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Abstract 

Celebrities used in advertising has recently been something that consumers 
have come in contact with on a daily basis. Corporations use celebrities and 
their attributes as positive reinforcement and association towards the compa-
ny or their marketed product.  

Through increased usage of media, the consumers to this advertising tech-
nique have been given an opportunity towards better insight into celebrities’ 
daily life. People are not only receivers of advertising, they are also media 
producers for the medias agenda. This makes everyone significant in the 
distribution of advertising. The area of research is called Celebrity Endorse-
ment. All theories within the area presume that all receivers interpret the 
message in the same manner. 

In classic communication research there are theories like habitus, encoding 
and decoding that are the basis for a receiver perspective. These theories are 
aimed inter alia at people’s past experience influences how people act in a 
social structure and the receiver thus detects the communication in different 
ways. In this study, we have therefore created a deeper understanding of 
consumer’s perspective in celebrity endorsement for further find links to the 
theories of classical communication research. 

In this study we want to create a deeper understanding from the perspective 
of the receiver of celebrity endorsement. This study is also to find connec-
tions to theories within classical communications research. The study will 
also investigate deeper to understand how people within the same target 
audience are decoding celebrity and advertising activities. To reach a result 
we have used a qualitative reception analysis, where focus groups from 
different target audiences has been used. Within the focus groups discussions 
of current TV- commercials and fictitious cooperation between celebrities 
and corporations were used for the participants to express their opinion of 
celebrities in advertising.  

The study’s result is summarized in four different perspectives, which 
emerged from the empirical material. The first perspective has been analyzed 
from the participants’ earlier experiences. The second perspective deals with 
the participants’ self-knowledge and differences in their capability to objec-
tively being able to analyze their own, as well as the others capability of 
decoding the messages. The studies third perspective affects the participants’ 
confessions. This includes further differences in the participants reasoning 
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and confessing or not confessing to celebrity endorsements impact on them. 
In the last perspective it is described how participants used irony to make a 
difficult topic easier to talk about.  

The result of our study shows that advertising with celebrities are decoded in 
more ways than are described in the models within celebrity endorsement and 
that classical communication research should be implemented 

Keywords: Celebrity endorsement, celebrity, encoding, decoding, habitus, 
Stuart Hall, Pierre Bourdieu, trademarks, brand 
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Sammanfattning 

Kändisar som används i reklam har på senare år blivit något som mottagare 
kommer i kontakt med dagligen. Företag använder sig av kändisar för att de, 
genom sina attribut, ska överföra positiva associationer och attityder till 
företaget eller produkten som marknadsförs.  

Genom ett ökat användande av medier har mottagare av reklam möjlighet att 
få en djupare inblick i kändisars liv. De är inte bara mottagare av reklam, de 
är även medproducenter för mediernas dagordning, något som gör dem till ett 
viktigt medel i kommunikationsarbetet för reklam. Marknadsföringsmetoden 
för fenomenet kallas celebrity endorsement. Här förutsätter teoriernas stora 
modeller inom området att alla mottagare tolkar budskap på samma sätt. 

Inom klassisk kommunikationsforskning finns teorierna habitus, encoding 
och decoding, som ligger till grund för ett mottagarperspektiv. Dessa teorier 
syftar bland annat till att människors tidigare erfarenheter har betydelse för 
hur människor agerar i en social struktur, och att mottagare därmed avläser 
kommunikation på olika sätt. I denna studie har vi därför skapat en djupare 
förståelse för mottagarperspektivet inom celebrity endorsement för att vidare 
finna kopplingar till teorier inom klassisk kommunikationsforskning.  

Studien utreder även en djupare förståelse i hur personer inom samma motta-
gargrupper avkodar kändis- och reklamaktiviteter olika. För att nå ett resultat 
har vi använt en kvalitativ receptionsanalys där fokusgrupper utgjorts av 
olika mottagargrupper. Dessa har genom diskussion av aktuella reklamklipp 
och fiktiva samarbeten mellan kändisar och företag, fått redogöra för sina 
uppfattningar om kändisar i reklamsammanhang.  

Studiens resultat sammanfattas i fyra olika perspektiv som framkommit ur det 
empiriska materialet. Det första perspektivet har analyserats efter responden-
ternas tidigare erfarenheter. Det andra perspektivet behandlar respondenter-
nas självkännedom och skillnader i deras förmåga att objektivt kunna analy-
sera sitt eget och andra mottagares avkodningssätt. Resultatets tredje perspek-
tiv berör respondenternas bekännelse. Här presenteras ytterligare skillnader i 
respondenternas resonemang, men med innebörd av att bekänna eller inte 
bekänna sin egen påverkan av kändis- och reklamaktiviteter. I det sista 
perspektivet beskrivs hur respondenterna använt sig av ironi för att lätta på ett 
svårdiskuterat ämne. Resultatet av vår studie visar att reklamaktiviteter med 
kändisar avkodas på fler sätt än de som redogörs i modellerna inom mark-
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nadsföringsmetoden celebrity endorsement, och att klassisk kommunikations-
forskning bör implementeras. 

Nyckelord: Celebrity endorsement, kändis, encoding, decoding, habitus, 
Stuart Hall, Pierre Bourdieu, varumärke 
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Förord 

Denna C-uppsats är skriven av Camilla Widå och Sara Miras Wardell inom 
ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap på Karlstad Universitet.  

Vi vill rikta ett tack till våra fokusgruppsdeltagare för deras tid och engage-
mang till att hjälpa oss med material till vårt arbete. Ett stort tack går till vår 
handledare Elizabeth Van Couvering som lagt ned ett stort engagemang, 
kommit med värdefulla kommentarer och stöttat oss under hela vår uppsats-
process. En extra klapp på axeln vill vi ge varandra för ett bra samarbete som 
resulterat i ett livslångt vänskapsband. 

 

Tack! 

Med vänlig hälsning 
Camilla och Sara  
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1 INLEDNING  

Företag som använder kändisar som marknadsföringsverktyg har på senare år 
blivit något som människor kommer i kontakt med dagligen. Syftet med 
marknadsföringsmetoden är att kändisarna ska överföra positiva associationer 
och attityder till företaget eller produkten som marknadsförs. Men varför 
fungerar det? En möjlig anledning är att mottagare av reklam inte vill se sig 
lurade när de köper en annonserad produkt. Vi kan likna mottagares attityder 
till reklam vid kunders attityder till telefonförsäljare. Människor har ofta 
redan från början en negativ inställning till telefonförsäljare. Det finns en 
föreställning om försäljarens ändamål och kunden tar därför avstånd i samta-
let för att inte låta sig bli lurad. Företagens främsta ambassadörer brukar vara 
befintliga kunder, den typiska konsumenten, som för deras positiva erfaren-
heter av företaget vidare till sin egen bekantskapskrets och andra kunder. När 
det gäller reklam fungerar kändisen på samma sätt. För det är väl så att fans 
till kändisar köper allt som förknippas med idolen? 

Idag är begreppet kändis dock svårdefinierat. Är en person känd om denne 
varit med i en och samma följetång i en reklamserie? Är huvudsaken att 
personen gjort något speciellt för att kunna tituleras som en kändis? Frågan 
om identitet och igenkänning ligger nära i linje med vad som utmärker 
kändisskap, vilket också är något som företag har tagit tillvara på i sin mark-
nadsföring. Genom att som företag använda sig av kändisar i reklam, visar 
forskningen att kändisar överför goda egenskaper, associationer och attityder 
till företaget. Marknadsföringsmetoden kallas celebrity endorsement, vilken 
vi ännu inte funnit någon konkret svensk översättning till. Därför benämns 
metoden i denna uppsats vid den engelska titeln. 

Forskning om celebrity endorsement behandlar marknadsföring ur ett pro-
dukt-, företag- och kändisperspektiv. Vad som inte är lika påtagligt i forsk-
ningen är mottagarnas vikt i kommunikationsprocessen. I dagens medier är 
mottagaren även medproducenter, vilket samtidens företag har tagit fasta på 
som oftare använder mottagare för att nå kunskap i hur kändisen ska använ-
das i marknadsföring. Vad har mottagare av reklam för inställning till denna 
marknadsföringsmetod och hur tas reklamen emot? Avläses den i linje med 
vad forskning säger eller avläser mottagare inom samma mottagargrupper på 
olika sätt? På vilket sätt går det att komma under ytan för att se de verkliga 
resonemangen hos mottagare?  
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1.1 Bakgrund 

Modellerna inom celebrity endorsement är uppbyggda från ett envägs-baserat 
perspektiv och förutsätter att mottagare är likasinnade i processen för kom-
munikationseffekter. Kändisar omfattar en mängd olika attribut och betydel-
ser som överförs till företaget vid ett marknadsföringssamarbete. Vi väljer 
därför i denna uppsats att tala om kändisar som multisymboliska. Det är med 
denna multisymboliska sammankoppling av attribut som företag har möjlig-
het att fånga en större publik med kändisar i marknadsföringssammanhang. 
Med grund i det här kan även kommunikationen brista i vägen fram till 
konsumenten, då mottagaren kan komma att tolka marknadsföringen på andra 
sätt än vad företaget menat.  

Vi ska reda ut och skapa mer kunskap om hur personer i olika mottagargrup-
per tar emot reklam med kändisar. Med mottagargrupper kännetecknar vi en 
samling människor som har liknande livsstil, erfarenheter, social struktur och 
närliggande ålder. 

Genom Stuart Halls (1973/ 2007) forskning om encoding och decoding samt 
Pierre Bourdieus (1980/ 1990) forskning om habitus, är det känt att männi-
skor ofta inte avläser de attribut som är avsedda från företagets sida i mark-
nadskommunikationen. Vi människor agerar utifrån våra socialt givna regler 
som finns inom oss och dessa regler skiljer sig från person till person, vilket 
kan leda till att vi läser av reklam på olika sätt. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett mottagarperspektiv få mer kunskap om 
hur kommunikation avkodas inom marknadsföringsmetoden celebrity endor-
sement. Genom att integrera insikter från klassisk kommunikationsforskning 
har vi, utifrån en kvalitativ receptionsanalys, undersökt hur personer inom 
mottagargrupper avkodar olika för att finna vägar till en ny modell inom 
celebrity endorsement.  
 

1.3 Frågeställning 

• Hur framträder personers mottagarperspektiv i olika mottagargrup-
per?  

• Hur kan klassisk kommunikationsforskning relateras till teorier inom 
celebrity endorsement? 
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 1.3.1 Avgränsning 

I uppsatsen diskuteras bland annat de stora teorierna inom klassisk kommu-
nikationsforskning. För att öka läsarens förståelse har vi dock valt att av-
gränsa dessa stora teorier för att tillämpa i relation till celebrity endorsement. 
Även inom celebrity endorsement har vi avgränsat oss till de mest framträ-
dande teorierna och modellerna.  

I denna studie har vi redogjort för att forskningsteorier och modeller inom 
marknadsföringsmetoden celebrity endorsement inte behandlar ett mottagar-
perspektiv. Vi har därmed inte berört hur teorierna i praktiken implementeras 
i företagens marknadsföringsprocesser. Vi har istället behandlat teorier och 
forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap samt för metoden 
celebrity endorsement. I uppsatsen har vi därmed inte visat några hypotetiska 
förslag till hur företag eller kändisar i praktiken bör använda sig av celebrity 
endorsement i sin marknadsföring. Med andra ord har vi inte inkluderat 
managementforskning i denna uppsats.  

Att tala om mottagares generella avläsningssätt är heller inget som i denna 
studie stått som centralt. Syftet har varit att gå djupare in i färre grupper för 
att få mer kunskap om mottagarperspektivet, därför bör heller inte studiens 
resultat vara generaliserbart. 

1.4 Struktur 

I denna studie kommer ett teorikapitel först att presenteras där tidigare 
forskning inom celebrity endorsement och kommunikation beskrivs. Här 
redogörs för marknadsföringsmetoden celebrity endorsement som följs upp 
av begreppen celebritet och celebrity endorser. Vidare presenteras de mo-
deller som inom forskningen visat sig ha störst betydelse i marknadsförings-
metoden celebrity endorsement. Risker med metoden behandlas även i denna 
del och följs sedan upp av något vi benämner flervägsmodeller. Vidare i 
teoridelen förklaras ett mottagarperspektiv där vi redogör för teoretikern 
Pierre Bourdieus syn på ett agerande inom en social struktur och människans 
sätt att gruppera sig efter tillhörighet och tidigare erfarenheter. Kapitlet följs 
vidare upp av människans sätt att avkoda kommunikation och medier. Därför 
beskrivs Stuart Halls teori om encoding och decoding i en förklaring om att 
människor inte avkodar kommunikation på samma sätt. De två delarna av 
mottagarperspektiv visas ha en stor betydelse och genomsyrar, liksom mo-
dellerna, uppsatsens syfte och frågeställning. 
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Efter teoridelen följer ett metodkapitel där vi redogör för på vilka sätt vi kan 
få svar på våra forskningsfrågor, och förklarar sedan vårt val av metod och 
rekryteringsmodell. Här förklaras också vårt tillvägagångssätt i den empiriska 
studien, följt av en förklaring till den strukturerade intervjuformen. Kapitlet 
fortsätter med information om det empiriska materialet, metodens redogö-
relse för validitet och reliabilitet och kapitlet avslutas sedan med en förkla-
ring för våra etiska förhållningssätt.  

Vidare behandlas studiens resultat och analysdel i fyra olika teman där varje 
tema följs upp av en analys. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel 
där vi redogör för forskningsfrågornas resultat med en slutsats där även 
förslag till framtida forskning redogörs.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt argumenterar vi för att modeller inom marknadsföringsme-
toden celebrity endorsement inte är inriktade på mottagaren, vilken är en 
viktig del av kommunikationsmodellen. Här inleds kapitlet med en beskriv-
ning av marknadsföringsmetoden, där vi även reder ut begreppet celebritet. 
Sedan presenteras gamla och nya perspektiv av tidigare forskning om celeb-
rity endorsement. Vi närmar oss även kända teorier ur klassisk kommunikat-
ionsforskning, för att få mer kunskap om hur mottagarperspektivet kan 
inkluderas i teorier om celebrity endorsement.  

 

2.1 Celebrity endorsement 

Celebrity endorsement har erkänts som en allmänt förekommande strategi 
inom modern marknadsföring (McCracken, 1989, s. 310) och är idag en 
miljardindustri där företag ingår samarbeten med kändisar i hopp om att de 
kan hjälpa företaget att sticka ut från reklambruset, och ge företaget en unik 
position i konsumentens medvetande (Temperley & Tangen, 2006, s. 97). 
Solomon klargör att celebrity endorsement används på grund av celebriteter-
nas potential att skapa medvetenhet och positiva känslor gentemot reklamen 
och varumärket (Solomon, 2002, refererad till i Temperley & Tangen, 2006, 
s. 97). Fortsättningsvis kommer vi endast att benämna marknadsföringsme-
toden vid dess namn celebrity endorsement. 

 2.1.1 En celebritet 

Begreppet celebritet, eller kändis som i denna studie används synonymt, kan 
vara svårt att få grepp om på grund av dess omfattande betydelse. Vi vill 
därför ge läsaren en förståelse för begreppets räckvidd och redogöra för hur 
det används i denna studie. 

Keel & Nataraajan (2012) beskriver att begreppet celebritet ser ut att ha 
förändrats och att det är oklart i vilken utsträckning personen i fråga kan 
räknas som en celebritet. Begreppet har expanderat i takt med att vanliga 
människor har möjlighet att ta sig fram genom att medverka i dokusåpor, 
synas i YouTube-kanaler och driva bloggar. Ett exempel på en ny typ av 
kändis är Tila Tequila som blev berömd på webbplatsen MySpace och som 
till följd av detta fick en egen MTV-dokusåpa, A shot at love with Tila 
Tequila (ibid. s. 697). Animerade kända figurer som exempelvis Shrek och 
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Svampbob Fyrkant har tidigare använts i marknadsföringssyfte och forskare 
resonerar om även dessa kan räknas som kändisar för särskilda målgrupper 
(Keel & Nataraajan, 2012, s. 698).  

Sennett menar att berömmelse eller kändisskap är en fråga om identitet, vad 
en person vill vara och vad omgivningen tillåter denne att vara (Sennett 
refererad till i Marshall, 2006, s. 21). Det är således inte helt självklart då 
begreppet har en bred utsträckning. Vi väljer därför att utgå från Daniel 
Boorstins (1962) vida definition av en celebritet som ”a person who is known 
for his well-knowness” (ibid. s. 57) och menar att det är en person som är 
känd för dennes ”välkändhet”.  

 2.1.2 Celebrity endorser 

Det finns tre typer av karaktärer (endorsers) som ofta används i företags 
marknadsföring; celebriteter, den professionella individen och den typiska 
konsumenten (Friedman & Friedman, 1979, s. 63). Denna studie fokuserar på 
teorier och diskussioner som handlar om celebriteten, celebrity endorser, 
vilken Friedman och Friedman (ibid.) definierar som ”an individual who is 
known to the public (actor, sports figure, entertainer, etc.) for his or her 
achievements in areas other than that of the product class endorsed” (ibid. s. 
63). 

Friedman och Friedman (ibid.) menar följaktligen att en celebrity endorser är 
en person som är känd för allmänheten för sina insatser i andra än det pro-
duktklassområde som produkten eller varumärket tillhör. McCracken (1989) 
använder dock en mer detaljerad förklaring till vad en celebrity endorser är 
och beskriver begreppet som ”any individual who enjoys public recognition 
and who uses this recognition on behalf of a consumer good by appearing 
with it in an advertisement” (ibid. s. 310) och menar att det är en individ som 
äger ett offentligt erkännande, och som använder detta erkännande till förmån 
för en konsumtionsvara genom att medverka tillsammans med den i en 
annons.  

2.2 Kändis- och företagscentrerade modeller 

En stor del av forskningen om celebrity endorsement fokuserar främst på 
kändisen, företaget och den meningsöverföring som sker där emellan. Många 
välkända modeller och teorier återkommer ofta i forskares verk, så som the 
source models (McCracken, 1989; Keel & Nataraajan, 2012; Erdogan, 1999), 
the meaning transfer model (McCracken, 1989; Erdogan, 1999) och product 
match-up hypothesis (Erdogan, 1999; Keel & Nataraajan, 2012).  
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The source credibility model och The source attractiveness model ingår under 
The source models och är ursprungligen modeller som tagits fram för att 
studera kommunikation, men är numera utformade för att fastställa på vilka 
villkor meddelandets kändis eller avsändare är övertygande (McCracken, 
1989, s. 310).  

McGuires The source attractiveness model (McGuire, 1985 refererad till i 
Erdogan, 1999, s. 299; Keel & Nataraajan, 2012; Hung, 2014) bygger på 
attraktion och har sin grund i att konsumenter tenderar att attraheras av 
kändisvärlden och ser dess omgivning som intressant och eftersträvansvärd. 
Produkten associeras då med positiva omdömen som baseras på positiva 
yttranden från celebriteter som marknadsför produkten (ibid.).  

I kategorin source models hör även Carl I. Hovlands The source credibility 
model (ibid.). Precis som The source attractiveness model, handlar denna 
modell om hur produkten som marknadsförs upplevs av konsumenten genom 
celebriteten. Men till skillnad från The source attractiveness model, utgår The 
source credibility model från att konsumenten ser kändisarna som trovärdiga 
talesmän som förstärker konsumentens förtroende till varumärket eller 
produkten. 

Flera forskare har, enligt McCracken (1989), bekräftat the source models. 
Han själv kritiserar dock båda modellerna och menar att de endast fokuserar 
på kändisen och inte på produkten. Han föreslår istället the meaning transfer 
model och pekar på betydelsen av att produktkategorin ska överensstämma 
med kändiskategorin i urvalet av kändisar (McCracken, 1989, s. 311; Er-
dogan, 1999, s. 306). 

The meaning transfer model (McCracken, 1989; Erdogan, 1999) beskriver 
processen för den meningsöverföring som sker från kändisen till konsumen-
ten genom produkten och varumärket. Modellen innefattar tre steg 
(McCracken, 1989, s. 314-315; Erdogan, 1999, s. 306). Första steget handlar 
om att utreda vilka värden produkten eller varumärket ska laddas med och 
vilket budskap den ska sända ut. I steg två undersöker annonsörerna vilken 
kändiskategori som bäst passar in i dessa värden och genomgår därefter ett 
urval avseende vem som ska marknadsföra produkten. I det tredje steget 
ligger kändisens uppgift i att på det mest effektiva sättet överföra förenade 
värden och betydelser till konsumenten.  

En annan modell som knyter an McCrackens (1989) kritik är Forkans pro-
duct match-up hypothesis (Forkan, 1980 refererad till i Erdogan, 1999, s. 
302) vilken fokuserar på de förenade värden, budskap och associationer som 
produkten eller varumärket laddats med och ska överföras till konsumenten. 
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Till skillnad från the meaning transfer model (McCracken, 1989; Erdogan, 
1999) handlar product match-up hypothesis om att betydelsen som kändisens 
image och företagets produktbudskap förmedlar, ska överensstämma för att 
uppnå en effektiv reklam (Erdogan, 1999, s. 302).  

 2.2.1 Risker 

Keel och Nataraajan (2012) belyser att företag som använder celebrity 
endorsers även kan stöta på vissa problem när exempelvis ett produktbud-
skap och en kändisbild inte överensstämmer. Ett känt begrepp inom området 
är eclipsing (ibid. s. 692). Eclipse, som på svenska motsvarar förmörkelse, 
innebär att ett objekt står i vägen för ett annat objekt, precis som naturförete-
elsen solförmörkelse. När risken med eclipsing inträffar, menar forskare att 
kändisen står i vägen för den aktuella produkt eller det aktuella varumärke 
som annonseras. Publikens uppmärksamhet försvinner då från produkten och 
hamnar istället hos kändisen.  

Francis och Yazdanifard (2013) talar också om en typ av eclipsing, men 
beskriver istället fenomenet som en vampire effect. Även här innebär begrep-
pet att kändisar istället för att framhäva, kan skugga varumärket. Forskarna 
lägger också vikten vid att fördelningen av synligheten, tid och interaktion, 
ska väga lika tungt. De nämner att det finns risker med när kändisen har ett 
högre star value än varumärket i fråga, det vill säga att kändisens värde är 
högre än varumärkets värde. Risken blir då att mottagaren finner ett större 
intresse i kändisen än den produkt som marknadsförs. Som tidigare nämnt 
kan vi därmed knyta an modellen the product match-up hypothesis (Forkan, 
1980 refererad till i Erdogan, 1999; Keel & Natarajaan, 2012, s. 691) som 
syftar till att mottagaren bör uppleva en matchning vad gäller produkt och 
kändisens attribut.  

Keel och Nataraajan (2012) menar därmed att eclipsing minimeras när 
kändisens eget varumärke och företagets produkt eller varumärke, fördelas 
lika beträffande tid, synlighet och interaktion med varandra. De förklarar 
även att risken för eclipsing ökar vid reklamsamarbeten som uttrycks i ljud 
och bild. Kändisen kan då upplevas att ta större plats när mediet är av rörlig 
utformning. Dessa typer av reklam får mer liv än annonser som finns i tryckta 
medier, där kändisen och logotypen förekommer i en och samma stillbild.  

En annan risk som företaget kan utsättas för är när kändisarna uppmärksam-
mas i stora skandaler (Francis & Yazdanifard, 2013). Varumärkesvärdet 
sjunker kraftigt i takt med att stjärnan minskar sitt star value, och är extra 
riskabelt för ett nyetablerat varumärke som försöker sätta sina spår på mark-
naden. Det är dock inte bara stjärnans star value som sätter företagets värde 
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på spel. Davis (2013) använder teoretikern Bourdieus begreppsbildningar för 
att beskriva hur kändisar bygger upp sitt personliga varumärke och identitet. 
Han beskriver att symboliskt kapital kan kombineras eller bytas ut mot 
politiskt-, socialt- och ekonomiskt kapital.  

En väl omtalad händelse inom marknadskommunikation är golfspelaren 
Tiger Woods otrohetsskandal som inträffade under tiden som han samarbe-
tade med sportsvarumärket Nike (Keel & Nataraajan, 2012, s. 690). Efter 
denna händelse rasade Wood´s karriär. Stjärnan tog en paus från golfen, 
rankades från nummer 1 till nummer 58 och förlorade därmed sin symboliska 
status och sitt star value. Woods som tidigare fått ekonomisk ersättning för 
samarbetet med Nike och andra företag, utstod nu en stor förlust av höga 
ekonomiska kapital då de avslutade både sponsoravtal och reklamkampanjer 
med stjärnan (Davis, 2013). Hans första kontrakt med Nike 1996 gav honom 
$40.000.000, hans andra kontrakt uppskattades till $125.000.000 och är 
hittills den största ersättning som givits i celebrity endorsement-sammanhang 
(Cashmore, 2006, s. 171). I gengäld inbringade Woods $250.000.000 till 
Nike i årsomsättning. 

Modeller och teorier som hittills tagits upp innefattar vissa brister. Bristerna 
framträder ur ett mottagarperspektiv med dess enkelriktade synsätt, vilka 
förutsätter att mottagare anammar kommunikation på samma sätt. Nyare 
teorier har dock närmat sig kommunikationsforskningen med insikter ur 
mottagarens perspektiv. 

2.3 Flervägsmodeller  

ELM, elaboration likelihood model (Petty och Cacioppo, 1866; Hung, 2014, 
s. 156; Erdogan, 1999) är till skillnad från tidigare nämnda modeller, en 
dubbelsidig modell som strävar efter långvarig attitydförändring och syftar 
till att det finns två olika vägar mot övertalning. Den beskriver att konsumen-
tens motivation och förmåga att bearbeta budskapen som reklamen sänder ut, 
kan ske på antingen en hög eller låg engagemangsnivå.  

Kineta Hung (2014) drar in nya synsätt från underhållningsperspektiv och 
transportteori för att vidare förstå effekten av celebrity endorsement. Hung 
(ibid. s. 155) presenterar därmed dual entertainment path model. Precis som 
tidigare nämnda the source attractivness model (McGuire, 1985 refererad till 
i Erdogan, 1999) bygger denna modell på konsumenters behov och eftersträ-
van att vilja identifiera sig med kändisar.  
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Fig. 1. Omarbetad återgivning av Dual entertainment path model (Hung, 
2014, s. 155) 

Hung (2014, s. 158) beskriver att det finns två skilda motiv för konsumenter 
att ta emot kändisrelaterade aktiviteter, ett målsättningsmotiv där starka 
känslor driver mottagaren, samt ett lättsamt och lekfullt motiv som kräver 
mindre engagemang. Inom dessa två motiv har forskaren sett att mottagare 
kan engagera sig genom ytterligare två motiv, vilka är Playful motive och 
celebrity fantasy, som ingår i det lekfulla motivet, samt aspirational motive 
och emotional investment, som ingår i målsättningsmotivet.  

Playful motive (ibid. s. 158) är ett motiv där mottagaren motiveras av mindre 
engagerande aktiviteter som exempelvis att lyssna på musik och titta på tv. 
Inom celebrity fantasy (ibid.) föredrar mottagaren lättsam och lekfull under-
hållning och deras strävan handlar om att undvika tristess och fly från verk-
ligheten genom att fantisera och dagdrömma.  

Aspirational motive (ibid.) är ett målsättningsmotiv, som till skillnad från de 
lättsamma motiven, handlar om mottagarens ambition och behov att prestera. 
Konsumenten vill identifieras med kändisarna och drivs av deras framgångs-
rika och glamorösa livsstil som porträtteras i medier. Till sist finns även 
emotional investment (ibid.) som är ett motiv där mottagare har ett starkt 
engagemang för kändisrelaterade aktiviteter, som exempelvis att vara aktiv 
inom en fan-club.  

Trots att de senare flervägsmodellerna närmar sig mottagarens perspektiv, 
brister ändå teorierna för celebrity endorsement i dess antagande att alla 
mottagare av en reklam avläser den på samma sätt. Det är med denna kun-
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skap vi valt att bygga upp och gå vidare med forskningen i denna studie och 
knyta an forskningsområdet till klassisk kommunikationsforskning. Vi knyter 
in ett hermeneutiskt synsätt (Palmer, 1969) för att närma oss kommunikat-
ionsprocessen utifrån ett mottagarperspektiv och skiljaktigheter om uppfatt-
ningar.  

2.4 Ett mottagarperspektiv 

Celebriteter ses i själva verket som bilder, men inte bilder som enbart visuella 
tecken, utan snarare en komplex gestaltning av visuella, verbala och fonetiska 
tecken (Dyer refererad till i Marshall, 2006, s. 153). Erdogan (1999) pekar på 
samma sak. Han menar att annonsörernas motiv för att använda celebriteter i 
reklam, är för att människor har en tendens att konsumera själva bilden av 
kändisen och i sin tur även produkterna som förknippas med dem.  

Kändisar blir följaktligen ett effektivt verktyg i marknadsföring som når olika 
typer av konsumenter med dess omfattande sammankoppling av olika attri-
but, så som kön, ålder, klass, personlighet och andra faktorer som överförs till 
produkten eller varumärket (McCracken, 1989, s. 312). Med grund i kändi-
sars omfattande sammankoppling av attribut, väljer vi i denna uppsats att tala 
om kändisar som multisymboliska. Med denna sammankoppling blir kändisar 
även effektiva för att nå utländska marknader, då deras globala popularitet 
kan hjälpa företag att bryta igenom kulturella vägspärrar såsom tid, rum, 
språk och relationer (Erdogan, 1999, s. 296).  

Även sociologen och medieforskaren Pierre Bourdieu (1980/ 1990) talar om 
människors olika grupperingar och står för begreppen habitus, kapital och 
fält. Bourdieu (ibid. s. 52) menar att individer och dess olika typer av bak-
grund och kultur, påverkar den sociala strukturen som finns i samhället. Med 
människors olika kulturer bär de med sig olika typer av värderingar, tidigare 
erfarenheter och inlärda argument. Dessa variabler påverkar hur en individ 
verkar inom samhällets sociala struktur. Bourdieu (ibid. s. 53) benämner 
dessa karaktärsdrag vid en människas habitus, vilket bidrar till dennes livsstil 
och smak. 

Bourdieu (1986/ 2011, s. 82) talar även om att människor bär på olika sym-
boliska kapital. Dessa kan presenteras i tre grundläggande former. Ekono-
miskt kapital, som behandlar ekonomi och äganderätt. Kulturellt kapital, 
vilket kan omvandlas till ekonomiskt kapital, men som handlar om olika 
former av utbildningskvalifikationer. Till sist, socialt kapital som består av 
sociala förbindelser. Dessa kan även mötas med ekonomiskt kapital i form av 
exempelvis en adelstitel.  
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Samhället är, enligt Bourdieu (1980/1990), uppdelat i olika fält som är 
personers sociala position. I den utsträckning flera individer verkar inom 
samma fält, har de även liknande habitus och kapital. Det är dock sällsynt att 
personerna möter exakt samma kombination av habitus och kapital. En 
persons habitus, sociala värderingar och kapital, är därmed unika samman-
sättningar (Cargile, 2011). Genom att förstå habitus alla olika faktorer för 
påverkan, vilka kapital och fält som råder runt mottagarna, kan vi lättare 
förstå hur kommunikationseffekter påverkas inom olika kulturer (ibid.).  

Teoretikern Stuart Hall (1973/2007) pekar också på att människor är olika 
och kritiserar den klassiska synen om att kommunikationsprocessen är 
enkelriktad och linjär. Han menar istället att människor tolkar ett meddelan-
des budskap på olika sätt. Med denna kunskap kan vi här se en motsägelse till 
modellerna inom celebrity endorsement och dess enkelriktade sätt att anta att 
mottagare avläser kommunikation på samma sätt. Vidare menar Hall (ibid.) 
att det finns ett glapp i kommunikationen mellan avsändare och mottagare 
och placerar dessa inom en och samma ram, inom ramen av encoding (in-
kodning) och decoding (avkodning). Denna teori är en process av menings-
skapande där semiotikens begrepp om tecken och koder (ibid. s. 388) ligger 
som grund i kommunikationsproblematiken mellan avsändare och mottagare.  

Inkodningen (ibid.) är den meningsöverföring och det budskap som avsända-
ren förmedlar till mottagaren i kommunikationsprocessen. Inkodningen ligger 
till grund för avsändarens värderingar i vad den anser vara ett viktigt bud-
skap, attribut eller viktig samhällsinformation för mottagaren att uppfatta 
(ibid.). Detta utifrån deras egen yrkeskompetens, ideologier, sociala position 
och maktperspektiv. Avsändaren kan i teorin (ibid.) vara alla möjliga medi-
ekanaler och definitionen av mottagare är beroende på vem avsändaren är. 
Avkodningen (ibid.) görs av kommunikationens mottagare och påverkas av 
dennes uppfattningar om den omgivande ekonomiska, kulturella och sociala 
kulturen (ibid.).  

Modellen (ibid. s. 388) för inkodning och avkodning visar på hur meddelan-
det går från en kunskap- och faktanivå, till att bilda meningsstruktur, som 
inkodas för att vidare avkodas och fylla en mening hos mottagaren, som då 
tar till sig kunskapen. I denna uppsats behandlas endast ytan av modellen och 
avgränsas därmed till delen om inkodning och avkodning. 
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Fig. 2. Omarbetad återgivning av Stuart Halls modell för teorin om encoding 
och decoding (Hall, 1973/2007, s. 388) 

I Stuart Halls artikel, Encoding and Decoding in Television Discourse 
(1973/2007), redogör forskaren att meddelanden är inkodade för att passa 
specifika sociala och kulturella uppfattningar, för att präglas med det avsedda 
och önskade betydelseinnehållet. Kommunikationsproblematiken som kan 
inträffa är dock att det avsedda inkodade innehållet inte delas med publiken, 
som kan ha andra kulturella och sociala uppfattningar (ibid. s. 388). Publiken, 
mottagare och konsumenter spelar därför en central roll i kommunikations-
processen då huvudsaken är hur mottagaren uppfattar ett meddelande, snarare 
än hur meddelandet är menat att uppfattas. Även här länkas Halls (ibid.) och 
Bourdieus (1980/1990) teorier samman genom forskarnas idéer om att 
människors kunskaper och erfarenheter har betydelse för hur dem kommer att 
avkoda ett budskap. Något som dessutom kan implementeras i ett mottagar-
perspektiv för modeller inom celebrity endorsement. Inom kommunikations-
forskning finns en teori om att mottagare av kommunikation även agerar som 
en aktiv publik i processen av meningsskapande från medier (Zaslow, E. 
2012, s.195), något som vidare visar på mottagarens betydelse.  

 2.4.1 Mottagare som en aktiv publik  

Meddelanden inkodas med avsändarens förhoppning att mottagaren accepte-
rar innehållet i texten (Zaslow, 2012). Enligt Hall (1973/2007, s. 387) behö-
ver mottagaren även se kontexten i ett meddelande för att det ska bli effektivt 
i kommunikationsprocessen. Betydelsen av ett meddelande kan bara tas emot 
i gemensam förståelse av mottagare som är engagerade i textens innehåll. Ett 
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meddelande kan dock ha flera budskap, och därmed ha olika betydelser för 
olika människor. De som inte är insatta i ämnet kan därför avkoda meddelan-
det på ett annat sätt än vad som var tänkt i inkodningen. Zaslow, (2012) 
bekräftar Halls (1973/2007) teorier om att mottagarens avkodning har stor 
betydelse, och menar att det därför inte går att bortse från samhällets sociala, 
politiska och språkliga strukturer som kan ligga till grund för avkodningen. 
Bourdieu (1980/ 1990) rör även vid detta och menar att när information sänds 
med ett inkodat budskap från avsändaren, finns en specifik avsikt med 
meddelandet. Men för att kommunikationen ska fungera fullt ut krävs att 
mottagaren avkodar budskapet korrekt. I enighet med att sociala strukturer 
och kulturer påverkar individers uppfattningar och beteenden, tas även 
meddelanden emot på olika sätt (ibid.). 

I teorin om inkodning och avkodning menar alltså Hall (1973/2007) att 
meddelandet måste tillfredsställa ett behov eller ha betydelse för mottagaren, 
innan det kan ge effekt. När mottagare gör fel avläsning beror det delvis på 
att de inte har förmåga att identifiera vad som inkodas från avsändaren, men 
även att personen inte kan se relationen till avsändaren.  

Publiken agerar därmed som en aktiv publik med avsändaren (Zaslow, E. 
2012, s.195), vilket stärker vikten av ett mottagarperspektiv i celebrity 
endorsement. Fiske (2002) och Press (1991) instämmer med Hall, och syftar 
till att meningsöverföringar kan ha fler betydelser vid avkodade medier. 
Avsändare som inkodar meningsöverföringar har därmed, med publikens allt 
större engagemang i processen om meningsskapande, svårare att få mottagare 
att avkoda texten på avsett vis. Även Bourdieu och Passeron (1977/ 1990) 
pekar på denna problematik. I den sociala strukturen i samhället pågår stän-
diga förändringar, bland annat genom arvsöverföringar baserade på kapital, 
som klass- och kulturbaserade tillhörigheter och egenskaper. Personer agerar 
heller inte alltid efter sitt habitus i varje given situation, trots att de tillhör ett 
visst fält och kapital. Det går därför inte att klargöra om människor uppträder 
därefter, då det omedvetet kan ske efter deras inarbetade värderingar (Car-
geli, 2011, s. 12). Av denna anledning kan vi särskilt se att det blir problema-
tiskt att anta att alla mottagare av reklambudskap avkodar budskapet på 
samma sätt.  

Bourdieus (1980/1990, s. 16) teoretiska ramverk, som pekar på att mottagare 
är präglade av olika habitus och kapital, samt att mottagare inte alltid agerar 
efter dess tänkta handling, visar att avsändaren inte kan förutse individers 
beteende trots att de agerar inom samma fält. Hall (1993, s. 130) är inne på 
samma spår och menar att företag inte kan förutspå hur mottagaren ska 
reagera i kommunikationsprocessen, med tanke på att fler aspekter är av 
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betydelse än enbart sändarens budskap. Som bekant är inte mottagares 
kunskaper identiska (Bourdieu, 1980/1990), vilket också bidrar till att Hall 
(1993) i sin teori om inkodning och avkodning, lägger större vikt i de bakom-
liggande värderingarna av meddelandet än själva överföringen. Celebritetens 
multisymboliska sammankoppling har därmed en betydande förmåga att nå 
ut till stora marknader med flera olika grupper, och kan matcha många olika 
mottagare med skiftande attribut.  

Mottagaren är därmed inte förutsägbar och vi kan nu konstatera att mottagare 
avkodar ett meddelande på olika sätt. Stuart Hall (2010, s. 570) pekar på att 
det finns tre olika sätt att avkoda, eller avläsa, ett budskap. Vi närmar oss 
dessa avläsningssätt för att vidare förstå hur mottagaren fungerar i en kom-
munikationsprocess. 

 2.4.2 Tre sätt att avkoda 

Halls (ibid. s. 570) teori om människors tre olika sätt att avkoda ett med-
delande benämns som dominant-, förhandlande- och oppositionellt avläs-
ningssätt. Det dominanta avläsningssättet (ibid.), är den typ av tolkning då 
mottagaren helt tar emot den avsedda meningen i meddelandet precis som det 
är inkodat. Här menar Hall (ibid.) att det sällan finns tvivelaktigheter hos 
mottagaren, avsändarens budskap uppfattas därmed rakt och tydligt. Med 
dominant avläsningssätt menar forskaren att mottagaren drivs inom det 
dominanta hos avsändaren, och det är denna avkodningsposition företag 
anser vara idealet för hur mottagaren ska inkoda budskapet. I det förhand-
lande avläsningssättet (ibid. s. 572) är mottagare delvis kritiska till vad som 
kommuniceras och står inför möjligheten att avgöra hur den vill ta emot 
kommunikationen. Forskaren menar att det är inom denna position flest 
människor agerar och är utmärkande för att ha en högre medvetenhet än 
personer inom den dominanta avläsningstypen. Inom det oppositionella 
avläsningssättet (ibid.) avkodar mottagaren precis den bokstavliga innebör-
den av budskapet, men ställer sig ändå i opposition till meddelandet. 

Med kunskap om att celebriteter har en multisymbolisk sammankoppling av 
attribut och att människor har olika habitus, kapital och verkar inom olika 
fält, kan vi förmoda att människor även associerar kändisen olika. Vi vet att 
mottagare inte alltid agerar efter sitt habitus, något som komplicerar avsända-
rens inkodning av ett meddelande. Som tidigare nämnt, ser förmodligen 
verklighetens företag- och reklambransch med kändisar annorlunda ut än vad 
vi kan se i modellerna för celebrity endorsement. Därför skulle modellerna 
för celebrity endorsement behöva ett tydligare avstamp från ett mottagarper-
spektiv.  
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3 METOD 

I följande avsnitt presenteras den strategi och metod som använts för att nå 
vårt syfte och våra frågeställningar. Här beskrivs på vilket sätt vi utfört 
arbetet, samt andra möjliga tillvägagångssätt för att nå svar på våra forsk-
ningsfrågor. Kapitlet avslutas sedan med en diskussion om uppsatsens 
validitet och reliabilitet.  

  

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett mottagarperspektiv få mer kunskap 
om hur kommunikation avkodas inom marknadsföringsmetoden celebrity 
endorsement. Genom att integrera insikter från klassisk kommunikations-
forskning ville vi undersöka hur personer inom mottagargrupper avkodar 
olika för att finna vägar till en ny modell inom celebrity endorsement.  

Då mottagarperspektivet inom celebrity endorsement ligger som centralt i 
denna studie, behöver vi redogöra för till vilken grad det bör implementeras i 
teorin. Till hjälp har vi inkluderat kunskaper om klassisk kommunikations-
forskning för att vidare undersöka mottagares uppfattningar om kändisar i 
reklam, samt hur dessa uppfattningar skiljer sig. De frågor som ställs till 
studien är följande:   

• Hur framträder personers mottagarperspektiv i olika mottagargrup-
per?  

• Hur kan klassisk kommunikationsforskning relateras till teorier inom 
celebrity endorsement? 

 

För att studera mottagares sätt att avkoda ett reklambudskap har personernas 
attityder och beteenden betydelse för hur budskapet avkodas. För att studera 
mottagares allmänna uppfattningar hos en större grupp människor, hade en 
kvantitativ metod i form av enkät varit till fördel (Ekström & Larsson, 2010). 
Detta är även något som Trost (2005, s. 8) bekräftar och menar att enkäter 
används för att på ett generellt sätt att ställa frågor till respondenter. Nackde-
len är att djupare analyser av respondenternas beteenden och tankar inte går 
att nå, vilket kom att vara nödvändigt för att kunna besvara vår forsknings-
fråga om hur personers mottagarperspektiv framträder i olika mottagargrup-
per. Enkäter blir därmed ett mindre giltigt metodval. Men om vi till denna 
studie haft obehindrat med resurser, hade en enkätstudie möjligen kunnat 
bidra till en grund för en kvalitativ metod och därmed bilda en triangulering 
(Trost, 2010, s. 34).  
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Vi ville i denna studie se hur diskussioner fördes inom grupperna, men även 
om respondenterna påverkade varandra och om det i sin tur skulle ha någon 
betydelse för hur de avkodar olika situationer inom celebrity endorsement. 
För att nå dessa svar krävdes någon typ av kvalitativ intervjustudie (Ekström 
& Larsson, 2010), vilket resulterat i att olika typer av innehållsanalyser och 
enkäter bortprioriterats som metodval. Forskningsfrågan om hur klassisk 
kommunikationsforskning relateras till teorier inom celebrity endorsement, 
var dock något som kunde besvaras med hjälp av den analys som följde 
resultatet av studien.  

Kvalitativa forskningsintervjuer kan utföras på olika sätt i en undersökning. 
De kan förekomma i en fältstudie med observation men, också som person-
liga intervjuer (ibid. s. 53). I denna studie ville vi få en uppfattning om hur 
kändisar i reklam avkodas i olika mottagargrupper och vidare analysera hur 
personernas avkodningssätt skiljer sig. Ett fördelaktigt sätt att utföra vår 
metod på var att observera mottagares diskussioner för att nå deras underlig-
gande tankar och perspektiv som vi själva inte kunde finna. I en intervju 
skulle vi själva kunna ange ramen för frågornas utformning och vidare ställa 
öppna frågor till respondenterna. För att resultatet skulle kunna bidra till en 
djupare kunskap om mottagarperspektivet inom celebrity endorsement var 
därför en intervjustudie genom fokusgrupper tillämpbar. 

3.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupper har använts inom medie- och kommunikationsvetenskap för att 
analysera olika mottagargruppers uppfattningar och åsikter. Kvale och 
Brinkman (2009) menar att fokusgruppsintervjuer har en tradition som metod 
inom marknadsföring- och publikstudier då, metoden utfördes med syfte att 
undersöka konsumtionsmotiv och produktpreferenser. 

En metod som ofta behandlas i studier om hur medieanvändare tolkar medie-
texter är kvalitativa receptionsstudier (Halkier, 2010, s. 39). Dessa typer av 
studier innebär att bestämda tv-program eller andra medier, visas för respon-
denterna med syfte att låta dem föra en öppen diskussion av materialet, något 
som rättfärdigar valet av metod i denna uppsats.  

Fokusgrupper innebär en kontrollerad men öppen gruppdiskussion, detta 
menar Smithson (2000, s. 104) och förklarar vidare att andra forskare dock 
hellre säger metoden vara en noggrann planerad och djup diskussion. Genom 
djupa diskussioner tenderar det dock att finnas en spänning i interaktionen 
mellan respondent och forskare. Smithson (ibid.) lägger mindre vikt i vad 
forskarna vill få ut av diskussionen och menar att interaktionen som genere-
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ras i diskussionen är av största vikt. Trost (2010) följer samma linje och 
menar att det viktigaste med fokusgrupper är att intervjun har en struktur och 
handlar om ett tema snarare än att föra en djupintervju. Genom metoden kan 
olika mönster kategoriseras och analyseras samtidigt som relationer kan 
utläsas mellan människor (ibid. s. 45), något som bekräftar valet av metod till 
våra forskningsfrågor. I analysen av personers olika uppfattningar var strävan 
att likheter och skillnader skulle framträda genom respondenternas resone-
mang och motiverar även därför valet av fokusgrupp som metod. 

Fördelar med fokusgruppsintervjuer är, enligt Trost (ibid. s. 47), att interakt-
ioner i gruppen kan bidra med nya och starkare insikter hos enskilda personer 
inom gruppen, något som i en individuell intervju aldrig skulle komma fram. 
En nackdel är dock att dominanta personer kan ta över diskussionerna. 
Smithson (2000, s. 108) delar Trosts (2010) åsikter om att moderatorn, under 
intervjuerna, bör försöka fördela ordet bland respondenterna så mycket som 
möjligt i dessa situationer. Däremot behöver inte en längre tystnad vara något 
negativt, det går nämligen inte att styra över och anses som en mänsklig 
interaktion. Tystnad kan dessutom ge ytterligare analysmaterial om mönster 
av dessa slag kan utläsas i intervjuerna. Smithson (2000, s. 108) menar att 
vissa respondenters åsikter kan påverka andra personer i gruppen, vilket vi 
även tagit hänsyn till i denna studie. För att minska risken för detta hade en 
komplettering av enskilda intervjuer med varje respondent varit att föredra, 
för att kunna jämföra likheter och skillnader i svaren. En triangulering (Trost, 
2010, s. 34) av detta slag kan användas för att få belägg för resultatet genom 
flera metoder och även bidra med trovärdigare data. 

Yttranden som framträder i fokusintervjuer kallas ibland för kollektiva röster 
som speglar individers redan existerande åsikter och kan uttrycka synpunkter 
för alla personer i gruppen (Smithson, 2000, s. 109). I denna studie kan den 
kollektiva rösten vara av särskild vikt då kommentarerna är specifika för 
respondenternas sociala fält de agerar inom, något som knyts an till Bourdi-
eus (1980/ 1990) teori om fält och kapital. 

För att kunna uttala oss om personer i alla åldrar har vi dragit in en åldersdi-
mension där vi fördelat grupperna efter ålder. Fördelningen gjordes för att vi 
skulle kunna uttala oss om mottagarperspektivet i ett större åldersspann och 
därmed försäkra oss om ifall skillnaderna varierade beroende på ålder. Vi har 
dock valt att inte lägga stor vikt vid fördelning av kön då deras gemensamma 
intressen och umgänge skulle vara det centrala.  
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3.2 Val av rekryteringsmodell 

Det är av stor vikt att intervjupersonen och respondenterna har samma syn på 
vad fokusgruppen går ut på (Smithson 2000, s. 105). Halkier (2010, s. 27) 
menar i enighet med Smithson (2000), Trost (2010) och Ekström & Larsson 
(2010) att det är den sociala interaktionen i fokusgrupperna som skapar det 
empiriska materialet och därför är det viktigt att vara noggrann från början 
vid val av rekryteringsmodell av respondenter. Då syftet med studien är att 
undersöka hur olika mottagargrupper avkodar reklam med kändisar, var en 
viktig faktor för studiens giltighet att respondenterna i de olika fokusgrupper-
na faktiskt tillhörde samma mottagargrupp, baserat på deras habitus, kapital 
och att de ursprungligen kom från samma fält (Bourdieu 1980/ 1990). Dessa 
mottagargrupper kännetecknas, som tidigare nämnt, av en grupp människor 
som har liknande erfarenheter, social struktur och närliggande ålder. Det var 
även viktigt att respondenterna skulle vara bekväma med att yttra sina åsikter 
inför resterande respondenter.  

För att vi skulle kunna komma så nära vår förhoppning som möjligt, att 
personerna skulle ingå i samma fält och bar på liknande habitus, har vi vid 
rekryteringen av respondenter till intervjun valt personer i samma umgäng-
eskretsar med hjälp av den så kallade snöbollsmetoden (Halkier, 2010, s. 29). 
Denna metod innebär att en eller flera personer tillfrågas om de kan tänka sig 
att ställa upp i en intervju. Personerna ombeds sedan i sin tur att rekommen-
dera fler personer till intervjun. Genom att använda snöbollsmetoden kunde 
vi då få möjlighet att nå personer med liknande habitus ur samma fält, ef-
tersom respondenterna rekommenderade personer ur deras egen umgäng-
eskrets.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnt har vi utfört studien med hjälp av en kvalitativ recept-
ionsanalys, något som främst används inom kommunikationsforskning när 
syftet är att söka uppfattningar, normer och erfarenheter (Halkier 2010). 
Frågorna som ställdes i intervjuerna var strukturerad intervjuguide. Vi bör-
jade fokusintervjuerna med en öppen fråga för att sedan visa olika reklam-
klipp och ett antal fiktiva samarbeten mellan kändisar och företag. Även 
Press (1991) har använt sig av denna metod för att kunna analysera publikers 
uppfattningar i ett ämne.  

Inför fokusgruppintervjuerna utfördes en pilotintervju för att dels få en 
förståelse för intervjuprocessen, men även för att kontrollera frågornas 
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funktionalitet vid eventuell förbättring (Halkier 2010, s. 46). Pilotintervjun 
visade sig vara mycket användbar då vi upptäckte att respondenterna missför-
stått intervjuns huvudtema. Respondenterna förmodade att temat behandlade 
sponsring, det vill säga då företag sponsrar kändisar. Inför resterande fokus-
grupper säkerställde vi redan innan intervjuerna startats, att inga missförstånd 
skett genom att klargöra temat direkt. Vi ansåg att 45 minuter var en god 
anvisning att förhålla oss till under intervjuerna. Det var del tillräckligt långt 
för att kunna få ut värdefullt material ur intervjuerna, men också tillräckligt 
långt för att transkriberingen skulle vara hanterbar.  

Under intervjuerna var en av oss moderator medan den andra var observatör. 
Moderatorn förde samtalet genom att presentera intervjuns tema och ställa 
intervjufrågorna. Observatören agerade likt en assistent genom att föra 
anteckningar, visa reklamfilmer på dator samt sköta ljud. För att spela in 
intervjuerna användes en inspelningsfunktion på datorn, istället för en fysisk 
inspelningsapparat, eftersom dessa kan ha en viss påverkan på respondenter-
nas språk och beteende. Respondenterna kan även känna obehag av att bli 
inspelade via en mikrofon. Vi klargjorde att intervjuerna inte var kunskaps-
baserade, att det inte krävdes någon förkunskap för att kunna medverka i 
intervjuerna och att vi främst intresserade oss för deras samtal med varandra. 

För att hitta intervjupersoner ur flera ålderskategorier kontaktade vi vänner 
och bekanta, både kvinnor och män, och bad dem att i sin tur tillfråga männi-
skor i deras eget kontaktnätverk. Vi har tidigare nämnt metoden som snö-
bollsmetoden. Desto högre upp i åldrarna vi kom, desto svårare var det att 
finna respondenter. Respondenterna i de yngre åldrarna kontaktades på olika 
sätt genom våra bekanta, respondenter som var i medelåldern var bekanta till 
våra föräldrar och kontaktades via mail och respondenterna i de högre åldrar-
na sökte vi genom en kontaktperson på en pensionärsförening på orten. Detta 
resulterade i att vi lyckades få respondenter med goda relationer till varandra, 
med liknande habitus fält och kapital. Ena ungdomsgruppen visade sig ingå i 
samma universitetsklass, den andra ingick i samma umgängeskrets, medelål-
dergrupperna var besläktade med varandra och umgicks även som vänner och 
pensionärsgrupperna var bekanta genom det gemensamma intresset för 
bridge.  

Redan innan vi kontaktade respondenterna fastställde vi ett ungefärligt 
åldersspann för fokusgrupperna där ungdomar skulle karakteriserades av 
unga kvinnor och män i åldrarna 18 - 30 år, personer i medelåldern identifie-
rades som kvinnor och män i åldrarna 30 - 60 år och personer i de högre 
åldrarna kännetecknades som damer och herrar i åldrarna 60 - 100 år. Vi kom 
sedan att benämna dessa som ”ungdomar”, ”medelålders” och ”pensionärer” 
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för att lättare identifiera respondenternas ålderskategori. Rekryteringen 
resulterade i att respondenternas åldrar var 21- 24 år för ungdomarna, 35 - 52 
år för medelålder och 65 - 82 år för pensionärer. 

Ekström och Larsson (2010) anser att fler än fyra fokusgrupper kan ge en 
mättnad, något vi valt att tolka i linje med vad som är genomförbart för vårt 
syfte med studien. Halkier (2010, s. 34) menar dock att sex grupper är ett 
lämpligt antal om studiens metod är i bestående av endast fokusgrupper. För 
att giltigt kunna ställa grupperna mot varandra i analysen av resultatet, sökte 
vi tillräckligt många personer för att fylla två fokusgrupper till varje ålderska-
tegori. Respondenternas omfattning resulterade därmed i sex fokusgrupper. 
Att använda två fokusgrupper per ålderskategori var även en förebyggande 
handling för att försäkra oss om att något värdefullt skulle framkomma ur 
varje ålderskategori.  

Hur många personer som ska ingå i varje fokusgrupp kan skifta. Till denna 
studie var gruppernas personantal baserade på att en djupare diskussion 
skulle pågå samt att det empiriska materialet skulle vara hanterbart att sedan 
analysera. Om antalet personer blir för många riskeras även interaktionen 
mellan respondenterna i gruppen att splittras upp i undergrupper (Halkier, 
2010, s. 32). I denna studie har det empiriska materialet analyserats på djupet 
med hänsyn till bakomliggande tankar i språkliga uttryck och betydelsebild-
ning.  

Nödvändigtvis bör intervjuerna vara lätthanterliga för både respondenter och 
moderator. Trost (2010, s. 45) menar därför att grupperna inte ska innehålla 
alltför många respondenter och rekommenderar ett ungefärligt antal om fem 
personer i en intervju. Wibeck (2010, s. 61) refererar till Dunbar (1997) i 
frågan om personantal, och anser att fyra personer är en övre gräns för hur 
många personer som kan vara inbegripna i ett samtal för att behålla samtliga 
personers uppmärksamhet, något som även Trost (2010) bekräftar. Vad som 
dock kan vara sårbart med grupper om färre personer är risken för avhopp. Vi 
gjorde därför en riskbedömning och planerade för fem till sex personer i 
respektive grupp, med ett minimum på fyra personer. Pensionärerna utgjorde 
dock endast två grupper om tre personer, något vi återkommer till i avsnittet 
om validitet. 

Traditionellt väljs plats för genomförandet på en given institutionell plats 
med ämnesrelevans för att respondenterna ska vara väl bekanta med en 
kontext för diskussionen (Halkier 2010, s. 35). Då det i detta sammanhang 
inte finns en given plats som bjuder in till diskussion i detta ämne valdes 
intervjuplatsen i enighet med våra respondenter. Detta för att få en så trivsam 
miljö som möjligt för dem att diskutera i. Ungdomsgrupp ett intervjuades på 
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universitetet som de studerar vid, ungdomsgrupp två och medelåldergrupper-
na intervjuades hemma hos en av de respondenter som medverkade i inter-
vjuerna, och pensionärsgruppernas intervjuer hölls till på pensionärsförening-
en som de tillhör. 

Transkriptionen av första intervjun påbörjades direkt efter genomförandet 
och resterande transkriptioner utfördes parallellt med följande intervjuer. 
Anledningen till att vi utförde transkriptionerna parallellt med intervjuerna 
var för att hålla dem färska i huvudet. Ekström & Larsson (2010, s. 200) 
beskriver att materialet bör transkriberas så att läsaren ska kunna ta ställning 
till om tolkningen som redovisas är rimlig. De menar vidare att nivån på 
transkriptionen ska rätta sig efter syftet med analysen. Wibeck (2000, s. 83) 
skriver om tre olika nivåer för transkribering. I denna studie har vi använt oss 
av andra nivån där en ordagrann analysering sker. Alla identifierbara före-
komster av ord återgavs, kortare och längre pauser skrevs ut, samt eventuella 
harklingar och omstarter redovisades. Vi har redovisat samtalen i den tal-
språkliga form som respondenterna diskuterat i. Anledningen till att vi inte 
redovisat samtalen i standardiserad skriftform är dels att vi till en början inte 
visste hur mycket personernas dialekt och talspråk kunde vara av betydelse, 
men även för att vi i studien var intresserade av det bakomliggande i respon-
denternas uttalanden. Det är alltså inte endast det sakliga som då framkom-
mer i analysen.  

När transkriberingen var genomförd kartlades och analyserades materialet 
med post-it lappar för att finna eventuella teman och kategorier som inte gick 
att utläsa under transkriberingen. Om vi hade utfört arbetet en gång till skulle 
vi dock ha kortat ner analysarbetet av transkriberingen. Vi upplevde att vi tog 
en omväg i analysarbetet genom att vara alldeles för fokuserade på att hitta 
samband i vad som sades i intervjuerna. På det sättet analyserades inte de 
bakomliggande orsakerna till respondenternas avkodningar, vilka vi egentlig-
en var ute efter och till slut hamnade i. 

3.4 Strukturerad intervjuform med öppna svar 

För att kunna besvara våra frågeställningar utan att styra respondenterna i 
samtalsämnet, har det i vår studie varit viktigt att respondenterna svarat helt 
fritt under intervjuerna med regel om att endast ett och samma område ska 
diskuteras. Detta kallas enligt Trost (2010, s. 40) för en strukturerad intervju-
form med öppna svar. Olika forskare har dock olika svar på vad intervjufor-
merna heter. Vi har valt att använda oss av Trosts (2010, s. 42) rekommen-
dation i ämnet för att veta vilka typer av frågor som skulle ställas var. 
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3.5 Bakgrund till material 

För att undersöka mottagargruppers uppfattningar om kändissamarbeten har 
vi valt att använda oss av olika material inom kategorin. För att hålla ämnet 
om celebrity endorsement neutralt för våra respondenter har vi inte begränsat 
dem till att svara på ett reklamsamarbete. Istället har vi använt oss av tre olika 
reklamfilmer där samtliga gått på tv vid olika tidpunkter och i längre peri-
oder. Reklamfilmerna som valts är Nespressos samarbete med George Cloo-
ney, med syfte att sälja Nespressos kaffemaskin. Reklamfilmen och samar-
betet är internationellt men har även visats i Sverige genom olika reklamse-
rier under flera år. Vi valde även företaget Vitaepros samarbete med Niclas 
Wahlgren, där syftet är att sälja kosttillskott för att motverka ledvärk. Detta är 
en ny typ av satsning från företagets sida och reklamen har spelats mycket på 
kommersiell tv den senaste tiden. Den sista reklamfilmen är Volos samarbete 
med Zlatan Ibrahimovic som har fått ett stort medieutrymme och som dessu-
tom var den största svenska reklamfilmen på internetkanalen Youtube i år 
(http://viralt.aftonbladet.se). Detta gör att vi med större säkerhet kan hoppas 
att respondenterna i fokusgrupperna tidigare varit i kontakt med reklamfil-
merna. 

Som komplement till filmerna, och för att säkerställa att respondenterna 
skulle kunna föra fram någon åsikt, valde vi även att använda oss av bilder på 
fyra svenska kändisar som vi parat ihop med olika företag. Kändisarna är 
välkända, har medverkat i olika medier och bör därför kännas till av våra 
respondenter. Vi har också valt dessa då vi själva anser dem vara intressanta 
att diskutera ur en reklamsynvinkel. Skådespelaren Mikael Persbrandt har 
knutits an till företaget Gillette, programledaren Tilde de Paula har förenats 
med dryckesföretaget Loka, tv-profilerna Filip och Fredrik sammankopplades 
med Barncancerfonden och tv-profilen Ernst Kirschsteiger parades ihop med 
mat.se. 

Innan pilotintervjun genomfördes fastställde vi en anvisning om att intervjun 
skulle vara 45 minuter långa. Vi undersökte hur stort reklammaterial vi kunde 
hinna med att visa under tidslängden, men under de senare intervjuerna 
upptäckte vi att fokusgruppernas svarslängd varierade på varje reklamaktivi-
tet. Vi slog därför fast att 45 minuter endast var en riktlinje och att mängden 
reklammaterial skulle stå som centralt att följa. Pilotintervjun låg även till 
grund för en riskbedömning och resulterade i att ytterligare tre samarbeten 
fanns till hands under intervjuerna om respondenterna mot all förmodan inte 
skulle vara bekanta med materialet. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet kan förklaras som studiens giltighet, det vill säga att studien under-
söker vad den har i syfte att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 264). I 
denna uppsats är syftet att utifrån ett mottagarperspektiv få mer kunskap om 
hur kommunikation avkodas inom celebrity endorsement. Genom att inte-
grera insikter från klassisk kommunikationsforskning har vi utifrån en kvali-
tativ receptionsanalys undersökt hur personer inom mottagargrupper avkodar 
olika för att finna vägar till en ny modell inom celebrity endorsement.  

Att utläsa studiens giltighet är något som anses vara svårt särskilt i kvalitativa 
studier (Kvale & Brinkmann, 2009), bland annat genom den subjektivitet 
som tolkningen av materialet innebär, men också på grund av svårigheten 
med att upprepa intervjuerna. Vi har dock i denna studie försökt att beskriva 
vårt tillvägagångssätt så detaljrikt som möjligt för att få en tät studie. Re-
spondenternas mottagarperspektiv har utlästs i de avkodningsperspektiv som 
kom att ligga till grund för studiens resultat, där även den klassiska kommu-
nikationsforskningen har relaterats till forskningen om celebrity endorsement. 

Vi har ställt fokusgrupperna mot varandra, men vi kan inte med säkerhet veta 
hur passande respondenternas symboliska kapital är i varje mottagargrupp. 
Det vi däremot med säkerhet kan säga är att respondenterna inom mottagar-
grupperna har liknande intressen, umgänge och ålder. Det går dock inte att ge 
klara belägg för att åldersbaserade grupper kan ställas mot varandra, då 
personernas livsstilar kan variera oavsett ålder.  

I relation till studiens teoretiska referensram, har respondenternas gemen-
samma livsstil varit av största vikt för att möjligtvis kunna knyta an kommu-
nikationsforskning till ämnet. Vi har därför försökt att rekrytera så lika 
personer som möjligt till respektive fokusgrupp. Vi har därmed hanterat det 
faktum, att respondenterna i en av fokusgrupperna går i samma klass på 
universitetet, vara en tillgång i denna studie. Otvivelaktigt gäller detta även 
de andra gruppernas gemensamma nämnare. Valet av rekryteringsmodell har 
därmed noggrant diskuterats fram för att studien ska bli så giltig som möjlig. 

Wibeck (2010, s. 144) varnar för att respondenter i gruppintervjuer dels kan 
påverka varandra, men även ge ett svar som vid ett annat tillfälle kunnat se 
annorlunda ut, något som kan sänka graden av validitet. Detta gäller även då 
många pensionärer drog sig ur intervjuerna i sista sekund, vilket resulterade i 
grupper om tre personer. Detta trots att en riskbedömning hade gjorts med 
klartecken från 12 personer. Vi valde ändå att genomföra fokusgruppsinter-
vjuerna och bedömde att intervjuerna tillfört giltigt material till studien. Vad 
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som även bidragit till studiens giltighet är det faktiska val av kvalitativ 
receptionsanalys då det till största grad är en metod lämpad för studiens syfte. 

Vi hade kunnat undersöka fler mottagargrupper och därmed uttala oss om en 
större mottagargrupp för att finna fler avkodningsperspektiv. Vad som dock 
medföljer är ett mer omfattande och tidskrävande analysarbete, vilket vi i 
denna studie hade begränsat med resurser för. Valet av intervju som metod 
gör dessutom resultatet öppet för tolkning och reflektioner, och vi kan säga 
att studien har mätt det den är avsedd att mäta. 

Hur tillförlitlig en studie är och till vilken grad studien går att genomföra på 
nytt, förklaras av Kvale och Brinkmann (2009, s. 263) och menar att hög 
reliabilitet är när en studie går att göras om med liknande resultat. Vad som 
dock kan ses som problematiskt med fokusgrupper är att intervjuerna skiljer 
sig vid varje utförande. Problematiken för reliabiliteten ligger i att interakt-
ionen i gruppdiskussionerna är beroende av respondenternas humör vid 
intervjutillfället, vilket leder till att bakgrunden till respondenternas svar 
förändras över tiden. Människan befinner sig alltid i en process, vilket inne-
bär att även svaren förändras vid den givna frågan (Trost 2010, s. 132). 
Därför anses det vara svårare att få samma resultat vid nästa intervjutillfälle. 

Om intervjuer når tillräcklig mättnad är en fråga som Ekström och Larsson 
(2010) ställer sig. För att vi i denna studie skulle kunna göra en djupdykning i 
mottagarnas avkodningssätt, har vi valt att intervjua alla ålderskategorier i 
vuxen ålder. För att vi skulle kunna uttala oss om mottagare i ett bredare 
åldersspann, måste fler ålderskategorier vara representerade i vår kvalitativa 
studie, vilket vi beskrivit tydligare under tillvägagångssätt. 

Kvale och Brinkmann (2009) pekar även på att moderatorn inte ska ställa 
ledande frågor till respondenterna för att påverka svaren. De menar att 
beroende på tonläge och formulering kan det ur respondenternas synvinkel 
upplevas som ledande, därför kan även svaren skifta beroende på vem som är 
moderator. Detta gäller även följdfrågor, med vilka vi endast valt att be-
handla de som ställts till samtliga fokusgrupper. För att kunna säkerställa att 
samma frågor ställdes till alla fokusgrupper användes en strukturerad inter-
vjuguide med öppna svar. 

Ytterligare något som kunde vara problematiskt var det faktum att vi var två 
personer som utförde intervjuerna. Vi båda har transkriberat olika intervjuer, 
något som för med sig risker om att det förekommer skillnader i materialet. 
Med anledning av detta kom vi innan transkriberingsarbetet överens om hur 
arbetet skulle gå till genom att följa samma transkriberingsmall. 
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Att tala om mottagares generella avkodningssätt är inget som i denna studie 
varit av vikt då syftet är att få mer kunskap om mottagarperspektivet, utan att 
dra allmänna slutsatser. Därför bör inte studiens resultat heller vara något 
som går att generalisera.  

3.7 Etiska förhållningssätt 

De etiska förhållanden som vidtagits i relation till denna studie är baserade på 
information från Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer God forsknings-
sed (2011). Vid intervjuernas start fick respondenterna information om att de 
i studien är konfidentiellt anonyma, vilket enligt God forskningssed (ibid.) 
betyder att forskaren vidtar åtgärder för att skydda respondenternas integritet, 
men att forskarna inte kan lova att någon annan utanför fokusgrupperna 
någonsin får ta del av materialet eller de uppgifter som samlats in i undersök-
ningen. Vi förklarade att intervjun skulle komma att spelas in som underlag 
för analysarbete och bad om deras godkännande. Vi informerade om vår roll i 
samtalet, att vi objektivt skulle observerade deras diskussion och ställa 
följdfrågor vid behov. 

För att lättsamt öppna intervjuerna fick respondenterna redogöra för sitt 
namn, ålder och hemort (Ekström & Larsson, 2010, s. 75). Vi klargjorde att 
detta var till för att vi i analysen skulle kunna se eventuella kopplingar, dessa 
har dock gjorts diskret och kan därmed inte knytas till respondentens identi-
tet. Fullständig anonymitet kan i fokusgrupper inte utlovas eftersom vi inte 
kan kontrollera på vilka sätt respondenterna i sin tur pratar vidare om inter-
vjun (Trost 2010, s 54). Respondenterna blev informerade om att endast de 
uppgifter som behövs för analys och förståelse skall finnas med i arbetet, och 
endast till den grad att det inte underlättar för identifiering av respondenterna. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS  

I nedanstående kapitel följer en samling och presentation av vårt empiriska 
material. Resultatet är indelat i fyra olika avsnitt, där varje avsnitt avslutas 
med en kort analys där delar ur studiens teoretiska referensram knyts in.  

 
Respondenternas svar har kategoriserats i olika teman som framkommit ur 
det empiriska materialet. Vi har valt att nämna dessa teman som avkodnings-
perspektiv, vilka vi benämner som Tidigare erfarenheter, Självkännedom, 
Bekännelse och Ironi. Avkodningsperspektiven har betydelse för hur motta-
garen kommer att avkoda ett meddelande, men är nödvändigtvis inte ett eget 
avläsningssätt. Perspektiven präglas delvis av mottagarens sociala struktur, 
habitus och livsstil, men även andra faktorer som påverkar mottagarens sätt 
att associera och reflektera över olika budskap. Vi har, med mottagargrup-
pernas liknande habitus, fält och kapital, identifierat skillnader och likheter i 
mottagarnas sätt att avkoda, vilka vi presenterat i detta kapitel. 

För att förstärka resultatets läsbarhet har vi vid några tillfällen förtydligat 
respondenternas citat. Vid behov har talspråk översatts till skriftspråk, likaså 
eliminering av upprepning av enskilda ord och hummanden. Förändringarna 
har dock genomförts så nära ursprungstexten som möjligt.  

4.1 Tidigare erfarenheter 

I följande avsnitt presenteras en samling citat där vi kunde se extra tydliga 
kopplingar och mönster till bland annat intressen, normer, tidigare erfaren-
heter och geografisk bakgrund. Vi kunde framförallt se en markant skillnad i 
respondenternas olika sätt att relatera till tidigare erfarenheter och upplevelser 
när ett reklamklipp med Volvo och Zlatan visades upp i en av ungdomsgrup-
perna. 
 

”Men sen så vet jag att jag kopplar den här också till när vi var i Åre. 
För det var då den släpptes. Den spelas in i Åre också, så tänker jag. 
Jag tänker skitmycket på när vi var i Åre med klassen.”  

Fokusgruppdeltagare 3, ungdom 1, man 

 
Vi uppfattade att respondenten uttryckte känslomässigt engagemang, då han 
kopplade reklamfilmen till en tidigare upplevelse när han varit i Åre på 
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klassresa med övriga fokusgruppdeltagare. Han förklarade sedan vidare att 
reklamen förstärktes eftersom han associerade den med positiva minnen. 
Oavsett att samtliga respondenter i fokusgruppen också varit med under resan 
till Åre gjorde ingen av personerna en medveten koppling till denna, även om 
det möjligtvis kunde finnas omedvetna avseenden hos respondenterna som 
spelade in på deras avkodningar.  

Vid ett tidigare tillfälle, när respondenterna talade om företaget Nespressos 
reklamfilm med skådespelarna George Clooney och Michaela McManus, 
nämnde samma respondent att de vid tillfället studerade köpbeteende och 
menade att det möjligtvis kunde påverka deras svar.  

 
“Jag tänker, bara för att vi pluggar köpbeteende nu, tänker jag. Han 
är ganska känd och hon är ju inte jättekänd.” 

Fokusgruppdeltagare 3, ungdom 1, man 

 

Respondenternas tidigare erfarenheter kopplades även in senare i samtalet då 
företaget Volvos reklamfilm med fotbollsspelaren Zlatan visades. Samtliga 
respondenter var väldigt entusiastiska till reklamen och föregående respon-
dent menade att gruppmedlemmarnas intresse och smak var en avgörande 
faktor till varför de tyckte om reklamen. 

 

”Sen älskar vi idrott, vi älskar Zlatan så det har ju gått hem hos oss.” 

Fokusgruppdeltagare 3, ungdom 1, man 

 

Å andra sidan hade alla respondenter i varje fokusgrupp haft positiva omdö-
men till denna reklam, trots deras skillnader i ålder, intressen och smak. Vi 
kunde dessutom, ur ett geografiskt perspektiv, utläsa vissa skillnader och 
likheter i hur respondenterna avkodade materialet. Dessa visade sig vara av 
särskild betydelse då vi kunde se kunskapsskillnader hos respondenterna 
beroende på var de själva var uppväxta och bosatta. Ett av dessa tillfällen var 
då vi presenterade ett fiktivt reklamsamarbete med tv-profilen Tilde de Paula 
och varumärket Loka. 
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”Men samtidigt så håller jag ju med också att märket står ju för sig 
själv, å egentligen, för oss är det ju natur och det är ju Värmland, det 
är ju ett Värmlandsmärke.” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 

 

Respondenten som är uppvuxen i utkanten av Örebro och bosatt i Karlskoga 
var tveksam till om Loka och Tilde skulle passa i ett sådant samarbete. 
Eftersom Lokas vatten hämtas från Loka brunns källa i Bergslagen, som 
ligger i anknytning till Örebro och Karlskoga, lade respondenten ytterligare 
märke till en infallsvinkel. Hon menade att hon var van vid att se produkten i 
Värmländska skogar, vilket Tilde inte har någon anknytning till. En annan 
kvinna i samma fokusgrupp kopplade samman Loka med dess ägare, 
Spendrups bryggeri, och nämnde att hon hellre sett Mia eller Jens Spendrup 
själva lansera produkten.  

I den andra medelåldersgruppen såg diskussionen om Loka och Tilde an-
norlunda ut i jämförelse med föregående. Där nämndes inget som kunde 
kopplas till ett geografiskt perspektiv trots att de bor i samma stad. Det 
geografiska perspektivet kunde dock utläsas i en av pensionärsgrupperna när 
vi presenterade tv-profilen Ernst Kirschsteiger som en del av bildmaterialet. 

 

”Har aldrig tittat på hans program, utan, han har sommarstuga i 
Storfors då. I fjol, eller två år sedan, var han ju och byggde om kraft-
stationen där. Då var jag och titta till han, men annars så tittar ja 
inte.” 

Fokusgruppdeltagare 21, pensionär 2, man 

 

Mannen såg ett samband till Storfors där han själv vuxit upp, men visade 
samtidigt att han tog avstånd från Ernst när han poängterade och upprepade 
att han inte tittade på Ernsts tv-program.  

 4.1.1 Analys 

Med utgångspunkt från studiens teoretiska referensram har vi fått kunskap 
om Pierre Bourdieus (1980/ 1990) teorier om att respondenternas habitus, fält 
och kapital skulle få en central betydelse i hur de skulle komma att tolka det 
material vi visade i fokusgrupperna. I detta avsnitt kunde vi framförallt se hur 
respondenternas svar skiljde sig beroende på deras tidigare erfarenheter.  
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I linje med Bourdieus (1980/ 1990) teorier trädde gruppens skiftande habitus 
och kulturella kapital fram, dels då en av respondenterna relaterade klassre-
san med Volvos reklamfilm, men även då de poängterade att deras idrottsin-
tresse avgjorde deras åsikt. Vi såg dock att samtliga respondenter i alla 
fokusgrupper hade positiva åsikter om reklamfilmen trots deras skilda intres-
sen, ålder och smak. Detta faktum pekar på McCrackens (1989) teori om att 
kändisen förfogar över en multisymbolisk samling av attribut som påverkar 
avkodningsprocessen, något som bidrar till att mottagare för skilda associat-
ioner till kändisen eller reklamen. 

Att deras svar påverkades med anledning av att de studerade köpbeteende rör 
även vid Pierre Bourdieus (1980/ 1990) förhållande till att symboliska kapital 
har betydelse för avkodningsprocessen. Det innebär att gruppmedlemmarnas 
kulturella kapital, såsom kunskaper, erfarenheter, tankar och uppfattningar 
skulle påverka deras svar.  

Även ur ett geografiskt perspektiv var symboliska kapital av vikt. I medelål-
dersgrupperna fanns särskilt tydliga skillnader, trots att samtliga medelål-
dersdeltagare bor i samma bostadskvarter och även ingår i samma sociala 
fält. I den andra gruppen relaterades inte företaget Loka till hemorten, vilket 
den andra medelåldersgruppen gjorde. Detta styrker Bourdieus (ibid.) teorier 
om att mottagare är präglade av olika habitus och kapital som gör att det inte 
går att förutse individernas beteende trots att de verkar inom samma fält. 
Vidare hur kvinnan i den andra medelåldersgruppen känner till familjen 
Spendrup är svårt att veta, om det handlade om allmänbildning, intresse eller 
en geografisk anknytning till Loka brunn. Vi förmodar dock att det finns 
någon form av aspekt hos kvinnan som skiljer sig från allmänhetens generella 
uppfattning.  

Skildringar som nämnts ovan gäller även för en av männen i pensionärsgrup-
perna som visade tvetydiga ställningstaganden. Mannen verkade, trots sina 
tydliga avståndstaganden, ha någorlunda förståelse i tv-profilens verksamhet 
då han förde Ernsts projekt samman med sin hemort Storfors. Liknande 
avståndstaganden återkom vid fler tillfällen under intervjuerna, vilket vi lagt 
fokus på i följande avsnitt.  

4.2 Självkännedom 

Något vi framförallt funnit intressant är hur några personer valt att ta full-
ständigt avstånd från reklam med kändisar och även överskattat hur dessa 
typer av reklam påverkar andra människor. Det fanns olika perspektiv på hur 
öppna respondenterna var för att diskutera olika reklamaktiviteter. I följande 
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avsnitt presenteras ett perspektiv där vi noterat skillnader i respondenternas 
självkännedom och förmåga att objektivt kunna analysera sitt eget och andra 
mottagares avläsningssätt. 

Vi återkommer till tidigare situation då en manlig respondent i en av pens-
ionärsgrupperna berättade att han besökt Ernst vid ombyggnationen av en 
kraftstation i Storfors. Av mannen kunde vi se ett tydligt avståndstagande när 
en kvinna uttryckte att Ernst verkade vara en händig man som vet vad han 
sysslar med.  

 

”Å du tror han gör de? Han har ju folk runt omkring sig som gör allt 
de där. Jag va ju uppe och titta då på den där sommarstugan och det 
va fullt med folk som jobba, som byggde om, inte han.” 

Fokusgruppdeltagare 21, pensionär 2, man 

 

Vidare in i diskussionen fortsatte mannen i samma linje och berättade att det 
inte var något fel på Ernst, men att han inte längtade efter att se honom på tv. 
När kvinnan i gruppen sedan nämnde att hon i veckotidningar sett att Ernst är 
nyförlovad distanserade han sig ytterligare. 

 

”Nej, sånt följer jag inte. Skulle jag tagit med mig frugan hit istället, 
hon vet.” 

Fokusgruppdeltagare 21, pensionär 2, man 

 
Trots respondentens avståndstagande visade han ändå att han hade ett intresse 
för Ernst aktiviteter då han besökt byggnadsplatsen. När mannen sedan 
förklarade att han borde tagit med sig hustrun till intervjun, förtydligades 
distansen ytterligare ur ett könsperspektiv. Uppfattningarna varierade dock 
bland pensionärerna. I den andra pensionärsgruppen, som endast bestod av 
kvinnor, uttryckte sig respondenterna avvisande och menade att de var 
väldigt trötta på Ernst. De menade att han är alldeles för hurtig och alldeles 
för mycket, men att han säkert är trevlig och tilltalar andra damer. 
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”Alltså jag föreställer mig att det är tanter i vår ålder som tycker att 
han är bra, fast vi nu inte tycker det.” 

Fokusgruppdeltagare 17, pensionär 1, kvinna 

 

Situationen stärkte givetvis den generella uppfattningen om att Ernst fram-
förallt tilltalar äldre kvinnor, även om de själva inte gjorde det. De var 
dessutom överens om att det inte borde förutsättas att äldre personer enbart 
uppskattar äldre kändisar, med tanke på att de själva tyckte om Zlatan.  

I ungdomsgruppernas samtal fanns överensstämmande åsikter om företaget 
Vitaepros reklamfilm med Niclas Wahlgren. De menade att reklamen var 
dålig, löjlig och klyschig och diskuterade även filmen med underliggande 
ironi. Trots det kunde respondenterna visa mottaglighet och till sist ändå 
medge att reklamen sätter sig på huvudet. I den första ungdomsgruppen 
menade en respondent att det säkerligen var en säljande reklam med tanke på 
den höga igenkänningsfaktorn. 

 

”Ja säkert, vi har ju pratat om den i en kvart nu liksom. Så det funkar 
ju tydligen.” 

Fokusgruppdeltagare 1, ungdom 1, man 

 

En annan respondent i den andra ungdomsgruppen förklarade att han själv 
inte skulle vilja köpa produkten men att låten blev trallvänlig och efter att den 
”tuggats” på tv i tre månader skulle den förmodligen sätta sig. En tredje 
respondent återkommer då till igenkänningsfaktorn och menade att reklamen 
registrerats i minnet till ett senare tillfälle. 
 
 

”Men skulle ni gå förbi på ICA och se den, då… ser ni ju den lite mer 
än ICAs egna vitaminpiller kanske.” 

Fokusgruppdeltagare 8, ungdom 2, man 

 

Ett liknande perspektiv på tillgänglighet fanns även hos en kvinna i den första 
medelåldersgruppen. Hon ansåg också att Vitaepros reklam egentligen var 
ganska löjlig, men efter en lång diskussion bland personerna i gruppen om 
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vilka som sett reklamen och inte, tog kvinnan ett steg från sina egna åsikter 
och resonerade över människans generella sätt att motta kommunikation.  

 

”Jo men den har ju gått på tv, i reklamerna. Och även om man sitter 
och tänker va fånigt och gud va löjligt och sådär så kanske längre 
fram… återigen så, man känner igen namnet… Vitaepro… och när 
man är ute och, ’ja men jaha det är ju det där, det har jag ju hört ta-
las om’, men att man kanske inte riktigt kopplar det.” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 

 

Vi upplevde dock att andra respondenter hade svårt att reflektera över sitt 
eget sätt att ta emot budskap. Dessa personer tog under intervjun ett markant 
avstånd från aktiviteter där syftet var att sändaren skulle övertyga mottagaren 
i reklamsammanhang, något som upptäcktes vid flera tillfällen. Som svar på 
tidigare citat var avståndstagandet nedan framförallt påtagligt. 

 

”Men jag tror inte, jag tror inte jag kommer gå och sjunga den där 
låten själv ändå” 

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 

 

En annan kvinna i samma fokusgrupp distanserade sig redan i början av 
intervjun när diskussionen pågick om vad de generellt hade att säga om 
företag som samarbetar med kändisar i reklam.  

 
”Fast jag skulle ju inte gå å köpa eller… börja på en spelsajt bara för 
att det är en kändis med och gör reklam för den.” 

Fokusgruppdeltagare 9, medelålder 1, kvinna 

 

Då inleddes ett samtal mellan kvinnan och en manlig respondent om att de 
inte skulle välja en Volvo bara för att fotbollsspelaren Zlatan var med i 
reklamfilmen. Då befäste hon ytterligare sin ståndpunkt och poängterade att 
det säkerligen fanns andra människor som skulle påverkas av att kändisar 
ställer upp i reklam.  
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”Men det är klart att det finns sånna som säkert blir påverkade utav 
det, men…” 

Fokusgruppdeltagare 9, medelålder 1, kvinna 

 

Det fanns alltså tydliga kontraster i gruppen, varpå den första kvinnan ännu 
en gång tog ett steg tillbaka och menade att det kanske hade med omedveten-
het att göra, och återkommer till igenkänningsfaktorn.  

 
”Ja jag tror såhär, att all reklam är bra… även dålig reklam så länge 
folk kommer ihåg det och frågan är om det inte är så att man kommer 
ihåg en reklam… snabbare, att man fångar upp den snabbare om det 
är en kändis?” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 

 

Oavsett kvinnans individuella åsikter om att reklamen egentligen var ganska 
löjlig, valde hon att ställa sig utanför dessa värderingar. Hon tog upp läkeme-
delsföretaget Ipren och gjorde en liknelse med reklamfilmen där ”Ipren-
mannen” var aktiv. Hon frågade de andra hur löjlig inte den egentligen var, 
men menade också att reklamen fungerade utmärkt och blev genial utifrån en 
marknasföringsaspekt. Mannen, som menade att han inte kommer sjunga på 
Vitaepros sång, började då reflektera och som vi uppfattade det, ställde han 
sig i försvarsposition. 

 
”Men den var ju överfånig istället, så det är tvärtom. Ja exakt, den 
var så fånig att den vart genial.” 

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 

 

En föreställning som uppstod under intervjun var att denna respondent 
upprepade gånger försökte bekräfta att han inte tillhör den kategori av männi-
skor som tog åt sig av reklam med kändisar. Han menade istället att det måste 
uppstå ett behov hos honom innan han köper en produkt.  
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”Jag handlar ju inte en produkt bara för att det är en kändis med, 
utan jag måste ju inse att jag har ett behov innan jag kan handla 
någonting och det får jag inte precis av att titta på ett reklamklipp av 
en kändis.” 

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 

 
I samma fokusgrupp förklarade en annan respondent att faktorer som exem-
pelvis ålder och utbildning var avgörande för hur människor tar åt sig bud-
skap. Han menade att yngre personer är mer formbara, men att han själv vet 
vad han vill ha och bryr sig därför inte om vem som marknadsför produkten. 

 

”Många gånger så tror jag att desto äldre man blir desto mindre be-
roende är man av att nån annan ska ta ställning åt en. På nåt sätt när 
man ser en reklam och sen en kändis så är det en kändis som tar 
ställning för en produkt. Jag känner ju mer det här att jag vet själv 
vad jag vill ha så jag bryr mig inte om vem som står där.” 

Fokusgruppdeltagare 11, medelålder 1, man 

 

Samtidigt som mannen ville påvisa att han inte tillhörde den kategori som blir 
påverkad av reklam, blev även vår tolkning att han ville hävda sig själv då 
han i vuxen ålder tänkte mer kritiskt. Kvinnan som tidigare ställt sig utanför 
sina egna åsikter i diskussionen, kom med en motfråga till mannen och 
undrade om han inte tror att yngre personer skulle säga samma sak om äldre 
personer, om frågan ställdes till dem. En annan respondent som tidigare tagit 
märkbara avstånd från reklamaktiviteterna besvarade henne med en något 
stöddig ton och menade att det är för att dem inte vet bättre. Kvinnan i 
föregående samtal avslutade då med problematiken att avgöra hur en reklam 
påverkar oss.  

 

Nej nej, men, vi kanske inte heller vet. För hur det än är, vi vill ju ald-
rig, alltså… vem sjutton vill gå på… gå på inom citationstecken, vem 
vill gå på en reklam? Och bli lurad liksom, det vill man ju inte.” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 
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 4.2.1 Analys 

I uppsatsens teoretiska referensram berörs bland annat McGuires teorier om 
övertygelse genom attraktion och trovärdighet (McCracken, 1989) samt 
Hungs (2014) teorier om identifikationsbehov och igenkänning. Teoriernas 
realitet skymtades vid flera av respondenternas svar, men hur de själva 
tycktes bli påverkade av kändisar i reklam överensstämde inte alltid. I själva 
verket är det svårt att veta hur mottagare bearbetar budskap och om avkod-
ningen ens sker på avsändarens önskade vis.  

Några respondenter i våra fokusgruppsintervjuer har genom resultatet visat 
att de lättare kan backa från deras egna perspektiv, för att reflektera över 
kändisens och reklamens faktiska påverkan över dem själva och menade att 
påverkan sker omedvetet. Märkbart är dock att några haft svårt att reflektera 
över sitt eget sätt att ta emot budskap och ställde sig i opposition till ämnet. 
Vilka respondenter som emellertid är mest lättpåverkade kan vi dock inte 
säga något om i denna studie. Men respondenternas självkännedom har varit 
en intressant aspekt där vi lagt märke till vissa skillnader i deras sätt att 
rannsaka sig själva. Det är särskilt intressant i ett ämne där mottagare är 
präglade av normer och värderingar som lagts i att människor ska övertygas 
att konsumera företagens produkter.  

Något som uppenbarades under analyseringen av resultatet, och därmed inte 
nämnts i uppsatsens teoretiska referensram, är att några av respondenternas 
tankesätt går i linje med third-person-effect (Davison, 1983, s. 3) som innebär 
att människor förmodar att kommunikation har större påverkan hos andra 
människor än sig själva. Särskilt framträdande har det varit då många respon-
denter resonerade att de själva inte skulle påverkas av kändisreklamerna, men 
att andra personer skulle göra det. 

Två respondenter i första medelåldersgruppen har genomgående under 
intervjun varit märkbart negativa till kändisar i reklam, något vi framförallt 
lade märke till vid analysen. Dessa personer var även sammanboende, vilket 
återigen berör Pierre Bourdieus (1980/ 1990) teorier om habitus, fält och 
kapital. En annan man i samma grupp förde in Halls (1973/2007) kulturella 
kapital då han ansåg att ålder och utbildning är avgörande faktorer för motta-
garens avläsningssätt.  

Utifrån ett perspektiv om kön, kunde vi se att en av männen i den andra 
pensionärsgruppen, som tidigare tagit avstånd från Ernst, istället kopplade sin 
fru till tv-profilen. Nämnvärt är dock att vi inte kan veta om det är på grund 
av att mannen såg förlovningar och veckotidningar som ett kvinnligt intresse 
eller om mannen ansåg att Ernst tillhörde den kvinnliga målgruppen. Då 
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mannen tidigare bekräftat sitt passiva engagemang till Ernst, uppfattades han 
även vilja hävda sig själv genom att förminska tv-profilen. Sambandet till en 
kvinnlig målgrupp går dock att dra till den första pensionärsgruppen som 
endast bestod av kvinnor. De menade att de tyckte om Zlatan, men att andra 
kvinnor i deras ålder tycker om Ernst, något som bekräftar teorin om third-
person-effect (Davison, 1983, s. 3). Det förstärker dessutom en uppfattning vi 
fått om att de själva inte ser sig som den typiska pensionären och vill av-
gränsa sig från den kategorin. Genomgående under intervjun talade även de 
kvinnliga respondenterna i vi-form, vilket gav oss känslan av gemenskap och 
stolthet.  

Hittills har vi således kunnat utläsa tydliga kontraster i fokusgrupperna. Vissa 
personer har tagit tydliga avstånd från reklamaktiviteter och även underskat-
tat reklamens och kändisars förmåga att tränga igenom deras eget med-
vetande. Andra personer verkade vara medvetna om deras omedvetenhet i 
reklamsammanhang och syftade till problematiken att avgöra hur en reklam 
påverkar mottagaren, oavsett om mottagaren tar avstånd till reklamen eller 
inte. För ”vem vill gå på en reklam?” – Fokusgruppdeltagare 10. 

4.3 Bekännelse 

Vi har tidigare noterat skillnader hos respondenterna där några av dem tagit 
tydligt avstånd från reklam med kändisar, medan andra gett intryck av att 
lättare kunna tala om fenomenet. Vi har dock lagt märke till att respondenter-
na inte ville bekänna deras mottaglighet, vilket leder till nästa perspektiv. I 
följande stycke går vi djupare in i tidigare avkodningsperspektiv och presen-
terar ytterligare ett perspektiv där skillnader träder fram i respondenternas 
avläsningssätt. 

Att det är en kamp för företagen om hur mottagare kommer att avkoda 
reklam gick att utläsa i respondenternas resonemang. Som inledning till 
fokusgruppintervjun ställdes en fråga om vad de hade att säga om kändisar 
som samarbetar med företag i reklam.  

 

”Jag kan tänka såhär, ’den där skulle nog aldrig göra reklam för 
nånting som dom inte kan stå för’, jag är nog lite sån, blåögd” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 
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En av kvinnorna i gruppen använde ordet blåögd och menade att hon egentli-
gen inte ville påverkas av kändisarnas medverkande i reklam, men medgav 
att hon blev lättlurad genom att anta att kändisarna själva använder eller står 
för produkterna de marknadsför. Som vi tidigare nämnt verkar ämnet vara 
svårt att tala om, något som en annan respondent visade tydligt genom att gå 
hårt in i samtalet med hennes egen ståndpunkt.  

 

”Nej där håller jag inte med. Dom behöver pengarna just nu, därför 
gör dom reklam” 

Fokusgruppdeltagare 9, medelålder 1, kvinna 

 

Kvinnan menade att kändissamarbeten enbart görs för att kändisar behöver 
pengar och försökte därmed påvisa att hon var medveten om reklamens 
underliggande syfte. Hon ville därmed inte blanda in sina egna värderingar 
mot ett möjligt agerande som mottagare av kommunikationen.  

Vi har även lagt märke till ett annat perspektiv, där andra personer inte alls 
ser kändissamarbeten som något negativt. Detta perspektiv blev tydligt då 
avkodningen inträffade i linje med att en av respondenterna i den andra 
medelåldersgruppen såg egna fördelar med att använda kändisar som mark-
nadsföringsverktyg.  

 

”Jag tycker de är roligare att köpa en produkt som är förknippad med 
någon. Någon typ av person, som man förknippar sig på nåt sätt.” 

Fokusgruppdeltagare 15, medelålder 2, man 

 

Respondenten fokuserade här inte på det bakomliggande syftet till reklamen 
eller produktens användbarhet, utan såg istället sitt eget behov av att identifi-
era sig med kändisen som det centrala. En annan respondent i samma fokus-
grupp menade att det är svårt att veta hur avkodningen går till och vad som 
omedvetet påverkar den. Till skillnad från ovanstående citat förefaller nedan 
ett belägg på att dessa personer avkodade sammanhanget olika, trots att de är 
sammanboende, har liknande bakgrund och geografiska belägenheter. 
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”Fast jag hoppas ju inte att om jag har två val, att jag väljer den bara 
för att det råkar vara en kändis på den produkten. Jag hoppas att jag 
väljer varan jag vill ha och inte att jag väljer för, men det vet man ju 
inte omedvetet hur man tänker.” 

Fokusgruppdeltagare 16, medelålder 2, kvinna 

 

Respondenten visade sig ha en viss insikt i den omedvetna påverkan av 
kändisar och reklam, precis som kvinnan i den andra medelåldersgruppen. 
Hon ville hellre avkoda kändisreklam utifrån sitt egna behov än sitt identifie-
ringsbehov för att minska risken att bli lurad av reklamen. Mannen verkade 
bestämd med att de inte borde se sig lurade av reklam och att människor 
istället borde utgå från sitt eget perspektiv vid val av produkt. Han adderade 
dock att omedvetenhet kan bidra till människors agerande och påvisar ett 
vardagsscenario där ett omedvetet agerande inträffat med sambon. Vid ett 
senare tillfälle blev det klart för oss att det var tv-profilen och sångaren 
Pernilla Wahlgren de talade om. 

 

”Men om vi säger såhär då, du köper en bok från Pernilla, vad heter 
det, kakböcker, kakrecept. Varför köper du inte en med bara kakre-
cept för då?” 

Fokusgruppdeltagare 15, medelålder 2, man 

 

Något vi tidigare pekat på är envisheten bakom några respondenter i den 
första medelåldersgruppen. Då Nespressos reklamklipp visades för gruppen 
utbrast direkt en respondent att han och hustrun köpt en kaffemaskin av 
märket Tassimo. Intrycket blev att det låg någon sorts stolthet i utlåtandet 
som bevisade hans likgiltiga agerande till Nespresso, men det gjordes inga 
utlägg om varför personen valde att köpa en kaffemaskin från ett annat 
märke. Vad som är av större vikt i mannens fall är det faktum att han köpt en 
annan kaffemaskin och gick därmed inte på Nespressos reklam, vilket den 
andra mannen i gruppen försökte överträffa.  

 

”Vi har inte köpt nån sån för ja tror inte på de.”  

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 
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Gruppen började sedan reflektera över filmens positiva egenskaper där bland 
annat kvinnor kom upp som den förväntade målgruppen. Mannen som inte 
hade köpt någon espressomaskin nämnde att det fann olika filmer i reklamse-
rien som alla hade glimten i ögat. Han tillade dock att han ändå inte skulle 
springa iväg för att köpa en espresso, vilket bekräftade mannens sätt att inte 
medge att han blev påverkad.  

Under en av intervjuerna kunde vi särskilt avläsa hur en respondent skiftat i 
sina uppfattningar. Mannen som under intervjun haft tydliga ståndpunkter i 
kändis- och reklamaktiviteter visade sig ta en annan vändning när Volvos 
reklamfilm i samarbete med Zlatan Ibrahimovic visades för gruppen. Han 
erkände fotbollsspelarens makt då han menade att företag kan sälja vad som 
helst genom att placera det i Zlatans händer. En intressant aspekt framkom 
dock genom ännu ett genusperspektiv under en längre argumentation med en 
kvinnlig respondent om att bilen är mannens ensak och att reklamen framför 
allt riktade sig till män. Avslutningsvis poängterar han: 

 

”Zlatan, fotboll, man… Man vill förknippas med Zlatan” 

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 

 

Den kvinnliga respondenten blev något stött i frågan och förde fram ett 
motargument med syftet att visa att reklamen riktade sig till alla människor, 
även hon ville identifiera sig med reklamen och Zlatan. 

 

 ”Zlatan, snygg och mycket pengar?” 

Fokusgruppdeltagare 10, medelålder 1, kvinna 

 

Hittills har vi sett olika perspektiv på respondenternas sätt att avkoda. Vi har 
mött personer vars uppfattning om kändisreklam är något negativt som dem 
inte bör påverkas av. Vi har även mött personer som medger att de möjligtvis 
blir påverkade, men ändå ser kändis- och reklamaktiviteter som något skam-
set som de inte vill bli lurade av. Och vi har även sett personer som tyckte att 
det är kul med företag som marknadsför sina produkter via en kändis. Något 
vi dock upptäckt är att vissa personer inte ens reflekterat över företagens 
påverkan eller att det i själva verket är vinstdrivande aktiviteter. 
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I en av pensionärsgrupperna reflekterade inte respondenterna över att bli 
lurad, istället avlästes reklamerna utifrån ett kändisperspektiv där företag 
sände ut information genom en reklam där kändisen själv valt att medverka 
för egen publicitet. Nedan följer några utdrag ur intervjun som påvisar deras 
tankesätt. På frågan om vad gruppen hade att säga om Nespressos reklamfilm 
med George Clooney svarade en av respondenterna:  

 

”Jag tycker, han är väl så känd och borde ha hur mycket uppdrag 
som helst, han behöver väl inte ställa upp i reklamfilmer, så tänker 
jag.” 

Fokusgruppdeltagare 18, pensionär 1, kvinna  

 

Vid tillfället då vi spelade upp Volvos reklamfilm med Zlatan Ibrahimovic 
menade en annan respondent att även om Zlatan är svensk, har han verkligen 
gått in för att förstärka uppfattningen av honom som svensk. En tredje kvinna 
i gruppen förde en koppling via kändisperspektiv och menade att Zlatan 
borde vara smickrad för att Volvo valde just honom. 

 

”Han kan vara smickrad kanske att just ett stort bolag som Volvo vill 
ha honom, även om hur mycket dom betalar honom för det är nog 
också dyrt.” 

Fokusgruppdeltagare 19, pensionär 1, kvinna  

 

När vi presenterade en bild på skådespelaren Mikael Persbrandt visade det 
sig att gruppen hade delade meningar. Skådespelaren har tidigare fått negativ 
publicitet på grund av hans privata angelägenheter där han varit inblandad i 
både droger och rattfylla. Samtliga respondenter kände till händelserna och 
två av dem ogillade honom på grund av dem. Den tredje kvinnan menade 
ändå att hon tyckte om Persbrandt och hänvisade till hans förhållande med 
artisten Ulf Lundells dotter, Sanna Lundell. Kvinnan menade att han säkert är 
en bra kille i grunden eftersom Sanna inte skulle stå ut med honom annars. På 
frågan om vad de hade att säga om ett samarbete mellan Mikael Persbrandt 
och företaget Gillette fokuserade respondenten på kändisen och menade att 
han skulle sjunka i hennes ögon, och att han istället skulle göra reklam för en 
ideell organisation. 
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”Nej jag tycker, han skulle sjunka i mina ögon om han gjorde reklam 
för det här.” 

Fokusgruppdeltagare 19, pensionär 1, kvinna 

 

 4.3.1 Analys 

Enligt Stuart Hall (1973/2007) kan problematik i kommunikationen inträffa 
när ett inkodat innehåll inte delas med publiken och som vi tidigare nämnt 
beror det på publikens olika kulturella och sociala uppfattningar. Hall (ibid.) 
menar att mottagare därför inte alltid avkodar budskapet som de föreställer 
sig när dessa omedvetna uppfattningar tar över. Vilka orsaker som ligger 
bakom kändisens och reklamens påverkan och vilken betydelse det har för 
mottagarens avläsningssätt kan vi inte med säkerhet säga något om. Vi har 
lagt märke till att respondenterna ofta inte ville bekänna att de är lättpåver-
kade, medan andra människor kan medge att påverkan sker omedvetet. I detta 
perspektiv för vi även in kopplingar i linje med Halls (ibid.) tre avläsnings-
sätt; förhandlande, dominant och oppositionellt avläsningssätt.  

Vad företag önskar är att mottagare av reklamaktiviteter ska agera enligt den 
dominanta läsningen, (ibid.) vilket innebär att mottagaren uppfattar med-
delandet precis som det är menat att uppfattas, något som en av responden-
terna i medelåldersgruppen gjorde. Han såg egna fördelar med att köpa en 
produkt där en kändis marknadsfört produkten för att få identifiera sig med 
kändisen. Respondenten såg inte kändisar i reklam vara något negativt, och 
hur företaget och kändisen har inverkan på mannen var därmed inte intressant 
för honom. Han menade inte heller att han var lättlurad, utan att han endast 
handlade efter sina egna åsikter och värderingar. Detta avläsningssätt går 
även i linje med en av pensionärsgruppernas tolkningar då de inte ens reflek-
terade över företagens syfte.  

Under diskussionen har mannen varit ensam i sitt ställningstagande och 
använde situationen för att stärka och bekräfta sina belägg. Genom konfron-
tationen till sin fru hävdade han samtidigt sin ståndpunkt att människan 
generellt strävar efter tillhörighet och identifiering med andra personer, något 
som styrker Hungs (2014) teorier om identifieringsbehov. Vi har även obser-
verat att mannen endast tilltalar Pernilla vid förnamn. Såvida orsaken är att 
hon är välkänd i familjen eller att hon möjligtvis är hustruns idol är svårt att 
säga, det blev dock tydligt att mannen syftade på hustruns identifieringsbe-
hov, vilket kvinnan bekräftade när hon medgav att hon övertygades av 
reklamen.  
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Genom resultatet har vi även sett kopplingar till ett förhandlande avläsnings-
sätt (Hall, 1973/2007) som innebär att mottagaren delvis ställer sig emot och 
delvis accepterar aktiviteten och ofta har en högre medvetenhet än personer 
som ingår i den dominanta läsningen. Något vi fäster oss vid är en av första 
medelåldersgruppens kvinnors ordval av blåögd. Uppfattningen av samtalet 
bir att kvinnan såg kändisars förmåga att övertyga mottagare som någonting 
negativt och att människan i sin tur egentligen inte vill bli påverkad. Enligt 
vår tolkning visade dock respondenten en stark trygghet och självinsikt inför 
de andra respondenterna då hon ibland kunde bekänna sig besegrad av 
företaget. I detta avkodningsperspektiv, som är grundad utifrån det förra, föll 
inga omedelbara synvinklar till ungdomsgrupperna. Men med belägg från 
tidigare perspektiv om självkännedom kan vi utifrån två av respondenterna i 
ungdomsgrupperna tillägga att även deras avläsningssätt gick i linje med ett 
förhandlande avläsningssätt. 

En annan kvinna i samma grupp visade att hon kände till de bakomliggande 
orsakerna till kändissamarbeten då hon menade att kändisar endast behöver 
pengarna, men ur ett annat perspektiv tyder resonemanget på att hon gjorde 
ett avståndstagande från sitt eget sätt att läsa av ett budskap. Människor som 
gör avläsningar i linje med detta, agerar inte som företag önskar utan ställer 
sig i opposition (Hall, 1973/2007) till företagets inkodning. Detta innebär att 
mottagaren helt tar avstånd från aktiviteterna, något vi sett från samma 
respondent genomgående under intervjun. Som tidigare nämnt agerar inte 
människor alltid efter sitt givna fält, eftersom det existerar andra aspekter för 
påverkan. Därför går det heller inte att utläsa om personen hade agerat på 
liknande sätt vid ett annat tillfälle. Ett sådant agerade tyder på att andra 
sociala påverkningar vid den givna stunden får ett större inflytande än deras 
generella uppfattning. 

Vi har även upptäckt att respondenter omedvetet lämnat tidigare ståndpunkter 
om att inte bli påverkad av kändisar och reklam, till att senare faktiskt vilja 
identifiera sig med kändisarna. Under en av intervjuerna kunde vi särskilt 
avläsa hur en respondent skiftade från Halls (ibid.) oppositionella avläsnings-
sätt till ett dominant avläsningssätt genom att stå oppositionellt till kändis- 
och reklamaktiviteter till att plötsligt vilja inkludera sig själv som en av de 
personer som vill identifiera sig med Zlatan. 

Vi kan härmed se att respondenternas uppfattningar skiljde sig och att de 
bakomliggande värderingarna av kommunikationen verkar ha varit av större 
vikt än den faktiska överföringen som sker från kändisreklamen till motta-
garen. Halls (ibid.) teori om inkodning och avkodning visar sig därmed vara 
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högst medverkande i respondenternas sätt att ta till sig reklamaktiviteter på 
grund av deras olika uppfattningar. 

4.4 Ironi 

När celebrity endorsement kom på tal var det från mottagares sida ett svårt 
ämne att tala om. Vad vi tidigare presenterat är att några personer underför-
stått ansett reklam vara överensstämmande med lurendrejeri och att du 
antingen får se dig som besegrad av företagen eller upprätthålla en fasad. Hur 
mottagare avkodar och tar till sig reklam kunde speglas i ironiska och sarkas-
tiska kommentarer, dels med en underliggande betydelse av att visa sig stark 
men också för att lätta på ett svårdiskuterat ämne.  

Vi har tidigare varit inne på när en av ungdomsgrupperna talade om företaget 
Vitaepros reklamfilm med Niclas Wahlgren. Samtalets utgångsläge uppmärk-
sammades direkt när samtliga respondenter i gruppen brast ut i skratt när 
reklamklippet startades. Denna ironiska utgång blev även ramen för hur 
gruppens tankar följaktligen skulle gå. Ironin kom redan från start då en 
respondent skakade på huvudet och ansåg reklamen vara misslyckad och 
löjlig. Han hade heller inte uppmärksammat vad klippet var reklam för. En 
annan respondent menade då att Niclas Wahlgren säljer sig totalt i filmen 
varpå alla skrattade.  

 

”Aah men då vart det såhär himla överdrivet, i början så kunde man 
såhär relatera lite till sig själv, och då var det såhär lite skojigt. Sen 
så gick det över styr alltså, när det kom cheerleaders och hoppade i 
luften… Dom tog det lite för långt tycker jag.” 

Fokusgruppdeltagare 7, ungdom 2, man 

 

Respondenterna menade sedan att de förstått reklamen men relaterade den på 
ett annat sätt än vad som var tänkt. De relaterade den inte till ledvärk utan 
associerade början av reklamfilmen till när de vaknar en söndag och syftar på 
att vakna upp ”bakfull” efter en utekväll.  

 
”Det kanske blir lite fel umgänge men man känner ju igen sig en sön-
dag. Som den börjar.” 

Fokusgruppdeltagare 5, ungdom 2, man 
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Att göra förlöjliganden över reklamerna när personerna inte gillar den har 
visat sig vara generellt vanligt i flera grupper. Den andra ungdomsgruppen 
visade liknande tankar kring Vitaepros reklamfilm. De försökte dock inte 
påverka varandra, utan istället förtydliga deras egen ståndpunkt och sina egna 
åsikter om reklamen.  

 

”Men hela upplägget är ju löjligt, han är löjlig, låten är löjlig, tjejer-
na som står och viftar med pom poms är löjliga, allt blir löjligt bara.” 

Fokusgruppdeltagare 3, ungdom 1, man 

 

När respondenterna ansåg att reklamen varit dålig förstärkte de sina åsikter 
genom negativa och ironiska kommentarer för att budskapet skulle gå fram 
hårdare. Värdeord som ”white trash” användes i ett sammanhang med en 
annan respondent på ett ironiskt sätt för att styrka vilka personer som skulle 
föredra den här typen av reklam. Gruppen såg utlåtandet som en rolig kom-
mentar för att nedvärdera filmen då ingen vill förknippas med ett ”white 
trash”. 

 
”Men white trash som älskar Wahlgren tycker nog att det är roligt 
och härligt o pigg” 

Fokusgruppdeltagare 2, ungdom 1, man 

 

Då en annan kvinna försökte finna exempel på olika kändissamarbeten kom 
hon att tänka på ett företag med pensionssparande som använt sig av histo-
riska personer som Gustav Vasa. Hon rättade sedan sig själv och menade att 
det inte var Gustav Vasa på riktigt, utan att de använt honom som en symbo-
lisk figur. En annan man i gruppen svarar då med en hög, nedlåtande och 
sarkastisk röst: 

 

”Nehe?! Äre inte?!” 

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 
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Respondenten visade sedan en liknande tendens till sarkasm då en annan 
respondent i gruppen menade att George Clooney tillförde förtroende till 
Nespressos reklamfilm med tanke på hans röst.  

 

”George Clooney har ju som person och som märke så har han ett 
förtroende, han har en trygg röst, eeh, lite mörk röst så på det sättet 
litar man på honom” 

Fokusgruppdeltagare 11, medelålder 1, man 

 

Deltagaren har tidigare varit negativ till Nespressos reklamfilm och även 
understrukit att han inte skulle springa och köpa en sådan maskin på grund av 
skådespelaren. I anknytning till tidigare utlåtande frågade respondenten när 
mannen blev kär i honom. Uttalandet hade en tydlig underliggande ironi som 
möjligtvis använts för att undermedvetet kontrollera situationen eller ställa 
sig i försvarsposition till sitt tidigare ställningstagande. Ironin kunde vidare 
utläsas i ett samtal om Vitaepros reklamfilm. När det visade sig att det bara 
var en av respondenterna i gruppen som sett reklamfilmen på tv ställde 
mannen en fråga med sarkastisk ton till den kvinnliga respondenten: 

 

”Vad gör du på dagarna?”.  

Fokusgruppdeltagare 12, medelålder 1, man 

 

 4.4.1 Analys 

I enighet med Halls (1973/2007) teorier om encoding och decoding och att 
människor tolkar budskap på olika sätt kunde vi se en annan utgång av 
respondenternas avkodning. Detta har även uppmärksammats tidigare och 
handlar om att respondenterna för in humoristiska och sarkastiska underlig-
gande värderingar i deras tolkningar och uttalanden. Utifrån föregående 
perspektiv har vi pekat på att det är ett svårt ämne att tala om, något som kan 
jämföras med telefonförsäljare och som möjligtvis kan tyda på respondenter-
nas beteende. Uppfattningen är att mottagaren är negativ till kändisars över-
tygelseförmåga och att människan generellt sett inte vill bli påverkad.  

Att använda värdeord som representerar respondentens åsikter om reklamfil-
merna visar ett kritiskt sätt att avkoda reklamen. Att använda olika sorters 
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ironi har tolkats som att respondenter ofta vill inta försvarsställning och för 
att själva hålla sig utanför reklamens egenskaper. 

Att några av respondenterna i en av ungdomsgrupperna förde kopplingar till 
att vakna upp ”bakfull” en söndag stämmer väl överens med Bourdieus 
(1980/ 1990) teorier om habitus, fält och symboliska kapital. Bilden av 
gruppens dynamik förstärktes då respondenternas sociala och kulturella 
kapital framträdde i linje med deras gemensamma livsstil och intressen. 

Utifrån detta perspektiv relaterades inte något till pensionärernas samtal, 
något som går i linje med att många av pensionärerna agerat enligt Halls 
(1973/2007) dominanta avläsningssätt och behöver därför möjligtvis inte ta 
till ironi för att göra situationen bekväm. En viktig aspekt vi dock tar hänsyn 
till är att vi endast kan göra tolkningar utifrån vårt empiriska material, vilket 
innebär att vi inte med säkerhet kan veta om respondenterna även agerar på 
ett sarkastiskt och ironiskt vis i vardagliga situationer. 
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5 DISKUSSION  

I följande avsnitt påminner vi läsaren om studies syfte och frågeställningar, 
vilka vi därefter diskuterar hur vi besvarat. Vidare följer en diskussion om 
vår kritiska granskning av det egna arbetet.  

 
Vi har i studien haft som ansats, att utifrån ett mottagarperspektiv få mer 
kunskap om hur kommunikation avkodas inom marknadsföringsmetoden 
celebrity endorsement. Genom att integrera klassisk kommunikationsforsk-
ning, har vi utifrån en kvalitativ receptionsanalys, undersökt hur personer 
inom mottagargrupper avkodar olika, för att finna vägar till en ny modell 
inom celebrity endorsement. Frågorna som vi ville ha besvarade var därmed 
hur olika personers mottagarperspektiv, i olika mottagargrupper, framträder 
inom celebrity endorsement, samt hur klassisk kommunikationsforskning kan 
relateras till teorier inom celebrity endorsement. 

Mottagarperspektiven i denna undersökning framträder i själva verket genom 
en mångfald av olika nyanser. Dessa blir dock problematiska att sortera och 
rubricera med dess omfattning. I analysen av vårt empiriska material har vi 
därför koncentrerat oss på de mest framträdande nyanserna, av vilka vi 
presenterat fyra avkodningsperspektiv. Som tidigare nämnt har avkodnings-
perspektiven betydelse för hur mottagare kommer att avkoda ett meddelande, 
men är nödvändigtvis inte ett eget avläsningssätt. Avkodningsperspektiven 
yttrade sig genom att olika teman identifierades i mottagargruppernas avkod-
ningar av reklamfilmerna som vi visade under intervjuerna.  

Utifrån avkodningsperspektiven har vi valt att presentera vårt resultat, i vilka 
vi kunde utläsa skillnader och likheter i respondenternas sätt att avkoda 
intervjumaterialet. Det första avkodningsperspektivet visar hur respondenter-
nas avkodningar påverkas utifrån tidigare erfarenheter. Det andra avkod-
ningsperspektivet behandlar mottagares självkännedom om deras egen 
reklampåverkan, samt skillnader och likheter på mottagarnas syn om andra 
människors sätt att avkoda. I studiens tredje avkodningsperspektiv presente-
ras djupare skillnader i förhållande till tidigare perspektiv, men där respon-
denternas sätt att kunna bekänna sig lurade av reklam står som centralt. Det 
sista avkodningsperspektivet visar hur respondenterna använt sig av ironi och 
förlöjligande i deras avkodningar av intervjumaterialet.  

Inom varje avkodningsperspektiv har vi sett att respondenterna agerat och 
avkodat kommunikationen på olika sätt. Detta för våra frågeställningar 
samman då mottagarperspektiven analyseras utifrån att klassisk kommunikat-
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ionsforskning bidrar till forskningen om celebrity endorsement. I enighet med 
Stuart Halls (1973/2007) teorier om att det finns tre olika avläsningssätt har 
vi i vårt resultat funnit det förhandlande, det dominanta och det opposition-
ella avläsningssättet. Vi har även i vårt resultat kunnat utläsa att Bourdieus 
(1980/ 1990) teorier om habitus, fält och kapital har betydelse för motta-
garens avkodningsprocess, något som styrker både Halls (1973/2007) teorier 
om encoding och decoding men även vår tes om att det inom forskning av 
celebrity endorsement inte går att förutsätta att mottagare avkodar budskap på 
samma sätt.  

Ur ett åldersperspektiv har vi utifrån det empiriska materialet även fått 
bekräftat att mottagarnas skilda sätt att avkoda kommunikation gällde inom 
alla åldersgrupper, vilket speglar att mottagares olika sätt att avkoda inte 
enbart gäller för en viss ålderskategori. Det styrker även Stuart Halls (ibid.) 
teorier om att grunden till mottagares olika sätt att avkoda delvis har att göra 
med mottagarens habitus, fält och kapital, även om ålder är en faktor i sig 
som givetvis kan spela in i avkodningsprocessen. 

Sammanfattningsvis, vad vi genom studiens resultat kommit fram till, är att 
reklamaktiviteter med kändisar avkodas på fler sätt än de som redogörs i 
modellerna inom celebrity endorsement och att klassisk kommunikations-
forskning bör implementeras.  

5.1 Kritisk granskning av det egna arbetet 

Celebrity endorsement berör förmodligen många fler avkodningsperspektiv 
och vi har säkerligen endast berört en liten del av fältet. I enighet med att vi 
genom den teoretiska referensramen och vårt empiriska resultat, kan säga att 
personer inom olika mottagargrupper avkodar olika, förmodar vi även att 
andra avkodningsperspektiv kan finnas i andra mottagargrupper. Med större 
resurser hade vi, genom att intervjua fler typer av mottagargrupper inom flera 
olika fält, fått ett bredare perspektiv med fler och tydligare avkodningsper-
spektiv. Att intervjua fler personer i varje mottagargrupp hade förmodligen 
också bidragit till ett bredare resultat.  

Som tidigare nämnt har vi avgränsat oss i fråga om kön då den centrala 
betydelsen i denna studie varit att fokusgruppmedlemmarna skulle ingå i 
samma fält, därmed blev kön av sekundär betydelse. Vid en föreställning av 
hur studien skulle kunna göras på ett bättre sätt hade grupper om fyra perso-
ner inom samma fält med en jämn könsfördelning varit positivt. Resultatet 
skulle förhoppningsvis även kunna ge oss ett perspektiv om kön. 
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Något som vi dessutom kan kritisera oss själva för, är den obeslutsamhet som 
påverkade oss vid utformningen av vår modell. Till detta inkluderas även 
termen för resultatets olika teman. Till en början benämndes dessa som 
dimensioner, men fick till sist uttryckas vid avkodningsperspektiv. Vid 
slutstadiet av vår uppsatsprocess fann vi dock slutresultatet av våra redige-
ringar både förtydliga och förbättra uppsatsens helhet. 
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6 SLUTSATS 

I följande avsnitt kommer vi att beskriva varför vi landade i vår forsknings-
fråga, vad vi genom uppsatsen bidragit med och ett försök att visualisera 
våra tankar i en sammanfattad modell. Slutligen kommer vi även att föra 
fram ett förslag om vidare forskning inom området.  

 
 
För oss båda började resan vid en idé om att fördjupa sig i marknadskommu-
nikation och varumärken. Men efter att vi fördjupat oss inom public relations 
olika forskningsområden fastnade vi för uppbyggnaden av personliga varu-
märken, vilket sedan mynnade ut i ämnet om kändisar som samarbetar med 
företag och varumärken i reklamsammanhang. Vi ville lära oss mer om 
kändissamarbeten och började granska området, ett område som vi efter en 
längre tids fördjupning såg vissa mönster i. Vi såg att modellerna saknade ett 
bearbetat mottagarperspektiv och att de förutsatt att alla mottagare av reklam 
avkodar lika. Mottagarperspektivet finns i praktiken och företagen vet hur de 
ska göra, men teorin ska även kunna spegla praktiken. Forskningen har inte 
hunnit med det faktum att mottagarna numer är medproducenter och det var 
här vi började brinna för vår forskningsfråga.  

Med tidigare kunskaper om kommunikationsforskare som Hall och Bourdieu, 
var våra förhoppningar att kunna visa en ny modell eller en ny teori där 
klassisk kommunikationsforskning och marknadsföringsmetoden celebrity 
endorsement var förenade. Detta förde oss från ett marknadsperspektiv till ett 
medie- och kommunikationsperspektiv för att vidare, utifrån ett mottagarper-
spektiv, få mer kunskap om hur kommunikation avkodas inom celebrity 
endorsement. Genom att integrera insikter från klassisk kommunikations-
forskning ville vi även, utifrån en kvalitativ receptionsanalys, undersöka hur 
olika mottagargrupper avkodar olika. 

Vad vi har bidragit med utifrån denna uppsats är en vidare förståelse för 
mottagarperspektivets betydelse inom marknadsföringsmetoden celebrity 
endorsement och förhoppningsvis en morot för andra forskare att fördjupa sig 
ytterligare. Vi har granskat området och utifrån vår litteraturöversikt om 
celebrity endorsement, har vi försökt att finna vägar till en ny modell som 
kan ligga i linje med befintliga modeller inom celebrity endorsement. Det går 
dock inte att bevisa något från endast sex fokusgrupper, och vi kan därmed 
konstatera att vidare forskning krävs inom området innan en ny modell kan 
fastställas. Som utgångspunkt till vidare forskning vill vi däremot bidra med 
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ett försök att förmedla våra tankar genom att visualisera dem i en systermo-
dell till befintliga modeller, som istället från ett kändis- och företagsperspek-
tiv ska fokusera särskilt på mottagarperspektivet.  

6.1 Mottagarens perspektiv i marknadsföringsmetoden 

celebrity endorsement 

Utifrån mottagarens perspektiv är vi nu väl bekanta med att mottagare upp-
fattar reklambudskap på olika sätt. Det är med denna kunskap vi går vidare 
och redogör för mottagarens centrala roll i kommunikationsprocessen genom 
en illustration av våra tankar. Vi presenterar därmed modellen Mottagarens 
perspektiv i marknadsföringsmetoden celebrity endorsement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Mottagarens perspektiv i marknadsföringsmetoden celebrity endorse-
ment. 

Modellen beskriver ett synkroniserat händelseförlopp och har därför inte 
utvecklats som en steg-modell. Vi har istället valt att fördela respektive 
komponent för att illustrera vårt tankesätt. Modellen utgår från mottagarens 
position och skildrar hur signaler förs när en mottagare kommer i kontakt 
med ett reklamsamarbete. 

Modellen visar en mottagare (M), en kändis (K) och ett företag (F). Motta-
garen (M) omges av en mörkgrå yta där det råder olika avkodningsperspek-
tiv, även de som vi inte lyckats finna i vårt empiriska material. Som tidigare 
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nämnt, har dessa avkodningsperspektiv betydelse för hur mottagaren kommer 
att avkoda ett budskap. Dessa är delvis präglade av Bourdieus (1980/ 1990) 
teorier, som visar att många olika faktorer spelar in på mottagarens avläs-
ningssätt, såsom habitus, fält, social struktur och livsstil.  

Kändisen har en multisymbolisk sammankoppling av attribut, vilka illustreras 
i små, ljusgråa cirklar runt kändisen (K). Pilen som går mellan kändisen (K) 
och mottagaren (M), är en skildring av de multisymboliska attribut som 
kändisen signalerar till mottagaren. Vilka attribut som mottagaren i själva 
verket avkodar influeras utifrån avkodningsperspektiven, det vill säga bero-
ende på mottagarens habitus, fält, kapital etcetera. Mottagares associationer 
är därmed individuella. Kändisens (K) attribut inkodas och implementeras i 
företaget (F) under reklamsamarbetet, vilket de sju pilarna från kändisens (K) 
attribut till företaget (F) visar. Då kändisen är multisymbolisk, kan attributen 
som överförs vara många fler än vad vi här har illustrerat.  

Företaget (F) skickar, genom reklamsamarbetet, signaler till mottagaren (M) 
som i sin tur avkodar reklamsamarbetet. Det vi bör ha i minnet är att företag 
kan sända olika associationer till mottagaren, beroende på hur mottagaren 
avkodar det. Genom de tre pilarna från företaget (F) till mottagaren (M), 
skildras mottagarens möjliga avläsningssätt av företagets och kändisens 
reklamsamarbete. Här knyter vi an kunskaper om Halls teorier om mottagares 
tre avläsningssätt (Stuart Hall, 1973/ 2007). Den heldragna pilen visar en 
avläsning genom ett dominerande avläsningssätt, där mottagarens avkodning 
är rak och går i linje med hur företaget önskat. De streckade pilarna visar på 
alternativa avläsningar där mottagaren kan ställa sig exempelvis förhandlande 
eller i opposition till reklamsamarbetet.  

Som tidigare nämnt påverkas avläsningssätten av mottagarens avkodnings-
perspektiv, det vill säga habitus, livsstil, erfarenheter etcetera (Bourdieu, 
1980/ 1990). Genom att andra personer har andra förutsättningar, blir motta-
garens attityder individuella, även om samma personer agerar enligt överens-
stämmande avläsningssätt.  

6.2 Slutgiltig forskningsfråga 
Vi har fått goda kunskaper utifrån vår forskning, även om det uppstått ytterli-
gare frågor som intresserar oss vidare. Som vi tidigare nämnt hade vi gärna 
dragit in ett perspektiv om kön, om vi fått göra studien igen. Går det därmed 
att se skillnad i kön? Vi undrar även hur fler avkodningsperspektiv kan 
implementeras, och hur olika avkodningsperspektiv kan fastställas i forsk-
ning inom marknadsföringsmetoden celebrity endorsement. Vad beror 
avkodningsperspektiven på och vilka personer påverkas mest? Därför bör 
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framtida forskning med grund i denna gå vidare med en generell avvägning 
för mottagarens betydelse inom celebrity endorsement. 

6.3 En interaktion mellan mottagare och företag 
Vi har här bidragit med en förståelse om varför ett mottagarperspektiv är 
viktigt att implementera i forskning om celebrity endorsement. Att som 
kommunikatör arbeta med målgrupper och mottagargrupper av reklam, kan i 
vårt mediesamhälle vara utmanande, även om vi ser förmåner med den 
utveckling som fortlöper. En fördel är att vi som kommunikatörer, genom 
sociala medier, kan hitta information om målgruppens åsikter och tvivelak-
tigheter. Det är dessutom en utmaning i den bemärkelsen att alla personer 
avkodar ett budskap på olika sätt och att mängder av information på nätet 
finns tillgängligt att avkoda. Det kan därför vara svårt att fästa en etikett på 
mottagaren. Så hur kniper man åt sin mottagargrupp? Förhoppningsvis kan 
denna uppsats bidra till vidare forskning för att finna förståelser om varför 
personer exempelvis använder ironi vid en avkodning, samt varför de backar 
undan från andra.  

Vi anser dessa observationer inte endast vara intressanta i förhållande till 
celebrity endorsement, vi förmodar även att det speglar vårt samhälle över 
lag. Förmodligen är vårt agerande liknande i andra sammanhang där kändisar 
inte är inkluderade. Den här uppsatsen har markerat aspekter för påverkan, 
något som är intressant att vidare dra in i andra sammanhang där psykologi, 
inverkan och påverkan har stor betydelse.   

Något som vi lagt märke till är att företag alltmer interagerar med sina 
konsumenter på sociala medier, något som även gäller kändisar. Klyftan 
mellan privatpersoner, företag och kändisar börjar luckras upp. Genom att vi, 
som kommunikatörer, är väl medvetna om olika avkodningsperspektiv som 
kunder och mottagare påverkas av, kan en ny trend möjligtvis skapas. Det 
kommer kanske inte längre anses vara lika skamligt att ”gå på” reklam och 
annonsering i framtiden?   
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BILAGA 1 

Schema över kodning av respondenter. 
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Fokusgruppsdeltagare 9 
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BILAGA 2 

Intervjuguide - fokusgrupper 
Strukturerad intervjuform med öppna svar 

Öppningsfrågor 

Vill ni berätta om era förnamn, ålder och hemort? 

Introduktionsfråga 

Vad har ni att säga om varumärken som samarbetar med kändisar i reklam? 

 

Filmer 
Vi berättar att vi ska visa några reklamklipp för respondenterna.  

Övergångsfråga 

Vad har ni att säga om det här klippet? 

Indirekta frågor 

Hur tror ni andra ser på den här reklamen?  

Beroende på vilken åldersgrupp vi intervjuar, frågar vi vad de tror att äldre 

och yngre skulle säga om reklamen. 

 

Bilder 
Introduktionsfråga 

Vet ni vem/ vilka det här är? 

Övergångsfråga 

Vad har ni att säga om dom/ honom/ henne/ bilden?  

Visar bild på kändisen/ kändisarna. 

Vad har ni att säga om det här samarbetet?  

Lägger fram företaget som kändisen fiktivt gör ett samarbete med. 

 

Avslut 
Om de inte har något mer att tillägga så avslutar vi intervjun. 
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BILAGA 3 

Länkar till reklamklipp vi använt som material i fokusgrupperna. 

 

Samarbetet George Clooney och Nespresso 
https://www.youtube.com/watch?v=RoZgGXd1-Z8 

 

Samarbetet Niclas Wahlgren och Vitaepro 
https://www.youtube.com/watch?v=MNZrBYsDAXM 

 

Samarbetet Zlatan Ibrahimovic och Volvo 
https://www.youtube.com/watch?v=cbvdzQ7uVPc&spfreload=10 
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BILAGA 4 

Bilder på kändisar för fiktivt samarbete med företag 

Mikael Persbrandt och Gillette  
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Filip & Fredrik och Barncancerfonden 
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