklam-
filmer hyllats och prisats efter att de börjat använda sig av ambassadörerna 
Henrik Lundqvist, Alex Schulman och Sofi Fahrman. Bland annat vann en av 
filmerna med Henrik Lundqvist och Alex Schulman, 2013 års Silverägg i 
Sveriges kommunikationsbyråers årliga tävling Guldägget. Anledningen till 
de nya utformningarna av reklamfilmerna och användandet kom från att 
varumärket behövdes förändras. Såhär skrev Procter and Gamble om 
bakgrunden till den nya reklamfilmen som kammade hem Silverägget år 
2013. 

H&S	  är	  marknadsledande	  men	  har	  ansetts	  tråkig	  och	  omodern.	  H&S	  behövde	  
bygga	  sin	  kommunikation	  kring	  ambassadörer	  som	  kunde	  göra	  ändra	  detta.	  
Henke	  och	  Alex	  var	  perfekta	  för	  målgruppen.	  Vi	  producerade	  en	  film,	  helt	  olik	  
den	  befintliga	  ”klassiska	  schamporeklamfilmen”.	  Det	  fanns	  ingen	  strategisk	  
plan,	  men	  Alex	  gillade	  filmen	  och	  visade	  den	  i	  Schulman	  Show.	  Efter	  extremt	  
positiva	  kommentarer	  spikades	  en	  plan	  för	  sociala	  medier.	  En	  viral	  spinn	  och	  
stort	  PR-‐genomslag	  ledde	  till	  att	  P&G	  ersatte	  den	  befintliga	  reklamen	  med	  vår.	  
Succén	  ledde	  till	  ökad	  förståelse	  vad	  målgruppen	  gillar	  och	  vi	  byggde	  vidare	  på	  
storyn,	  gjorde	  nya	  filmer,	  skapade	  mer	  pr.	  Nu	  anpassades	  filmernas	  innehåll	  
efter	  planerade	  produktlanseringar,	  t.ex.	  med	  Sofi	  Fahrman	  när	  en	  kvinnlig	  
produkt	  lanserades.	  Alla	  filmer	  fick	  stort	  genomslag	  via	  PR	  innan	  de	  visades	  på	  
tv.	  Genom	  viraler	  med	  glimten	  i	  ögat,	  ambassadörer	  i	  huvudrollen	  och	  tydlig	  
avsändare	  skapades	  en	  story.	  Målet	  att	  förändra	  varumärket	  uppnåtts!	  	  

Procter	  &	  Gamble	  Nordic,	  ägare	  av	  Head	  &	  Shoulders	  

http://www.guldägget.se/sok/Inf.aspx?b=7012	  

	  

 5.1.1 Head and Shoulders reklamfilm 

För att du som läsare lättare ska få en förståelse för det senare presenterade 
resultatet av studiens empiriska material kommer här en kort genomgång av 
reklamfilmen från Head and Shoulders som respondenterna fick se. Filmen 
som respondenterna blev presenterad för var just den vinnande reklamen av 
Silverägget år 2013, med ambassadörerna Henrik Lundqvist och Alex 
Schulman. 

Reklamfilmen utspelar sig i en intervjusituation mellan Henrik Lundqvist och 
Alex Schulman. Alex intervjuar Henrik och frågorna fokus ligger på Henriks 



 

 

 

 

 

25 

sportsliga framgångar. Alex frågar Henrik vad han anser att han har kvar att 
vinna. Henrik börjar prata om att han gärna vill vinna Stanley Cup och hur 
fantastiskt det vore med sådana framgångar i New York. Under tiden han 
pratar om vad han har kvar att vinna tar han upp en flaska schampo från Head 
and Shoulders och sitter och fingrar på, helt utan konstigheter. Alex blir lite 
irriterad och ber Henrik lägga ifrån sig schampot och utföra intervjun utan 
flaskan. Henrik lägger lite motvilligt ifrån sig schampoflaskan och intervjun 
fortsätter. Alex ber Henrik rangordna vilken vinst som är störst, OS-guld, 
VM-guld eller Stanley Cup-guld. Henrik ser klurig ut och svarar med ett 
leende på läpparna att Head and Shoulders är störst. Alex tappar tålamodet 
och reser sig upp och tackar Henrik, som fortsätter att berätta om hur bra 
Head and Shoulders är. Någon början röra på kameran så att bilden blir 
suddig och reklamfilmen ebbar ut.   

 

5.2 Val av metod 

Då denna studie har som syfte att undersöka attityder hos en målgrupp bör 
insamling och analys utgöras av data som hämtats från fysiska personer som 
uttalat sig om sina uppfattningar, värderingar och handlingar (Østbye, H., 
Knapskog, K. & Larsen, L-O, 2004). Genom att utföra en kvalitativ metod 
analyseras relationen mellan människor, tillskillnad från i kvantitativa 
metoder där istället relationen mellan variabler är i fokus (Trost, 2010, s. 27). 
En vanlig kombination av de båda metodvarianterna, en så kallad trianguler-
ing, är att använda den kvalitativa metoden som förstudie. Trost (2010, s. 31) 
är dock kritiskt till synen om att kvalitativa metoder enbart kan fungera som 
förstudie och inte som metod i sin ensamhet och menar att en kvalitativ 
metod liksom en kvantitativ kan användas var och en för sig, allt är beroende 
av studiens teoretiska perspektiv och frågeställning.  

Denna studie har valt att tillämpa metoden fokusgruppsintervjun eller 
fokusintervju som kortare benämning. Intervjuer med olika människor i 
grupp, så som fokusintervju har en tradition inom marknadsförings- och 
publikstudier då marknadsforskare utvecklade intervjutypen för att undersöka 
konsumtionsmotiv och produktpreferenser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 
166). Traditionen av användningen av fokusgruppsintervjuer motiverar 
därmed tillsammans med syftet för studien valet av kvalitativ forskningsin-
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tervju i form av fokusintervju. Syftet med fokusintervju för denna studie är 
att studera innehållet i en diskussion, så som åsikter, attityder, tankar och 
uppfattningar kring Head & Shoulders reklam och Head & Shoulders som 
varumärke men också att se hur argument förs fram och bemöts och hur 
enigheter och oenigheter uppstår mellan deltagarna. Det är endast genom 
gruppinteraktion dessa erfarenhetsaspekter och perspektiv synliggörs  
(Ekström & Larsson, 2010).  

Smithson (2000, s. 109) menar att ett möjligt sätt att analysera grupprocesser 
är genom att betrakta de åsikter i fokusintervjun som under diskussionens 
gång gemensamt byggs upp. Deltagarna skapar ett gemensamt perspektiv, 
eller argument, som leder till samförstånd, snarare än någon enskild åsikt. 
Morgan (1993, s. 144) är enig med Smithson (2000, s. 109) och menar att 
denna kollektiva röst som framträder i detta sammanhang kan bero på indi-
vidernas tidigare åsikter och vad de framfört till resterande deltagarna, men 
att det däremot också kan vara så att deltagarnas åsikter som de hade innan 
grupprocessen blivit förändrad just på grund av en diskussion med de andra 
deltagarna. Den kollektiva rösten kan alltså vara en aktiv produkt av gruppin-
teraktionen. Det är därför värt att beakta att vissa av deltagarnas åsikter på 
grund av grupprocessen kan vara påverkade till något de från början inte 
tyckte (Smithson, 2000, s. 109). 

Fokusintervjuer kan alltså under den aktiva processen förändra deltagarnas 
åsikter. Det är också vanligt att en kollektiv bild av vad gruppen tycker och 
tänker presenteras och att då vissa åsikter inte lyfts fram. I enskilda sam-
talsintervjuer är risken för att respondenten ändrar sin åsikt minimerad om 
intervjuaren är skicklig och inte lägger sin egen värdering i frågorna som 
ställs eller svaren som respondenten ger i form av exempelvis tonfall, pauser 
och skapandet av en god relation i intervjusituationen  (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 105). För att säkerställa att det inte bara är några få personers åsikter 
som framförs genom fokusgrupperna kan studien alltså med fördel använda 
enskilda intervjuer som ett fördelaktigt komplement. Detta gjordes för att 
studien skulle få ett sådant tillförlitligt empiriskt material som möjligt. Vid 
enskilda intervjuer minimeras risken för att åsikter på grund av gruppinter-
aktion ändras eller inte förs fram. 

Morgan (1993, s. 143f) menar att kvalitativa intervjuformer, så som både 
fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer, ofta fungerar bra som förar-
bete till en enkätundersökning. Forskaren kan då finna rätta språket som 
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målgruppen använder eller upptäcka specifika områden inom ett ämne som 
ska undersökas kvantitativt. Det är också fördelaktigt att efter datainsamling 
av kvantitativa metoder, så som enkätundersökningar, återigen använda 
kvalitativa intervjuer för att undersöka vad målgruppen anser om resultatet. 
Denna studie avser dock inte att mäta kvantitet och inte heller att generalisera 
en större population. Syftet är att på djupet undersöka vad aktiva universi-
tetsstudenter anser om varumärket Head & Shoulders och deras reklamfilmer. 
Därmed är enkätundersökning inte det bästa metodvalet för denna studie. 
Även utifrån tidsaspekten faller enkätundersökning bort som metodval för 
studien, då en prioritering av den begränsade tiden läggs till att använda 
kvalitativa metoder som är de vanligaste metoderna vid fördjupande attityd-
undersökningar (ibid). 

Triangulering, som tidigare nämnts, är inom vetenskaplig forskning ofta 
benämning för när både en kvalitativ och en kvantitativ metod används. Det 
viktiga är att det är två eller flera mätmetoder som försöker finna svaren på 
forskningsfrågorna som ställts (Trost, 2010, s. 34). Att använda flera kvalita-
tiva eller flera kvalitativa delmetoder menar Trost (2010, s. 35) också är en 
form av triangulering. Anledningen till att använda en triangulerad metod-
form är för att få fram data som blir mer tillförlitlig än om bara en delmetod 
använts. Därav gjordes valet att använda tre fokusgruppsintervjuer och åtta 
enskilda samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer används ofta i fallstudier som 
fokuserar på en specifik person, situation eller organisation, vilket motiverar 
användningen av metoden i denna studie som specifikt undersöker varumär-
ket Head & Shoulders utifrån en intrumentell fallstudie som syftar till att 
genom resultaten från det specifika fallet kunna få fram information som kan 
användas för insikt på ett mer övergipande ämne. (Kvale & Brinkmann, 
2009, s. 133).  

Med trianguleringen av de kvalitativa metoderna fokusgruppsintervjuer och 
enskilda samtalsintervjuer önskar jag att finna en förståelse för deltagarnas 
attityder till varumärket Head & Shoulders och varumärken i allmänhet. 
Själva trianguleringen, användningen av två metoder, hoppas jag bidrar till 
att minimera de brister och risker som de båda metoderna innehar. Använd-
ningen av två kvalitativa metoder gör det också intressant att jämföra dessa 
metoders resultat och se om deltagarnas svar skiljer sig utifrån att de var 
intervjuade i grupp eller enskilt. Gillham (2008, s. 24) förklarar nämligen att 
människor självklart har bästa kännedomen om sig själv och sina attityder, 
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men att dessa kan förändras i interaktion med andra. Wibeck (2010, s. 70) 
menar att användningen av fokusgruppsintervjuer tillsammans med individu-
ella intervjuer gör att forskaren kan försäkra sig om att redan väl utforskade 
ämnen studeras utifrån deltagarnas perspektiv och vidare att studien inte blir 
allt för färgad av vad tidigare forskning sagt. 

 5.2.1 Fokusgruppsintervju 

Smithson (2000, s. 104) definierar fokusgruppsintervju som en kontrollerad 
gruppdiskussion, men menar också att definitionen kan skiljas åt beroende på 
vad forskaren vill få fram av metoden. Lika väl som fokusgrupp kan anvä-
ndas till att finna deltagarnas attityd och åsikt i specifika frågor kan den 
fungera som en metod i sig med att finna hur deltagarna interagerar med 
varandra under diskussionens gång. Fokusintervjun kan alltså ses ur två 
perspektiv, dels ur deltagarnas svar och diskussionen de för, dels ur deltagar-
nas sätt att interagera med varandra. Denna studies fokusintervju syftar till att 
finna djupare förståelse för universitetsstudenters attityd till först och främst 
Head & Shoulders reklamkampanj med Henrik Lundqvist och i andra hand 
finna deras attityd till varumärket i sig och även beröra temat om vad ett 
starkt varumärke innefattar. Därefter kommer interaktionen deltagarna skapar 
med varandra som fokusgruppens sekundära syfte. Som Ekström och Larsson 
(2010) menar, kräver fokusgruppsstudier en omfattande planering, där arbetet 
med att sätta samman grupperna kan vara av största vikt. Efter inläsning av 
vad olika litteratur säger om antalet grupper undersökningen ska innefatta 
använder denna studie tre fokusgruppsintervjuer. Ekström och Larsson 
(2010) menar att fler än fyra grupper oftast anses som obehövliga då en viss 
mättnad uppkommer. Eftersom studien i sin helhet även innehåller åtta 
enskilda intervjuer motiveras beslutet med att endast använda tre fokusinter-
vjuer ytterligare för att finna en djupare förståelse för attityden hos universi-
tetsstuderande angående Head & Shoulders som varumärke. 

Vad som anses som en viktig aspekt att ta hänsyn till i användandet av 
fokusgrupper är att deltagarna och moderatorn redan från start måste ha 
samma syn på vad syftet med fokusgruppsintervjun är. Båda parterna måste 
vara medvetna och villiga att verkar under det gemensamma antagandet att 
syftet med diskussionen är att visa sina åsikter och attityder till moderatorn. 
Om denna förståelse och villighet inte uppnås finns en risk att intervjuerna 
blir utan diskussion och information och därmed förlorar sitt värde. Även om 
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denna risk inte kan elimineras helt kan den minimeras genom att fråga de 
tänka deltagarna om de är villiga och bekväma med att prata om sina atti-
tyder. Därför valde jag att rekrytera deltagarna genom en upp-
snappningsmetod och kunde på så vis prata med de tänkta deltagarna och få 
en känsla av om de var villiga eller ej att diskutera sina åsikter. (Smithson, 
2000, s. 105) 

 5.2.2 Enskild intervju 

Lantz (1993, s. 11) menar att en intervju kan beskrivas som ett samspel 
mellan två personer, varav dessa personer har olika och icke jämställda roller. 
Den ena ska fråga och den andra ska svara. Det är av största vikt att samspe-
let baseras på frivillighet och att det är informationen som framförs från den 
som blir intervjuad som ska analyseras (Lantz, 1993, s. 12). Att inte se 
intervjun som ett samtal är ur studiens syfte en viktig synpunkt. Intervjun har 
till skillnad från ett samtal en uppgiftsrelaterad grund. Vad som vidare skiljer 
ett samtal från en intervju är de olika roller som parterna innehar, den ena för 
diskussionen framåt och den andra får följa med.  

På frågan hur många intervjupersoner jag behöver till min studie svarar 
Kvale och Brinkmann (2009, s. 129) med det enkla svaret: ”Intervjua så 
många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” Vidare 
menar de att antalet nödvändiga personer att intervjua är beroende av studiens 
syfte. Som tidigare nämn har inte studien som syfte att generalisera bland 
universitetsstudenters attityder, vilket inte heller är genomförbart med 
studiens valda metoder. Vad studien vill undersöka är universitetsstuderandes 
attityder till varumärket Head & Shoulders reklamkampanj med Henrik 
Lundqvist och i andra hand finna deras attityd till varumärket i sig och även 
beröra temat om vad ett starkt varumärke innefattar. Syftet innehåller alltså 
inte att generalisera en viss grupp människor. Många forskare tenderar att 
lägga för mycket fokus på att göra så många intervjuer som möjligt istället 
för att lägga fokus på analysen av resultatet (ibid).  

Då studien även innehåller tre fokusgruppsintervjuer räknar jag uppnå en viss 
mättnad av information utifrån 8 individuella intervjuer. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

De båda kvalitativa intervjumetoderna studien tillämpade, gjordes ganska 
lika i tillvägagångssättet. De utgick båda två från samma intervjuguide (se 
bilaga 1) och urvalet skedde på samma sätt, detta för att sedan kunna jämföra 
metodernas resultat och se om deltagarnas svar skiljde sig utifrån att de var 
intervjuade i grupp eller enskilt och även för att minimera de båda metoder-
nas brister. 

Alla de tre fokusgruppintervjuerna utfördes först och var planerade till att 
innehålla fem deltagare vardera. Ett lämpligt antal deltagare är enligt Wibeck 
(2010, s. 61f) minst fyra och högst sex personer. Valet av fem deltagare kom 
från att en riskbedömning gjordes i form av att det alltid finns en osäkerhet 
att någon deltagare inte dyker upp eller helt enkelt får förhinder, detta pro-
blem elimineras då fyra deltagare är bra nog för att skapa diskussion. Olika 
forskare är dock oeniga i antalet deltagare en fokusgruppsintervju ska inne-
hålla, men Trost (2010, s. 45) är enig med Wibeck (2010, s. 61f) och menar 
att en grupp om fem deltagare är en rimlig mängd att klara av att hålla reda 
på, både för deltagarna själva och mig som moderator/intervjuare. Vid två av 
fokusgruppsintervjuerna blev det endast fyra deltagare av just anledningen 
ovan, att de fick förhinder. Detta var tack vare den inplanerade riskbedöm-
ningen inget som påverkade studien märkbart. 

Grupperna sattes samman genom en homogen fördelning med åldern i 
aspekt, detta eftersom att universitetsstuderande till stor del befinner sig i 
någorlunda samma ålderskategori sett över ett tio års spann. Deltagarna i 
sådana grupper är enligt Wibeck (2010, s. 61f) mer benägna att dela med sig 
av sina åsikter. Det är dock viktigt för mig vid analysering av materialet att 
komma ihåg att inte utgå från att alla individer som kan tänkas tillhöra en viss 
grupp delar samma åsikt (Wibeck, 2010, s. 63). Urvalet gjordes utifrån vad 
Wibeck (2010, s. 81) kallar en uppsnappningsmetod. Deltagarna rekryterades 
på den plats där fokusintervjuerna skulle hållas, nämligen i Karlstads univer-
sitets bibliotek. Jag frågade redan befintliga grupper om de kunde tänkas vara 
med i en fokusgrupp och berättade endast temat för dem, alltså att det hand-
lade om varumärken. Sedan gjordes tid och plats upp och intervjuerna ge-
nomfördes samma dag. 

Genomförandet av fokusgruppsintervjuerna utgick utifrån vad Trost (2010, s. 
40f) skulle kalla en strukturerad intervjuform, det vill säga att det handlade 
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om ett specifikt ämne som skulle bearbetas. Detta gjordes för att hjälpa 
deltagarna igenom frågeområdena som skulle utredas. Frågorna var öppna, 
alltså utan svarsalternativ vilket syftade till att låta deltagarna diskutera med 
varandra och låta mig som moderator ta ett steg tillbaka och mera bara 
observera. Gillham (2008, s. 103) menar dock att denna typ av utförande kan 
benämnas som halvstrukturerad, vilket faktiskt visar på hur samma typer av 
metoder kan benämnas på olika sätt beroende på forskaren. Det är av vikt att 
innan förarbetet av en intervju definiera dess struktur, oavsett vad man väljer 
att kalla den. Detta för att veta vilka frågor och svarsalternativ som skall 
ställas och även veta hur jag som moderator ska förhålla mig till deltagarna 
(Trost, 2010, s. 40f). 

De röstinspelade fokusintervjuerna, liksom de individuella intervjuerna, 
transkriberades direkt efter genomförandet. Detta för att ha så färskt minne 
som möjligt från intervjutillfället med i transkiberingsarbetet (Wibeck, 2010, 
s. 96). Wibeck (2010, s. 93) menar att transkibering av data i akademiskt 
syfte är en förutsättning för en systematisk och noggrann analys. Vidare 
menar Wibeck (2010, s. 96) att det finns olika nivåer av transkription, när-
mare bestämt tre. Jag valde utifrån denna studies syfte att utgå från nivå tre, 
som är helt skriftspråksnormerad. Där plockas oavslutade meningar, omtag-
ningar och tvekljud bort. Syftet med denna typ av transkription är att återge 
det huvudsakliga innehållet i diskussionen. Däremot ville jag också lyfta 
fram hur deltagarna backade upp varandras åsikter eller försvarade sina egna, 
vilket gjorde det nödvändigt att landa på en nivå någonstans mellan nivå två 
och tre. Ett mellanting av nivå två och tre, där nivå två är mer detaljerad i 
form av pauser och uppbackningar av andra personers åsikter, är ett fördel-
aktigt sätt att transkribera sin insamlade data på (ibid). 

Även de enskilda intervjuerna utgick utifrån en strukturerad intervjuform och 
samma intervjuguide som användes vid fokusgrupperna tillämpades. Detta 
för att undersöka skillnaderna i hur deltagarna svarade på frågorna. I fokus-
grupperna kunde interaktionen mellan deltagarna studeras och det gick att 
finna hur deltagarna stod upp för sina åsikter (Ekström & Larsson, 2010). I 
de enskilda intervjuerna fick studien endast svar på de specifika frågor som 
ställdes, men det intressanta var att jämföra dessa metoders resultat och se 
om deltagarnas svar skilde sig utifrån att de var intervjuade i grupp eller 
enskilt. 
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Även urvalet till de individuella intervjuerna gjordes utifrån Wibecks (2010, 
s. 81) uppsnappningsmetod. Deltagarna rekryterades på den plats där de 
enskilda intervjuerna skulle hållas, nämligen i Karlstads universitets biblio-
tek. Detta med syfte för att snabbt och smidigt kunna genomföra intervjuerna 
utifrån den begränsade tiden som studien hade. Populationen som studien 
syftade att undersöka var också lättast att få tag i på just den utvalda platsen 
för rekryteringen av deltagarna. 

 5.3.1 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet förklaras enligt Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) som en 
studies tillförlitlighet och menar med det att reliabilitet är något som 
diskuteras i frågan om hur väl en studie går att genomföra på nytt. En studie 
med hög reliabilitet kännetecknas av huruvida det är möjlig att återupprepa 
den med liknande resultat. Vad som kan finnas problematiskt vid kvalitativa 
intervjuer är att jag som intervjuare med ofullständig intervjufärdighet kan 
ställa ledande frågor eller använda ett tonfall som gör att respondenterna blir 
ledda i en viss riktning. Detta skulle alltså kunna leda till att respondenterna 
gav olika svar beroende på vem de blev intervjuade av. För att motverka 
ledande frågor användes en strukturerad intervjuguide med öppna svar. Den 
så pass strukturerade guiden gjorde det lättare för mig som intervjuare att inte 
lägga till ledande frågor och även att medvetet försöka hålla ett neutralt 
tonläge vid samtliga intervjuer. Det går trots det inte att till fullo säkerställa 
reliabiliteten, eftersom att olika intervjuare trots en medveten inställning till 
tonfall alltid har sitt egna sätt att prata. Vad som också bör lyftas fram är att 
vid en av fokusgruppsintervjuerna ställdes utöver intervjuguiden ytterligare 
en fråga, som till viss del kan anses som ledande. Detta var i situationen då 
en respondent uttryckte att hon lagt märke till att Henrik Lundqvist i Head 
and Shoulders reklamfilm berättar att Head and Shoulders är de som säljer 
mest schampon i Sverige. Jag som intervjuare ställde då frågan om hon kände 
sig påverkad av det, vilket är en ledande fråga och vidare finns den inte heller 
med i intervjuguiden. För att stärka studiens reliabilitet, och även validitet, 
togs därför inte frågan eller svaret med i presentation av resultat och analys. 
(ibid) 

Validitet kan förklaras utifrån att en studie ska undersöka det den har som 
syfte att undersöka och vidare hur giltig den informationen som studien fått 
fram är (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). Som nämnts i tidigare kapitel 
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utgörs studien av två kvalitativa intervjuformer, enskilda intervjuer och 
fokusgruppsintervjuer. Vad som kan ses som problematiskt vid kvalitativa 
intervjuer är att det är svårt att veta hur sanningsenliga respondenternas 
uttalanden är. Detta kan vara beroende av att de svarar på ett visst sätt på 
grund av gruppdynamik i fokusgruppsintervjuer eller att de också vid en-
skilda intervjuer vill förmedla en bild av dem själva genom att lyfta fram 
åsikter som kanske inte helt stämmer (Wibeck, 2010, s. 144). Studiens 
triangulering i forma av två metodformer kan styrka validiteten. Genom att se 
hur svaren från de båda metoderna överlappar varandra och hur responden-
terna till största del inte ändrade sina åsikter i fokusgruppsintervjuerna utifrån 
påtryckningar av de andra deltagarna går studiens validitet att stärkas. 

Studiens resultat bör inte ses som något som går att generalisera. Generali-
serbarhet syftar till huruvida resultatet utifrån ett populationsurval som 
samlats in under en studie, kan appliceras på övrig befolkning (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 280). Denna studie avser att mäta attityder hos universi-
tetsstudenter på Karlstads universitet. Då studien endast berör en ytterst liten 
del av alla aktiva studenter vid Karlstads universitet blir det svårt att generali-
sera respondenternas svar till samtliga universitetsstudenter. Med det sagt är 
dock inte studien helt utan användbara resultat. Kvale och Brinkmann (2009, 
s. 281) menar att det istället för att fråga om en studie är generaliserbar, går 
det att fråga om studiens resultat går att överföra till andra relevanta situat-
ioner. Denna studies ansats var att få en djupare förståelse för universitetsstu-
derandes åsikter och attityder till varumärken utifrån en instrumentell fallstu-
die av varumärket Head and Shoulders. Studiens resultat går alltså att utan 
generalisering ge stöd för vad tidigare forskning säger om förståelsen om hur 
ett varumärkes konsumenter tänker och agerar kring olika varumärken. 

5.4 Etiskt förhållningssätt 

För att respondenterna i intervjuerna skulle känna sig så bekväma som 
möjligt med att dela med sig av sina åsikter och tankar utlovades anonymitet. 
Jag frågade dem om deras namn och ålder endast i syfte med att öppna upp 
intervjuerna vilket Ekström och Larsson (2010) menar bidrar till att alla 
deltagarna lättare kan komma in i diskussionen eftersom att de redan då 
börjat med att samtala. Jag berättade även för respondenterna att det endast 
var för att underlätta transkriberingen av intervjuerna som de fick säga sina 
namn och ålder och att de åsikter de förde fram inte skulle kunna kopplas 
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samman med de som individer. Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 
riktlinjer God forskningssed (2011) tillämpades alltså anonymitet med den 
förutsättningen att kopplingen mellan varje individ och dennes svar elimin-
erades och vidare togs möjligheten att kombinera till exempel en viss uppgift 
med en bestämd individs identitet bort. Trost (2010, s. 45) menar dock att en 
fullständig anonymitet inom just fokusgrupper inte kan utlovas. Intervjuer 
som dessa sker i en social situation och de andra deltagarna utlovar inte att de 
efter intervjun inte kommer föra informationen de fått höra vidare.  
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Resultatet redovisas i olika tematiska kapitel. I syfte att förstärka och förklara 
resultatet kommer även resultatdelen innehålla citat från respondenterna. En 
analys görs utifrån varje kapitels resultat och har utformats efter redan 
presenterad forskning och teorier för att sedan kopplas ihop med studiens 
empiriska material. Se bilaga 2 för schema över kodningen av respondenterna 
vid citat. 

 

6.1 Head and Shoulders image 

Här kommer jag att presentera resultat för min frågeställning som handlar om 
hur varumärket Head & Shoulders ser ut enligt universitetsstudenter och även 
vad respondenterna menar utmärker ett starkt varumärke. Mitt analysverktyg 
i denna del är hämtat utifrån teoridelens första kapitel som handlar om vilka 
komponenter som ett varumärke är uppbyggt av. 

 

 6.1.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Alla respondenter i intervjuerna, både i de enskilda och i fokusgrupperna, 
blev presenterade för en produkt från Head and Shoulder och fick frågan vad 
de ansåg om varumärket. En tydlig koppling till varumärkets reklam gjordes 
direkt. Respondenterna pratade om varumärket utifrån företagets 
marknadsföring och vilka satsningar som gjorts på senare tid med att förän-
dra varumärket. Många av respondenterna lyfte fram varumärkesambassa-
dörerna, Henrik Lundqvist, Alex Schulman och Sofi Fahrman, Head and 
Shoulders använder i sin reklam och menade på att dessa karaktärer är 
positiva för varumärket. Det positiva med ambassadörerna menade respond-
enterna var för att dessa personer redan är etablerade och välkända och därför 
blir de mer uppmärksammade på reklamen eftersom de känner igen personen 
som marknadsför produkten och varumärket. 

 



 

 

 

 

 

36 

”Även om man kanske inte gillar dem så lägger man märke till 
dem mer än någon helt okänd person” 

fokusgruppdeltagare 5 

 

Vad som senare blev påpekat, främst i fokusgruppsintervjuerna, var att 
respondenterna tidigare sett varumärket Head and Shoulders schampo som ett 
mjällschampo. När ämnet om mjällschampo startat genomsyrades därefter 
fokusgruppsintervjuerna av att Head and Shoulders tidigare hetat Clerasil och 
vars fokus låg på att motverka mjäll.  

 

”Jag tänker på mjäll och att det är lite fult att använda det” 

fokusgruppdeltagare 6 

 

Respondenterna var eniga om, vilket var tydligast i fokusgruppsintervjuerna, 
att de trots en positiv inställning till de nya reklamfilmerna från Head and 
Shoulders fortfarande ansåg att det var ett mjällschampo. Att det var ett 
schampo som motverkar mjäll var något som respondenterna ansåg som fult 
och det var inget de ville bli förknippade med att använda. En respondent 
svarade att hon ansåg att det var fult att använda Head and Shoulders ef-
tersom att hon just förknippade det med mjäll. Vad det empiriska materialet 
även visade var att de manliga respondenterna någon gång hade konsumerat 
eller dagligen använde produkter från Head and Shoulders. Till skillnad från 
männen var de kvinnliga respondenterna inga vana konsumenter av varumär-
ket. Skillnaden i attityden till varumärket mellan de respondenter som 
uttryckte att de någon gång hade varit eller var konsument av Head and 
Shoulders och de som inte varit det var dock inte särskilt stor. Resultaten 
framgick till att trots en lång användning av varumärkets produkter ansåg de 
trogna konsumenterna att Head and Shoulders produkter var klassade som ett 
mjällschampo och därför inget varumärke som var något positiv att berätta 
för andra att de använde. 
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”Man vill inte gärna säga att man använder det” 

intervjurespondent 6 

 

Trovärdigheten hos varumärkets produkt var däremot hög, även hos de 
respondenter som inte testat den. Ett mönster i respondenternas svar kunde 
tydas till att de ansåg klart och tydligt att schampot var användbart vid 
motverkan av mjäll. Om de någon gång skulle ha besvär med mjäll menade 
de på att de definitivt skulle testa varumärket Head and Shoulders produkter.  

Som Head and Shoulders beskrev, på Guldäggets hemsida, ville de förändra 
sitt varumärke som ansågs tråkigt och omodernt. Ett mönster i respondenter-
nas svar visade på att de ansåg att varumärket Head and Shoulders var i en 
förändrande process. En förändring som enligt dem var till det positiva. 
Respondenterna uttryckte också att de upplevde att det kändes som att Head 
and Shoulders la ner sig mer i både utformning av produkter och i deras 
kommunikation med konsumenterna 

 

”Nu på senare tid har de tagit fram flera dofter, vilket är bra. Innan 
hade de bara en väldigt speciell doft som jag inte uppskattade. Det 

känns som att de ansträngt sig mer nu” 

fokusgruppdeltagare 10 

 

Vidare menade många av respondenterna att de uppskattade Head and Shoul-
ders försök till att förändra varumärket och även arbetet med att anpassa sig 
efter vad konsumenterna vill ha. Flera respondenter förklarade att de uppskat-
tar de nya dofter och egenskaper varumärkets produkter nu innehar och att 
det signalerade en viss ansträngning hos företaget bakom varumärket. 
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”Nu tänker jag på Henrik Lundvist när jag ser Head and Shoulders 
och tänker på märket på ett positivt sätt och inte bara som ett 

mjällschampo” 

fokusgruppdeltagare 11 

 

Respondenterna menade också på att tack vare varumärkets ambassadörer 
hade de nu tänkt på varumärket i en köpsituation och inte bara förknippat det 
med ett schampo endast till för dem med problem av mjäll. Respondenterna 
var trots det tveksamma, men inte helt negativa, till att konsumera och 
använda varumärket Head and Shoulders produkter. Detta dels för att de 
fortfarande hade en bild av varumärket utifrån Head and Shoulders tidigare 
marknadsföring och dels för att de inte haft eller har någon relation till 
varumärket. Respondenterna var alltså tveksamma till användning av var-
umärkets produkter för att de tidigare var okända med varumärket, men dock 
positivt inställda till Head and Shoulders nya satsning och främst då till 
ambassadörerna. 

 

”Det känns som att de försöker ge målgruppen vad de vill ha, att 
de lyssnar på dem” 

intervjurespondent 3 

 

 6.1.2 Analys  

Det var tydligt, i alla fall i fokusgruppsintervjuerna, att Head and Shoulders 
image var splittrad till att befinnas någonstans mellan vad som kan tänkas 
vara Head and Shoulders tidigare och nuvarande identitet. Eftersom denna 
studie inte undersökt Head and Shoulders inifrån företaget med empirisk 
metod kan inga slutsatser göras om hur företaget ser på sig själva, hur deras 
identitet ser ut. Det går däremot genom att se på hur Head and Shoulders 
marknadsför sig och kommunicerar med sina konsumenter få en bild av hur 
företaget kan önska skapa sig en ny identitet, främst genom användandet av 
varumärkesambassadörerna. Företaget Head and Shoulders ville, utifrån 



 

 

 

 

 

39 

deras beskrivning på guldäggets hemsida, med deras reklamfilm och ambas-
sadörerna förändra varumärkets image som ansågs tråkigt och omodernt.  

Som Kapferer (2012) menar är det den kultur som finns inom ett företag, 
alltså identiteten till varumärket, som återspeglar hur ett visst företaget är 
eller vill vara. På så sätt blir marknadsföringen av ett varumärke beroende av 
identiteten. Kommunikationen företaget vill skapa med sina konsumenter 
görs utifrån varumärkets identitet. Varumärket Head and Shoulders image 
enligt studenter vid karlstads universitet var alltså byggd på asociationerna 
till att deras produkter motverkar mjäll. Precis som resultatet visar så menar 
Kapferer (2012) att ett varumärkes identitet inte nödvändigtvis behöver 
stämma överens med hur konsumenterna faktiskt uppfattar varumärket.  

Kapferer (2012) menar att ett företags framgång i hög grad är beroende av att 
identifiera och kommunicera varumärkets utmärkande egenskaper, det som 
gör det unikt. Detta är viktigt för att skapa en tydlig köpupplevelse i huvudet 
på konsumenterna och även för att leva upp till de löften företaget genom 
varumärket utlovar. Utifrån resultaten går det alltså med hjälp av teorin att se 
att varumärket Head and Shoulders identitet styrt företaget till att kommu-
nisera den utmärkande egenskap av varumärket som en funktionell egenskap, 
att varumärkets produkt motverkar mjäl. Kapferer (2012)  menar vidare att ett 
starkt varumärke differentierar sig med fördelar för konsumenterna som inte 
enbart är av ren funktionell karaktär. Resultaten visar alltså med stöd från 
teorin att ett varumärke behöver differentiera sig med något mer än sin 
produkt i ren funktion. Detta med anledning för att inte tappa eller riskera att 
inte fånga upp konsumenter som inte behöver produktens funktion. Kon-
sumtion av varumärket bör alltså ge konsumenterna något mer än dess 
produkters funktion i enkelhet. Det handlar alltså om att öka varumärkets 
kapital hos konsumenterna. Varumärkeskapitalet är det mervärde ett varu-
märke ger en produkt i förhållande till om varumärket inte funnits på produk-
ten (Keller, 1993).  

Resultatet visade på att respondenterna trots varumärkets tidigare image 
ansåg att varumärkesambassadörerna gjorde de mer uppmärksammade på 
reklamen och varumärket i sig. Här stämmer resultaten överens med vad 
Folse, Burton och Netemeyer (2013) menar om att varumärkesambassadörer 
kan stärka ett varumärkes kapital, vilket skapar den differentiella effekten för 
konsumentresponsen av marknadsföringen. Vidare menar Folse et al. (2013)  
att varumärkesambassadörer sammankopplar förmånliga minnen av annons- 
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och varumärkesinnehåll, varumärkesattityder och därmed köpavsikter hos 
varumärkets konsumenter. Detta bekräftade det empiriska materialet från 
respondenterna som menade på att de både lagt märke mer till reklamen från 
Head and Shoulders nu med ambassadörerna, men också tänkt på varumärket 
i en köpsituation, eftersom de sammankopplar Henrik Lundqvist och rekla-
men och därmed får en mer positiv syn på varumärket. 

Resultaten visar att respondenterna i studien anser att en relation mellan dem 
själva och Head and Shoulder än så länge inte finns, men att de ser viljan från 
företaget att kommunicera med dem. Det går här att se samband mellan 
studiens resultat och vad Grönroos (2004) menar om vikten av en pågående 
dialog. En pågående dialog stärker relationen mellan varumärket och dess 
konsumenter. Relationen som uppkommer efter långvarigt arbete med inter-
aktion företag och konsumenter emellan kan exempelvis erbjuda trygghet, en 
känsla av kontroll och tillit, minimerade inköpsrisker och i slutändan min-
skade kostnader för att vara en kund (ibid). Mina resultat stämmer här 
överens med vad Kent och Taylor (2002) säger om hur dialog mellan det 
ägande företaget av varumärket och dess konsumenter kan skapa en relation 
som syftar till att göra båda parterna nöjda. Genom att föra en dialog med 
sina konsumenter kan ett företag långsiktigt stärka sitt varumärke och kon-
sumenterna upplever varumärket positivt eftersom att de märker an-
strängningarna företaget gör för att göra kunderna tillfredsställda.  

 

6.2 Vikten av att definiera varumärket 

I detta stycke kommer jag presentera resultat som besvarar studiens syfte om 
att underöka varför vissa varumärken blir valdra framför andra. Analysen 
hämtar främst sin teori från det tredje avsnittet i teoridelen, som handlar om 
hur interaktionen mellan ett varumärke och dess konsument fungerar. Detta 
stycke analyseras utifrån konsumentens beteende. 

 

 6.2.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Vid frågan ”vad tänker ni på när ni i affären väljer vilket schampo ni ska 
köpa” svarade majoriteten av respondenterna att de köper sådant schampo 
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som de vanligtvis brukar, att det handlar om en ren vana. I fokusgrupperna 
blev det diskussion om ämnet och resultaten visar att respondenterna ofta 
väljer varumärken vars produkter utlovar en viss egenskap i form av ex-
empelvis volym eller längre hållbarhet på hårfärgen. Även schampo med 
egenskap att motverka torr hårbotten önskades och varumärket Head and 
Sholders nämndes i diskussionen. Respondenterna uttryckte alltså att de 
väljer varumärken vars produkter utlovar något till dem. I detta fall handlar 
det helt och hållet om att produkten ska uppfylla vissa funktionella krav och 
genom erfarenhet väljer konsumenterna de varumärken de litar på. De väljer 
alltså de varumärken som de vet håller det de utlovar. 

 

”Ett välkänt märke känns bättre. Kanske inte bättre med kvalitén, 
men man tror att man vet vad man får” 

fokusgruppdeltagare 5 

 

Vidare menade respondenterna att de väljer vilket varumärke de ska köpa 
dels utifrån vilken status varumärket i fråga har, men också hur välkänd det 
är. De menade att ett välkänt varumärke känns bättre eftersom de då vet vad 
de får. Även om varumärkets produkt inte är bättre i kvalitén så vet de att 
produkten uppfyller det som varumärket utlovar. Det kan alltså sammanfattas 
med att en viss vana utgör handling för respondenternas konsumtion eller ej 
av vissa varumärkens produkter. Till stor del är denna vana ett sätt att mot-
verka en besvikelse av att varumärkets produkt inte håller det den lovar eller 
tvärtom, att vanan av konsumtion kommer av att varumärkets produkt varje 
gång uppfyller den önskade funktionen.  

 

”Jag köper samma schampo varje gång, då vet jag vad jag får” 

intervjurespondent 1 

 6.2.2 Analys 

Resultatet stämmer överens med vad som redan tidigare nämnts om vad 
Grönroos (2004) säger om relationen mellan varumärke och konsument. Den 
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relation som uppkommer efter långvarigt arbete med interaktion företag och 
konsumenter emellan, kan erbjuda trygghet, en känsla av kontroll och tillit 
och därmed minimerade inköpsrisker för konsumenterna. Det är alltså tydligt 
av resultaten tillsammans med tidigare presenterad teori att det handlar om 
långvarig kommunikation för att skapa en stark relation mellan varumärke 
och konsumenter. Denna relation ger konsumenterna trygghet, som delvis 
byggs av erfarenhet, i att lita på att varumärket håller vad det lovar för 
kommande konsumtion. Kommunikationen företaget vill skapa med sina 
konsumenter görs utifrån varumärkets identitet. Identiteten till ett företag och 
dess varumärke kan ses som identiteten till vilken människa som helst. 
Liksom en människas identitet visar också ett varumärkes identitet vem 
personen/varumärket är, vad den lovar och vad den har för speciella egen-
skaper (Kapferer, 2012). 

Goffmans (1959) teori om hur människor drivs av att definiera varje situation 
och personerna de möter för att veta hur de själva ska bete sig kan sam-
mankopplas med respondenternas svar av hur de tänker i val av schampo. Jag 
har tidigare presenterat en applicering på varumärken genom Goffmans 
(1959) teori om personers interaktion och resultatet analyseras här utifrån det 
synsättet. Vid möte av ett nytt varumärke menar alltså Goffman (1959) att 
individen kommer att tillämpa tidigare erfarenheter av liknande varumärke 
för att processa vilken uppfattning han har till varumärket, alltså vilken 
positionering varumärket kommer ha för honom, dennes varumärkesattityd. 
Lika så som när en individ vet något om, eller känner till, den enskilde på 
grund av erfarenhet innan interaktion, kan han lita på antaganden som ett sätt 
att förutsäga den enskildes nuvarande och framtida beteende. Samma sak 
bevisar resultatet gäller när individen ställs inför ett varumärke han tidigare 
har en relation till eller i alla fall har erfarenhet av. Den tidigare erfarenheten 
avgör hur individen uppfattar varumärket i just den situationen och även hur 
han tror att varumärket kommer bete sig framöver.  

 

6.3 Ett starkt kapital ger positiv varumärkesattityd hos 
konsumenterna 

Även i detta stycke kommer jag presentera resultat som besvarar studiens 
syfte om att undersöka varför vissa varumärken blir valdra framför andra 
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utifrån vad det är som kännetecknar ett starkt varumärke. Detta stycke ana-
lysers främst genom ett varumärke och de komponenter företaget bakom ett 
varumärke kan arbeta med i en varumärkesbyggande process. Jag vill med 
utgångspunkt ur två olika teoretiska analyser visa på hur samma fråga kan 
besvaras med flera svar. 

 

 6.3.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Det gick att finna ett mönster i respondenternas åsikter om vad ett starkt 
varumärke representerar. Ett starkt varumärke är utifrån studiens respondent-
er något som tillför produkten i fråga, eller konsumtion av produktens var-
umärke, något mer just tack vare det särskilda varumärket. Varumärket tillför 
produkten något extra än endast dess funktion. 

 

”Appel! Det är det märke som symboliserar ett idealt varumärke 
för mig. Dom har verkligen lyckats otroligt bra med att lansera ett 

märke som betyder något mer än bara produkten i sig” 

fokusgruppdeltagare 7 

 

Några av respondenterna uttryckte exempelvis att de anser att Nike är ett 
starkt varumärke, eftersom att det är det första märke de tänker på i fråga om 
produkten löparskor. De menade på att de inte säger att de ska köpa löparskor 
utan att de uttrycker att de ska köpa nikeskor, även om det är produkten 
löparskor de menar. Respondenterna menade på att Nike är ett så väl inar-
betat varumärke och att det kan vara därför de tänker så om varumärket. Det 
framgick också utifrån resultaten att varumärken som respondenterna först 
tänker på i en viss produktkategori är varumärken som de sammankopplar 
med något positivt.  
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”Jag säger inte ens att jag ska köpa ett par löpaskor, jag säger 
direkt att jag ska köpa ett par nikeskor, även om det är produkten 

löparskor jag menar” 

fokusgruppdeltagare 13 

 

 6.3.2 Analys 

Utifrån Kellers (1993) teori om vad ett varumärkes kapital betyder för var-
umärket i fråga, kan studiens resultat stödjas. Varumärkeskapital är nämligen 
som tidigare nämnt det mervärde ett varumärke ger en produkt i förhållande 
till om varumärket inte funnits på produkten (Keller, 1993, s. 2). Med det 
sagt går det att tolka resultatet från att respondenterna till hög grad i första 
hand anser att ett varumärke som för dem bidrar någonting mer än produk-
tens egenskap i all enkelhet är starkare än ett varumärke som inte gör det. De 
föredrar alltså en produkt vars varumärke enligt dem har högt kapital. Precis 
som Keller (1993) säger så är det kapitalet, det där mervärdet produkten får 
av varumärket, som bidrar till en positiv varumärkesattityd, eftersom att 
varumärkesattityden är en del av ett varumärkes kapital. Vidare är det var-
umärkesattityden som är avgörande för konsumtion eller inte (Apéria, 2001). 
Resultaten visar alltså med stöd från Kellers (1993) teori om att ett var-
umärke som lyckats skapa en sådan relation till sina konsumenter, att kon-
sumenterna anser att varumärkets kapital är så stark att det ger dem ett 
mervärde när de konsumerar varumärkets produkt, är ett starkt varumärke 
och utgör handlingen av konsumtion eller inte. Den starka relation som 
skapar förhållandet mellan ett varumärke och dess konsumenter kan ses som 
en typ av bindning eller pakt. Konsumenterna ger deras förtroende och 
lojalitet med den underförstådda förutsättningen att varumärket kommer att 
uppföra sig på vissa sätt. När konsumenterna inser fördelar från inköp av ett 
varumärke och så länge de känner tillfredsställelse från konsumtion kommer 
de sannolikt att fortsätta att köpa varumärket. De fördelar som konsumenter-
na inser från varumärken behöver inte enbart vara av rent funktionell karak-
tär. Varumärken kan fungera rent symboliskt, så att konsumenterna kan 
projicera sin självbild genom varumärket (Keller, 1998). Vad studiens re-
sultat visar är att respondenterna anser att ett starkt varumärke ger dem något 
mer än produktens funktion och att detta mervärde kan ses utifrån vad Leary 
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och Kowalski (1990) menar med teorin om impression management, vad ett 
varumärke kan göra för individens intryck på andra. 

 

6.4 Tillförlitlighet genom varumärkesambassadörer 

Jag kommer här att presentera resultat som är kopplade till studiens 
frågeställning om vad det är som orsakar vilken attityd universitetsstudenter 
har till varumärket Head & Shoulders och analysen görs utifrån teoridelens 
första del som handlar om hur ett kapital kan stärkas genom varumärkesam-
bassadörer. 

 

 6.4.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Diskussionen i fokusgrupperna om valet av schampo fick senare en annan 
riktning, vilket också blev nämnt i några av de enskilda intervjuerna. Ämnet 
om manligt och kvinnlig dök upp. De kvinnliga respondenterna menade på 
att de ansåg att just Head and Shoulders var ett varumärke som män använde 
och varumärken som Wella och Loreal var tillämpade för kvinnor. Detta 
bekräftades av de manliga respondenter som alla kände till Head and Shoul-
ders och som någon gång hade provat deras produkter. Respondenterna 
förklarade detta med bland annat att förpackningen på Head and Shoulders 
produkter inte var tilltalande och rent ut sagt ful. Det var inget som de kvinn-
liga respondenterna ville ha i sitt badrum.  

 

”Jag tror att om kändisar visar sig med vissa varumärken så lockar 
det många att köpa det, speciellt om det är ett budgetmärke. Det är 

helt klart ett smart drag av dem att använda en känd person” 

fokusgruppdeltagare 1 

 

Resultatet visar att varumärket Head and Shoulders ambassadörer Henrik 
Lundqvist, Alex Schulman och Sofi Fahrman var positivt välkomnande av 
respondenterna. De uttryckte att ambassadörerna bidrog till att förstärka deras 
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tillförlitlighet gentemot varumärkets produkter. De menad på att om de någon 
gång skulle få problem med mjäll var Head and Shoulders produkter absolut 
det varumärke de först skulle använda, men att de också ansåg att det gick att 
prova produkterna även utan problem av mjäll. De litade på att varumärket 
Head and Shoulders produkter höll vad de utlovar och att det kändes mer 
positivt att använda produkterna från ett varumärke som hade starka karak-
tärer i sin marknadsföring, trots att de tidigare haft en bild av varumärket som 
inte var något positivt. 

 

”Jag hade innan denna reklam väldigt dålig associationer till Head 
and Shoulders, men nu gillar jag det mer eftersom de har så starka 

personer som visar att de använder deras schampo” 

fokusgruppdeltagare 12 

 

Vidare kan resultatet presentera att de kvinnliga respondenterna i 
fokusgruppsintervjuerna allt eftersom diskussionens gång om varumärkets 
ambassadörer blev mer och mer villiga och positiva till att någon gång testa 
Head and Shoulders produkter. De manliga respondenterna ansåg också 
ambassadörerna som ett kul inslag i marknadsföringen, men refererade mera 
till reklamen i helhet och fokus var inte på själva ambassadörerna.  

 

 6.4.2 Analys 

Här stämmer mina resultat in med vad Garretson och Niedrich (2004) pre-
senterar i studien Spokes-characters: Creating character trust and positive 
brand attitudes. De lyfter nämligen fram i deras studie att varumärkesambas-
sadörerna förmedlar ett förtroende, som därefter bidrar till positiv varumärke-
sattityd. Användningen av varumärkesambassadörer kan alltså vara en av 
anledningarna som orsakar respondenternas attityd gentemot varumärket 
Head and Shoulders. 

Garretson och Niedrich (2004) förklarar även i sin studie vem det är som blir 
påverkad av varumärkets användning av ambassadörer i marknadsföringen, 
vilket denna studies resultat tydligt kan göra kopplingar till. För att förstå 
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sambandet mellan resultatet och Garretson och Niedrichs forskning behövs 
en förklaring om respondenternas relation till varumärket och dess produkter 
göras. Ingen av de kvinnliga respondenterna hade någon gång använt en 
produkt från varumärket Head and Shoulders. Bland männen var dock detta 
varumärke frekvent använt och omtyckt. Garretson och Niedrich (2004) 
menar att de funnit att användningen av ambassadörer i marknadsföring 
resulterar i gynnsamma varumärkesattityder för konsumenter med tidigare 
låg varumärkesupplevelse. Det gäller alltså de personer som inte fullt ut är en 
trogen kund av varumärket eller helt enkelt inte har någon större kännedom 
om det. Vidare menar Garretson och Niedrich (2004) att ambassadörers roll 
har liten effekt på varumärkesattityder för konsumenter med lång erfarenhet 
av varumärket. Effekten av varumärkesambassadörerna hamnar alltså till 
största del på de konsumenter som inte har någon vidare relation eller känne-
dom om varumärket sedan tidigare, vilket även denna studies resultat bekräf-
tar. 

 

”Man får ju en relation till personerna och i och med det till var-
umärket också, vilket säkert bara är positivt.” 

intervjurespondent 4 

 

6.5 Kreativitet i marknadsföring 

Detta stycke syftar till att presentera vad universitetsstudenter vid Karlstads 
universitet anser om varumärket Head and Shoulders reklam. Vidare syfte är 
även att presentera material som svarar på denna studies frågeställning om 
hur reklam kan fungera i en varumärkesbyggande process. Analysen utgörs 
från teori hämtad från andra delen i teoriavsnittet, som handlar om just den 
kreativa reklamen. 

 

 6.5.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Den nya satsningen från Head and Shoulders med reklamfilmerna 
innehållande ambassadörerna Henrik Lundqvist, Alex Schulman och Sofi 
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Fahrman var som tidigare presenterat mycket välkomnande av respondenter-
na. Många av respondenterna började fritt tala om flera av Head and Shoul-
ders reklamer ur kampanjen som de sett. De blev dock bara i intervjuerna 
presenterade för en av filmerna, vilket var den Head and Shoulders vann 
Silverägget för i Sveriges kommunikationsbyråers tävling, Guldägget år 
2013. Resultatet visade alltså att det var tydligt att alla respondenter någon 
gång hade sett den presenterade reklamen eller i annat fall hade sett flera utav 
de andra som nu går på tv.  

Respondenterna menade på att det är tack vare att reklamen från Head and 
Shoulders är nytänkande och sticker ut från mängden av reklam med 
liknande produkter som gör att de gillar den så mycket. De menade också att 
det är det komiska, med inslag av viss självironi, som är återfinnande i alla 
Head and Shoulders nuvarande reklamer som är det som gör att de fastnar för 
dem. Hos de kvinnliga respondenterna fanns en tydlig koppling till Head and 
Shoulders ambassadör Henrik Lundqvist. De menade på att hans charm och 
hans ögon gjorde att reklamen föll dem i smaken. De kvinnliga respondenter-
na menade också på att de trodde att killar nu hellre skulle vilja använda 
produkter från varumärket Head and Shoulders eftersom Henrik Lundqvist är 
varumärkesambassadör. Detta var inget som bekräftades av studiens manliga 
deltagare. 

 

”Den här reklamen är rolig och Henrik har ju väldigt fint hår och 
han är ju så charmig” 

fokusgruppdeltagare 6 

 

Det nytänkande sättet att skapa reklam, och ordet kreativitet nämndes, var 
som tidigare sagt tydligt uppskattat bland respondenterna. Vad som urskiljer 
denna reklam från alla andra reklamer för produkten schampo menade 
deltagarna var att det inte var så mycket fokus på produkten i sig. Det var inte 
uppenbart att det var en vara som såldes. Sättet som Henrik Lundqvist 
smyger upp produkten nästan halvvägs in i reklamen ansågs vara ett kul 
inslag. Respondenterna menade att de blev nyfikna på vad det var han satt 
och pillade med och att det blev komiskt när det framgick att det var en 
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schampoflaska. Det var positivt att det inte var så uppenbart vad som 
marknadsfördes menade de. 

 

”Att visa produkten på ett annorlunda sätt är bra. Man blir nyfiken 
på vad han pillar med, men det blir inte uppenbart att det är 

produkten de vill sälja till mig” 

fokusgruppdeltagare 9 

 

Vidare menade respondenterna att reklamer för liknande produkter brukar 
utlova speciella egenskaper i form av funktion, redan i reklamen på tv. Vad 
som uppskattades med just Head and Shoulders reklam var att denna inte 
gjorde något sådant. En respondent menade till och med att denna reklam var 
mer varumärkesskapande som inte försökte sälja något mer än endast var-
umärket som finns på produkten.  

 

”Man är ju trött på alla samma reklamer som utlovar effekt efter 
två veckor och med en ny formula. Denna reklam är mer var-

umärkesskapande” 

fokusgruppdeltagare 8 

 

 6.5.2 Analys 

Här stämmer mina resultat in med vad Modig (2012) menar om att kreativitet 
är en stor tillgång i skapandet av framgångsrik marknadsföring, vilket kan 
bidra till att kreativ reklam har en positiv effekt på konsumenternas köpintui-
tion. Vidare menar Modig (2012) att kreativ reklam även har en positiv 
inverkan på konsumenternas intresse och attityd till ett visst varumärke. Den 
kreativa reklamen kan alltså ses som ett sätt för varumärken att kommunicera 
med sina konsumenter med budskapet att förstärka deras intresse och attityd 
till varumärket. 
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Rosengren et al. (2013) menar att forskning om just kreativa reklamer har 
visat att mottagarna tänker i allmänhet mer kring reklamen i fråga och vidare 
har dessa tankar bedömts till att vara av positiv karaktär, både för reklamen i 
sig och varumärket som marknadsförs. Denna teori stämmer överens med 
studiens resultat. Respondenterna var väl uppmärksammade på Head and 
Shoulders reklam och kunde referera till flera av deras reklamer trots att bara 
en reklamfilm under intervjuerna visades.  

Det empiriska materialet i studien visar även på att respondenterna gillade 
Head and Shoulders reklam eftersom att den var så annorlunda från liknande 
produkters reklamfilmer och att reklamen till viss del förbättrat synen de har 
på själva varumärket. Här stämmer mina resultat överens med om vad 
Rosengren et al. (2013) menar med signalteorin. De menar att kreativ 
marknadsföring signalerar högre ansträngningar i marknadsföringsinsatser, 
på uppdrag av annonsören och varumärket, vilket resulterar i ett högre 
varumärkesintresse och upplevd märkeskvalitet hos konsumenterna. Alltså, 
när konsumenterna uppmärksammar den kreativa reklamen signalerar den 
hur hårt varumärket arbetat för att nå ut till sin målgrupp och i och med det 
förhöjs intresset för varumärket och konsumenterna känner en upplevd 
märkeskvalitet.  

Resultatet visar alltså att respondenterna gillade reklamen och att en av 
anledningarna var för att de inte ansåg att de blev påsålda en vara. De tyckte 
att sättet Henrik Lundqvist i reklamen smög in produkten på ett humoristiskt 
sätt var nytänkande och det uppskattades. Detta resultat finner samband i vad 
Rosengren et al. (2013) menar är kärnan i varför kreativ reklam uppskattas 
framför annan vanlig reklam. De förklarar de positiva effekterna av kreativ 
reklam utifrån att det stärker konsumenternas egen kreativitet. De menar att 
konsumenterna ger högre betyg till den reklam som de uppfattar behandlar 
dem som smarta individer. 

 

6.6 Självpresentation genom varumärken 

Här kommer jag presentera resultat som har som ansats att svara på studiens 
frågeställning om vad ett varumärke kan göra för en universitetsstudents 
personlighet. Resultatet som presenteras här kan ses som en sammanfattning 
av redan tidigare presenterat resultat, men att det nu analyserats utifrån den 
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tredje delen i den presenterade teorin, som handlar om impresion manage-
ment. 

 

 6.6.1 Respondenternas svar och uttalanden 

Resultaten framgick till att trots en lång användning av varumärkets produk-
ter ansåg de trogna konsumenterna att Head and Shoulders image var klassad 
som ett mjällschampo och inget märke som var något positiv att berätta för 
andra att de använde. Respondenterna ansåg till och med att det var fult att 
använda det och inget de ville ha synligt i sitt badrum. Denna syn på var-
umärket var dock splittrad i och med Head and Shoulders nya satsning på 
varumärkesambassadörer i deras marknadsföring. Det var tydligt att en ny 
image började ta form hos respondenterna. 

 

”På sikt får man nog en mer positiv bild av varumärket” 

intervjurespondent 2 

 

Varumärkesambassadörerna Head and Shoulders använder sig av i sin 
marknadsföring höjde som tidigare presenterat tillförlitligheten hos de re-
spondenter som inte var konsumenter av varumärkets produkter. Resultatet 
visar dock att det finns en likhet mellan Head and Shoulders nuvarande 
konsumenters uppfattning om varumärket jämfört med uppfattningen hos de  
respondenter som inte är konsumenter. Likheten mellan nuvarande kon-
sumenter och icke konsumenter till varumärket Head and Shoulders är att de 
uppfattar Head and Shoulders som ett mjällschampo och som något de inte 
vill bli förknippade med. De redan nuvarande konsumenterna använder 
varumärkets produkter för att produktens egenskap i form av funktion passar 
dem. De respondenter som än så länge inte är konsumenter av varumärket 
Head and Shoulders ser en positiv förändring med varumärkesambassadörer-
na men har fortfarande kvar associationer till hur varumärket tidigare 
marknadsfördes och en skev bild mellan företagets nuvarande identitet och 
konsumenternas än så länge oförändrade image går att se. 
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Vad som alltså går att utläsa från resultatet är att oavsett om varumärkets 
produkt konsumeras eller ej, så finns en ovilja hos respondenterna att bli 
påkommna med att använda produkten från Head and Shoulders, eftersom att 
varumärket associeras av att det är produkter framtagna för personer som har 
mjäll. 

 

”Jag har aldrig haft problem med mjäll och eftersom jag förknip-
par det med ett mjällschampo har jag aldrig testat det. Jag behöver 

inte köpa det” 

fokusgruppdeltagare 3 

 

Vad som också utifrån studiens empiriska material kan presenteras är att 
respondenterna menade att varumärken är ett sätt att förklara för andra vem 
de är som person och att visa att de hör hemma eller absolut inte hör hemma i 
en viss kategori av folk. De menade på att varumärken både kan göra att du 
passar in och även få dig att inte känna samhörighet med resterande personer 
i en grupp om det är så att du skulle använda fel varumärke. 

 

”Man vill ju passa in och anpassar sig då efter människor i sin 
omgivning. Det kommer ju av hur andra uppfattar mig. Var-

umärken bli då ett sätt att passa in, eller inte passa in” 

fokusgruppdeltagare 7 

 

”Det blir en slags förstärkning av sig själv utifrån vissa var-
umärken” 

fokusgruppdeltagare 8 

 

Uttalanden från respondenterna visar på att de med hjälp av vilka varumärken 
personer använder, kategoriserar in dem i grupper med människor som de 
förknippar med användning av just dessa varumärken. Respondenterna 
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förklarade att de tror att andra säkert omedvetet bedömer dem utifrån vilka 
varumärken de konsumerar. Vidare menade de på att varumärken står för mer 
än bara sin produkt och att det är de associationer som är förknippade med 
varumärket som gör att det passar eller inte passar att konsumera dem i 
frågan om att platsa in bland vissa typer av människor. 

 

”Vissa varumärken är ju ekologiska och då placerar man in de 
människor som handlar de märkena i vissa fack” 

fokusgruppdeltagare 13 

 

Resultaten visar vidare att några av respondenterna ansåg att ett varumärkes 
funktion är att vara en slags statussymbol. De menade på att som konsument 
så är det just denna symbol som gör att du tror att andra kommer bedöma dig 
utifrån vad varumärket symboliserar. 

 

”Vissa varumärken höjer din status. Dyra klädesmärken till ex-
empel, med sådana märken kan man bli bedömd både positivt och 

negativt” 

fokusgruppdeltagare 12 

 

”Skulle jag prova att gå och handla mat och enbart köpa Ica-Basic 
som är ett riktigt budgetmärke så skulle jag nog tycka att det var 
jobbigt att lägga upp alla varor på bandet och känna att alla andra 

dömer mig nu” 

fokusgruppdeltagare 1 

 

 6.6.2 Analys 

Detta resultat kan förklaras utifrån vad Keller (1998) menar om hur var-
umärken kan fungera rent symboliskt och att konsumenterna genom var-
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umärket kan projicera sin självbild. Vissa varumärken är förknippade med 
användning av vissa typer av människor och på så sätt återspeglas olika 
värden eller egenskaper. Genom att konsumera och tillskriva sin personlighet 
dessa märken kan konsumenterna kommunicera till andra, eller till och med 
till sig själva, vilken typ av person de är eller vill vara (ibid). På så sätt kan 
alltså ett varumärke på olika sätt påverka en individs identitet. Studiens 
resultat visar på att respondenterna inte vill bli förknippade med ett var-
umärke som andra associerar med mjäll, vilket är någonting fult. Leary och 
Kowalski (1990) menar att folk övervakar andras reaktioner på dem och 
försöker därför förmedla bilder av sig själva som gynnar deras uppnående av 
det önskade målet, det önskade jaget. 

Detta resultat stämmer överens med vad Leary och Kowalski (1990) menar 
om att teorin impression management, självpresentation, kan skapa dig som 
person den identitet som andra uppfattar att du har. De förklarar det som att 
människor försöker symbolisera sin identitet utifrån vissa varumärken vars 
image stämmer överens med vad personen vill att andra ska uppfatta dennes 
identitet som. Leary och Kowalski (1990) menar att självpresentation drivs 
av två komponenter, vilka är motivation och konstruktion. Först uppkommer 
en motivering till att införa ett nytt eller förstärkt intryck hos någon annan 
människa, där också själva intrycker måste definieras. Sedan följer kon-
struktionen, utförandet, av det önskade intrycket. Leary och Kowalski (1990) 
menar att konstruktionen av självpresentation exempelvis kan handla om att 
besluta om att skapa det önskade intrycket via självbeskrivning. Det är i 
konstruktionen tanken om varumärken kan införas i bilden, eftersom det ger 
en symbolisk beskrivning av vem du är utifrån vilka varumärken du konsum-
erar. Det går alltså här att se samband mellan teori och resultat utifrån re-
spondenternas svar. De vill inte tillskriva sin personlighet ett varumärke som 
inte uppfyller deras önskade jag, även om de faktiskt konsumerar själva 
produkten från varumärket. De är den symboliska egenskapen som avgör 
själva tillskrivningen av varumärket och inte dess funktion i enkelhet. 

Resultatet i denna studie med sammankoppling av teorin visar på att 
självpresentation inte enbart handlar om vilka varumärken du borde konsum-
era för att platsa in. Det handlar också om vilka varumärken du inte bör 
konsumera för att inte bli uppfattade av andra på ett sådant sätt som inte 
stärker det önskade jaget, som Leary och Kowalski (1990) menar att 
självpresentationen bygger på. 
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7 DISKUSSION 

Jag har med studien haft som ansats att undersöka hur interaktionen mellan 
ett varumärke och dess konsumenter ser ut och vidare vad den betyder för ett 
varumärke ur ett varumärkesbyggande perspektiv och vad ett varumärke kan 
göra för individen. Genom en instrumentell fallstudie, som syftar till att 
undersöka ett specifikt fall för att genom det kunna få insikt i mer generella 
frågor inom ett område (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 281), valdes Head and 
Shoulders som varumärke att studera. 

Studiens resultat kan sammanfattas genom tre delar. Den första delen handlar 
om hur respondenterna beskriver varumärket Head and Shoulders och hur 
slutsatser om vad det är konsumenter lägger märke till hos ett varumärke kan 
göras. Den andra delen handlar om hur kreativ reklam är ett bra sätt för ett 
varumärke att skapa dialog med sina konsumenter och hur användningen av 
varumärkesambassadörer kan bredda ett varumärkes målgrupp. Den tredje 
och sista delen handlar om vad studien funnit som övergripande tema genom 
alla delar av intervjuerna som gjorts. Detta är hur människor, ett varumärkes 
konsumenter, är väldigt fokuserad på sitt eget beteende utifrån tron om att de 
blir bedömda av andra. Det handlar alltså om teorin impression management 
och hur ett företag bakom varumärket kan få ökad förståelse för dess konsu-
menter om de förstår hur individerna tänker och agerar i situationer med olika 
varumärken. 

 

7.1 Något mer än funktion 

Studiens resultat har sammanfattningsvis kommit fram till att Head and 
Shoulders image, utifrån studiens respondenter, var splittrad till att befinna 
sig någonstans emellan vad respondenterna ansåg att Head and Shoulders 
tidigare har associerats med och hur varumärket nu på ett nytt fräscht sätt 
marknadsförs. De komponenter som ansågs viktiga ur synpunkt av vad som 
är kännetecknande ett starkt varumärke är det mervärde som varumärket ger 
en produkt. Slutsatser kan utifrån studiens resultat presentera att Head and 
Shoulders enligt respondenterna har fått en mer positiv bild av varumärket 
och genom teorin kan dessa positiva bilder förklaras som att varumärkets 
kapital har förstärkts. Företagets varumärkeskapital är det som skapar den 
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differentierande effekt som skiljer ett varumärke och ett starkt varumärke åt 
(Keller, 1998, s. 299f). Procter & Gamble Nordic, ägare av Head & Shoul-
ders, uttryckte på Guldäggets hemsida i samband med vinsten av Silverägget 
år 2013 att de hade förstått att deras konsumenter ansåg att varumärket var 
tråkigt och omodernt och ville med reklamfilmerna med ambassadörerna 
förändra detta. Genom att se till vad deras konsumenter ville ha och uppskat-
tar skapade på så vis Head and Shoulders en dialog med sina konsumenter ur 
ett varumärkesbyggande perspektiv. Slutsatser kan alltså från studiens re-
sultat dras till att ett företag som lyssnar och skapar dialog med sina kon-
sumenter på så vis skapar vinst för både det egna företaget, varumärket men 
också sina konsumenter. Konsumenterna blir genom kommunikationen hörda 
och uppfattar varumärket mer positivt och varumärket i sig blir stärkt. Dessa 
slutsatser hör ihop med studiens syfte, om hur betydelsefull kunskapen om 
interaktion mellan ett varumärke och dess konsumenter är. Ett företag bör 
utgå från sina konsumenters behov och önskan i utformning av marknadsfö-
ringen av det specifika varumärke. 

 

7.2 Signalera ansträngning 

Vad dialog mellan ett varumärke och dess konsumenter kan utformas till är 
just kreativ reklam som respondenterna i denna studie anser att Head and 
Shoulders reklam är. Den kreativa reklamen visar Rosengren (2013) signal-
erar högre ansträngning från varumärket vilket leder vidare till positiv attityd 
hos konsumenterna. En slutsats kan alltså göras till att det är till ett var-
umärkes fördel i en varumärkesbyggande process att använda kreativ reklam 
i sin marknadsföring. Varumärkesambassadörerna som Head and Shoulders 
använder sig av visade sig i denna studie ha effekt på de respondenter som 
inte var konsumenter av varumärket, vilket också bekräftades av teorin. Med 
det sagt går det att spekulera i att användning av varumärkesambassadörer 
kan vara fördelaktigt när företaget bakom varumärket vill kommunicera med 
en bredare målgrupp. 
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7.3 Går det att se ett varumärke som en individ? 

En viktig del som genomsyrat hela studiens empiriska material är att männis-
kor är väldigt fokuserade på att andra bedömer dem och beter sig därför på ett 
visst sätt för att i så stor utsträckning som möjligt kunna styra dessa intryck 
de gör på andra. Ett varumärke står för så mycket mer än sin produkts funk-
tion i all enkelhet. Dessa associationer konsumenterna har till varumärket är 
beroende i fråga om de vill tillskriva varumärket sin personlighet eller inte. 
Med en insikt i vad Goffman (1959) presenterat om människors interaktion 
med varandra och min egna applicering av varumärken som den andra parten 
i interaktionen Goffman beskriver, kan företaget bakom varumärket få en 
djupare förståelse för hur deras konsumenter bedömer och agerar i en viss 
situation, exempelvis en köpsituation. Studiens resultat bekräftar denna teori 
och tillsammans med teorin om impression management kan slutsatser 
ytterligare göras till om hur viktigt det är för ett företag att förstå interaktio-
nen mellan deras varumärke och konsumenterna. Företaget bakom var-
umärken bör vara införstådda med vad ett varumärke kan göra för personers 
identitet och därefter skapa en marknadsföring som får konsumenterna att 
förstå fördelarna av konsumtion av varumärket. 

Slutsatser som i och med studiens resultat kan göras är att ett varumärke kan 
ses som en individ. Utifrån teorin om impresion management kan vi förstå 
hur och varför en individ använder sig av varumärken för att styra de intryck 
de gör på andra. Hur de vet vilka varumärken som de ska välja för att uppnå 
det önskade jaget förklaras genom Goffmans (1959) teori, eftersom att 
individen kan se på ett varumärke på liknande sätt de gör på andra individer 
de möter och på så sätt förstå vilka intryck de gör. Även företag bakom 
varumärken tillämpar impression management teorin. Företagen marknadsför 
sitt varumärke utifrån de intryck de vill göra på andra, alltså sina konsument-
er. Ett varumärke kan alltså ses som en individ jag möter eftersom att var-
umärket vill, precis som jag, skapa vissa intryck hos andra individer.  
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7.4 Kritisk granskning av det egna arbetet 

Det går att säga att dessa slutsatser är relevanta för företag som vill stärka sitt 
varumärke och är villiga att ta lärdom från hur deras konsumenter tänker och 
agerar. Slutsatserna medför en djupare förståelse för hur marknadsföring av 
produkter och varumärken är rotade i interaktion mellan varumärke och 
konsumenter. Med det sagt är det också av vikt att påpeka studiens be-
gränsade empiriska material som inte bör ses som något generaliserande. 
Vidare bör resultatet och de slutsatser studien presenterat endast ses som en 
djupare förståelse men framför allt som material som kan väcka idéen hos ett 
företag om att börja införliva varumärkets konsumenters åsikter i 
marknadsföringssyfte. 

Resultatet är i stora drag det jag väntade mig finna. Lite överraskande kan jag 
mig dock finna i att respondenterna i studien var så pass öppna med att 
berätta om hur de faktiskt är medvetna om hur bedömda de tror att de blir av 
andra och vidare hur öppna de var med att berätta att de i sin tur bedömer 
andra utifrån varumärken de använder. Kvalitativa metoder så som denna 
studies enskilda intervjuer och fokusgruppsintervjuer brukar finna sin kritik i 
att respondenterna, speciellt i fokusgruppsintervjuer, kan undanhålla viss 
information eller försöka utforma sina svar utifrån vad de tror att intervjuaren 
vill höra, eller vidare utforma svaren efter vad som stärker deras önskade 
intryck de gör på resterande deltagare i studien. Tack vare att studiens resultat 
vilar på två olika metodsätt som båda kommit fram till nästan identiska svar 
känner jag mig nöjd med genomförandet och skulle troligen gjort på samma 
sätt om jag skulle göra om det hela igen. 
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BILAGA 1 
Intervjuguide	  -‐	  Fokusgruppsintervju/	  enskild	  intervju	  

Strukturerad	  intervjuform	  med	  öppna	  frågor	  

	  

1.	  	   Öppningsfrågor	  

	   Förnamn	  och	  ålder	  -‐	  varvet	  runt	  

2.	   Introduktonsfrågor	  

	   Vad	  tänker	  ni	  på	  när	  ni	  i	  affären	  väljer	  vilket	  schampo	  ni	  ska	  
	   köpa?	  

3.	  	   Övergångsfrågor	  

	   Vad	  tänker	  ni	  på	  när	  ni	  hör	  ordet	  varumärke?	  

4-‐5.	  	   Nyckelfrågor	  

4.	   	  Varumärken	  

4.1	  	   Vad	  utmärker	  ett	  starkt	  varumärke?	  

4.2	  	   Varför	  väljer	  ni	  vissa	  varumärken	  framför	  andra?	  

4.3	  	   Tror	  ni	  att	  ni	  blir	  bedömda	  av	  andra	  människor	  utifrån	  vilka	  
	   varumärken	  ni	  köper?	  

5.	   Head	  and	  Shoulders	  

	   -‐Deltagarna	  presenteras	  för	  en	  Head	  and	  Shoulders-‐produkt	  	  	  

5.1	   Vad	  anser	  ni	  om	  Head	  and	  Shoulders?	  

	   -‐	  Deltagarna	  presenteras	  för	  Head	  and	  Shoulders	  reklamfilm	  

5.2	   Har	  ni	  sett	  denna	  eller	  någon	  annan	  av	  Head	  and	  Shoulders-‐
	   reklamfilmer?	  

5.3	   Vad	  tycker	  ni	  om	  denna	  reklamfilm?	  

5.4	   Vad	  i	  reklamen	  tycker	  ni	  bäst	  om?	  
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5.5	   Henrik	  Lundqvist,	  Alex	  Schulman	  &	  Sofi	  Fahrman	  är	  med	   i	  
	   reklamfilmerna,	  hur	  påverkar	  det	  varumärket?	  

5.6	   Tror	  ni	  att	  H&S-‐reklamen	  är	  effektiv?	  

5.7	   Tror	   ni	   att	   era	   vänner	   påverkas	   på	   något	   sätt	   av	   denna	  
	   reklam?	  

6.	   Avslutande	  frågor	  

	   Sammanfattning	   av	   vad	   gruppen	   diskuterat	   och	   sedan:	   Är	  
	   det	  någon	  som	  vill	  tillägga	  något?	  
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BILAGA 2 
Schema	   över	   kodningen	   av	   respondenterna,	   som	   används	   vid	   citat	   i	  
resultatdelen.	  

	  

Fokusgrupp	  1	   	   Fokusgrupp	  2	  

Fokusgruppdeltagare	  1	   	   Fokusgruppdeltagare	  5	  

Fokusgruppdeltagare	  2	   	   Fokusgruppdeltagare	  6	  

Fokusgruppdeltagare	  3	   	   Fokusgruppdeltagare	  7	  

Fokusgruppdeltagare	  4	   	   Fokusgruppdeltagare	  8	  

	   	   	   Fokusgruppdeltagare	  9	  

	  

Fokusgrupp	  3	   	   Enskilda	  intervjuer	  

Fokusgruppdeltagare	  10	   	   Intervjurespondent	  1	  

Fokusgruppdeltagare	  11	   	   Intervjurespondent	  2	  

Fokusgruppdeltagare	  12	   	   Intervjurespondent	  3	  

Fokusgruppdeltagare	  13	   	   Intervjurespondent	  4	  

	   	   	   Intervjurespondent	  5	  

	   	   	   Intervjurespondent	  6	  

	   	   	   Intervjurespondent	  7	  

	   	   	   Intervjurespondent	  8	  

	  

	  

	  


