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Research  

questions: In what way does the use of movie references in commercials create 
attention with consumers? 

How does the use of movie references in commercials affect 
consumer’s perception of a brand?  

How does commercials stimulate consumer’s senses?  

 

Purpose:  The purpose of this thesis is to investigate consumers’ perception of 
the use of movie references in commercials as a way for companies 
to distinguish themselves. It is also of interest to investigate if 
movie references affect how consumers perceive the commercial, 
depending on what is heard and what is seen.  

Method: The thesis was of qualitative character and was based on collected 
primary data from interviews with two focus groups, with seven 
respondents in each. The result was analyzed with the chosen 
theories as a foundation, which was adapted to the subject of the 
thesis.  

Conclusion:   The thesis showed that the use of movie references in commercials 
contributed with feelings of recognition and joy, simultaneously as 
those commercials were often perceived as less serious and less 
distinct. Differentiation helped the brand to stand out with 
something unique, which could contribute to the brands image.  
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Titel: Sälj det med film - en kvalitativ studie om konsumenters 
uppfattning av filmreferenser i reklamfilm 

Handledare: Maria Dahlin Sjöstrand  

Nyckelord:  Filmreferens, reklamfilm, differentiering, sinnesmarknadsföring, 
varumärkesimage 

Frågeställning: På vilket sätt skapar användandet av filmreferenser i reklamfilmer 
uppmärksamhet hos konsumenter?   

Hur påverkar användandet av filmreferenser i reklamfilmer 
konsumenters uppfattning av ett varumärke? 

Hur stimuleras konsumenternas sinnen av reklamfilmer? 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenternas 
uppfattningar av användandet av filmreferenser i reklamfilmer som 
ett sätt för företag att särskilja sig. Det är även av intresse att 
undersöka om filmreferenser påverkar hur konsumenterna uppfattar 
reklamfilmen, beroende på det som hörs och ses.  

Metod: Studien var av kvalitativ karaktär och baserades på insamlad 
primärdata från intervjutillfällen med två fokusgrupper, med sju 
respondenter vardera. Resultatet analyserades med grund i valda 
teorier som var anpassade till studiens ämne.  

Slutsats:   Studien visade att användandet av filmreferenser i reklamfilmer 
bidrog till känslor av igenkännande och glädje, samtidigt som de 
reklamfilmerna ofta uppfattades som oseriösa och otydliga. 
Differentieringen hjälpte varumärket att utmärka sig med någonting 
unikt och kunde därmed bidra till varumärkets image.  

 

 



	

Förord 
Undersökningsområdet till denna studie inspirerades utifrån vad en TV-reklam verkligen 
tillför. I ett första led ville vi se om det är varumärket eller reklamfilmen som utmärker sig 
och blir ihågkomna av konsumenterna. Efter att ha funnit ett mönster att ett flertal 
reklamfilmer använt sig av filmreferenser inspirerades vi till att undersöka hur detta moment 
uppfattas från en konsuments perspektiv. Denna studie har varit en givande och lärorik resa 
som bidragit till ett intressant resultat till forskning inom marknadsföring. Under denna tid har 
vi lärt oss mer om konsumenters tankegångar, uppfattningar och sett hur våra sinnen påverkas 
av det vi upplever. 

Vi skulle vilja ge ett stort tack till de respondenter som tog sig tid att medverka under 
intervjutillfällena och var en avgörande del för undersökningens framfart.  

Vi vill även ge ett stort tack till den konstruktiva feedback och inspiration vi fått under 
arbetsprocessen. Framför allt tack till Maria Dahlin Sjöstrand för handledning under arbetets 
gång.  

 

Caroline, Denice och Frida 

22 maj 2017 
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1. Inledning 
Marknadsföring i den form konsumenter ser det som idag uppstod i början på 1900-talet som 
ett gensvar på den ökade tillgången av produkter och därmed potentiella konsumenter (Jones 
& Shaw 2002, s. 44). Då efterfrågan av produkter fortfarande var större än tillgången, 
resulterade det i att marknadsföringens primära uppgift var att informera konsumenter om 
produkter, snarare än att vara säljande. I takt med att utbudet av såväl produkter som aktörer 
ökat, har företags marknadsföringsstrategier förändrats. (White 2010). Den 
informationsinriktade marknadsföringen ersattes i början av 1940-talet av mer säljinriktad 
reklam, eftersom pris blev den huvudsakliga differentieringsvariabeln. Idag har återigen 
inriktningen på marknadsföring reformerats, konkurrensen om konsumenterna är högre än 
någonsin, samtidigt som konsumenter ställer högre krav på företagen. (Moré 2012). Med 
tanke på denna utveckling har det blivit alltmer viktigt för företag att finna nya fantasirika och 
innovativa sätt att beröra sina konsumenter på. Detta kan åstadkommas genom att försöka 
beröra och aktivera konsumenters sinnen, då det är genom sinnena som produkter uppfattas. 
(Hultén, Broweus & Van Dijk 2011, s. 15–16). Varumärkets värderingar och image spelar 
också allt större roll i konsumenters val, vilket resulterat i en ökad användning av 
varumärkesbyggande marknadsföring. (Moré 2012). Genom att använda 
varumärkesbyggande marknadsföring, strävar företag efter att skapa en tydlig och stark image 
av sitt varumärke. Ett starkt varumärke kan vidare bidra till att konsumenterna ser företaget 
som unikt och därmed väljer dem framför konkurrerande företag. (Pelham 1997, s. 295) 

Den ökade konkurrensen har tvingat marknadsförare att bli allt mer innovativa i sitt skapande 
av reklam (Macdonald 2015, s. 139). Dahlén och Lange (2009, s. 304) menar att det inte 
handlar längre om att bara existera, utan om att stå ut från sina konkurrenter. Vidare nämner 
de att det finns två huvudsakliga sätt för företag att skilja sig från sina konkurrenter i ögonen 
på konsumenterna. Företag kan antingen använda sig av produktdifferentiering eller särskilja 
sig genom att skapa emotionellt värde kring varumärket. (ibid). För att skapa ett högre värde 
för varumärket, bör företag sträva efter att använda sig av marknadsföring som engagerar 
konsumenterna till den grad att reklamen ses som underhållande och något som gärna ses 
upprepade gånger (Macdonald 2015, s. 151). Detta görs tydligast genom att engagera 
konsumenternas sinnen med hjälp av ljud, rörliga bilder, humor och emotionella associationer 
(Meenaghan 1995, s. 23). Genom att använda reklam för att underhålla konsumenterna, 
upprättar de förhoppningsvis associationer till varumärket som bidrar till att skapa 
en varumärkesimage. Det är vidare inte enbart konsumenternas associationer som enskilt 
skapar ett starkt varumärke. Konsumenternas associationer måste vara överensstämmande 
med företagets egna visioner för att varumärkes ska anses som starkt. (Ghodeswar 2008, s. 6; 
Hultén et.al. 2011, s. 58)  

Ytterligare en betydande aspekt i ett företags marknadsföring är kanalval (Randle 2001). Idag 
har företag ett flertal olika mediekanaler att välja mellan för att sprida sin marknadsföring. 
(Nordicom 2016, s. 15). Enligt Macdonald (2015, s. 139) är TV-reklam fortfarande ett 
användbart kanalval för företag, då 81 procent av Sveriges befolkning dagligen tittar på TV 
(Nordicom 2016, s. 1). Den digitala utvecklingen har även bidragit till att reklamfilmer inte 
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bara kan visas på TV, utan även kan ses i samband med program på Webb-TV, en kanal som 
ökat i popularitet de senaste åren (Konsumentverket 2015).  

Denna uppsats ämnar undersöka hur konsumenter uppfattar olika företags reklamfilmer som 
använder sig av ett specifikt marknadsföringsverktyg, filmreferenser, för att särskilja sig 
bland konkurrenterna. Genom att genomföra intervjuer med fokusgrupper vill författarna 
undersöka vilka för- och nackdelar detta kan bidrar med. Undersökningen utgår från 
differentiering och sinnesmarknadsföring för att utvärdera hur det skapar 
konsumentassociationer och därmed en varumärkesimage.  

1.1 Bakgrund 
TV-reklam introducerades för första gången 1941 i USA och de första finansierade 
provsändningarna i Sverige lanserades 1954 för att snabbt bli förbjudna. Trots att TV-reklam 
blev populärt och ansågs vara ett effektivt marknadsföringsverktyg, dröjde det till 1992, då 
den reklamfinansierade TV-kanalen TV4 lanserades, som TV-reklam verkligen infördes på 
den svenska marknaden. (Gustafsson 2017). Anledningen till varför TV-reklam blev ett 
populärt marknadsföringsverktyg för företag var för att konsumenter uppmärksammade 
reklamen i högre grad. Detta eftersom den berörde deras sinnen och på så sätt bidrog till att de 
kom ihåg varumärket. (Macdonald 2015, s. 150). Vid introduktionen av TV-reklam, var 
konsumenter positiva till inslagen och såg det som en del av underhållningen, medan 
konsumenter idag ofta har en negativ inställning till TV-reklam (Börjesson & Edström 2014, 
s. 343). En anledning till varför allt fler konsumenter är negativa till reklam har att göra med 
det överflöd som finns idag (Macdonald 2015, s. 139). Konsumenter är ständigt omringade av 
någon form av reklam, vilket bidragit till att de lärt sig att ignorera det som visas på till 
exempel TV. För att fortsätta fånga konsumenternas uppmärksamhet har företag tvingats bli 
mer innovativa och skapa reklamfilmer som konsumenterna lättare kommer ihåg. (Pieters, 
Warlop & Wedel 2002, s. 765). Några verktyg som företag tidigare använt sig av för att dels 
fånga konsumenternas uppmärksamhet, men även för att differentiera sig från sina 
konkurrenter är att använda humor, erotik eller kända personer. (ibid, s. 766). Ett annat 
verktyg som används flitigt i reklamfilmer idag för att fånga konsumenternas uppmärksamhet 
är musik och främst populärmusik (Alpert, Alpert & Maltz 2003, s. 369).  

Användningen av populärmusik i reklamfilmer introducerades på 1980- och 1990-talet, då 
bland annat Microsoft och Pepsi använde låtar från Rolling Stones och Michael Jackson i sina 
reklamfilmer (Chou & Lien 2010, s. 315–316). Nyttjandet av populärmusik i reklamfilmer har 
sedan sin introduktion blivit ett välanvänt verktyg (ibid, s. 314). Enligt Hultén et.al. (2011, s. 
22) kan en av anledningarna till varför företag väljer att använda sig av musik i sina reklamer, 
vara att skapa olika emotionella sinnesintryck som förstärker konsumentens uppmärksamhet 
av produkten eller varumärket. Även Apaolaza-Ibáñez, Zander och Hartmann (2010, s. 3805) 
hävdar att den emotionella aspekten som musik bidrar med i en reklamfilm gör att reklamen 
fastnar i konsumenternas minnen. Vidare menar Chou och Lien (2010, s. 314) att det är främst 
populärmusik som skapar högre uppmärksamhet bland konsumenterna och särskiljer 
varumärket från sina konkurrenter. Detta eftersom just populärmusik även visat sig framkalla 
nostalgiska känslor hos konsumenter (ibid, s. 323). 
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Vidare så innehåller 86 procent av alla reklamfilmer som visas på den amerikanska 
marknaden idag någon form av musik (Chou & Lien 2010, s. 314). Trots fördelar som ökad 
uppmärksamhet, ökad särskiljning från konkurrenter och ökad försäljning (ibid, s. 316) så kan 
effekterna av musik antas inte vara lika originella och därmed inte ha samma 
genomslagskraft. Det kräver återigen att marknadsförare hittar nya sätt att skapa reklam med 
originalitet, reklam som konkurrenterna inte redan gjort (Pieters et.al. 2002, s. 765). Ett sätt 
för företag att särskilja sig från sina konkurrenter är att i reklamfilmerna återskapa miljöer 
som är igenkännande hos konsumenterna (Macdonald 2015, s. 139). Igenkännandet av scener 
och miljöer har en liknande effekt som musik, då den bidrar till att konsumenter lättare 
uppmärksammar reklamen och upplever företaget som annorlunda (Pieters et.al. 2002, s. 
768). Sådana igenkännande miljöer kan tillexempel vara scener eller miljöer från välkända 
filmer. Australiensiska öltillverkaren Carlton Draught är ett exempel på ett företag som i sin 
reklamfilm har använt sig av återskapandet av en igenkännande filmscen. Under 2006 
lanserade de reklamfilmen “Flashbeer”, där en scen från filmen Flashdance används. 
(Macleod 2006). Carlton Draught är inte ensamma om att använda filmscener för att öka 
konsumenternas uppmärksamhet av företaget. Det svenska företaget ComHem är ett annat 
exempel som använder detta marknadsföringsverktyg. I sina reklamfilmer har de återskapat 
flera igenkännande miljöer från filmer som bland annat Star Wars, Indiana Jones och 
Utvandrarna. (Larsson 2016)  

1.2 Problemformulering 
Ämnet som denna uppsats ämnar undersöka, användandet av filmreferenser i reklamfilmer, 
har efter stora eftersökningar visat sig vara nästintill outforskat. Det har inte hittats några 
studier skriva om ämnet, varken ur ett företags- eller konsumentperspektiv.  

En stor utmaning för företag idag är att skapa unika reklamfilmer som fångar konsumenternas 
uppmärksamhet (Pelham 1997, s. 295) och på så sätt bryter sig igenom det kluster av reklam 
som omger konsumenterna (Scott 1994, s. 469). Under en längre tid har företag använt musik 
för att öka uppmärksamheten kring varumärket, då musik har en förmåga att väcka både 
känslor och minnen hos konsumenter (Apaolaza-Ibáñez et.al. 2010, s. 380). Musik har varit 
ett användbart marknadsföringsverktyg då det även visat sig påverkat konsumenternas attityd 
av varumärket (Alpert et.al. 2005, s. 369). Vidare så använder majoriteten av alla 
reklamfilmer idag någon typ av musik vilket kan bidra till att dess effekt inte är lika hög som 
den tidigare varit och att nya verktyg för särskiljning behövs.  

Det finns idag exempel på nyare verktyg för att öka uppmärksamheten av reklamen, där 
filmreferenser kan ses som ett av dessa (Lee 2006). Trots att flera företag använder sig av 
detta så är forskningen kring dess effekter, för- eller nackdelar limiterad. Det är några av de 
informationsgap som författarna hoppas kunna bidra med att fylla genom denna studie där det 
kommer undersökas hur filmreferenser påverkar ett varumärkes image och hur de hjälper dem 
att differentiera sig. 

1.3 Syfte   
Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenternas uppfattningar av användandet av 
filmreferenser i reklamfilmer som ett sätt för företag att särskilja sig. Det är även av intresse 
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att undersöka om filmreferenser påverkar hur konsumenterna uppfattar reklamfilmen, 
beroende på det som hörs och ses.  

1.4 Frågeställningar 
• På vilket sätt skapar användandet av filmreferenser i reklamfilmer uppmärksamhet hos 

konsumenter?   
• Hur påverkar användandet av filmreferenser i reklamfilmer konsumenters uppfattning 

av ett varumärke? 
• Hur stimuleras konsumenternas sinnen av reklamfilmer? 

1.5 Sökord 
Movie scenes in commercials, differentiering i marknadsföring, sinnesmarknadsföring, 
varumärkesimage, filmreferens, reklamfilm, musik i reklam, music in advertising, marketing  
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2. Teoretisk Referensram 
I detta kapitel presenteras de valda teorierna för undersökningen. Författarna har valt att 
använda sig av varumärkesimage, differentiering och sinnesmarknadsföring. Nedan beskrivs 
och förklaras varje teori utifrån olika forskares perspektiv. Kapitlet omfattar även en 
förklaring varför dessa teorier är relevanta för just denna undersökning. I slutet av 
teorikapitlet presenteras Figur 1 som är arbetets analysmodell. 

  

2.1 Varumärkesimage 
Ett varumärke består av flera olika beståndsdelar, varav varumärkesidentitet och 
varumärkesimage är två. Enligt Aaker (1996, s. 68) är varumärkesidentitet den bild företag 
vill att konsumenter ska ha av dem. Det är genom identiteten som företaget berättar vad de 
står för och vad deras syfte är (Aaker & Joachimsthaler 2000a, s. 40). Denna byggs upp med 
hjälp av en rad väl utvalda associationer som används effektivt och konsistent i företagets 
kommunikation (Aaker & Joachimsthaler 2000b, s. 32). Medan varumärkesidentitet är ur 
företagets perspektiv, bilder och associationer som företaget väljer, är varumärkesimage ur 
konsumenternas perspektiv. Aaker (1996, s. 71) menar att image istället handlar om hur 
konsumenter uppfattar företaget och dess varumärke genom associationer.  

Dagens företagsklimat är betydligt mer konkurrenskraftigt än vad det tidigare har varit. På 
grund av den ökade konkurrensen har därför många företag tvingats att ändra sin 
kommunikationsstrategi. (Ghodeswar 2008, s. 9). Det är inte längre det effektivaste 
alternativet att kommunicera en specifik produkts funktionella fördelar, utan företag bör 
istället fokusera på emotionella associationer (Meenaghan 1995, s. 23). Anledningen till 
varför det är viktigt att lämna den produktinriktade marknadsföringen är att det idag inte är 
produkterna som är företagets största styrka, utan snarare varumärket. Har företaget ett starkt 
varumärke kan det hjälpa en produkt att bli uppmärksammad, medan ett svagt varumärke 
snarare kan stjälpa produkten. (Srivastava 2011, s. 340) 

Begreppet varumärkesimage introducerades inom marknadskommunikation under 1950-talet, 
men har under åren innehaft ett flertal olika definitioner (Dobni & Zinkhan 1990, s. 110). 
Dobni & Zinkhan (1990, s. 112–114) presenterar tre definitioner för varumärkesimage: 
betoning på meddelande och mening, betoning på personifikation samt betoning på kognitiva 
och psykologiska element. Betoning på meddelande och mening lägger tyngd på 
konsumenternas tidigare erfarenheter av både varumärket och andra situationer, som används 
i företagets kommunikation och tillsammans skapar en varumärkesimage (ibid, s. 112), vilket 
är den definitionen denna uppsats valt att utgå ifrån. Denna definition kan även ses stämma 
överens med Aakers (1996, s. 70) syn då även han säger att varumärkesimage ofta ser till det 
förflutna. Aaker & Joachimsthaler (2000b, s. 32) hävdar vidare att varumärkesimage kan 
driva kortvariga resultat för företag och kan därför “[…]be comfortably left to advertising and 
promotion specialists”. Att det är reklamens uppgift att driva och utveckla varumärkesimagen 
håller både Meenaghan (1995, s. 25) och Graeff (1996, s. 4) med om. Meenaghan (1995, s. 
25) hävdar vidare att det är genom marknadsföring som ett företag skapar känslor. Det är 
sedan med hjälp av dessa som grunder för både varumärkesimage och senare förhoppningsvis 
kundrelationer uppstår (Ghodeswar 2008, s. 10).   
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I modellen av varumärkesidentitet som Aaker (1996, s. 84) presenterar finns det tolv 
dimensioner som är fördelade över fyra sektioner. Den fjärde sektionen som är döpt till 
varumärket som symbol betyder att företaget bland annat bör använda sig av olika symboler 
som konsumenter lätt känner igen och kommer ihåg (ibid). Emotionella symboler kan vara 
karaktärer som är starkt kopplade till ett varumärke som till exempel ICA-Stig eller Boxer-
Robert. Två symboler som anses vara extra värdefulla i skapandet av tydliga emotionella 
associationer är metaforer och visuella bildspråk (ibid). Visuella bildspråk bidrar till att 
varumärket har högre potential att bli ihågkommet medan metaforer understödjer att 
varumärket upplevs som mer meningsfullt (ibid, s. 85). Betydelsen av emotionella symboler 
och associationer är något som även kan hjälpa varumärket att ytterligare differentiera sig 
bland sina konkurrenter och bör därför vara mer attraktivt för företag (Ghodeswar 2008, s. 
6).   

I mätandet av varumärkesimage uppger Dobni och Zinkhan (1990, s. 114–115) att det finns 
flera olika metoder för hur och vad det är som bör mätas. Två infallsvinklar som nämns för att 
mäta varumärkesimage är att antingen ställa ett företag i jämförelse med konkurrenter eller 
granska den image som syns i företagets reklam (Boivin 1986, s. 13). Dessa infallsvinklar är 
relevanta för denna uppsats då den ämnar undersöka vilka fördelar eller nackdelar 
filmreferenser ger ett företag.  

2.2 Differentiering 
Marknadsföring är inte längre som den tidigare varit. Med tanke på den framfart som den 
tekniska utvecklingen har tagit, krävs det att ett varumärkes marknadsföring bidrar med något 
nytt. (Lindstrom 2005, s. 84). Det blir nämligen allt svårare för reklam att bryta sig igenom 
allt reklambrus av konkurrerande annonser för att kunna bli uppmärksammade och 
ihågkomna av konsumenterna (Pieters et.al. 2002, s. 765; Scott 1994, s. 469). McKechnie, 
Grant och Katsiolodues (2008, s. 226) nämner att det är en sak att veta om sina konkurrenter 
men att det är lika viktigt att lära känna sina konsumenter. På en större konkurrerande 
marknad finns risken att flera varumärken tävlar om samma konsumenter, därför är det viktigt 
för varumärken att differentiera sig och på så sätt påverka konsumenternas vanor (ibid). 
Differentiering handlar om att stå ut i mängden, det vill säga vilka produktfördelar ett 
varumärke använder sig av för att särskilja sig från andra. Däremot är differentiering en mer 
objektiv bedömning medan särskiljning är mer baserat på attityder och känslor vilket gör att 
den blir mer subjektiv. (Dahlén & Lange 2009, s. 304). Ett företag kan differentiera sig 
genom sina produkter, tjänster, personal eller image genom att exempelvis erbjuda kunderna 
bättre kvalité eller service än vad konkurrenterna gör (Kotler, Armstrong & Parment 2013, s. 
218). Det är nämligen genom differentiering som ett varumärkes framgång avgörs. För att 
klara konkurrensen måste varumärket vara tydligt och unikt (Mårtensson 2009, s. 71). Därför 
är det viktigt att företag investerar i att skapa en relation med konsumenterna och förstå deras 
motivation och intresse. (Pelham 1997, s. 295). 

Med ett utgångsläge där flera liknande varumärken konkurrerar på en mogen marknad kan det 
vara svårt att se några meningsfulla skillnader mellan dem. Vid ett sådant konkurrenskraftigt 
utgångsläge kan ett varumärkes marknadsföring satsa på att kommunicera enkla 
produktattribut. De är egentligen betydelselösa för själva funktionen av varumärket, men 
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hjälper företaget att särskilja sig från konkurrenterna, en så kallad meningslös differentiering. 
I tidigare forskningar kring differentiering har det framkommit att meningslös differentiering 
har en koppling till prissättning där konsumenter föredrar varumärken med meningslösa 
attribut vid högre pris. (Dahlén & Lange 2009, s. 341). Anledningen till att attribut värderas 
högre vid ett högt pris har att göra med trovärdigheten för attributet. Om en hudkräm till 
exempel innehåller ett exklusivt attribut, såsom aromer, har konsumenten lättare att acceptera 
ett högre pris. (ibid, s. 343). Det har också framkommit i tidigare studier att meningslösa 
attribut har fungerat i situationer med lågt engagemang, då konsumenter letar efter attribut 
som särskiljer varumärkena vilket kan förenkla valsituationen (ibid, s. 342). 

Utifrån konsumenters perspektiv kan produkter likna varandra. Därför är det inte bara de stora 
och uppenbara skillnaderna mellan produkterna som är meningsfulla, utan även de små 
skillnaderna är av stor betydelse. (Kotler et.al. 2013, s. 58).  När varumärken liknar varandra 
kan en differentiering påverka ett varumärkes identitet. Det kan nämligen vara avgörande för 
vilken produktklass på marknaden som varumärket tillhör. (Aaker 1996, s. 151). 
Produktdifferentiering behandlar varumärken som ingår i samma produktklass (Caves & 
Williamson 1985, s. 113). Men för att differentiera sig från konkurrenterna och skapa ett 
kundvärde kan exempelvis egenskaper, prestanda och design tillämpas för att differentiera 
produkten (Kotler et.al. 2013, s. 218). Varumärken har bland annat även använt sig av humor, 
erotik och kända personer i reklam för att differentiera sitt sätt att kommunicera sitt budskap i 
olika reklamer (Pieters et.al. 2002, s. 766). Detta för att stimulera publikens tankesätt genom 
att omvandla ett vanligt förekommande problem till ett oväntat perspektiv (ibid, s. 767). En 
produkt anses vara differentierad när konsumenter uppfattar att produkten har betydande 
skillnader i dess funktioner och kan därmed bidra till fördelar gentemot konkurrenskraftiga 
produkter (Pelham 1997, s. 278). Produkterna behöver inte alltid vara av den dyrare 
kategorin, det viktigaste är att det är en tydlig differentiering (Kotler et.al. 2013, s. 394). 

2.3 Sinnesmarknadsföring 
Under en tid har marknadsföring legat i en ständig utveckling och under de senaste åren har 
de mänskliga sinnena stått i centrum. På grund av utvecklingen har det blivit alltmer viktigt 
för företag att finna nya fantasirika och innovativa sätt att beröra sina kunder på. Det är även 
viktigt att fånga upp kundernas sinnen, då det är genom sinnena som en individ uppfattar och 
blir medveten om olika produkter. (Hultén et.al. 2011, s. 15–16). Sinnena kan också länka till 
en individs minne som därefter kan ta fram dess känslor (Lindstrom 2015, s. 85). Vad 
konsumenter har för känslor för en viss produkt och vad en konsument får för intryck och 
perception utifrån ett varumärke är aspekter som utgör en produkts position (Kotler et.al. 
2013, s. 217; Fuchs & Diamantopoulos 2010, s. 1765). Därför är sinnesmarknadsföring ett 
marknadsföringsverktyg som får företag att bemöta dess kunder på ett mer personligt och 
intimt sätt. Genom olika sinnesstrategier kan ett företag bygga upp en varumärkesidentitet 
som knyter an till en konsuments identitet, personlighet och livsstil. (Hultén et.al. 2011, s. 
20). Krishna (2011, s. 334) beskriver sinnesmarknadsföring som ett sätt att förstå hur 
sensationer och perception kan tillämpas inom marknadsföring. Därmed berör 
sinnesmarknadsföring de fem mänskliga sinnena; syn, ljud, lukt, känsel och smak. Det 
handlar om att ett företag bemöter dess kunder genom sinnesstrategier för att skapa en 
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multisensorisk varumärkesupplevelse. (Hultén et.al. 2011, s. 26). Hultén (2014, s. 139) 
beskriver den multisensoriska varumärkesupplevelsen som ett begrepp: 

 

[…] som bidrar till ett individuellt värdeskapande och är relaterat till hur 
individer reagerar när ett företag stödjer dess varumärkesidentitet genom att 
engagera de fem sinnena för att generera konsumentupplevelser, 
konsumentvärde och varumärkesimage. 

 

Då detta arbete ämnar undersöka marknadsföring med användning av filmreferenser i TV-
reklam, anser författarna att det just är synsinnet och ljudsinnet som ligger i fokus och 
kommer därav beskriva dessa sinnen mer fördjupande.  

2.3.1 Synsinnet 
Att använda sig av synsinnet i sinnesmarknadsföring handlar om att synliggöra ett företags 
varumärkesidentitet, känslor och värderingar. Detta sinne är nämligen ett av de mest 
dominerande sinnena för att kunna skapa varumärkesimage, då det är synupplevelsen som är 
det första som bidrar till en kunds attraktion. (Hultén et.al. 2011, s. 58). Synsinnet är det mest 
kraftfulla och förföriska sinnet en människa har (Hultén 2014, s. 201). Mer än två tredjedelar 
av kroppens sinnesceller är nämligen placerade i ögonen och av den sensoriska informationen 
som hjärnan behöver står ögat för ungefär 70 procent (Hultén et.al. 2011, s. 60).  

Den dagliga informationen en människa tar till sig kommer främst från det visuella sinnet. Att 
tolka ett yttre stimuli med hjälp av intryck från synen kallas för visuell perception. (Hultén 
2014, s. 201). För en individ handlar visuell perception om att se och förstå det som tidigare 
setts. Det handlar om att uppfatta och tolka synintryck och sammanställa dessa så att det blir 
en meningsfull enhet. Den visuella perceptionen kan delas upp i två olika komponenter, den 
mottagande och den kognitiva, där den mottagande innebär att ögat tar emot syninformation 
och där den kognitiva tolkar och förstår synintrycken. Därav är den visuella perceptionen en 
viktig del i den kognitiva processen av hjärnan då den ligger till grund för beslut och 
handling. (ibid, s. 202). Synintryck ligger till grund för ungefär fyra av fem beslutsfattanden 
en individ gör (Hultén et.al. 2011, s. 60). Med detta i åtanke är det därför ytterst viktigt att 
visualisera olika sinnesuttryck när det kommer till marknadsföring, för att kunna synliggöra 
ett varumärkes identitet (ibid, s. 61). Olika sinnesuttryck för synsinnet kan exempelvis vara 
färg och ljus. Färg är ett uttryck som spelar en avgörande roll för synupplevelsen och kan 
frambringa känslor och tankar. (ibid, s. 66). Ljus däremot används för att skapa attraktion och 
uppmärksamhet för att kunna kommunicera ett varumärke till konsumenterna. Det kan 
nämligen skapa en atmosfär och stämning för ett varumärke. (ibid, s. 68)  

2.3.2 Ljudsinnet 
Ljud är något som har använts i marknadsföringssyfte sedan tidigt 1900-tal och har en stor 
betydelse för att förstå argument, åsikter och känslor. En individ möts dagligen av diverse ljud 
runt om i samhället, samtidigt som ljud varnar för faror skapar det också ett lugn och bidrar 
till en individs sinnesstämning och psykologiska tillstånd. Ljud från tidigare händelser i livet 
har en förmåga att bevaras i en människas minne och kan väcka känslor när ljudet vid ett 
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senare tillfälle återkommer. (Hultén et.al. 2011, s. 84). Det betyder att en låt som hördes under 
barndomen vid vuxen ålder fortfarande kan bli ihågkommen och väcka känslor som är 
förknippade med minnet. Ljudsinnet är nämligen i ständig aktivitet och ger en individ en 
förmåga att tolka, meddela och uttrycka ljuden på ett personligt sätt (ibid, s. 85). 
Marknadsförare har inte förbisett ljudets betydelse för sinnesupplevelsen när det gäller att 
uttrycka ett varumärkes personlighet (Hultén 2014, s. 251). På grund av mängden 
varumärkesbrus blir det allt svårare för varumärken att differentiera sig. Att använda sig av 
ljud i ett varumärkes marknadsföring kan därför ge ett varumärke möjligheten att uttrycka sin 
identitet eller använda ljud som associerar till varumärket och därmed synliggöra sig från 
konkurrenterna. Sinnesuttryck som exempelvis jinglar, musik och röster kan vid 
marknadsföring utmärka ett varumärke och skapa en ljudupplevelse som är minnesvärd och 
flexibel. (Hultén et.al. 2011, s. 87). Ljudsinnet skiljer sig från andra sinnen då det kan 
upplevas som mer intimt och kan påverka människors emotionella tillstånd (Hultén 2014, s. 
255). Därför är det inte konstigt att musik redan på 1980-talet började användas som ett 
marknadsföringsverktyg i TV-reklam (Chou & Lien 2010, s. 314). Filmmusik har ett sätt att 
skapa en universell tolkning och uppfattning av musikens språk då filmsekvensen kombineras 
samman med musik eller ljud som påverkar upplevelsen (Hultén 2014, s. 258). Peter Ducker 
uttryckte att “Musik påverkar nervsystemet som en nyckel i ett lås genom att aktivera 
hjärnprocesser med motsvarande känslomässiga reaktioner” (1994, s. 10, refererad i Hultén 
2014, s. 257).  

2.4 Egenutformad analysmodell 
För att läsare lättare ska förstå arbetets teorier och hur de kommer att användas i analysen, har 
författarna arbetat fram en egenutformad analysmodell. Modellen visar de tre huvudteorierna; 
varumärkesimage, differentiering och sinnesmarknadsföring, följt av de två sinnena; ljud och 
syn, som ansågs vara mest intressanta för undersökningen.   

Som modellen nedan visar så är varumärkesimage centralt placerad. Det beror på att 
varumärkesimage är en produkt av konsumentens uppfattning av varumärket, baserat på 
bilder och erfarenheter av varumärket (Aaker 1996, s. 71; Dobni & Zinkhan 1990, s. 112). 
Varumärkesimage är med andra ord något som uppstår som en effekt av ett företags 
marknadsföring, där de lyckats differentiera sig från sina konkurrenter. Detta kan göras 
genom användandet av olika marknadsföringsverktyg i de reklamer som konsumenter tar del 
av. Vidare så har modellen en tvåvägs-pil mellan sinnesmarknadsföring och differentiering. 
Detta då dels teorierna bedöms vara likvärdigt viktiga i skapandet av varumärkesimage samt 
då teorierna påverkar varandra i sitt användande. Genom användandet av 
marknadsföringstekniker som attraherar och stimulerar konsumenternas sinnen, kan ett 
företag tydligare differentiera sig bland sina konkurrenter. 
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Figur 1: Egen utformad analysmodell 
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3. Metod  
I metodkapitlet beskrivs tillvägagångssättet för uppsatsens arbetsprocess. Kapitlet innefattar 
motivering av valet för en kvalitativ metod och användandet av fokusgrupper. Det ger tillika 
en beskrivning över tillvägagångssättet för urvalet av respondenter samt en beskrivning av de 
valda reklamfilmerna och motivering till dess urval. Slutligen presenteras en beskrivning av 
genomförandet av fokusgrupperna samt uppsatsens tillförlighet. Den teoretiska grund och 
ytterligare källor som använts i arbetet är hämtade från databaserna: Google Scholar, 
ABI/Inform Global, Emerald Insight och Elsevier.  

 

3.1 Vetenskaplig ansats 
Enligt Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016, s. 67) grundar sig en kvalitativ metod 
på ord och modeller, snarare än siffror och mätning vilket en kvantitativ metod gör (Bryman 
& Bell, 2013, s. 49). Det är på grund av detta som denna studie har valt att använda sig av en 
kvalitativ metod. Det finns delade åsikter mellan författare om hur stor skillnad det verkligen 
är mellan kvalitativa och kvantitativa studier, där några anser att det inte finns några direkta 
skillnader, medan andra hävdar att det finns stora grundläggande skillnader mellan dem. En 
skillnad som ofta nämns är att kvalitativa och kvantitativa studier använder sig av olika 
synsätt. Kvantitativa studier innefattar ofta ett deduktivt synsätt där tyngden ligger på 
teoriprövning medan kvalitativa studier betonar ett induktivt synsätt där tyngden läggs på 
framställning av teorier. (Bryman & Bell 2013, s. 49). Då denna uppsats grundar sig på en 
kvalitativ undersökning borde den, enligt ovan nämn anledning, använda sig av ett induktivt 
synsätt men i denna studie har författarna valt att använda sig av ett deduktivt synsätt. Valet 
att använda sig av ett deduktivt synsätt trots en kvalitativ metod, grundar sig i att författarna 
innan undersökningen genomfördes, valt ut en teoretisk referensram som låg till grund för de 
frågor som ställdes till respondenterna (ibid, s. 34). Trots att Bryman och Bell (2013, s. 31) 
menar att ett deduktivt synsätt innebär att författarna innan undersökningens genomförande 
framställer olika hypoteser, vilket inte gjorts i denna undersökning, så ansågs synsättet 
fortfarande vara mer passande. Hade författarna valt att använda sig av ett induktivt synsätt 
hade undersökningen behövt genomföras för att först efter ta fram lämpliga teorier (ibid, s. 
35).  

3.2 Datainsamling   
I denna undersökning har författarna valt att kvalitativt samla in data genom fokusgrupper. 
Valet att använda sig av fokusgrupper grundade sig dels i önskan om att göra en undersökning 
utifrån ett konsumentperspektiv, samtidigt som författarna ville få mer djupgående svar av 
respondenterna än vad en kvantitativ enkät oftast möjliggör. Genom att använda fokusgrupp 
finns möjlighet till följdfrågor, diskussion och förklaringar av resonemang (Christensen et.al. 
2016, s. 162). I intervjuerna utsågs en moderator vars uppgift var att ställa frågor, vid behov 
föra diskussionen framåt samt se till att diskussionen inte drev iväg från undersökningens 
ämnesområde. Moderatorn höll för diskussionens skull en så låg profil som möjligt och var 
inte delaktig i diskussionen, för att på så sätt undvika att styra respondenternas svar. (ibid). I 
undersökningen valdes det att använda ljudinspelning samt anteckningar för att dokumentera 
diskussionen. Valet att använda ljudinspelning istället för andra alternativ, som till exempel 
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filminspelning, baserades på att alla respondenter skulle få vara anonyma. En filminspelning 
ansågs ha undanröjt denna möjlighet. Att låta alla respondenter vara anonyma ansågs bidra 
med mer ärliga svar under intervjutillfället (ibid, s 167). Beslutet togs att även anteckna 
enklare ansiktsuttryck, så som skratt och leenden, som respondenterna uttryckte under 
visningen av reklamfilmerna, detta för att se om deras ansiktsuttryck verifierade deras 
kommentarer. Författarna ansåg att det öppnade upp för möjligheten att se skillnader mellan 
de olika fokusgrupperna, om de i enskilda frågor kommer fram till samma resultat eller inte. 
Efter fokusgruppsintervjun genomfördes en transkribering av det inspelade materialet, för att 
underlätta det fortsatta arbetet (Bryman & Bell 2013, s. 511).  

Intervjufrågorna till fokusgruppen kan struktureras på tre olika sätt; strukturerade, 
semistrukturerade eller ostrukturerade. Författarna valde i denna undersökning att utföra en 
semistrukturerad intervju med fokusgrupperna, då frågorna är förutbestämda men fortfarande 
flexibla och det finns möjlighet att ställa följdfrågor. (Christensen et.al. 2016, s. 163). Detta 
för att ha ett tydligt fokus i frågorna som önskas bli besvarade, samtidigt som potentiella 
följdfrågor kan avslöja bakomliggande resonemang bland respondenterna (Bryman & Bell 
2013, s. 508). En fokusgrupp kan även resultera i en, vad Christensen et.al. (2016, s. 177) 
benämner som snöbollseffekt, där en respondents kommentar kan leda till en annan och att 
respondenterna på det sättet själva för konversationen vidare. Elementet där respondenterna 
kan ifrågasätta varandra ger mer djup till diskussionen och ett samspel respondenterna 
emellan (Bryman & Bell 2013, s. 509). Semistrukturerad intervju är även ett bra alternativ då 
författarna ville få fram varför respondenterna resonerar som de gör och inte enbart hur och 
vad de tycker (Christensen et.al. 2016, s. 163; Bryman & Bell 2013, s. 509). 

För att få en så bra diskussion som möjligt vid användandet av fokusgrupp är det av betydelse 
att tänka på hur många respondenter som bör medverka. Hur många deltagare som är optimalt 
skiljer lite mellan olika forskare. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 515) är sex till tolv 
respondenter det optimala spannet medan Christensen et.al. (2016, s. 174) anser att sex till tio 
personer är mer lämpligt. I denna studie har författarna valt att följa rekommendationen på 
sex till tio respondenter i vardera fokusgrupp. Detta eftersom att över tio deltagare ansågs 
kunna bidra till att alla respondenter inte skulle få tillräckligt med utrymme att uttrycka sina 
åsikter samtidigt som mindre än sex deltagare ansågs kunna resultera i en mindre diskussion. 
Därav avgjordes även valet av att begränsa fokusgrupperna till mellan sex och tio personer för 
att få ut så mycket som möjligt av varje respondent. Däremot vid tillfällen där moderatorn 
önskade att en specifik respondent deltog mer aktivt fick moderatorn gå in och så diskret som 
möjligt inkludera personen i diskussionen igen.  

3.3 Urval 
Under följande avsnitt presenteras motiveringen av de två urval som har gjorts i samband med 
uppsatsens undersökning. Först presenteras urvalet för respondenter till fokusgrupperna som 
sedan följs av urvalet av reklamfilmer.   

3.3.1 Respondenter  
Enligt Christensen et.al. (2016, s. 104) är urval den grupp av människor som väljs ut till att 
delta i en undersökning baserat på författarens målpopulation. Ett urval kan senare byggas på 
två olika grunder: sannolikhetsurval eller ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2013, s. 
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190). Ett sannolikhetsurval innebär att alla människor har lika stor chans att delta i en 
undersökning medan ett icke-sannolikhetsurval snarare syftar på att vissa personer anses ha 
större chans att få delta i undersökningen (Christensen et.al. 2016, s. 123). I denna studie har 
författarna använda sig av ett icke-sannolikhetsurval då det ansågs vara troligare att personer 
boende i Västerås och med någon koppling till författarna skulle ha större chans att delta i 
undersökningen. Vidare finns det ytterligare metoder att välja mellan inom ett icke-
sannolikhetsurval. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 204) finns tre olika metoder av urval; 
bekvämlighetsurval, snöbollsurval och kvoturval, medan Christensen et.al. (2016, s. 124–127) 
vill lägga till tre metoder; strategiskt urval, självurval och “påstana” urval. För denna 
undersökning ansågs bekvämlighetsurval och självurval vara mest intressanta, vilket beskrivs 
närmare nedan.   

Författarna valde i studien att använda sig av ett bekvämlighetsurval där respondenterna i 
undersökningen bestod av personer som fanns i författarnas närhet samt var tillgängliga vid 
tidpunkten för undersökningen (Bryman & Bell 2013, s. 204). För att nå ut till potentiella 
respondenter i författarnas närhet, tillfrågades vänner och arbetskamrater muntligt och 
skriftligt. Detta underlättade planeringsprocessen för när och var fokusgrupperna kunde 
genomföras. På grund av de begränsade respondentgrupperna kan det vidare vara en nackdel 
att använda ett sådant urval, eftersom resultaten inte kan generaliseras för en hel population 
(ibid, s. 205). Utöver användandet av ett bekvämlighetsurval använde författarna även ett 
självurval. Ett självurval är när respondenter tar kontakt med författarna efter att ha sett en 
annons om undersökningen (Christensen et.al. 2016, s. 126). För att nå detta urval skickades 
det ut en eftersökande annons i Facebookgruppen IMF 2016/2017 samt via författarnas 
arbetsmail, denna annons går att ta del av i Bilaga 1. Författarna ansåg att självurval var ett 
sätt att nå ut till respondenter som inte fanns i författarnas närmaste kontaktnät. För att 
etablera en sådan rak och öppen kommunikation som möjligt informerades de potentiella 
respondenterna redan vid förfrågan om medverkan att fokusgruppen skulle spelas in (Bryman 
& Bell 2013, s. 511). Författarna hade inte som mål med undersökningen att studera 
potentiella skillnader mellan olika demografiska segment och därmed lades inga restriktioner 
på specifika urval av personer som fick delta i undersökningen.  

3.3.2 Reklamfilmer  
När författarna skulle välja reklamfilmer till denna undersökning låg fokus på att hitta och 
undersöka reklamfilmer som använder sig av tydliga referenser till filmer och filmscener. För 
att kunna besvara valda frågeställningar och valt syfte föll det sig naturligt att ställa 
reklamfilmer inom samma produktkategori mot varandra, varav en innehåller en filmreferens 
och den andra inte gör det. Beslutet att ställa två reklamfilmer mot varandra grundade sig 
även i att Boivin (1986, s. 13) anser att ett sätt för att mäta varumärkesimage är genom att 
ställa ett företag i jämförelse med konkurrenten. Därav avgjordes valet av att välja två 
reklamfilmer från samma produktkategori för att få en uppfattning av varumärkesimage. 
Urvalet av reklamfilmer som innehöll filmscener fick i sin tur styra val av produktkategorier. 
För att samla in och hitta reklamfilmer som kunde användas i undersökningen använde 
författarna sig av hemsidan Youtube. Där utgick sökandet i att använda sig av specifika 
sökord, som bland annat “commercial with movie reference” och “movie reference in ads”. 
Utifrån dessa sökningar och författarnas önskan att få en bred spridning av reklamfilmer 
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valdes fyra stycken reklamer med filmreferenser, ifrån fyra olika produktkategorier. De 
aktuella produktkategorierna var; öl, “music rhythm games”, leverantörer av digital-tv och 
bredband samt återförsäljare av glasögon. ”Music rhythm games” är interaktiva musik TV-
spel där spelaren spelar ett instrument eller sjunger, själv eller tillsammans med andra spelare. 
Därefter valdes reklamfilmer av konkurrenter inom samma produktkategorier. Det som 
författarna efterfrågade när det gällde reklamfilmer från konkurrenter i respektive 
produktkategori var att de inte skulle innehålla några filmreferenser och de skulle inte vara för 
lik den tidigare valda reklamfilmen. För att reklamfilmerna inom samma produktkategori 
skulle ha någorlunda likvärdigt utgångsläge, togs det även hänsyn till om reklamfilmen visats 
i Sverige eller inte. Nedan följer beskrivningar av respektive vald reklamfilm. 

I produktkategorin öl ställs Carlton Draught’s reklamfilm “Flashbeer”, som innehåller en 
referens till en dansscen i filmen Flashdance, mot en reklamfilm av Blue Moon Beer. I 
“Flashbeer” är huvudrollen i reklamfilmen på en anställningsintervju för nämnt ölmärke och 
börjar dansa i trikåer till “What a feeling” av Irene Cara. I Blue Moon Beer’s reklamfilm visas 
när en man beställer en Blue Moon Beer i en bar och bartendern tar fram en ram istället för ett 
glas. När ramen hålls framför öltappen framträder ett illustrerat ölglas som fylls och 
resterande del av reklamen är illustrerad. För att ta del av de valda filmklippen se Bilaga 2.  

När det kommer till “music rhythm games”, används reklamer från Guitar Hero och Rock 
Band. I Guitar Hero-reklamen används en scen från filmen Risky Business, där Heidi Klum 
kommer snabbt in i bild och börjar direkt mima och spela luftgitarr till låten “Old Time Rock 
and Roll” av Bob Seger. I Rock Band-reklamen visas flertalet personer som sjunger eller 
spelar de olika instrumenten som kan användas i spelet, till låten “Whole Lotta Rosie” av 
AC/DC. För att ta del av de valda filmklippen se Bilaga 2.  

I kategorin med digital-TV och bredband ställs reklamer från ComHem och Viasat Film mot 
varandra. I ComHems reklam “Wifi Vandrarna” porträtterar duon Judit & Judit scener från 
filmen Utvandrarna, men med inslag av hur viktigt ett fungerande wifi är i deras liv och får 
dem till slut att bege sig till Amerika. Viasat Films reklamfilm visar en pojke som planerar 
och färdigställer en biosalong i familjens vardagsrum medan låten “114” av The Majority 
Says spelas. Pojken agerar precis som på en biograf genom att göra i ordning popcorn, river 
biljetter och dekorerar. För att ta del av de valda filmklippen se Bilaga 2.  

I glasögonåterförsäljaren Specsavers reklamfilm, utför en man och en kvinna ett dansnummer 
som slutar med lyftet som kan ses i filmen Dirty Dancing, till låten “Time of my life” av Bill 
Medley och Jennifer Warnes. Paret klarar inte av att göra lyftet då mannen blir distraherad av 
en reklamskylt för Specsavers. I Synoptiks reklam rådgör en anställd på Synoptik, här i form 
av en zebra, en kund i vilka glasögon denne borde köpa. För att ta del av de valda filmklippen 
se Bilaga 2.  

3.4 Genomförande  
Fokusgrupperna utfördes på Mälardalens Högskola och på ABB Robotics i Västerås. 
Upplägget under de båda fokusgrupperna var detsamma, där författarna sedan tidigare hade 
bestämda roller. En av författarna agerade moderator och ställde frågorna, en av författarna 
iakttog och antecknade respondenternas reaktioner och stämningen i gruppen medan den 
tredje såg till att hela intervjutillfällets ljudupptagning spelades in och även gjorde enklare 
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anteckningar på dator. Intervjuerna med fokusgrupperna varade cirka en timme vardera. Innan 
första frågan ställdes tackade moderatorn respondenterna för deras deltagande, lät de 
presentera sig för varandra, förklarade syftet med fokusgruppen och upplägget för dagen, 
något som Bryman och Bell (2013, s. 519) rekommenderar. Då författarna innan 
fokusgruppen valt att alla respondenter skulle vara anonyma förklarade moderatorn detta. 
Moderatorn förklarade även att valet gjorts för att de skulle känna sig tillräckligt bekväma för 
att uttrycka sina åsikter. Det resulterade i att de sju respondenter som deltog i första 
fokusgruppen fick benämningen respondent 1–7 i uppsatsen medan de sju respondenter som 
deltog i en den andra fokusgruppen benämns som respondent 8–14. Vidare var respondent 12, 
13 och 14 tvungna att gå något tidigare än övriga respondenter vilket gjorde att deras svar 
enbart finns med på fråga ett till tio. Under fokusgruppens tid ställdes tolv frågor samt 
följdfrågor vid de tillfällen där vidare utvecklade resonemang önskades av moderatorn. Innan 
fråga nummer nio ombads respondenterna att skriva ner sina svar på en lapp istället för att 
säga dem. Detta för att respondenternas svar inte skulle påverkas av varandra. 
Respondenterna fick även själva bidra med egna frågor och tankegångar för att föra 
diskussionen vidare med övriga respondenter. Moderatorn höll en så låg profil som möjligt 
och gick enbart in vid tillfällen där ökad aktivitet önskades av enskilda respondenter, där 
samtalet stannade av eller diskussionen behövdes styras tillbaka till ämnet.  

3.5 Operationalisering 
När författarna utformade frågor till fokusgrupperna utgicks det från undersökningens syfte, 
frågeställningar och de valda teorierna. Enligt Krueger (1998, s. 15) så är det optimalt att 
använda sig av tolv frågor, plus minus fyra frågor vid ett intervjutillfälle som är maximalt två 
timmar långt. Utifrån dessa tolv frågor kan det vara fördelaktigt att använda ett par frågor som 
är kortare och mer introducerande, följt av ett par frågor som är mer djupgående i 
undersökningens centrala fokus och till sist upp till två stycken längre frågor för extra viktiga 
delar (ibid). Författarna valde att utgå ifrån tolv frågor, där både kortare och längre frågor 
fanns representerade. Frågorna ansågs kunna besvara tidigare nämnda frågeställningar samt 
syfte och möjliggöra en drivande diskussion. Detta eftersom att syfte och frågeställningar är 
kopplade till de valda teorierna och intervjufrågorna är i samma led kopplade till teorierna. 
Den första inledande frågan analyserades inte, då den enbart är till för att få igång 
diskussionen. En mer beskrivande koppling mellan frågorna och teorierna finns att se i 
operationaliseringen under Bilaga 3.  

3.6 Tillvägagångssätt för analysen 
Vid studiens utgångsläge var tidigare forskning gällande användandet av filmreferenser 
mycket begränsad. Detta bidrog till att författarna ville samla in data som var kvalitativ 
snarare än kvantitativ. Den primärdata som uppsatsen därmed grundar sig på är insamlad 
genom fokusgrupper, vilket enligt Christensen et.al. (2016, s. 73) bidrar till en tvetydighet i 
vilken typ av analys som bör användas. Då fokusgrupper tillåter forskare att undersöka ett 
problem djupare kan det klassas som en fallstudie. Samtidigt kan fokusgrupper göra en studie 
av mer tvärsnittkaraktär, då problemet kan undersökas under en längre period och på så sätt 
ge en mer bred forskning där resultatet kan generaliseras i framtiden. (ibid, s. 76). Då 
författarna vid denna undersökning var mer intresserade av att bryta sig igenom ytan på 
problemet och skapa en djupare förståelse för användandet av filmreferenser i reklamfilmer, 
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föll valet på fallstudie.  Trots att fallstudier oftast används för att analysera enskilda fall, är det 
inte omöjligt att använda en fallstudie för att analysera flera olika fall samtidigt (Bryman & 
Bell 2013, s. 89). Författarna valde i undersökningen att använda sig av flera olika fall i form 
av ett flertal olika reklamfilmer där hälften inkluderade filmreferenser i sin utformning. 
Genom att analysera flera fall och inte ett enskilt ansågs det finnas möjligheter att hitta 
gemensamma nämnare som senare skulle kunna koppla ihop befintliga teorier.  

Grundad teori är en typ av metod som kan användas för att analysera kvalitativa data. 
Författarna valde att använda sig av denna metod då den tillåter dem att analysera och 
kategorisera den insamlade data direkt vid insamlingstillfället (Bryman & Bell 2013, s. 582; 
Christensen et.al. 2016, s. 293). Genom att ha frågor kopplade till arbetets teorier kunde 
författarna först göra en kategorisering gällande vilken teori svaret skulle analyseras mot. 
Några av frågorna var även ställda på det sätt att kategoriseringar av respondenternas svar 
enkelt kunde göras både under insamlingstillfället och efter vid senare analystillfälle. Grundad 
teori tillåter även författarna att analysera utanför den teoretiska referensram som frågan i 
grund är kopplad till (Bryman & Bell s. 583). Det innebar att författarna vid analysen kunde 
hitta samband mellan respondenternas svar i olika frågor och övriga teorier.   

3.7 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är det begrepp som används inom forskningsskrivande för att bedöma hur pass 
pålitlig, överförbar samt konfirmerande en uppsats eller artikel är (Bryman & Bell 2013, s. 
402). I denna uppsats valdes det att använda fokusgrupper för att samla in primärdata. Boivin 
(1986, s. 15–16) förespråkar även att det vid mätandet av varumärkesimage bör utgå från så 
kallad “free response”, då det är av intresse att veta vad konsumenterna har för åsikter 
gällande företaget. Genom att inte styra respondenternas svar med alternativ, tillåts dem att 
uttrycka sig fritt både verbalt och känslomässigt (ibid). Eftersom respondenterna fick 
möjligheten att fritt svara och diskutera de frågor som ställdes, kan det resultat som 
författarna fått ut med hjälp av fokusgrupper stärka uppsatsens tillförlitlighet. Författarna 
önskade att utföra två fokusgrupper som innefattade mellan sex till tio respondenter i vardera 
grupp. Vid intervjutillfällena medverkade det totalt fjorton respondenter, fördelat på sju 
respondenter vid vardera tillfälle, vilket var överensstämmande med författarnas önskan. 
Däremot är författarna medvetna om att det kunde vara en stor skillnad på svar och diskussion 
om det hade varit maximalt medverkande respondenter, det vill säga totalt tjugo stycken. 
Detta kan i sin tur påverka resultatet. Att tre av respondenterna var tvungna att gå innan alla 
frågor i den andra fokusgruppen hade besvarats kan även det ha påverkat studiens resultat.  

För att resultatet skulle tänkas vara mer generaliserbart, hade en kvantitativ forskningsmetod i 
form av enkäter varit önskvärt, då den bidragit med fler svar. Samtidigt ansågs det vara mer 
relevant att få ett mindre antal men mer utvecklade svar än många kortare och mindre 
utvecklade. Kvaliteten på respondenterna svar ansågs vidare vara avgörande för studien och 
inte antalet svar. Enkäter hade även bidragit till att respondenterna möjligtvis inte vetat vilka 
reklamfilmer som studien syftar på samt inte gett författarna möjligheten att observera 
respondenternas reaktioner på filmerna. Författarna är även medvetna om att alla respondenter 
på något sätt har en koppling till Västerås, vilket kan ha påverkat resultatet och möjligheten 
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till någon form av generalisering. Hade fler respondenter deltagit och den geografiska 
spridningen varit större finns möjligheten att slutsatsen varit annorlunda.  



	 18	

4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av vad som framkom vid intervjutillfällena med 
de båda fokusgrupperna. Empirin är uppdelad efter hur frågorna ställdes under 
intervjutillfället där svaren från de båda fokusgrupperna är inkluderade. För att förenkla 
läsningen har författarna även delat in kapitlet i tre underrubriker. I slutet återfinns även 
empiri över respondenternas kroppsliga uttryck under de båda tillfällena för fokusgrupperna. 
Respondenterna är i detta kapitel nämnda som respondent 1 till och med respondent 14, där 
respondent 1-7 medverkade i första fokusgruppen och respondent 8-14 i andra fokusgruppen.  

Innan fråga nummer två ställdes fick respondenterna höra vilka åtta olika varumärken; 
Synoptik, Specsavers, Carlton Draught, Blue Moon Beer, Guitar Hero, Rock Band, ComHem 
och Viasat Film, som valts ut för undersökning och vars reklamfilmer respondenterna senare 
skulle få ta del av. 

 
4.1 Varumärke och associationer 
Fråga nummer 2: Vad är er uppfattning av dessa åtta varumärken? 

För att diskussionerna skulle bli samlade, ombads respondenterna i båda fokusgrupperna att 
börja med att säga vad deras åsikter om glasögonföretaget Specsavers var. I båda 
fokusgrupperna uttryckte några av respondenterna att man genom deras reklamer fått 
intrycket att Specsavers är skämtsamma. Respondent 6 sa även att de kanske inte är den 
återförsäljare som erbjuder kunderna bäst kvalité. En annan anknytning som flera 
respondenter nämnde var att Specsavers erbjuder kunderna sin ålder i rabatt, vilket har 
fastnat. Att just Specsavers reklamer fastnar höll flera respondenter med om, även fast som 
respondent 10 sa, detta trots att hen handlar glasögon hos en annan återförsäljare. Respondent 
13 sade sig även anse att Specsavers på så sätt kan sägas ha lyckats mer med sin reklam 
eftersom deras är det enda hen kommer ihåg. Diskussionen går senare vidare till Synoptik där 
respondenter från båda fokusgrupperna främst tänker på att de har använt sig av en zebra i 
sina reklamer. Respondent 1 utvecklar att användningen av zebran fastnar då zebra får 
betydelsen ser-bra, en association som flera respondenter i fokusgrupp 1 inte tidigare 
uppfattat. Det framgår av diskussionerna att Synoptik framställs som en seriösare 
återförsäljare, som är experter på just glasögon, men som inte är lika rolig som Specsavers, 
där respondent 5 menar att den humor som används känns “torr och statlig”. 

För Guitar Hero uttryckte majoriteten av respondenterna i första fokusgruppen att de visste 
vilket varumärken det var, men inte kunde minnas någon reklam från dem. Respondent 1 
uttalade att hen mest associerade Guitar Hero med ”fyllon som sitter och krökar och tror att 
de är rockstjärnor”, vilket flera av respondenterna skrattade medhållande till. Respondent 10 
sade sig inte vara bekant med Guitar Hero sedan tidigare, medan både respondent 8 och 
respondent 14 visste om varumärket, men ifrågasatte om det fortfarande är populärt och på så 
sätt aktuellt idag. Respondent 14 sa även att hen upplever att själva produkten, Guitar Hero, 
har en större kännedom än varumärket tillskillnad från det andra företag som moderatorn 
nämnde. Denna åsikt kan delvis finnas i första fokusgruppen då respondent 3 säger sig ha 
svårt att skilja om en reklam hen kommer ihåg och som gav en häftig känsla av hur spelet 
utspelas, var för Guitar Hero eller Rock Band. Att det var svårt att skilja på de två 
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varumärkena blev återigen tydligt när frågan ställdes för Rock Band, där flera respondenter 
ifrågasatte om de inte var samma sak. Det framgick ändå att Guitar Hero var mer 
igenkännande, vilket respondent 3 uttryckte kanske berodde på att Guitar Hero kom först och 
att Rock Band därmed delvis hamnat i skymundan. 

Flera av respondenterna svarade att ComHems reklamer alltid är roliga och innehåller mycket 
humor. Respondent 4 tillägger att hen anser att ComHem verkligen har lyckats med sitt 
koncept och att deras reklamfilmer är de bästa på svensk TV. Det framgick även att 
respondenter i båda fokusgrupperna associerade varumärket med deras karaktärer Judit & 
Judit, medan respondent 1 sa att man även kommer ihåg dem för att de ständigt gör egna 
versioner av bland annat internet sensationer. Diskussionen kring Viasat Film visade att 
respondenter i båda fokusgrupperna har haft negativa upplevelser med dem vilket bidragit till 
att de inte gillar dem. Det uttrycks även att respondenter har uppfattningen att de erbjuder ett 
brett utbud men som respondent 14 sa att hen är mer bekant med Viasat i sammankoppling 
med sport. Varumärkena Blue Moon Beer och Carlton Draught framkom vara okända för 
respondenterna och där respondent 14 och respondent 8 enbart gjorde kopplingen, genom 
namnen, att de troligtvis var ölsorter.   

Fråga nummer 3: Hur uppfattar ni varumärkena efter att ha sett reklamfilmerna? 

Innan fråga nummer tre ställdes till respondenterna visades de åtta reklamfilmerna för 
respondenterna, där visningen började med två reklamfilmer för ölmärken och avslutades med 
Synoptik och Specsavers reklamer.  

Flera av respondenterna i fokusgrupp 1 uttryckte att de egentligen inte visste mer om 
varumärket Carlton Draught efter att ha sett reklamfilmen, då respondent 2 anser att de inte 
förmedlade något specifikt. Samtidigt ansåg flera av respondenterna att företaget valt ett 
säkert kort i sin reklam genom att använda sig av något många känner igen och på så sätt 
försökt göra en rolig reklam. Till skillnad från Carlton Draught så sade sig respondent 9 
känna igen Blue Moon Beer efter att ha sett reklamen, men inte ha någon ändrad uppfattning 
mer än så. Vidare är respondenter från båda grupperna överens om att Blue Moon Beer’s 
reklamfilm var tydligare och att de på så sätt kommer ihåg reklamen men att den även anses 
vara väldigt intetsägande och hade kunnat vara för vilket ölmärke som helst. Respondent 7 
säger att du får veta att det är öl, men att reklamen inte direkt är oförglömlig eftersom den inte 
“förmedlade någon känsla alls egentligen”. Där upplever flera av respondenterna att Carlton 
Draught på så sätt har lyckats bättre med att skapa en reklamfilm som är annorlunda och 
oväntad medan Blue Moon Beer har större fokus på själva produkten. 

Specsavers blir nästa varumärke att diskutera där flera av respondenterna håller fast vid sina 
åsikter från innan att Specsavers fortfarande känns billigare och har sämre kvalité än Synoptik. 
Detta säger respondent 1 kan ha att göra med att Specsavers i sin reklamfilm visar hur 
mannen fastnar med blicken på skylten för Specsavers och då glömmer allt annat. Respondent 
7 säger att trots att det i verkligheten inte är någon större skillnad på Specsavers och Synoptik 
så upplevs Synoptik vara mer seriösa och propert i jämförelse. Respondent 8 säger att hen 
gillar att de använder sig av en zebra då det ger ett roligt inslag i deras reklamfilm.  



	 20	

Det första som kommer på tal gällande Guitar Hero var att den ansågs haft större budget än 
Rock Band eftersom de som respondent 6 säger använt sig av en känd person i sin reklam. 
Vidare sa respondent 3 att Rock Band delvis också använts sig av en känd koppling genom att 
AC/DCs musik spelades i deras reklamfilm, vilket enligt respondent 5 även det kan ses som 
ett säkert kort. Respondenterna var oense i åsikten om vilket av varumärkena som spred mest 
glädje genom sin reklamfilm, flera tyckte att Guitar Hero’s reklamfilm var den där du blev 
gladast och ville ta fram gitarren och spela när du är hemma själv. Medan den andra gruppen 
ansåg att Rock Band gav en bättre känsla på grund av att du fick en större känsla av 
gemenskap.  

Fråga nummer 4: Beskriv med tre ord vad ni associerar respektive reklamfilm med.   

I båda fokusgrupperna associerades Blue Moon Beer’s med öl och intetsägande, vilket enligt 
respondent 9 beror på att ölen syntes tydligt i reklamfilmen. Vidare säger respondent 4 och 
respondent 10 att reklamen kändes intetsägande då den kunde ha varit en reklam för vilket 
ölmärke som helst. Respondenterna säger även att reklamen känns förvirrande, platt, omodern 
och inte speciellt övertygande. Det beror enligt respondent 14 på att reklamen inte förmedlar 
någon större känsla som hen kan få efter till exempel ha sett en av Heinekens reklamer. 

Vid samma fråga för den andra ölreklamen, från Carlton Draught, skiljde sig delvis 
associationerna mellan de två fokusgrupperna. Respondenter i fokusgrupp 1 associerade 
reklamfilmen som tramsig och tyckte kopplingen till produkten var för otydlig, medan 
respondenter från fokusgrupp 2 associerade den med ord som annorlunda, rolig och oväntad. 
Samtidigt uttryckte respondenter från båda grupper att reklamfilmen var för lång vilket bidrog 
till att budskapet blev oklart. 

Respondenter i båda grupperna var vidare överens om att Rock Band kunde associeras med 
ordet tillsammans, respondent 11 sa att hen fick känslan att det är något du gör tillsammans 
med dina vänner. Respondent 4 var även hen inne på att Rock Band var för större grupper då 
hen valde att använda sig av associationen gemenskap. Både respondent 5 och 9 sa att det 
kändes som en upplevelse vilket respondent 13 instämde men att det även kändes “rockigt” på 
grund av den musik som användes. Medan Rock Band associerades med gemenskap och 
tillsammans så associerar respondenterna Guitar Hero mer med ensam lek, där respondent 1 
fördjupar och säger att reklamen vill säga att du kan ha roligt även utan dina vänner. Att 
reklamen ansågs vara rolig höll flera av respondenterna med om och där respondent 12 hade 
som första association, glädje. Respondent 3 poängterade även att Guitar Hero’s reklam 
kändes mer slapp medan respondent 7 menade att användandet av en tjej kan ha varit för att 
visa att det passar alla och inte enbart är ett spel för killar. 

För Viasat Film framkom flera liknande associationer i de två fokusgrupperna. Båda 
grupperna associerade reklamfilmen med ord som gullig, mysig, lugn och familjär. Detta var 
enligt respondent 10 för att reklamfilmen visade hur en liten pojke förberedde för en 
familjekväll. Respondent 14 ansåg mer att reklamfilmen var överraskande då hen tidigare 
associerat Viasat Film mer med sport. Respondent 6 uttryckte även att reklamfilmen 
upplevdes som nischad mot just barnfamiljer vilket gjorde att hen ifrågasatte vad de erbjuder 
dem som inte har barn. 
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Vidare uttryckte alla respondenter att ComHems reklam kan associeras med ord som rolig och 
humor. Respondent 7 och respondent 13 medgav att ComHems karaktärer, Judit & Judit, som 
syns i reklamfilmen alltid är roliga och omtyckta, men att just den visade reklamfilmen inte är 
ComHems roligaste. Respondenter från båda fokusgrupperna upplevde även att den var lätt att 
komma ihåg och hade ett tydligt budskap, man kom verkligen ihåg vad de ville sälja. 
Respondent 1 menade att den blev lätt att komma ihåg eftersom den till en viss del är 
överdriven, de har valt att överdriva alla situationer och dialekter vilket gör att den lättare 
fastnar.   

“Fruktansvärt tråkig” är den första associationen som uttrycks när diskussionen går vidare till 
glasögonföretaget Synoptik. Respondent 8 ansåg vidare att Synoptik var rolig då hen tycker 
zebran blev ett roligt inslag, ett inslag som respondent 12 säger sig inte uppfattat och därmed 
tycker den känns långsökt vilket även respondent 6 uttryckte och att hen ansåg den vara 
otydlig. Vidare ansåg respondenter i båda fokusgrupperna att reklamfilmen gav ett 
professionellt intryck, där respondent 4 sa att hen även uppfattade den som trovärdig och 
seriös i jämförelse med Specsavers reklamfilm. Gällande Specsavers reklamfilm så sa 
respondent 7 att de använde sig av en igenkännande faktor då företaget kopierat en känd scen 
från en film. Respondent 9 sa att Specsavers reklamfilm inte var lika tydlig som Synoptiks, 
men samtidigt att den var mer oväntad då den inte kändes som en klassisk glasögonreklam. 
Respondent 11 valde även att associera Specsavers reklam som rolig. En sammanfattande 
tabell av respondenternas associationer till vardera varumärken går att ta del av i Bilaga 4.  

4.2 Såg, Hörde, Kände 
Fråga nummer 5: Vad reagerade ni på utifrån det ni hörde? 
I båda fokusgrupperna konstaterade respondenter att flera av reklamfilmerna använde sig av 
låtar med hög igenkänningsfaktor, respondent 8 nämner bland annat att Rock Band använde 
sig av AC/DC vilket gjorde att hen reagerade extra på den reklamfilmen. Vidare nämnde 
respondent 4 att några av företagen använde sig av låtar som istället mer förstärkte känslan i 
reklamfilmen, där hen uppfattade musiken i Viasat Films reklam som bäst anpassat till temat, 
vilken även respondent 12 och respondent 14 gjorde. Respondent 5 sa att i några av 
reklamfilmerna upplevde hen att intrycket av reklamfilmen amplifierades på grund av 
bakgrundsljuden, medan ljudet bedöms vara närmast obetydliga i några av de andra 
reklamfilmerna. Respondent 10 sa även att den breda dialekten som användes i ComHems 
reklam var något som hen reagerade på.   

Fråga nummer 6: Vad reagerade ni på utifrån det ni såg? 

Respondent 4 började med att säga att Carlton Draught’s reklamfilm, trots att den ansågs vara 
tramsig, hade varit betydligt svårare att förstå utan ljud. Respondent 12 sa att ljudet behövdes 
för att förstå att reklamfilmen kopierade filmen Flashdance och att rent visuellt så skulle Blue 
Moon Beer’s reklamfilm fortfarande förmedla tydligt vad de säljer. Även respondent 3 ansåg 
att Blue Moon Beer’s reklam rent visuellt var betydligt tydligare, att man fortfarande skulle få 
känslan att öl är gott. Gällande Guitar Hero och Rock Band ansåg respondent 5 att musiken 
var en så pass stor del av reklamfilmen att hen hade svårt att se hur de skulle fungera utan 
musik. Det framkom delade meningar om vilken av reklamfilmerna som ändå rent visuellt var 
tydligast där respondent 1 tyckte att Guitar Hero var tydligare och nästan skulle varit bättre 
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utan musik. Denna åsikt fick respondent 5 att delvis ändra sitt tidigare uttalande och säga att 
utan musiken hade budskapet tydligt blivit ”släpp loss din inre rockstjärna”. I fokusgrupp 2, 
ansåg respondent 9 att rent visuellt så hade Rock Band den “flashigaste” reklamfilmen. Viasat 
Films reklam ansågs även den fungera utan ljud då tittaren tydligt fick följa med i berättelsen. 

Fråga nummer 7: Väckte reklamfilmen några känslor och vad vart det som framkallade dessa 
i så fall? 

Gemensamt för de två fokusgrupperna var att Guitar Hero och ComHem uttrycktes ha väckt 
känslor eftersom dessa fått respondenterna att skratta, varit roliga och på så sätt framkallat 
glädje. Respondent 6 nämnde även att hen ansåg att Specsavers reklam framkallade glädje. I 
den andra fokusgruppen angav respondent 8 att Viasat Film även den väckte känslor hos hen 
eftersom den var ”jättegullig”. Respondent 9 nämnde Blue Moon Beer’s reklamfilm då hen 
blev irriterad då de använde en apelsinskiva, som enligt hen förstörde hela reklamfilmen. 
Carlton Draught ansågs av respondent 3 väcka känslor av irritation då hen inte förstod vart 
kopplingen till produkten fanns.  

4.3 Reklamer som konsumenterna föredrog  
Fråga nummer 8: Vad upplever ni för skillnader mellan reklamfilmer i respektive 
produktkategori? 
 
Respondenter i båda fokusgrupperna sa att det upplevde stor skillnad mellan de två olika 
reklamerna för öl, där respondent 1 sa att den ena reklamen (Blue Moon Beer) ansågs var för 
en öl medan den andra (Carlton Draught) var så pass luddig att den inte skulle behövt vara en 
ölreklam. Respondent 5 instämde i det och uttryckte att hen upplevde att ölen inte stod i 
centrum i Carlton Draught’s reklam, vilket respondent 10 ansåg vara en av anledningen till 
varför den upplevdes som annorlunda. Även Synoptik och Specsavers upplevdes ha mindre 
skillnader där respondent 9 menade att Synoptik var mer upplysande, medan Specsavers 
använde sig mer av ”ser du dåligt, kom till oss”. När Guitar Hero och Rock Band började 
diskuteras var meningarna något delade mellan respondenter i båda fokusgrupperna. Medan 
bland annat respondent 4 ansåg att Rock Band starkare framställdes som ett vänskapsspel som 
du spelade tillsammans med dina vänner, ansåg bland annat respondent 13 att Guitar Hero 
uppfattades som roligare. ComHem och Viasat Film var de sista reklamfilmerna 
respondenterna fick diskutera skillnader mellan och där respondent 3 sa att även Viasat Film 
hade ett tydligare budskap av gemenskap, då familjen i slutet samlades medan i ComHems 
reklam så var personerna mer utspridda. Respondent 4 utvecklade att tempot i reklamfilmerna 
var helt olika, där Viasat Film var mer lugn medan ComHems reklam upplevdes mer 
händelserik. Detta var även något som respondent 12 poängterade då hen sa att känslorna var 
olika, Viasat Film upplevdes som mysigare medan ComHem använder mer humor.  

Fråga nummer 9 och 10: Vilken av de visade reklamfilmer är den första ni tänker på? Vad 
gör att ni kommer ihåg den? 

Svaren från de båda fokusgrupperna visade att två respondenter tänkte på Blue Moon Beer i 
första hand, där respondenterna angav att det var för den var tydlig och enkel; öl är gott. Fyra 
respondenter angav ComHem vilket för respondent 2 och 4 var då dessa delvis hade irriterat 
sig på deras replik ”wifi så det räcker” samtidigt som respondent 4 även angav att det var för 
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att den var roligt, vilket även respondent 11 och 14 angav var deras anledning till valet. 
Guitar Hero valdes även den av två respondenter med två olika anledningar, medan 
respondent 13 tänkte på den då hen ansåg att den spred glädje, valde respondent 6 den för att 
hen tänkte på Heidi Klum. Anledningen till varför även två respondenter sa Viasat Film var 
att den ansågs ha en liten, gullig historia samt vara överraskande. Respondent 5 angav Rock 
Band eftersom att hen kom ihåg AC/DC. Vidare angav respondent 3 att Carlton Draught var 
den reklamen som hen tänkte på först, vilket var för att hen inte förstod den och på så sett 
uppfattade den som delvis jobbig. Respondent 8 valde Synoptik för att hen dels tyckte den var 
gullig men även eftersom att hen är kund där, vilket gör att hen lättare tänkte på dem. 
Specsavers var den reklamfilm som respondent 10 angav att hen kom ihåg, men kunde inte ge 
någon specifik anledning till varför.  

Fråga nummer 11: Fyra av reklamfilmerna använder sig av filmreferenser, vet ni vilken film 
som inspirationen är tagen ifrån?  

Den reklamfilm som först identifierades i båda grupperna var Carlton Draught och deras 
användande av en scen från Flashdance även ComHem’s användande av referenser från 
Utvandrarna identifierades i båda grupperna. Första fokusgruppen kunde även identifiera att 
Guitar Hero använde sig av en filmscen från Risky Business med Tom Cruise i huvudrollen 
och att Specsavers hade kopierat en scen från Dirty Dancing. Andra fokusgruppen hade 
vidare svårare att identifiera de två sista reklamfilmerna som använde filmreferens och där 
fick moderatorn gå in och berätta vilka reklamfilmer och vilka filmer. Respondent 5 uttryckte 
att hen visste vilka filmscener det var som användes men inte alltid från vilken film de var 
ifrån. Hen menade att scenerna i sig själva nästan blivit mer kända och ikoniska än själva 
filmen de är tagna ifrån. 

Fråga nummer 12: Enbart baserat på reklamfilmerna, vilken produkt inom respektive 
produktkategori är det mest troligt att ni skulle köpa? 

Alla elva närvarande respondenter svarade att de skulle köpt Blue Moon Beer eftersom den 
ansågs vara mest kopplad till just öl, även om respondent 4 angav att hen egentligen gillade 
Carlton Draught’s reklam bättre. I valet av vilken återförsäljare av glasögon de skulle gått till 
valde fyra stycken respondenter Specsavers och resterande sju hade valt Synoptik, på grund av 
zebran och att deras reklam upplevdes som proffsigare. Åtta av elva respondenter hade valt att 
köpa Rock Band då den spred en känsla av gemenskap, även om Guitar Hero kanske är 
roligare, vilket respondent 6 angav vara anledningen till att hen hade köpt deras produkt. För 
sista produktkategorin svarade enbart åtta personer, där fem respondenter angav att de hade 
köpt ComHem baserat på att deras reklam ansågs vara roligare medan tre respondenter hade 
valt Viasat Film. 

4.4 Observering av respondenternas ansiktsuttryck  
Blue Moon Beer: När reklamfilmen Blue Moon Beer visades såg respondenterna från 
fokusgrupp ett men också från fokusgrupp två mer fokuserade ut och visade inga tydliga 
ansiktsuttryck. 

Carlton Draught: Vid början av reklamfilmen Carlton Draught, visades inga speciella 
ansiktsuttryck från någon av respondenterna i båda fokusgrupperna. Däremot när musiken i 
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reklamfilmen började spela syntes det ett leende från majoriteten av respondenterna i båda 
grupperna. I fokusgrupp ett gick det även över till att någon respondent skrattade och flera 
hade ett leende som visade tänderna. 

Rock Band: Rock Band reklamen fick tre respondenter i första fokusgruppen att följa med i 
musiken genom att lätt nicka med huvudet i takt med musiken. Utöver det så visade varken 
respondenter från fokusgrupp ett eller två tydliga ansiktsuttryck som bevisade vad de ansåg 
om reklamfilmen. 

Guitar Hero: När reklamfilmen om Guitar Hero spelades upp visades det inga tydliga 
ansiktsuttryck från de båda fokusgrupperna. 

Viasat Film: Under uppspelningen av reklamfilmen från Viasat Film såg de båda 
fokusgrupperna fokuserade ut på vad reklamfilmen visade. Bortsett från fokusgrupp två där 
alla respondenter inom gruppen inte visade några speciella uttryck så gick det att se från 
fokusgrupp ett att ögonen ändrades från vad de såg. 

ComHem: När filmen från ComHem spelades upp bjöd alla respondenterna från båda 
fokusgrupperna på leenden. Från fokusgrupp ett visades det större leenden med tänder från 
majoriteten av respondenterna medan de medverkande från fokusgrupp två visade lätta 
leenden med läpparna.  

Synoptik: Respondenterna från båda fokusgrupperna visade inga tydliga ansiktsuttryck när 
reklamfilmen från Synoptik visades. 

Specsavers: Detsamma gällde reklamfilmen Specsavers där inga tydliga ansiktsuttryck 
visades. Däremot började majoriteten av respondenterna från fokusgrupp ett att skratta när en 
röst som talar holländska kom in i reklamfilmen.  
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5. Analys 
I detta kapitel används valda teorier för att analysera empirin och vidare besvara 
frågeställningarna.  

5.1 Differentiering med filmreferenser  
På vilket sätt skapar användandet av filmreferenser i reklamfilmer uppmärksamhet hos 
konsumenter?   

Det är genom differentiering ett företags framgång avgörs (Mårtensson 2009, s. 71) och utan 
en strategi som bidrar med något nytt som fångar konsumenternas uppmärksamhet finns 
risken att försvinna bland konkurrenterna (Lindstrom 2005, s. 84). Undersökningen visade att 
användandet av filmreferenser i företags reklamfilmer kunde ses som ett sätt för företagen att 
göra något som både ses som nytt och annorlunda inom reklam. Att just bidra med något 
annorlunda menar Kotler et.al. (2013, s. 219) är en av grundstenarna i differentiering. Ett sätt 
att bidra med något annorlunda, för att lyckas med sin differentiering, är att göra något som 
konsumenter uppfattar som oväntat och därmed stimulerar deras tankesätt samt ökar deras 
medvetenhet av reklamen (Pieters et.al. 2002, s. 767). I undersökningen framkom det att 
majoriteten av de reklamfilmer som använde sig av filmreferenser upplevdes som oväntade 
utifrån produktkategorin medan de utan var mer vanliga. Både Specsavers och Carlton 
Draught använde sig av filmreferenser och fick reaktioner att de inte liknade någon annan 
reklam inom sin produktkategori, medan Synoptik och Blue Moon Beer ansågs vara mer 
produktanpassade. Även om reklamfilmerna utan filmreferens ansågs vara mer 
produktanpassade, framkom det också att de inte upplevdes unika då respondenterna sa att 
reklamfilmerna kunde vara för vilket annat företag som helst inom samma produktkategori.   

Dahlén och Lange (2009, s. 341) uttrycker att en meningslös marknadsföring kan hjälpa ett 
varumärke att särskilja sig från konkurrenterna samt bli mer meningsfulla och ihågkomna. I 
denna undersökning reagerade respondenter på att några av reklamfilmerna inte passade ihop 
med produkten, men det var samtidigt reklamfilmer som de kom ihåg. Exempelvis så 
upplevdes reklamfilmen från Carlton Draught som irriterande och oförståelig, samtidigt som 
det var den reklamfilmen som fick respondenterna att skratta. Vidare så finns det flera olika 
sätt att differentiera sig på. Medan differentiering ofta används för en objektiv bedömning så 
är särskiljning mer subjektiv, eftersom den påverkas av konsumentens attityder och känslor 
(Dahlén & Lange 2009, s. 304). De reklamfilmer som använde sig av filmreferenser visade 
sig bli uppmärksammade och ihågkomna på grund av att de tilltalade konsumenternas 
känslor. Det innebär att filmreferenser kan hjälpa ett företag att upplevas som annorlunda 
gentemot sina konkurrenter, på grund av att konsumenternas känslor påkallas.  

En vidareutveckling på känslor är att använda sig av emotionella symboler och associationer 
(Ghodeswar 2008, s. 6). Pieters et.al. (2002, s. 766) menar också att kända personer kan 
användas för att särskilja sig från sina konkurrenter. ComHem och Guitar Hero var två av de 
reklamfilmer som använde sig av en filmreferens, men som samtidigt ansågs använda sig av 
emotionella symboler och kända personer. ComHem använde sig av sina karaktärer Judit & 
Judit, som ansågs vara två emotionella symboler för företaget då de innan reklamfilmen 
visades associeras med varumärket. Guitar Hero valde att förstärka sin reklamfilm genom att 
använda en känd person, i detta fall Heidi Klum, som ersatt Tom Cruises plats i filmscenen. 
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Enligt Pieter et.al. (2002, s. 766) är kända personer inte det enda som kan hjälpa ett 
varumärke med sin särskiljning, utan även humor kan användas. I undersökningen ansågs de 
reklamfilmer som använde en filmreferens till en högre grad använda sig av humor än 
reklamfilmerna utan. 

5.2 Sinnenas stimuli genom reklamfilmer 
Hur påverkar användandet av filmreferenser i reklamfilmer konsumenters uppfattning av ett 
varumärke? 

Som nämnt ovan så upplevde flera respondenter i undersökningen att ett flertal av 
reklamfilmerna var igenkännande eftersom de speglade saker de sett och hört tidigare. Att 
påkalla konsumenternas sinnen på detta sätt kan ses som innovativt då det är sinnena som gör 
en person medveten om olika produkter och därmed uppfattar dem (Hultén et.al. 2011, s. 15–
16). Det första som attraherar en kund är det de ser (ibid, s. 58-68). I undersökningen visade 
det sig att när respondenterna såg reklamfilmerna så var det olika aspekter som fångade deras 
uppmärksamhet. Medan Blue Moon Beer tydligt visade sin produkt och attraherade 
konsumenterna i den aspekten att några blev sugna på öl så attraherade de reklamfilmer med 
filmreferenser dem på andra sätt, exempelvis genom att framkalla känslor av igenkännande 
scener och med humor. Majoriteten av respondenterna kände igen de filmscener som 
användes i reklamfilmerna, detta trots att de inte alltid hade sett filmen.  

Marknadsföring har visat sig vara den del där företag har möjligheten att skapa känslor hos 
konsumenterna (Meenaghan 1995, s. 25). Detta framkom i undersökningen då de 
reklamfilmer som använde sig av filmreferenser ansågs framkalla respondenternas känslor i 
högre grad än de reklamfilmerna utan. Alla fyra reklamfilmer med filmreferens visade sig 
frambringa glädje hos respondenterna, samtidigt som några av dem även väckte mindre 
positiva känslor. Carlton Draught’s reklamfilm ansågs bli irriterande eftersom den saknade 
koppling till produkten och på så sätt väckte mer frågetecken än vad den besvarade. Även 
några av de reklamfilmer utan filmreferens väckte känslor hos respondenterna, där Viasat 
Film beskrevs ge en mysig känsla och Blue Moon Beer beskrevs även den vara irriterande, då 
vissa aspekter i den ansågs förstöra reklamfilmen. Synupplevelsen påverkar inte bara tittarens 
känslor, utan påverkar fyra utav fem gånger en konsuments beslutsfattande och 
handlingsförmåga (Hultén et.al. 2011, s. 60; Hultén 2014, s. 202). Utifrån vad respondenterna 
såg i reklamfilmerna föredrogs de produkter från reklamfilmer utan filmreferenser, då dessa 
dels ansågs vara mer tydliga i vad de sålde samtidigt som de upplevdes mer pålitliga. Den 
enda reklamfilmen med filmreferens där respondenterna föredrog att köpa den produkten var 
ComHem. Det var också den reklamfilmen som igenkänningsfaktorn uppfattades som störst, 
då de använde sig av en filmreferens och för att karaktärerna i reklamfilmen var kända hos 
respondenterna sedan tidigare.  

Sinnesintryck involverar även ljud. Det kan vara nya ljud men även ljud från tidigare 
erfarenheter hos konsumenten som vid återanvändning väcker känslor (Hultén et.al. 2011, 84; 
Lindstrom 2015, s. 85; Hultén 2014, s. 255). Alla reklamfilmer som visades använde sig av 
någon form av musik eller bakgrundsljud, vilket frambringade olika reaktioner från 
respondenterna. Utifrån det som respondenterna hörde i reklamfilmen bidrog musiken till en 
förstärkt känsla och ett nostalgiskt värde genom att väcka minnen, då musiken hade högt 
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igenkännande bland flera av respondenterna. Musik har en tendens att påverka nervsystemet 
genom att aktivera hjärnprocesser, vilket är förklaringen till varför respondenterna kände 
dessa känslomässiga relationer (Ducker 1994, s. 10, refererad i Hultén 2014, s. 257). Utav de 
åtta reklamfilmer som visades använde sju stycken någon form av musik medan fem av dem 
använde populärmusik. I undersökningen visade det sig att respondenterna kände igen 
musiken i fyra av reklamfilmerna medan den ansågs tillföra något till reklamen i tre av dem 
med filmreferens och i Viasat Films reklamfilm. Vidare så ansågs reklamfilmerna till Carlton 
Draught och Guitar Hero behöva musiken för att det skulle vara tydligt att reklamfilmen 
använde sig av en filmreferens. Det är nämligen när filmsekvensen kombineras tillsammans 
med musik som upplevelsen påverkas (Hultén 2014, s. 258).  Rock Band ansågs också behöva 
musiken då den ansågs vara en så pass stor del av reklamfilmen. Utan den skulle 
reklamfilmen inte förmedlat samma känslor. Respondenterna var medvetna om musikens 
betydande roll i flera av reklamfilmerna, där det yttrades att de förlitade sig på musiken samt 
att musiken bidrog till att förtydliga känslan och budskapet. Däremot var det reklamfilmer 
som Blue Moon Beer och Viasat Film, som ansågs klara sig utan musik, där budskapet i 
reklamfilmen fortfarande skulle vara tillräckligt tydligt.  

5.3 Filmreferensers påverkan på konsumentens uppfattning av ett varumärkes 
image   
Hur stimuleras konsumenternas sinnen av reklamfilmer? 

I dagens hårda konkurrens om konsumenterna är varumärke en viktig aspekt i ett företags 
framgång. Ett starkt varumärke kan hjälpa ett företag att lyckas medan ett svagt varumärke 
snarare kan stjälpa det. (Srivastava 2011, s. 340). Ett sätt för ett företag att veta om ens 
varumärke är starkt eller inte är att mäta varumärkesimage. Varumärkesimage är hur 
konsumenter uppfattar ett varumärke (Aaker 1996, s. 71) och skapas oftast genom det 
förflutna och med hjälp av reklam (Aaker 1996, s. 70; Meenaghan 1995, s. 25; Graeff 1996, s. 
4). När respondenterna blev tillfrågade att beskriva hur de uppfattade de valda varumärkena 
innan de sett reklamfilmerna, var deras inledande åsikter enbart påverkade av tidigare 
erfarenheter av varumärket, antingen genom erfarenhet av produkten eller tidigare reklam. 
Två infallsvinklar för att mäta varumärkesimage är att antingen ställa ett företag i jämförelse 
med konkurrenter eller granska den image som syns i företagets reklam (Boivin 1986, s. 13). 
Av de åtta varumärkena som undersökningen baserades på var respondenterna redan bekanta 
med alla förutom de två ölmärkena, vilket kan bero på att de inte säljs på den svenska 
marknaden. Efter att reklamfilmerna visats indikerar undersökningen att respondenternas 
uppfattning av varumärkena inte genomgått någon större förändring. Efter att ha sett 
reklamfilmerna från ölmärkena visades det sig att en respondent kände igen varumärket Blue 
Moon Beer. Carlton Draught’s reklamfilm ansågs däremot inte ha bidragit med att skapa en 
tydlig bild av varumärket.  

I undersökningen framkom det att tydliga symboler fastnade och var lätta att komma ihåg, 
framförallt Synoptiks zebra och ComHems Judit och Judit. Symboler är något som Aaker 
(1996, s. 84) anser bör användas av företag för att lättare bli ihågkomna och skapa värdefulla 
emotionella associationer. Två symboler som anses vara extra värdefulla är metaforer och 
användandet av visuella bildspråk, då det bidrar till att varumärket har högre potential att bli 
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ihågkommit och uppfattas som mer meningsfullt (Aaker 1996, s. 85). I undersökningen har 
visuella bildspråk haft en stor roll då respondenterna fick ta del av åtta reklamfilmer där fyra 
av de använde sig av visuella bildspråk i form av filmreferenser. Undersökningen visade att 
de reklamfilmer som använde sig av filmreferenser i högre grad blev ihågkomna eftersom 
deras innehåll bidrog till en igenkänningsfaktor. Detta då både musiken och scenerna som 
visades, hade setts tillsammans tidigare. Reklamfilmerna med filmreferenser uppfattades även 
som mer känslosamma och associerades med ord som innovativ, annorlunda, rolig och 
otydlig. De ansågs sprida glädje på grund av att de var roliga och annorlunda eftersom deras 
innehåll var oväntat gentemot hur reklamfilmer oftast är designade samt gentemot 
produktkategori. De reklamfilmer som inte använde sig av filmreferenser beskrevs snarare 
med ord som trovärdigt, omodern, mysig och långsökt. Deras starka koppling till 
produktkategorin gjorde dem trovärdiga, men i jämförelse med de reklamfilmerna med 
filmreferenser ansågs de vara något omoderna.   

Enligt Meenaghan (1995, s. 23) är det idag viktigare att skapa emotionella associationer till 
varumärket än att marknadsföra den enskilda produktens funktion. I denna undersökning 
efterfrågade respondenterna båda metoderna, då det framkom att de uppskattade när 
budskapet var tydligt och att de på så sätt visste vad de fick. Samtidigt uppskattade 
respondenterna de humoristiska inslagen i reklamfilmerna vilket gjorde att de trots bristande 
information gällande produkten uppmärksammade reklamfilmen.  
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6. Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att undersöka konsumenternas uppfattningar av användandet av 
filmreferenser i reklamfilmer som ett sätt för företag att särskilja sig. Utifrån undersökningen 
framkom det att filmreferenser är ett effektivt sätt för ett varumärke att skapa uppmärksamhet 
hos konsumenterna och för att särskilja sig bland konkurrenter. Det visade sig att 
reklamfilmer med filmreferenser lättare blir ihågkomna av konsumenterna jämfört med 
reklamfilmer som inte använder sig av denna form av differentiering. Detta eftersom de till en 
högre grand ansågs vara humoristiska samt bidrog med ett överraskande moment. I det läget 
upplever konsumenterna att reklamfilmen bidrar med någonting nytt och unikt. Däremot 
bidrog den här typen av differentiering även med negativa effekter, då reklamfilmerna med 
filmreferenser ansågs vara otydliga.  

Uppsatsens syfte var även att undersöka om filmreferenser påverkar hur konsumenterna 
uppfattar reklamfilmen, beroende på det som hörs och ses.  Att använda sig av filmreferenser 
i reklamfilm har en tendens att ge konsumenten en upplevelse av igenkännande. Den 
igenkännande faktorn kom från det faktum att både musiken och bilderna som visades var 
sådana som i sin helhet var något som de sett och hört tidigare. Igenkänningsfaktorn visade 
sig bidra till en känslomässig kontakt med konsumentens sinnen, som i detta fall fokuserade 
på syn och hörsel. De stimuleras genom att musik och symboler bidrar till en starkare 
känslomässig effekt vid användandet av filmreferenser. Är budskapet inte tydligt, blir det mer 
förvirrande och kan skapa frustration, vilket resulterar i att respondenterna upplever att 
reklamfilmen inte passar ihop med produkten. Därför anser författarna att denna 
differentiering är användbar på olika sätt för företag i olika skeden i sin varumärkesimage. 
Författarna anser att ett mer etablerat varumärke kan använda sig av denna differentiering för 
att nå nya konsumenter, som har en annan uppfattning om varumärket sedan tidigare, men 
även för att fortsätta utmärka sig som synliga på marknaden. Ett väletablerat varumärke har 
inte alltid lika mycket att förlora om det skulle uppfattas som oseriöst eller förvirrande vid ett 
enstaka tillfälle, då de förmodligen redan har en stabil kundbas. För ett nyetablerat företag kan 
denna typ av differentiering däremot bidra till att varumärkets image uppfattas på ett sätt som 
inte är relaterat till företagets visioner. Författarna anser att ett nyetablerat varumärke bör 
fokusera mer på sin produkt för att visa konsumenterna vad de erbjuder, till skillnad från ett 
etablerat varumärke där produkten redan är känd.   

Vid användning av denna typ av differentiering är det viktigt att varumärket är tydligt med 
vad som ska uppnås med reklamfilmen. Det författarna fått fram i denna undersökning är att 
filmreferenser i reklamfilmer automatiskt blir ett fokus på själva reklamfilmen, för att göra 
varumärket uppmärksammat, till skillnad från de resterande reklamfilmerna där fokuset ligger 
på produkten. På så sätt bidrar användandet av filmreferenser i reklamfilmer mer till 
varumärkesimage än att fungera säljande för den enskilda produkten. Vidare är de effektiva 
för att bli en “snackis” och ta sig igenom klustret av reklamfilmer på marknaden. De bidrar 
till en positiv uppfattning av reklamen, men inte nödvändigtvis till en positiv uppfattning av 
varumärket.  



	 30	

6.1 Vidare studier 
I denna undersökning har det tagits fram hur användandet av filmreferenser i TV-reklam 
uppfattas av konsumenter och hur dess sinnen påverkas av den typen av differentiering. För 
vidare studier i detta ämne skulle det kunna undersökas om den nämnda differentieringen 
fungerar för alla produktkategorier. För en sådan studie skulle det vara intressant att 
undersöka om det finns några skillnader mellan låg- och hög engagemangsprodukter där 
varumärkets betydelse och lojalitet kan vara varierande. 

 
Med tanke på att denna studie fick fram att konsumentens uppfattningar av varumärket inte 
alltid stämmer överens med reklamen skulle vidare studier kunna berika vad dessa 
uppfattningar av varumärket förväntas vara på en reklamfilm. En sådan studie skulle också 
undersöka om differentieringen påverkar vad en konsument kommer ihåg genom att 
undersöka om varumärket i omtalade reklamfilmer läggs på en konsuments minne eller om 
det endast är reklamfilmen.  
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Bilagor 
Nedan följer de material som författarna har använt sig av under studieprocessen. Under 
Bilaga 1 presenteras den annons som skickades ut för att söka respondenter till 
fokusgrupperna. I Bilaga 2 ligger länkar till de använda reklamfilmerna som respondenterna 
fått ta del av och under Bilaga 3 presenteras de frågor som ställdes till respondenterna samt 
dess koppling till de valda teorierna. I Bilaga 4 finns en tabell över respondenternas 
associationer till vardera varumärke.  

Bilaga 1 
Nedan följer den annons efter respondenter till fokusgrupperna som publicerades på 
Facebook och skickades ut via mail.  

Eftersökning till Fokusgrupper 

 
Hej!  
Vi är en grupp på tre tjejer som studerar marknadsföring på MDH i Västerås. Just nu skriver 
vi vår C-uppsats och söker deltagare till fokusgrupper. I fokusgruppen kommer vi diskutera 
olika reklamfilmer och era åsikter om dessa. Fokusgruppen kommer ta plats 28 april och tar 
cirka 2 timmar. Vi bjuder på kaffe och fika.  

Vänligen hör av er om ni är intresserade av att delta eller har frågor.  
Med Vänliga Hälsningar  

Denice, Caroline och Frida. 

Bilaga 2 
Nedan följer de reklamfilmer som respondenterna fick ta del av i utförandet av 
fokusgrupperna. Reklamfilmerna är hämtade från hemsidan Youtube.  

 

1. Carlton Draught 

https://www.youtube.com/watch?v=BMX-pmV2yiM 

2. Blue Moon Beer  

https://www.youtube.com/watch?v=IsLDkt8jbLg 

3. Guitar Hero 

https://www.youtube.com/watch?v=nfS3VzN5fsI 

4. Rock Band 

https://www.youtube.com/watch?v=TihLHw7E098 

5. ComHem  
https://www.youtube.com/watch?v=fURteU4YNMQ 

6. Viasat Film 

https://www.youtube.com/watch?v=syOiWSvrbRw 



	

7. Specsavers 
https://www.youtube.com/watch?v=E_FhNauEo74 

8. Synoptik 
https://www.youtube.com/watch?v=glbQazHS75M 

 

Bilaga 3 
Nedan följer operationaliseringen med de frågor som ställdes under intervjutillfällena med 
fokusgrupperna och dess koppling till de valda teorierna. För att göra det tydligt hur 
författarna har tänkt med kopplingen av teorierna är operationaliseringen uppdelat i fyra 
kolumner. Den första kolumnen beskriver frågorna, den andra till vilken teori frågan är 
kopplad till, den tredje kolumnen är en beskrivande motivering utifrån författarna själva 
varför frågan valdes och den fjärde kolumnen är en beskrivande koppling till teorierna. I den 
fjärde kolumnen är några ord fetstilta som innebär så kallade nyckelord. Dessa ord visar vad 
författarna anser vara av extra intresse för undersökningen.  

 

Fråga Teori Egen motivering Teoretisk koppling 

1. Vad tänker ni 
på när ni hör ordet 
reklamfilm? 

Öppningsfråga Denna fråga 
ställdes för att lätta 
upp stämningen 
mellan 
respondenterna och 
för att ha en fråga 
som behandlade 
ämnet 

 

2. Vad är er 
uppfattning av 
dessa åtta olika 
varumärken? 
(Specsavers, 
synsam, Guitar 
Hero, Rockband, 
Carlton Bruerry, 
Blue Moon Beer, 
ComHem & Viasat 
Film)  

• Har ni varit 
i kontakt 
med 
varumärket 
tidigare? 

Öppningsfråga 
Varumärkesimage 

Denna fråga 
ställdes som en 
öppningsfråga för 
att se vad 
respondenterna 
hade för 
uppfattning av 
varumärkena innan 
författarna hade 
visat 
reklamfilmerna. 

Enligt Aaker (1996, s. 
71) så är 
varumärkesimage ett 
perspektiv utifrån 
konsumenterna, det 
vill säga hur 
konsumenter 
uppfattar 
varumärket.   
Enligt Dobni och 
Zinkhan (1990) ligger 
betoning på 
meddelande en tyngd 
på konsumenters 
tidigare erfarenheter 
av ett varumärke som 
sedan kan skapa 
varumärkesimage.  

3. Hur uppfattar Varumärkesimage Denna fråga Reklamens uppgift är 



	

ni varumärkena 
efter att ha sett 
reklamfilmerna? 

ställdes för att se 
hur respondenterna 
uppfattade 
varumärket efter att 
ha sett 
reklamfilmerna. 
Detta för att se om 
deras uppfattning 
ändrats.  

att skapa 
varumärkesimage 
(Meenaghan 1995, s. 
25; Graeff 1996, s. 4). 
Samtidigt handlar 
varumärkesimage om 
hur konsumenter 
utifrån eget perspektiv 
uppfattar varumärket 
(Aaker 1996, s. 71).  

4. Beskriv med tre 
ord vad ni 
associerar 
respektive 
reklamfilm med? 

Varumärkesimage Denna fråga 
ställdes för att se 
vad respondenterna 
associerade 
reklamfilmerna 
med. Detta för att 
se om det i slutet 
fanns gemensamma 
associationer för 
reklamfilmerna som 
använde 
filmreferenser.  

För att ett varumärke 
ska kunna 
differentiera sig bland 
konkurrenterna är det 
betydelsefullt att 
använda sig av 
emotionella symboler 
och associationer 
(Ghodeswar 2008, s. 
6).  

5. Vad reagerade 
ni på utifrån det ni 
hörde? 

Sinnesmarknadsföring Denna fråga 
ställdes av intresse 
att se vad utifrån 
reklamfilmen som 
påverkade 
konsumenternas 
ljudsinne. 

Sinnesuttryck kan 
hjälpa ett varumärke 
att utmärka sig och 
skapa en 
ljudupplevelse som är 
minnesvärd (Hultén 
et.al. 2011, s. 87). 
Sinnesuttryck som 
musik har en tendens 
att påverka 
nervsystemet genom 
att aktivera 
hjärnprocesser som 
bidrar till 
känslomässiga 
relationer (Ducker 
1994, s. 10, refererad 
i Hultén 2014, s. 257). 
 

6. Vad reagerade 
ni på utifrån det ni 
såg? 

Sinnesmarknadsföring Denna fråga 
ställdes av intresse 
att se vad utifrån 
reklamfilmen som 
påverkade 
konsumenternas 

Enligt Hultén et.al. 
(2011, s. 58–68) är 
synupplevelsen det 
första som bidrar till 
en kunds attraktion 
och kan därmed skapa 



	

synsinne.  varumärkesimage. 
Både sinnesuttryck 
som färg och ljus kan 
ta skapa attraktion 
och uppmärksamhet 
som ta fram både 
känslor och tankar 
hos en konsument. 
 

7.Väckte 
reklamfilmen 
några känslor hos 
er och vad var det 
som framkallade 
dessa i så fall?  

• - Väckte 
den 
minnen?		

Sinnesmarknadsföring Denna fråga 
ställdes för att se 
vad sinnena väckte 
för känslor hos 
respondenterna 
efter att de hade sett 
reklamfilmerna.  
Följdfrågan ställdes 
för att se om 
känslorna va 
kopplade till 
varumärket, ljudet, 
igenkännande av 
filmscenen etc.  

Enligt Hultén et.al. 
(2011, s. 15–16) är 
det genom sinnena 
som en individ blir 
medveten och 
uppfattar olika 
produkter. Det är 
också via sinnena som 
en individs känslor tas 
fram då sinnena kan 
länka till en individs 
minne (Lindstrom 
2015, s. 85).   

8. Vad upplever ni 
för skillnader 
mellan 
reklamfilmerna i 
respektive 
produktkategori? 

Differentiering Denna fråga 
ställdes för att se 
vad respondenterna 
såg som unika 
attribut i 
reklamfilmens 
budskap. Detta för 
att se hur väl 
reklamerna 
särskiljer sig.  

Idag handlar det om 
att särskilja sig med 
unika budskap och 
utge sig vara 
engagerad för att stå 
ut bland 
konkurrenterna (Scott 
1994, s. 469). Enligt 
Pieters et.al. (2002, s. 
767) kan det vara 
effektivt att omvandla 
ett vanligt 
förekommande 
problem till ett 
oväntat perspektiv för 
att stimulera tittares 
tankesätt och därmed 
differentiera sig.  
 

9. Vilken av de 
visade 
reklamfilmerna är 
den första ni 
tänker på?   

Differentiering Denna fråga 
ställdes i slutet av 
fokusgruppen för 
att se vilka utav de 
åtta reklamfilmerna 

Vid användning av 
betydelselös 
marknadsföring kan 
ett varumärke 
särskilja sig från 



	

som respondenterna 
kom ihåg. Vilket 
handlar om hur väl 
företagen lyckats 
med att stå ut bland 
konkurrensen.  

konkurrenterna och 
bli mer meningsfulla 
och ihågkomna 
(Dahlén & Lange 
2009, s. 341). 
 

10. Vad gör att ni 
kommer ihåg den? 

Differentiering, 
kopplad till frågan 
ovan 

Denna följdfråga 
ställdes för att se 
om anledningen till 
varför 
respondenterna 
kom ihåg 
reklamfilmen var 
för varumärket, 
filmen som 
användes eller 
tidigare 
erfarenheter med 
varumärket.  

Differentiering enligt 
Dahlén och Lange 
(2009, s. 304) är en 
objektiv bedömning 
där själva 
särskiljningen är mer 
subjektiv och baseras 
på attityder och 
känslor. Samtidigt 
aktiverar en individs 
ljudsinne emotionella 
känslor som kopplas 
till minnet (Hultén 
2014, s. 255). 
 

11. Fyra av 
reklamfilmerna 
använder sig av 
filmreferenser, vet 
ni vilken film som 
inspiration är 
tagen från?  

Varumärkesimage 
Sinnesmarknadsföring 

Dessa två frågor 
ställdes för att se 
om respondenterna 
har tidigare 
erfarenheter av 
både varumärket 
och filmscenen 
eller filmen.  

Enligt Dobni och 
Zinkhan (1990) ligger 
betoning på 
meddelande en tyngd 
på konsumenters 
tidigare erfarenheter 
av ett varumärke som 
sedan kan skapa 
varumärkesimage. 
Minnen och tidigare 
erfarenheter kan 
också länkas ihop 
med en individs 
sinnen som därefter 
kan ta fram känslor 
(Lindstrom 2015, s. 
85).  
 

12. Enbart baserat 
på reklamfilmerna, 
vilken produkt 
inom respektive 
produktkategori är 
det mest troligt att 
ni skulle köpa? 

Sinnesmarknadsföring Denna fråga 
ställdes för att se 
hur respondenternas 
visuella perception 
av reklamfilmerna 
påverkar en 
potentiell 

Fyra av fem 
beslutsfattande till 
köp ligger till grund 
för synintryck (Hultén 
et.al. 2011, s. 60) då 
den visuella 
perceptionen ligger 



	

köpprocess. 
Författarna är 
medvetna om att 
respondenterna kan 
ha tidigare 
erfarenheter av 
produkten men det 
är enbart av intresse 
att undersöka om 
endast 
reklamfilmerna kan 
påverka till en 
köphandling.  

till grund för en 
konsuments beslut 
och handlingar 
(Hultén 2014, s. 202). 
 

 

Bilaga 4 
Denna bilaga innefattar en sammanfattande tabell över vad respondenterna associerade med 
respektive varumärken efter att de sett reklamfilmerna.  
 
Blue Moon Beer Öl, irriterande, förvirrande, platt, omodern 

och inte speciellt övertygande 
Carlton Draught Tramsig, otydlig, annorlunda, rolig, oväntad 

och för lång 
Rock Band Tillsammans, gemenskap, upplevelse och 

rockigt 
Guitar Hero Rolig, glädje, slapp och passar alla 
Viasat Film Gullig, mysig, lugn, familjär, överraskande 

och nischad  
ComHem Rolig, humor, omtyckt, tydligt budskap, lätt 

att komma ihåg och glädje 
Synoptik Tråkig, rolig, långsökt, otydlig, 

professionell, trovärdig och seriös 
Specsavers Igenkännande, inte tydlig, oväntad, rolig, 

dålig kvalitét och glädje 
	


