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Sammanfattning 

Vi lever i en medievärld där vi ständigt möter bilder med syfte att påverka oss. Det är 

därmed viktigt att producera bland annat reklam som sticker ut från mängden och bidrar 

med någonting extra till målgruppen. Att använda celebriteter som ansikte för ett varumärke 

eller produkt ökar förhoppningen till att fånga konsumenternas uppmärksamhet i en 

kommunikationsprocess. Syftet med den här studien var att undersöka samverkan mellan 

celebritet och innehåll i tre stycken reklamfilmer för varumärket Head & Shoulders som 

utspelar sig i New York. Materialet valdes eftersom det fanns brister i tidigare forskning som 

inte berörde celebrity endorsement i reklamfilmer. Frågeställningarna i studien var; Vilken 

betydelse har de medverkande celebriteterna, Henrik Lundqvist, Sofi Fahrman och Alex 

Schulman för innehållets värde i reklamfilmerna? Vilken roll spelar staden New York för 

innehållet i reklamfilmerna?  

 

Celebriteterna går in i meningsprocessen med diverse betydelser till innehållet samt 

varumärket utifrån sina egenskaper, vilket studerades genom olika tecken i reklamfilmerna. 

Celebrity endorsement tillsammans med andra modeller som berör valet av celebritet och 

hur celebritetens personlighet tillför betydelsefulla värden till varumärkets personlighet, 

studerades utifrån en semiotisk bildanalys. Med en semiotisk metod studerades olika tecken 

på en uppenbar och bakomliggande tillsammans med modellen om meningsprocess. 

Modellen belyser budskapet som överförs från celebriteten och dess personlighet till 

varumärket för att sedan nå konsument och var väsentlig för studien. 

 

Resultatet visade att celebriteterna bidrar med betydelsefullt värde, fast på diverse sätt. 

Henrik Lundqvist bidrar med en större trovärdighet till meningsprocessen med tanke på 

hans karriär som professionell atlet. Alex Schulman och Sofi Fahrman bidrar med 

betydelsefullt värde till innehållet, eftersom de bland annat har stor publik och skapar 

interaktion med dem. Dessutom är de framgångsrika och anses vara experter och attraktiva 

personer. Slutsatsen att användningen av celebriteter bidrar till ett betydelsefullt värde i 

meningsprocessen eftersom det resulterar i en trovärdighet till innehållet. 

 

Nyckelord: celebrity endorsement, varumärke, celebritet, semiotik, betydelsefulla värden. 
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Abstract 

We live in a world of media where we constantly face images with the purpose of influencing 
us. Therefore it’s important to produce advertising that stands out from the crowd and 

brings something extra to the target audience. The use of celebrities as the face of a brand or 

product increases the hope to capture the attention of consumers in a communication 

process. The purpose of this study was to investigate the influence of celebrities in three 

commercials for Head & Shoulders game set in New York. This area of study was chosen 

because of the lack in previous research involving celebrity endorsement in commercials. 

The questions for this study were; What significant value does the participating celebrities, 

Henrik Lundqvist, Sofi Fahrman and Alex Schulman contribute to the commercials? How 

does the city of New York  affect the contents in the commercials? 
  
Celebrity endorsement and other theoretical models that affect the choice of celebrity and 

how the celebrity's personality adds significant value to the brand are studied from a semiotic 

analysis. The semiotic analysis together with the meaning transfer model studies the apparent 

and the underlying signs of purpose of the commercials. The meaning transfer model 

highlights the message transmitted from the celebrity and its personality to the commercial 

brand that will reach the consumer. This was considered essential for this study. 
  
The results showed that celebrities contribute significant value, though in various ways. 

Henrik Lundqvist, as a professional athlete, contributing a greater credibility to the meaning 

transfer. Alex Schulman and Sofi Fahrman also contribute significant value to the content 

because of their expertise in business area, their successfulness and attractiveness also speaks 

to a great crowd of people. The conclusion is that the uses of celebrities contribute a 

significant value to the meaning transfer as it results in credibility to the content. 

  

Keywords: celebrity endorsement, trademark, celebrity, semiotics, significant value 
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1 Inledning 
Medier är ett oundvikligt fenomen som har stor makt i samhället, då de bidrar till diskussion 

och influerar oss i vår vardag. Vi lever i en medievärld där vi ständigt möter bilder med olika 

avsändare och budskap, i synnerhet reklam med syfte att uppmana oss till att konsumera. 

Bakom bilderna ligger mängder med strategier som varierar beroende på vad avsändaren vill 

förmedla och hur det ska genomföras. De uppenbara och bakomliggande budskapen i en 

kommunikationsprocess ska resultera i att samhället tar sig an information, tänker och 

handlar på olika sätt. 

 

Det har blivit allt vanligare att möta celebriteter i mediesammanhang utanför deras vardagliga 

roll, framförallt i samband med varumärken eller produkter. De får rollen som ambassadör 

för ett varumärke och syns därmed i olika reklamsammanhang för att förmedla ett 

meddelande och budskap. Publiken bör ha kännedom och interagera med celebriteten, vilket 

gör att valet av ambassadör måste vara väl genomfört och utvald, för att uppnå bästa möjliga 

resultat. Därmed blir matchningen mellan celebritetens och varumärkets personlighet central 

i utformningen av ett meddelande, dock kan innebörden variera beroende på de uppenbara 

och bakomliggande budskapen. Syftet med användningen av celebriteter i en 

kommunikationsprocess är att fånga konsumentens uppmärksamhet, vilket dagens medier 

bidrar till. Bloggare, mediemän och exempelvis hockeyproffs, influerar med sin personlighet 

tolkningsprocessen som sker när mottagare möter ett meddelande i visuell kommunikation, 

såsom reklamfilmerna för Head & Shoulders. Andra faktorer och element som miljö, 

ljussättning och text påverkar tolkning och uppfattning bland mottagare, eftersom 

människor tyder en bild på olika sätt, utifrån sina egna liv. 
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1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka samverkan mellan celebritet och innehåll i en 

reklamprocess. Celebrity endorsement är en teori som är genomgående i studien och har 

koppling till varumärket och mjällschampot Head & Shoulders. Därmed är det huvudsakliga 

syftet att undersöka vilken betydelse och bidragande celebriteter har för innehållet i 

reklamfilm. För att besvara nedanstående frågeställningar studeras de uppenbara och 

bakomliggande tecken som tillför betydelse i filmerna, samt vilken plats New York som stad 

har eftersom filmerna utspelar sig i staden. De frågeställningar som genom studien ska 

besvaras är: 

 
• Vilken betydelse har de medverkande celebriteterna, Henrik Lundqvist, Sofi 

Fahrman och Alex Schulman för innehållets värde i reklamfilmerna? 
 

• Vilken roll spelar staden New York för innehållet i reklamfilmerna? 
 

 
1.2 Material & avgränsning 

Studien består av en semiotisk bildanalys av reklamfilmer för varumärket Head & Shoulders. 

Filmerna är skrivna och producerade av produktionsbolaget TopHat, mellan år 2011-2013. 

För att genomföra syftet med studien har jag valt att avgränsa materialet till svenska 

reklamfilmer av varumärket. Filmerna innehåller tre svenska celebriteter, mediemannen Alex 

Schulman, bloggerskan Sofi Fahrman och hockeymålvakten Henrik Lundqvist som båda är 

ambassadörer för varumärket. Tanken var från början att välja fem stycken filmer för att 

göra en jämförande studie däremellan, men till följd av uppsatsens begränsade omfattning 

och möjligheten till en djupare analys valdes tre reklamfilmer av Head & Shoulders istället. 

 

Utifrån ett antal teorier och modeller genomförs undersökningen med fokus på 

celebriteternas personligheter och varumärkespersonligheten för att uppnå syftet med 

uppsatsen. Vardera reklamfilm analyseras i delar och sin helhet utan sammankoppling mellan 

de tre, således kommer celebriteternas specifika associationer att belysas tillsammans med 

varumärket och andra tecken och symboler som påverkar innehållet. Henrik Lundqvist som 

hockeymålvakt i världsmetropolen New York, mediemannen Alex Schulman och 

bloggerskan Sofi Fahrman har en väsentlig del i studien, som följd av deras roll i dagens 
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mediesamhälle. Ett alternativ hade varit att göra en jämförande studie mellan könsrollerna 

och se om det fanns skillnader i framställningen av de manliga och kvinnliga ambassadörerna 

för varumärket. Men då studiens syfte är att undersöka celebriteten och dess personliga 

existens, samt påverkan på innehåll och budskap, valde jag att inte blanda in genusfrågan, 

även om den är viktig för andra studier. 

 

Vardera film är cirka 30 sekunder långa och har sedan 2011 sänts i de svenska kanalerna TV3 

och TV4. Reklamfilmerna för Head & Shoulders utspelar sig på ett antal olika platser i New 

York, såsom Central Park, Times Square och trendiga Meatpacking District. Materialet 

valdes på grund av jag ville studera en livsstilsprodukt som är riktad till en bred målgrupp 

och tillhör en mellanprisklass på marknaden och som därmed inte är nischad till en 

persontyp. 

 

1.3 Bakgrund 

Head & Shoulders är ett dotterbolag till amerikanska bolaget Protecter & Gamble som säljer 

mjällschampo med en manlig målgrupp och som idag även har en kvinnlig. Sedan 2011 har 

företaget gjort ett flertal kampanjer och reklamfilmer med hockeymålvakten Henrik 

Lundqvist som spelar i New York Rangers. Idag är han tillsammans med modebloggerskan 

Sofi Fahrman varumärkets ansikte utåt. Syftet med deras uppgradering till ny ambassadör 

2011 var att uppdatera och ompositionera det klassiska varumärket Head & Shoulders till 

trenderna på marknaden (Schori 2011). En av reklamfilmerna blev 2013 vinnare av 

Silverägget i kategorin ”bästa reklamfilm” som årligen delas ut av guldägget. På guldäggets 

hemsida publicerade varumärket en bakgrund till filmerna och samarbetet med 

hockeyproffset Henrik Lundqvist och mediemannen Alex Schulman som lyder: 

 

”H&S är marknadsledande men har ansetts tråkig och omodern. H&S behövde bygga sin kommunikation kring 

ambassadörer som kunde ändra detta. Henke och Alex var perfekta för målgruppen. (…) Vi producerade en film, helt 

olik den befintliga ”klassiska schamporeklamfilmen”. Nu anpassades filmernas innehåll efter planerade 

produktlanseringar, t.ex. med Sofi Fahrman när en kvinnlig produkt lanserades. Alla filmer fick stort genomslag via 

pr innan de visades på tv. Genom viraler med glimten i ögat, ambassadörer i huvudrollen och tydlig avsändare skapades 

en story. Målet att förändra varumärket uppnåtts!” (Guldägget 2013). 
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Alex Schulman har gjort karriär som författare, där han skrivit om sin ångest etcetera. De 

symboliska tecken som man vet om honom; en attraktiv 37-årig man, framgångsrik i medier 

och tillhör medelklassen i Stockholm. Han har byggt upp en identitet och personlighet kring 

medier, att vara lättkränkt, ångestfull samt en väldigt lugn person men som söker stimulans i 

vardagen. Eftersom media har en stor roll för Alex Schulman och hans genomslag i 

bloggsfären har han genom de skapat känslor och värderingar kring sin identitet som vi fått 

ta del av i böcker, bloggar, podcast, och reklamsammanhang (Café 2014). 

 

Henrik Lundqvist är en svensk hockeymålvakt i NHL-laget New York Rangers som är 

bosatt i staden filmen utspelar sig i. En attraktiv, 32-årig man som i många år gjort lysande 

karriär i laget. Han har varit på diverse tidningsomslag och utsätts till en av Sveriges mest 

attraktiva man. De senaste åren har han varit ambassadör för Head & Shoulders och därmed 

synts i många reklamsammanhang. Idag är han inte bara ett hockeyproffs utan även en 

celebritet och en symbol för svensk idrottsexport som syns på tidningsomslag, tv och andra 

medier utanför hockeyrinken (Café 2010).  

 

Sofi Fahrman är en 35 årig kvinna från Stockholm, hon är framgångsrik journalist och 

moderedaktör på Aftonbladet och numera bosatt i New York. Hon driver en populär blogg 

vid namn Sofi’s Snapshots, där hon skriver om kosmetika, skönhet, mode, resor etcetera. 

Hon har därmed blivit en modeikon för svenskt mode (Fahrman 2012). 

 

Numera tillhör det vanligheten att använda en celebritet som ansikte utåt för ett varumärke 

eller företag, vilket har gjort att konsumenter har vant sig vid den typen av reklam. Dock har 

det visats att sammankopplingen mellan celebrity endorsement och reklamfilmer i ett 

forskningssammanhang har varit bristfälligt, vilket forskningsidén bygger på. Det finns 

mängder av forskning kring celebrity endorsement men mindre om begreppet tillsammans 

med reklamfilm, vilket leder till att det finns en gråzon. Eftersom flertalet celebriteter 

medverkar i de reklamfilmerna för Head & Shoulders, blir det en öppen lucka till att 

undersöka betydelsen av celebrity endorsement som jag önskar att fylla. 
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1.4 Tidigare forskning  

Användningen av celebriteter i marknadsföringssyfte har blivit en vanlig företeelse som 

därmed har bidragit till mer research och forskning kring området. Det finns många 

undersökningar som behandlar idrottspersonligheter och celebriteter i reklam, men som har 

varierande metoder och tillvägagångssätt eftersom deras syfte skiljer dem åt. Valet av tidigare 

forskning har fallit på tre stycken undersökningar som är relevanta för studien. I min 

research av området har jag funnit att många undersökningar handlar om publikens 

reception och mindre om innehåll, vilket är bidragande motivering till studien.  

 

Den första studien handlar om hur mottagare skapar mening kring kändisar i reklam och om 

det finns några skillnader mellan tre olika åldersgrupper. Utifrån en kvalitativ metod visade 

den yngre åldersgruppen 15-18 påverkas till stor del, 25-30 en viss del och den äldre 35-45 

påverkas inte alls. Dock visade studien att kändisar bidrar till uppmärksamhet när dem 

medverkar i en reklamfilm (Salomon 2008).  

 

Den andra studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats. Den handlar om hur olika 

sportvarumärken använder celebrity endorsement i varumärkesbyggande syfte. Resultatet 

visade att celebrity endorsement är en långsiktig strategi och inte som många teorier hävdar, 

en kortsiktigt. Studien visar även att celebrity endorsement kan bygga upp ett 

varumärkeskapital på många sätt men även för att styrka ett varumärke i sin helhet. De risker 

som beskrivs i samband med teorin, visar att inte överensstämma med vad fallföretagens 

upplevda risk är (Hagberg & Radhammar 2012).  

 

Den tredje studien handlar även om celebrity endorsement och genomfördes utifrån 

kvantitativ metod i form av enkäter. Den bygger på att det inte finns tillräckligt mycket 

forskning kring samspelet mellan celebritetens personlighet och varumärkespersonligheten 

samt dess påverkan på konsumentens upplevelse av varumärket. Resultatet av studien kring 

fyra varumärken med olika celebriteter, visade att ökad inkongruens var kopplad till högre 

varumärkesattityd för annonser med en måttlig inkongruent matchning, när konsumenterna 

ansåg sig ha hög kännedom om celebriteten. Det fanns även skillnader i annonsattityd och 

varumärkesattityd beroende på celebritets kön, (Stig & Hessel 2007). 
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2 Teoretisk ram 

I detta avsnitt presenteras teorier, begrepp och modeller från existerande forskning som 

styrker studiens syfte och frågeställningar. Största delen består av begrepp som kopplas 

samman med celebrity endorsement, då det är övergripande i studien. Vidare består avsnittet 

av teorier som belyser de uppenbara och bakomliggande budskapen i en reklamfilm. 

Inledningsvis definieras ett varumärkes byggstenar, som ligger till grund för utformningen av 

en reklam samt valet av talespersoner. Fortsättningsvis redogörs ett antal teorier berörande 

celebrity endorsement för att sedan avsluta med semiotiken som studerar bilden jag ska 

analysera. 

 

2.1 Ett varumärkes byggstenar 

Ett varumärkes byggstenar är associationer som ligger till grund för ett varumärkes värde. 

Det är en mental association som talar om för konsumenten vad som kan förväntas och 

därmed blir varumärket ett centralt verktyg för en marknadsförare. Det är därför viktigt att 

bygga rätt associationer till sitt varumärke, för att det ska stå stabilt på marknaden och vara 

starkt gentemot konkurrenterna (Dahlén & Lange 2009:229). Det finns ingen tydlig 

definition av ett varumärke, utan det har olika betydelser beroende på kontexten samt hur 

olika verksamheter förhåller sig till begreppet. Men enligt AMA (American Marketing 

Association) är definitionen av ett varumärke: 

 

”a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and 

services of one seller or a group of sellers and to differentiate them from those of competitors” 

(Dahlén & Lange 2009:230). 

 

Utifrån definitionen kan ett varumärke exempelvis vara idrottsklubbar som Manchester 

United, kända personer som Beyonce, Oprah Winfrey eller David Letterman samt en 

tillverkad produkt som mjällschampot Head & Shoulders eller svenska modemärket Whyred. 

 

I en kommunikationsprocess är budskapet en del av meddelandet, som förbinder sändare 

och mottagare. Budskapet är det gemensamma elementet mellan sändare och mottagare, då 
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det är en del av de båda. Avsändaren måste genom en strategisk plan producera och forma 

ett välgjort budskap, medan mottagaren tar emot, internaliserar samt rekonstruerar det i 

större eller mindre utsträckning (Windahl, Signitzer & Olson 2009:169). 

 

Forskningstraditionen inom semiotisk bildanalys av reklam och reklambudskap utgår ifrån 

att de skapar mening i vårt sätt att uppleva verkligheten. Med hjälp av myter som reklamen 

refererar till, uppmanar den oss att se produkterna samt oss själva som en del av den sociala 

verkligheten. Syftet med en reklam är inte alltid att få publiken att köpa produkten eller 

tjänsten, det ses även som en form av underhållning samt att tydliggöra för de typiska dragen 

hos karaktären bakom reklamen. Reklamen bjuder in oss till att bli en del av de olika 

ideologier samt sätt att se världen på (Bignell 2002:30-31). 

 

2.2 Celebrity 

Celebriteter (eng. celebrity) enligt McCracken (1989:310), är personer som syns i det 

offentliga och får bekräftelse av en stor andel publik. Attraktionskraft, extraordinär livsstil 

eller andra specifika färdigheter är faktorer som kännetecknar en celebritet tillsammans med 

att personen i fråga ska vara välkänd. Det innefattar film- och tv personligheter samt andra 

typer av individer inom bland annat sportvärlden, politik och konst som anses attraktiva. 

 

En celebritet, per definition anses vara framgångsrik och attraktiv genom att göra någonting 

betydelsefullt för andra, vilket leder till att publiken känner till och är intresserade av 

personen. Människor strävar således efter de livsstilar och värderingar som celebriteter lever 

efter. Konsumenter integrerar selektivt med värderingar och beteende hos en celebritet de 

beundrar (Ana Raluca 2012:75).  

 

Hamish Pringle diskuterar vilken påverkan celebriteter har på människor och anser att 

celebriteter är ett framgångsrikt verktyg som bidrar till ett driv hos människor då vi ser dem 

som förebilder. Kraftfulla drifter hos människor är viljan att reproducera framgångsrikt och 

genom att interagera med framgångsrika, attraktiva och mäktiga personer påverkas 

prestationsförmågan till det bättre. Pringle syftar på den roll som celebriteter har i 

människors liv, förutom underhållningsstimulans fyller dem även funktion för research och 
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utveckling i samhället (Pringle 2004:1-5). Deras roll i samhället bidrar till att många företag 

vill använda en celebritet i deras kommunikationsprocess och som ambassadör för ett 

varumärke, så kallad celebrity endorser. 

 

2.3 Celebrity endorser 

En person som marknadsför en produkt och används i utformningen av reklam kan ha olika 

bakgrunder, alltifrån en vanlig konsument eller en välkänd person som anses vara 

framgångsrik. Enligt Friedman och Friedman är celebrity endorser “an individual who is 

known by the public (…) for his or her achivements in areas other than that of the product 

class endorsed” (Friedman & Friedman 1979:63). Förutom celebrity endorser som 

ambassadör förekommer ytterligare två huvudtyper av endorser, den professionella personen 

eller erkända samt den typiska konsumenten. Professionell ambassadör är en individ eller 

grupp människor som sitter på en överlägsen kunskap genom erfarenhet, träning eller studier 

gällande produkten i fråga. Den typiska konsumenten som ambassadör är en vanlig person 

som konsumenten kan relatera till och känna igen sig i (Friedman & Friedman 1979:63). 

 

Celebrity endorsement har blivit en relevant marknadsstrategi bland företag som har 

produktkategorier som ska förbättra en bild, exempelvis kosmetika, mode och parfymer. 

Strategin används för att bygga kongruens mellan varumärke och konsument vilket anses 

underlätta genom användning av celebrity endorser. Celebriteter tillämpar sitt inflytande på 

konsumenten genom upplevda attribut såsom kompetens, pålitlighet, attraktivitet, kännedom 

och likeability. Till skillnad from anonyma ambassadörer, höjer celebrity endorser värdet på 

meningsprocessen samtidigt som den upprätthåller varumärkes-kommunikationen genom en 

högre grad av uppmärksamhet bland publik (McCracken 1989:310-311). 

 

Enligt McCracken (1989:312) är celebrity endorsement en effektiv marknadsföringsmetod 

för att överföra budskap till produkt genom sitt godkännande. En celebritet har förmågan att 

förmedla betydelsefulla budskap till en produkt, som vidare blir ett starkt och betydelsefullt 

innehåll, till skillnad från en anonym ambassadör. Företag vill genom celebrity endorsement 

skapa en koppling mellan varumärket och celebriteten med förhoppning till ökad 

konsumtion. Det resulterar i att konsumenten förknippar celebriteten med just deras 
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varumärke och därför blir det viktigt att hitta en celebritet som representerar de budskap 

som företaget vill förmedla, tillsammans med varumärket (McCracken 1989:312-313). Lear, 

Runyan och Whitaker (2007:311) som bygger sin studie på Byrne, Whithead och Breen, 

anser att valet av celebritet är viktigt inför en varumärkeskampanj, då det behövs någon med 

värderingar som överensstämmer med företagets budskap. Bryntesson, Hammerlind och 

Sammeli (2001:5-9) anser dock att det är samhället och medierna som har makten. Genom 

att ständigt granska ambassadören och dess handlingar bestämmer inte företaget vem som 

ska representera varumärket, utan konsumenterna. 

 

2.3.1 Celebrity endorser som fördel och nackdel 

Företag har insett att det finns många fördelar med att använda celebriteter som ambassadör 

för ett varumärke eller tjänst i marknadsföringssyfte. McCracken är en av flera forskare som 

påstår att celebriteter har ett större inflytande på människor i en kommunikationsprocess än 

vad okända skådespelare eller modeller har på grund av att de har aktivt persona som finns 

hos konsumenters medvetande (McCracken 1989:311-312). De bilder som finns hos 

publiken underlättar när celebriteten skapar ett levande och klart meddelande till produkten, 

vilket resulterar i ökad konsumtion. Forskning har visat att en celebritet som ambassadör har 

högre trovärdighet, attraktivitet och expertis än vad en okänd person har. Tack vare de tre 

egenskaper, får ambassadören mer uppmärksamhet från konsumenterna samtidigt som 

företaget bakom varumärket gynnas genom att ha en celebritet som ansikte i 

marknadsföringen (Till, Stanley & Priluck 2008:182). 

 

Sedan 1970-talet har användning av känd ambassadör ökat och det finns två möjliga 

förklaringar till det. Den första anser att celebriteter är mer effektiva till att väcka 

uppmärksamhet i en värld där människor överflödas med reklambudskap. För det andra, 

eftersom dem redan har en plats i människors medvetande, uppfattas de som trovärdiga och 

underhållande Att använda en ambassadör som är i toppen av sin karriär och exponerar sig i 

media har lättare att dra till sig uppmärksamhet och bibehålla intresset. Människor utsätts 

dagligen för annonser och andra medier är det även viktigt att reklamen är iögonfallande och 

står ut från mängden, vilket ambassadören tillsammans med utformningen skapar. 
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Det innebär inte enbart fördelar att använda celebriteter som ambassadörer, det kan ha sina 

nackdelar likaså. De företag som kontrakterar en celebritet utsätts även för risker som kan 

innebära negativ publicitet. Celebriteter är utsatta personer i media och samhälle, vilket 

företagen bakom inte kan styra över. Genom att personen i fråga får sin image skadad eller 

tappar popularitet, påverkas företaget och varumärket. Om en ambassadör är med i en 

skandal eller liknande som får negativ publicitet, kan det ha inverkan på publiken och 

konsumenternas inställning till personen och varumärket. Att välja ambassadör är således 

viktigt och har sina fördelar och nackdelar, men samtidigt som det finns risker så har det 

visats sig vara lönsamt med celebrity endorsement (Till et al 2008:182). 

 

2.3.2 Modeller vid val av celebrity endorser 

Förutsättningen för all visuell kommunikation är att ha en sändare och en mottagare. 

Sändaren måste noga formulera och forma ett budskap som överförs till mottagare, med 

syfte att påverka genom att motivera, informera eller påverka. Budskapet sker genom en 

kanal eller ett medium där budbärare förmedlar meddelandet. (Bergström 2012:35-36). 

 

Att välja ambassadör är inte helt enkelt, faktorer som reklamens budskap, målgruppens 

behov, vilken kanal och medium reklamen ska synas via tillsammans med att personen ska 

ha värderingar som överensstämmer med budskap och meddelande (Lear et al 2007:311). För 

att ta reda på vilken celebritet som är lämpad och en effektiv resurs för att främja ett 

varumärke eller företag, finns olika studier samt modeller om celebrity endorsement.  

 

Vidare presenteras, i mindre omfattning, ett antal modeller och teorier som alternativt sätt att 

närma sig valet av celebritet till ambassadör. Den första modellen introducerades på 1950-

talet för källans trovärdighet (the source-credibility model), som vid senare tillfälle 

kompletterades med källans attraktivitet (the source-attractiveness model) av Hovland & 

Weiss (1953) respektive McGuire (1985). Teorierna utgår ifrån källan, som i detta fall innebär 

ambassadörens egenskaper. De kompletterades senare med en teori som fokuserar på 

överförandet av budskap från ambassadören till produkten, så kallad match-up (McCracken 

1989). 

2.3.2.1 Source Credibility model (Källans trovärdighet) 
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Teorin om källans trovärdighet innebär att implementera kommunikatörens positiva 

egenskaper för att påverka mottagarens godkännande av ett meddelande. Denna teori utgår 

ifrån att effektiviteten av budskapet i en kommunikationsprocess, avgörs utifrån expertis- och 

trovärdighetspunkt. Trots att attributen skiljer sig åt, ingår dem i modellen (McCracken 

1989:310-311). 

 

Trovärdighetsaspekten bygger på ambassadörens förväntade pålitlighet, ärlighet, integritet och 

acceptans. Med trovärdighet menar författarna både erfarenhet som en idrottsstjärna kan 

medföra samt pålitlighet som kan yttra sig i form av ärlighet och integritet. Expertisaspekten 

bedöms utifrån allmänhetens uppfattning, vilket inkluderar erfarenhet, kunskap och 

kvalifikationer inom det marknadsförda varumärket eller tjänst. Atleter bedöms som extra 

trovärdiga och övertygande när det gäller marknadsföring av sportrelaterade produkter på 

grund av deras koppling till idrott. Att ambassadören är expert spelar egentligen ingen roll, 

utan det huvudsakliga är hur målgruppen uppfattar personen i fråga (Ana Raluca 2012:76, 

McCracken 1989:310-311). 

 

Överexponering av celebritet är en nackdel som innebär att desto fler reklamer som 

celebriteter medverkar i och varumärke dem representerar kan resultera i att trovärdigheten i 

konsumenternas ögon minskar. Samma regel förklarar varför trovärdigheten ökar när 

kommunikatören lägger fram ett balanserat budskap, som innehåller positiva och negativa 

synpunkter om produkten. Det anses vara mer trovärdigt, till skillnad från om det är ett 

ensidigt meddelande som enbart gynnar den utannonserade produkten (Ana Raluca 

2012:76). Samtidigt vet konsumenter att ambassadörer får betalt för att marknadsföra en 

produkt, vilket kan medföra en viss skeptisk tanke bland publiken. Det är en av 

anledningarna till att marknadsföring genom celebritet kan misslyckas (Ohanian 1991:47). 

 

2.3.2.2 Source Attractiveness model (Källans attraktivitet) 

Teori om källans attraktivitet utgår ifrån att företag utnyttjar både effekten av ambassadörens 

status men även dess fysiska egenskaper som utseende. Förutom källans pålitlighet och 

expertis bedöms attraktiviteten som ett viktigt attribut som på senare tid har bidragit till att 

vara en faktor för att bedöma källans trovärdighet (Ohanian 1990:40). Dock anser Ohanian 
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(1991) att begreppet inte enbart utgör den yttre skönheten, utan även personliga egenskaper. 

De olika egenskapsdimensioner och karaktärsdrag som diskuterades i modellen om källans 

trovärdighet påverkar även effektiviteten av attraktivitet. 

 

Aspekter som ambassadörens livsstil, personlighet och även atletisk skicklighet kan påverka 

konsumentens perspektiv utifrån utseendebedömning. Marknadsförare tar därmed hänsyn 

till det och drar på så sätt nytta av att välja celebriteter som anses fysiskt attraktiva, för att 

fånga konsumenternas uppmärksamhet (McCracken 1989:311). Studier har visat att fysiskt 

attraktiva människor är ett bra verktyg för att stimulera konsumenternas tro och värderingar 

som därmed genererar större köpintentioner (Erdogan 1999:10). Dock finns det andra 

studier som motsätter sig denna teori, som påstår att de positiva känslorna bland 

konsumenterna inte nödvändigtvis behöver resultera i köpbeteende (Till & Busler 1998:577-

580). 

 

Marknadsföring stödjs inte enbart av teorierna kring källans trovärdighet och attraktivitet 

kring livsstil, expertis, erfarenhet etcetera utan även av produkten i fråga. Det har gjorts 

forskning kring sambandet med produkten som ska marknadsföras och ambassadören. Som 

tidigare nämnts, kallas denna teori för match-up och bygger på sambandet mellan produkt och 

ambassadör. Visar det sig att sambandet mellan de två är starkt, överförs informationen 

lättare eftersom konsumenten eftersträvar de egenskaper som ambassadören sitter på 

(McCracken 1989:311-312). Källans attraktivitet, trovärdighet och expertis bedömer enbart 

ambassadörens egenskaper, till skillnad från match-up teorin som ser kopplingen mellan 

ambassadör och produkt. Innebörden av teorin är att marknadsföringens meddelande 

framkommer lättare desto tydligare kopplingen mellan produktens budskap och 

ambassadören. Ju högre kongruens och trovärdighet hos de två, leder förhoppningsvis till en 

lyckad marknadsföring (Till & Busler 1998:577, Kamins & Gupta 1994:571-572). 

 

2.3.2.3 The meaning transfer model 

Grant McCracken (1989) har utvecklat modellen the meaning transfer model, som belyser 

budskapet som överförs från celebritet till konsument. Den visar hur en celebritet kan 

överföra olika budskap och egenskaper till en produkt eller varumärke. Modellen är en 
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trestegsmodell som används för att undersöka hur och vad som påverkar en konsument som 

kommer i kontakt med ett varumärke som representeras av en celebritet (McCracken 

1989:313-314). Celebriteter medför egna symboliska meningar till varumärket, exempelvis 

kön, klass, ålder, personlighet och status som har betydelse för budskapet, vilket är 

grundläggande i modellen. 

 

McCracken hävdar att modellerna om trovärdighet och attraktivitet inte kan förklara andra 

grundläggande funktioner. Utifrån de modeller skulle en celebritet som endorser enbart vara 

användbar om personen anses attraktiv eller trovärdig men kan hävdas av match-up teorin 

(Kahle & Homer 1985:959). McCracken (1989) tillämpar därför ytterligare faktorer som 

adderar betydelser och mening kring celebrity endorsement processen. 

 

Modellens tre steg är culture, endorsement och consumption. I meningsprocessens första 

steg tydliggörs hur betydelsen för ett varumärke överförs ifrån celebriteten. I det andra steget 

förflyttas betydelsen ifrån celebriteten till varumärket för att i det tredje steget överföra 

betydelsen från varumärket till konsument, se figur 1.  Celebriteten är den centrala och 

viktigaste delen i marknadsföringsprocessen, men enbart om de tillför rätt betydelse till 

varumärket eller produkten (McCracken 1989:314). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. The meaning transfer  model  (McCracken 1989:315) 
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Steg 1: Culture 

De känslor och värderingar som celebriteten har byggt upp kring sin identitet finns i första 

steget. Den uppbyggda identiteten är den som skiljer sig från andra celebriteter och anonyma 

personer. Enligt McCracken (1989:315) kan en celebritet förmedla ett mer betydelsefullt 

budskap med mer djup och styrka än vad en anonym person kan, som är laddad med 

mening. De betydelser som en anonym person kan förmedla till ett varumärke är 

demografisk information som till exempel kön, ålder och status, som dock kan vara relativt 

svår att tyda. Utöver demografisk information, förmedlar celebriteter även betydelser som 

livsstil och personlighet till varumärket, vilket gör budskapet mer kraftfull (McCracken 

1989:315). 

 

På grund av celebriteters offentliga sammanhang har de byggt upp sin identitet kring det, 

vilket medför att personen har förmågan att tillföra sin egen betydelse till varumärket som 

ger mer livlighet och klarhet. Betydelsen får de från filmer, idrott, tv, politik eller andra 

sammanhang som de medverkar i. Civila personer får inte samma betydelse på grund av att 

deras identitet är okänd bland konsumenterna, vilket inte tillför lika betydelsefullt budskap 

till varumärket eller produkt (McCracken 1989:315-316). 

 

Steg 2: Endorsement 

När ett företag ska välja en celebritet som kan förmedla ett betydelsefullt budskap till 

varumärket, bör de fundera vilken mening som ska förmedlas till konsumenterna. Utifrån de 

budskap och mening som företag vill förmedla, väljer dem celebritet därefter som kan tillföra 

de värderingar och betydelser till varumärket. Det ultimata är om företaget vet vad 

konsumenterna efterfrågar, för att välja celebritet därefter (McCracken 1989:316). 

 

När företag har valt en celebritet måste de anpassa sin marknadsföring så att den identifierar 

och överför betydelse till produkten. För att utelämna felaktig betydelse och informera om 

rätt, måste research kring celebritetens egenskaper och värderingar utföras så att dem 

överensstämmer med varumärket. Om ett företag vill nå maximal effekt, kan andra attribut 

såsom olika objekt eller personer med liknande betydelser tillämpas och samtidigt se till så 
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andra störande moment avlägsnas. När en lyckad marknadsföring sedan är utförd, kommer 

konsumenten att förknippa varumärket med celebriteten i framtiden, för att sedan gå in i 

steg 3 (McCracken 1989:316). 

 

Steg 3: Consumtion 

När betydelsen når steg tre är syftet att sammankoppla produkt med konsument. Tanken är 

då att konsumenten ska kunna förknippa sig med varumärkets, som fått betydelse av den 

valda celebriteten. Celebriteten har en betydande roll för att konsumenten ska kunna 

försäkra sig att varumärket ger betydelse. På grund av att konsumenten ser upp till 

celebriteten då den skapat egen identitet som konsumenten vill identifiera sig med, resulterar 

i att celebriteten bli en inspirationskälla som medför ökad konsumtion (McCracken 

1989:316-317). 

 

McCracken (1989) anser att modellen visar hur en celebritet skapar ett budskap som 

överförs till ett varumärke, för att slutligen överföras till konsument. 

 

2.4 Semiotik 

Semiotik innebär läran om tecken och teckensystem, som utvecklades av språkforskare och 

med franska lingvisten Ferdinand de Saussure i spetsen. Genom semiotiken kan man studera 

hur samhället använder sig av bilder och tecken för att förmedla olika budskap i 

kommunikationen. För att en kommunikation ska ta vid, behövs ett meddelande skapas 

utifrån tecken, där meddelandet skapar en mening som kan variera mellan människor (Fiske 

2011:37-38).  

 

Roland Barthes är Saussure’s efterföljare som utvecklade teorin om två ordningar av 

beteckningar, det uppenbara (denotation) och det bakomliggande (konnotation), innebörden 

hur vi läser bilden. Han utgår ifrån Saussure’s teorier om paradigm som är en uppsättning av 

tecken som exempelvis bildar ord och tecknets syntagm, där man tar orden och bildar en 

mening (Herdstveit & Bjorgo 1987:37). Barthes var inte intresserad av teckens relation till 

omvärlden, han fokuserade på det lingvistiska systemet genom att se tecknets komplicerade 

sätt att skapa betydelse samt hur utformningen av tecken har betydelse för läsningen. Samma 
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mening kan betyda olika, bland människor i olika situationer. Han var heller inte intresserad 

av meddelandets avsändare och relationen mellan avsändare och mottagare och blev därmed 

den första att skapa en modell för att systematiskt studera hur dessa tecken kan organiseras, 

utifrån att det finns två ordningar av beteckningar (Fiske 2011:80-86). 

 

2.5 Medias roll 

Idag är medier en stor del av samhället som sitter på en makt att influera oss i vår vardag. 

Plattformar som Bloggar, Facebook, Youtube, Twitter och TV tillåter konsumenter att ta del 

av skapade ”persona” av en celebritet, med andra ord personen som celebriteten vill att 

världen och konsumenter ska se. Graeme Turner (Turner 2004) diskuterar i boken 

Understanding Celebrity, förståelsen kring sambandet mellan produktion och konsumtion av 

celebriteter, där dagens massmedier är nyckeln till kändiskulturen. 

 

Turner diskuterar kändiskulturen och hur den som social funktion fungerar som en 

handelsvara utifrån industriella platser som sportindustrin, musik- och tv industrin. Till synes 

kan man bland annat se det i reklamfilmer, då celebriteter används som ett symboliskt 

fenomen (Turner 2004:14). Rollen som handelsvara innebär att dem är skapade för att tjäna 

pengar. Medieentreprenörer använder celebriteter i projekt, med syfte att dra till sig publik 

som i sig ska resultera i vinst (Turner 2004:34). 

 

Celebritetens inflytande i dagens samhälle är av stort intresse, till följd av massmedias roll har 

deras inflytande ökat mer de senaste åren. Medier spelar en stor roll då samhället tillsammans 

med media konstruerar deras identiteter (Turner 2004:102). Turner diskuterar den moderna 

celebritetens tillkomst, som inte är kommen ur celebritetens ursprungliga position eller 

prestationer, såsom The Beatles eller politikern Barack Obama. Det innefattar bland annat 

någon som fått kännedom under en kortare period genom reality-program såsom Big 

Brother eller ”webcam-star”. Det sistnämnda är populärt bland ungdomar som gör reklam 

genom datorns webcam och visar kläder, diskuterar etcetera (Turner 2004:3, 65). 

 

Internet har kommit till att spela en stor roll i den moderna mediekulturen då det har visat 

förmågan att framställa en modern celebritet utifrån ingenting. Bloggsfären är ett exempel då 
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individer utan tidigare kännedom eller andra extraordinära skickligheter nått publik 

uppmärksamhet (Turner 2004:9). Sofi Fahrman och Alex Schulman är två personer som 

genom bloggar har fått publik uppmärksamhet och som anses vara celebriteter. Andrew 

Wernick (1991:105-106) definierar en ”stjärna” vars namn och rykte har byggts upp genom 

att individen nämns oavsett publikt eller medierade sammanhang. 

 

3 Metod 
I det här avsnittet redogörs den metod som har valts för undersökning av materialet. För att 

uppnå syftet, vilken betydelse celebriteter har för innehållets värde i en reklamfilm, valdes en 

semiotisk bildanalys för att studera delar av och hela bilden. Skälet till den kvalitativa 

metoden, är grundat i att jag ville studera bakomliggande tecken och inte enbart de 

uppenbara i analysmaterialet, även fast dem är en central del för den bakomliggande delen. 

Inom reklam är den semiotiska analysmetoden den mest givande, eftersom reklam förmedlar 

ett tydligt budskap på kort tid till mottagare för att ge resultat. Skaparna bakom reklamfilmer 

använder sig av tydliga tecken som har tydliga bakomliggande betydelser med syfte att 

underlätta mottagarens uppfattning av budskap. Därför arbetar man med denotationer och 

konnotationer, där denotation innebär det tydliga för vad man ser och hör i bilden. 

Konnotation innebär det undermedvetna, vilka känslor och tankar som väcks utifrån den 

tydliga bilden. 

 

Jag anser att frågeställningar kräver att på djupare plan systematisera innehållet, alltså ge en 

tydlig beskrivande bild samt klassificera innehållet i materialet vilket går att uppnå genom 

semiotisk bildanalys. Eftersom celebriteterna bidrar med mening och betydelse till innehållet, 

kan de studeras och beskrivas med hjälp av en analys utav bärande tecken som formar ett 

meddelande. 

 

3.1 The meaning transfer model 

Tillsammans med den semiotiska bildanalysen tillämpades McCracken’s The meaning transfer 

model, som belyser budskapet som överförs från celebriteten och dess personlighet till 

varumärket för att sedan nå konsument. Modellen har varit väsentlig i utformningen av 
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analysen, då celebritetens värde har analyserat för ett innehåll i en kommunikation, vilket är 

syftet med studien. Innan modellen användes i analysen, studerades celebriteterna och 

innehållet på en denotativ nivå, för att sedan gå in i steg 1 och vidare steg 2. Det tredje steget 

i modell uteslöts på grund av dess irrelevans i undersökningen, då den studerar varumärkets 

betydelse till konsument. Det var viktigt att tydliggöra innehållet och beskrivningar av 

celebriteterna för att har möjlighet att på en konnotativ nivå, studera djupet i filmerna med 

hjälp av McCracken’s modell, se figur 1 sid 17. 

 

The meaning transfer model används som en strategi inom reklam för att göra budskap 

betydelsefullt och är därmed väsentligt i analysen för att uppnå syftet med studien. Efter en 

denotativ beskrivning av celebriteterna och filmen, når analysen modellens första steg, 

”culture”. I steget studerades de olika celebriteterna som ger betydelse för innehållet och 

meddelandeprocessen på en konnotativ nivå. Alex Schulman och Henrik Lundqvist går in 

med egna värderingar, personligheter och känslor i processen som är oundvikliga, men som 

skiljer dem åt. De blir viktiga eftersom de bakomliggande betydelserna studerades i analysen 

och bidrog med värde till innehållet. McCracken hävdar att celebriteter medför personliga, 

kulturella och symboliska meningar som gör budskapet och innehållets värde betydelsefullt. 

Celebriteternas medverkan öppnar möjligheten till en kategori som har kulturell betydelse 

och symbolik. Skillnaden mellan celebriteterna gentemot okända modeller, är att de har 

tydligare värden som publiken kan koppla samman med vissa karaktärsdrag, livsstil etcetera 

McCracken 1989:314-317. 

 

I modellens andra steg ”endorsement”, studerades celebriteternas värdefulla meningar, 

utifrån deras personligheter, värderingar och andra värdefulla aspekter i första steget, som 

överförs till varumärket på en konnotativ nivå. Genom att ha en tydlig bild över valet kring 

celebriteterna samt deras personligheter, kunde jag i analysen ta hänsyn till det, då matchning 

mellan ambassadör och varumärket görs. Med hjälp av viraler med glimten i ögat, 

ambassadörer i huvudrollen och en tydlig avsändare, skapas en story (Guldägget 2013). Den 

storyn blev tydlig under analysens gång, då en beskrivning och tolkning utav de 

betydelsefulla elementen gjordes, av filmen och celebriteterna. 
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3.2 Semiotisk bildanalys 

Som analytiskt verktyg undersöktes materialet utifrån semiotiken. Varje bild är uppbyggd av 

delar som kan ses som tecken vilket innebär att all kommunikation består av tecken annars 

är det ingen kommunikation. Ett tecken är någonting fysiskt som uppfattas av människors 

känsla och det står för någonting annat än själva objektet i sig själv (Fiske 2011:39-40). 

Semiotisk analys kan utföras genom att studera språk, ord, bilder, musik och rörelse. Med 

andra ord nästan allt som genererar en mening i kultur och samhälle, vilket möjliggörs utifrån 

tolkning av olika tecken samt signaler som förekommer materialet (Berger 2011:47). 

Semiotiken underlättar till att se hur människor skapar betydelse i språkanvändning. Berger 

diskuterar (1999:71) att människor är meningstolkande och meningsskapande individer som 

ständigt sänder, tolkar och tar emot budskap. 

 

Det första steget i den semiotiska studien var att genomföra en denotativ beskrivning, utifrån 

en objektiv vinkel för vad som syns och hörs i reklamfilmerna tillsammans med vad man vet 

om ambassadörerna. På den denotativa nivån studerades bilden som innefattar visuell text, 

ljud, kläder och miljö utifrån ett sunt förnuft av det uppenbara vi ser i ett tecken. Därefter 

gavs en konnotativ beskrivning av materialet utifrån vilka semiotiska tecken som vidare 

skapar betydelse och mening. På ett djupare plan, utifrån denotation, studerades innehållet 

som medförde tolkningar och formades utifrån samspelet mellan tecken, känslor och 

associationer. Känslorna uppstår genom bland annat värderingar och kultur, som därmed 

kan variera mellan människor (Fiske 2011:80-82). 

 

Barthes påvisade distinktionen mellan de två olika betydelsenivåerna och gav kännedom om 

att tecknens innehåll kan variera mellan tid och rum. Vilket innebär att samma uttryck kan ha 

olika innebörder beroende på människor, samhälle och olika tidsperioder. De tecken och 

yttryck som en gång hade positiva konnotationer kan en annan tidsperiod ha negativ 

innebörd (Gripsrud 2011:148). 

 

3.2.1 C.S Pierce ikon, index & symbol 

Tillsammans med McCracken’s modell studerades olika tecken som finns i reklamfilmerna 

på en denotativ och konnotativ nivå. Tecken bär enligt filosofen och logikern C.S Pierce, 
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olika betydelser som kan tolkas och användas som språk. Pierce’s ikon, index och symbol är tre 

olika semiotiska tecken som studeras och ger mening till innehållet som vidare skapar 

tolkning hos konsument. Genom Pierce tre grupper av tecken, bildas en grundläggande och 

kritisk analys och var därmed relevant för studien. För att kunna förmedla och dela med oss 

av kunskap, idéer, insikter och varningar behöver vi uttrycksmedel, tecken. Tecknen ger oss 

möjlighet till att reflektera ensamma och tillsammans med andra, samt att vi kan betrakta en 

upplevelse utifrån, vilket gjordes i analysen (Bergström 2013:286). Som betraktare av ett 

meddelande och upplevelse som är uppbyggda av olika betydelsebärande tecken, 

systematiserades de tillsammans med teorier logiskt och abstrakt. 

 

Tecken bär på olika betydelser som därmed kan användas som språk. Pierce ansåg att allt 

som går att tolka, kan betraktas som tecken, såsom bilder, ljud och ljussignaler, ord, 

bokstäver och siffror (Berger 2011:53-55). Han ansåg även att betydelsen av tecknets kontext 

var väsentlig för tolkning. Tecknen skapas i samverkan med andra tecken i dess närhet, 

exempelvis kan ett foto på en bebis i en reklamkontext ses som ett framtidslöfte, samtidigt 

som bebins klädsel och buttra ansiktsuttryck föra tankarna till något annat. Ett tecken är 

någonting som kan tolkas, den har innebörd och bär på betydelser. I en bildanalys är det 

viktigt att skilja på vad man ser och hur man ser bilden, vilket görs utifrån bildens delar och 

helhet (Ekström & Larsson 2012:181-182). Tillsammans med Pierce’s tre olika tecken, 

studerades reklamfilmerna och fick därmed fram diverse symboler, ikoner och index som har 

betydelse för studiens utgång. 

 

Ikon representerar något genom att avbilda det. Ett ikoniskt tecken motsvarar med 

verkligheten på ett direkt sätt. Det kan vara en bild, ett ljud eller kännas som det efterliknade. 

Exempelvis en tavla eller ett fotografi som liknar något, och behövs inte reflekteras så 

mycket. Det kan vara visuella tecken som denoterar toalett för damer och herrar (Ekström & 

Larsson 2012, Fiske 2011). 

 

Index är ett tecken som är direkt kopplat till objektet det representerar. Representerar något 

annat än det självklara och det skapas ur ett orsakssamband mellan två företeelser. Det 
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indikerar på någonting. Exempelvis fotspår på en sandstrand, rök att det brinner eller har 

brunnit och en nysning på förkylning (Ekström & Larsson 2012, Fiske 2011). 

 

Symbol behöver varken likna eller ha något naturligt samband med vad de representerar. Det 

skapas genom en överenskommelse mellan flera människor. Det måste läras in för att 

förstås, genom sociala och kulturella förhållande. Exempel på symboler är bokstäver, ord 

och siffror (Ekström & Larsson 2012, Fiske 2011). 

 

3.2.2 Denotativ & konnotativ 

I semiotiken skiljer man på mening som uppenbar och meningen som finns bakomliggande. 

Att analysera bilden på en denotativ nivå är ganska okomplicerad och tenderar att visa det 

tydliga vi ser och hör. Enligt Barthes (Fiske 2011:80-81) lägger vi inte någon speciell 

värdering i det vi ser eller hör utan det blir bara det uppenbara utan några associationer. 

Dock kan man med en bild lägga till effekter såsom ljussättning, kameravinklar, färger 

etcetera som bidrar till att denotationen blir densamma, men skillnaden ligger i 

konnotationen. 

 

Det första som gjordes i analysen var att beskriva reklamfilmen med en objektiv vinkel för 

det tydliga i vad vi ser och hör, vilket genomfördes med en självständig existens, utanför 

McCracken’s modell. Då det på en denotativ nivå handlar om ett tydliggörande och 

beskrivning av innehållet, snarare än ett djupgående i bilden tillsammans med egna 

tolkningar. Denotation är meddelandets grund och kärnbetydelse, för att inte missa de 

detaljerna som beskriver de olika betydelsebärande elementen (Ekström & Larsson 

2012:181). 

 

Analysavsnittet inleds med en beskrivning av de medverkande celebriteter och deras 

personligheter, erfarenheter och aspekter som påverkar meningen och innehållet i filmerna 

samt andra betydelsefulla element som bygger reklamfilmerna. Därefter beskrevs de olika 

delarna som bidrog till ett värde och betydelse till varumärket och som sedan överförs till 

konsumenterna. Utifrån de semiotiska tecknen, ikon, index och symbol redovisas olika 
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aspekter som tillförde mening i sig, som tillsammans med celebriteten bidrog till betydelse i 

meddelandet. 

 

Det andra steget i Barthes semiotisk analysmodell, är handlingen om tecknets betydelse, en 

beskrivning och betydelse som innebär tolkning för vad vi ser och hör. Vilka semiotiska 

tecken förekommer i bilden och vad skapar de olika elementen för mening och betydelse. 

Genom konnotativ tolkning samspelar tecken och känslor som uppstår hos mottagaren 

utifrån de värderingar och kulturella erfarenheter som kan spegla verkligheten (Fiske 

2011:81). Utifrån egna värderingar, idéer och kulturella föreställningar studerade jag den 

rörliga bilden tillsammans med text, på ett subjektivt plan. Den konnotativa tolkningen 

innebär det symboliska, där konventioner är väsentliga. Vilket innebär att betydelsen av 

symboliska tecken måste läras in för att förstås, således kan en symbol ha en många olika 

innebörder som skiljer sig åt bland människor (Berger 1999:79-80). Denotation, vad vi ser; 

konnotation, hur det är fotograferat. I figur 2 redogörs tillvägagångssättet visuellt som 

genomfördes i analysen, utifrån denotation och vidare konnotativ tolkning i steg 1 och 2 i 

McCracken’s The mening transfer model. 

 

 
 

 

 

 

 
Figur 2. Beskrivning av analys. 

 

För att analysera varje reklamfilm på ett likadant sätt samt för att resultatet ska bli så bra som 

möjligt, krävdes att ha ett antal frågor i åtanke. Frågorna är inspirerade av Thelander’s Säger 

en bild mer än tusen ord? (Thelander 2000) för att stämma in på mitt syfte och frågeställningar, 

de är följande: 
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Vem är sändare? 

Var utspelar sig reklamfilmen? Hur är miljön? 

Vilka tecken, såsom symbol, index och ikon ger betydelse för innehåller? 

Vilka motiv, fakta, huvud- och grundbetydelser innehåller filmen? 

Vilket är mediets inre och yttre kontext? Vilket sammanhang är bilden använd? 

Vad erbjuds för mottagaren? 

Vilka personer är med i filmen? Vilka egenskaper har framhävs hos dem? 

Vilken eller vilka betydelser framhäver produkten, till eventuell konsument? 

Vilka känslor förmedlas i reklamfilmen? 

Vilka kulturella värdeföreställningar skulle kunna påstås komma till uttryck? 

 

3.3 Validitet & reliabilitet 

Kritiken som har riktats mot den semiotiska metoden, berör problematiken gällande 

tolkningsaspekten. Det finns ett flertal olika metoder som hade kunnat användas i en studie 

liknande min, exempelvis hade en metod inom representation varit väsentligt för att studerar 

celebriteterna eller diskursanalys. Dock anser jag att en semiotisk bildanalys är en given 

metod för min studie av reklamfilm eftersom mitt syfte är att studera bilden som innefattar 

celebriteter samt användningen av celebrity endorsement-strategin i utformningen. 

 

Semiotiken har även kritiserats för att framställa tolkningar och analyser som objektiva, 

istället för subjektiva. Exempelvis handlar konnotation om tolkningar av en bild, som 

associationer och betydelsen, vilket betraktaren utläser. Kritiken utgår ifrån att det inte finns 

något direkt facit till bildens innebörd, eftersom betydelsen varierar beroende på värderingar 

utifrån människors kulturella och sociala förhållanden. Den kvalitativa metoden har därmed 

ifrågasatts på grund av reliabiliteten, eftersom det inte finns några garantier att den utförts 

med objektivitet. Författarens egna värderingar och åsikter kan ha spelat en betydelsefull roll 

i studiens utformning och resultat. Eftersom läsaren kan tolka texten på olika utifrån egna 

sociala och kulturella förhållanden, kan resultatet visa sig vara av variation. Det är därför 

viktigt att ha syfte och frågeställningar i åtanke genomgående i studien, vilket bidrar till 

undersökningens validitet tillsammans med en tydlig metodbeskrivning. 
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4 Analys  
I det här avsnittet presenteras den arbetande empirin som har genomförts av reklamfilmerna 

för Head & Shoulders med de medverkande celebriteterna Henrik Lundqvist, Alex 

Schulman och Sofi Fahrman. Studien förstås och diskuteras utifrån de teorier och modeller 

som ligger till grund för undersökningsmaterialet. Inledningsvis beskrivs de meningsfulla 

betydelser som bygger reklamfilmen på en denotativ nivå, utanför modellen. Vidare görs en 

tolkning på en konnotativ nivå, med tillämpning av McCracken’s modell i steg 1 till följd av 

steg 2, se figur 2 sid 26. 

 

4.1 Henrik Lundqvist avbryter Alex Schulman i Central Park 

Kontexten i reklamfilmen består av en storstadsmiljö med stora, gröna träd i bakgrunden, blå 

himmel, ett solljus och en solbränd Alex som är i bildens fokus vilket indikerar på att det är 

sen vår eller sommar i staden. Bakom träden i bakgrunden sticker några skyskrapor upp och 

tar vidare upp en stor del av bilden, samtidigt hörs ljud i bakgrunden som styrker de 

symboliska tecknen för New York. Han bär en ljusblå skjorta och blåa jeans med ett par 

sneakers, han har ett leende på läpparna samt kisande ögon riktade in i kameran och ett 

harmoniskt sätt att berätta ”det unika med New York är att det finns ett lugn i stormen, mitt 

i det här kaoset finns en oas som heter Central Park, den sträcker sig flera kilometer…” 

samtidigt som han lyfter armen och vänder ansiktet åt samma håll för att visa parkens 

riktning. I stunden kommer Henrik in i bild och avbryter reportaget. 

 

De egenskaper och personlighet som media tillsammans med Alex har format, är symboler 

och meningar som celebriteten representerar och det är därifrån populariteten är sprungen 

ur. När han upprepande gånger blir störd av en avbrytande Henrik lyser egenskaperna 

igenom. ”Hur gammal är du egentl…”, säger Alex samtidigt som han bestämt går mot 

honom, ”du håller på att förstöra en hel inspelning, en total…” och blir direkt avbruten, av 

ett långvarigt tjut ifrån megafonen. 

  

Henrik bär ljusa shorts, ett par sneakers och en svart skjorta med uppkavlade armar, som 

styrker indikationen på sommar. Han lyfter megafonen som han håller i handen och säger 
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”blah, blah, blah, blah, Head & Shoulders, ett jättebra schampo och balsam, luktar jättegott” 

och avbryter Alex reportage, samtidigt som han ser åt kamerans riktning. Hans kropp är i 

ständig rörelse och gör motstånd när Alex försöker rycka megafonen ifrån honom. Inte 

förens cirka femton sekunder in i reklamfilmen görs reklam för varumärket. Upprepande 

gånger syns Alex försöka att rycka ifrån megafonen, men med ett misslyckande. Filmen 

avslutas med att Henke säger ”tack ska du ha, ha det bra”, samtidigt som han backar ut ur 

bild. 

 

4.1.1 Steg 1 ”Culture” 

Det som tidigare beskrivits om Alex Schulman och hans uppbyggda identitet går vidare in i 

modellens första steg. Hans identitet är uppbyggd ur mediala sammanhang och skiljer en 

celebritet ifrån en anonym ambassadör för ett varumärke. Han är därför en ikon för medias 

roll i dagens samhälle, eftersom media har spelat en roll i hans framgång, genom bloggar, 

podcasts och egna tv-program. Aspekter såsom hans livsstil bland Stockholms medelklass 

och mediesfären samt hans personlighet, har ett väsentligt värde för meningsprocessen och 

budskapet i reklamfilmen, eftersom det överför betydelsefulla tecken till innehållet. Hans 

fysiska utseende och popularitet har tagits i hänsyn när man valt ambassadörer, då det enligt 

McCracken bidrar till en större trovärdighet. Det underlättar till att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet samt stimulerar tro och värderingar. Avsändare har förhoppning att uppnå 

en identifikation mellan konsument och celebriteten, och är därmed det huvudsakliga syftet 

med användningen av en celebritet som ambassadör. 

 

De symboliska meningarna kring hans identitet medförs in i reklamfilmen och har syftet att 

ge betydelse till innehållets värde. Med kisande ögon, gröna träd i bakgrunden och solbränt 

ansikte, representeras ett indexalt tecken på sommar, utifrån associationer till solljus, värme, 

bara ben och tunna tröjor. De första sekunderna signalerar mening om harmoni, när Alex 

berättar om New York, vilket ger en direkt förbindelse till att han trivs i stadens kaos men 

Central Parks lugn. Det indexala tecknet ger föreställningarna om att han njuter där och då, 

vilket bidrar till trovärdighet i innehållet, och jag vill se mer. 
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Attraktivitet ligger även som betydelse för en celebritets värde men är inte tillräcklig för att 

studera källans trovärdighet, utan behöver komplettering av andra väsentliga aspekter. 

Därför kompletteras det med hans känslor och värderingar som är de symboliska tecknen. 

När Henrik kommer in i bild och försöker avbryta Alex på ett störande men charmigt sätt, 

syns en stött och störd Alex, som symboliseras genom hans kroppshållning och 

ansiktsuttryck. I hans försök till att rycka megafonen ifrån honom, ges ett indexalt tecken till 

objektet, megafonens oljud. Innebörden av ”hur gammal är du egentl…”, har ingen logisk 

förklaring, men utifrån egna sociala och kulturella förhållande som jag bär med mig, 

symboliseras ett tecken på en kränkt och störd person. Avsändare trycker här på den 

konnotativa nivån som ger ett betydelsefullt värde och vidare kopplas samman kännedomen 

om hans uppbyggda identitet. 

 

Den första filmen utspelar sig i New York, Henrik Lundqvist bor i New York, är en 

nyckelspelare i New York Rangers och därmed uppskattad bland många svenska och 

amerikanska supportrar. Han anses även som stereotypen för manlig, fysiskt attraktiv, med 

sina klarblåa ögon, vältränade kropp och perfekta hårsvall, når han igenom rutan. Han har 

blivit en ikon för svensk idrottsexport, vilket har tagits hänsyn till när avsändaren valt att 

spela in reklamfilmen på platsen han bor och jobbar på. Hans roll i filmen har blivit till ett 

störande, fast charmigt fenomen, som upprepande gånger avbryter Alex reportage. Det är ett 

indexalt tecken som representeras av uttrycket ”blah, blah, blah”, som ger föreställningar om 

en person som vill avbryta eller söker uppmärksamhet från någon annan. Det är inte förrän i 

filmens andra halva som varumärket kommer till uttryck. ”Head & Shoulders, ett jättebra 

schampo och balsam, luktar jätte gott”, säger han i megafonen som har ett obehagligt högt 

tjut och indikerar på sökande efter uppmärksamhet. 

 

Celebrity endorsement är en relevant marknadsstrategi bland företag som har 

produktkategorier som ska förbättra en bild, exempelvis kosmetika, mode och parfymer, 

såsom mjällschampot H&S. Användningen av honom som är en framgångsrik idrottsman 

och celebritet, ökar trovärdigheten i reklamprocessen som ska nå den manliga målgruppen. 

De symboliska tecknen kring celebritetens utseende och hans atletiska skicklighet som 

format hans identitet utåt, påverkar mitt perspektiv. Det görs bland annat utifrån 
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utseendebedömning, som tyder på att attraktivitetsaspekten medför trovärdighet, utifrån det 

vi vet om honom. 

 

Celebriteterna har byggt upp symboler och meddelanden kring sig själva, som följer med i 

processen. Som individer liknar Alex och Henrik en produkt eller varumärke, på grund av 

hur människor ser dem. Som tidigare nämnt kan en person vara ett varumärke, vilket Henrik 

är. Han är ett köpt varumärke av Head & Shoulders, som ska representera ett annat 

varumärke. Symbolerna kring dem, följer med dem och bidrar med betydelse in i 

meningsprocessen. Modellen visar hur Alex och Henrik går in med sina egenskaper kring att 

vara charmiga, kränkta, atletiska etcetera som medför betydelse, eftersom de sedan överförs 

till produkten som representeras.  

 

4.1.2 Steg 2 ”Endorsement” 

Alex Schulman gör ingen direkt-reklam för varumärket, men styrker innehållet och 

representationen av H&S genom att blanda in personlighet och egenskaper. Först femton 

sekunder in i reklamfilmen får man kännedom om varumärket. När Henrik i megafonen 

säger ”Head & Shoulders, ett jättebra schampo och balsam, luktar jätte gott”, görs reklam 

för mjällschampot. Tidigare har en story kring personerna och New York byggts upp, och 

konsumenter har fått kännedom om de medverkande som bidrar till betydelse för innebörd 

och handling. Henrik har enligt modellerna om källans attraktivitet och trovärdighet, valts ut 

med omtanke till att göra reklam för H&S. Med en manlig målgrupp har man valt en manlig 

ambassadör med stor publik, med förhoppning till identifikation. 

 

Både personerna har en bred publikskara, men ett mjällschampo som är riktad till 

huvudsakligen män har man valt en idrottsstjärna som ökar trovärdigheten kring reklamen. 

När Henrik yttrar sig om mjällschampots egenskaper, har det inverkan på publiken. Då det 

bevisats att erfarenheter och egenskaper som idrottsstjärnor tillämpar varumärket, skapar 

pålitlighet och sedan konsumtion. Det finns ett symboliskt tecken i innehållet som har står 

betydelse, vilket är Henrik själv. Hans status, fysiska attraktivitet och atletisk skicklighet 

symboliserar att han tar hand om sig. De sociala och kulturella förhållandena överförs 

därmed till varumärkets personlighet, som då fått betydelse från hans personliga egenskaper. 
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Den tidigare reklamen för mjällschampo har därmed fått en ny innebörd och bild för 

potentiella konsumenter. Istället för att visa produkten i filmen, har man strategiskt valt en 

ambassadör som talar om varumärket på ett speciellt sätt, vilken blir en indexalt tecken som 

har direkt förbindelse till objektet det representerar. Det blir då ett möte med celebritetens 

egenskaper och varumärket. 

 

4.2 Henrik Lundqvist ger inte upp! Avbryter Alex Schulman i 

New York 

”Världens huvudstad, New York” säger mediemannen Alex, vilket indikerar på New Yorks 

storhet. Bakgrunden är ljus och består av skyskrapor, bildskärmar, människor som går förbi 

och det hörs ljud, som indikerar på trafik från bilar och bussar. Till vänster om honom, står 

det textat ”NYPD” på ett hus. 

 

När Henrik kommer in i bild är Alex inte längre i bildens fokus, Henrik blir central och 

säger, ”tjena”. Han bär en svart skjorta, ett silvrigt armbandsur och har solglasögon 

hängandes i kragen. Han undrar vad dem gör och får svaret ”vi gör en New York guide för 

svensk tv, så vi måste…”. Alex svar indikerar på att reklamfilmen utspelar sig i staden och att 

han vill fortsätta med reportaget. Vilket bli filmens inre kontext, eftersom ett reportage görs. 

En exalterad person som med sin charm utnyttjar situationen och miljön de befinner sig i, 

ger ett symboliserat tecken av Lundqvist. ”Okej, ska vi ta in här då”, säger Alex, ”Henke, 

berätta vad du har för smultronställen här i New York?”. ”Jag har massor, men nummer ett 

är ju kontoret, Head & Shoulders, riktigt bra”, eftersom ett köpt varumärke såsom Henrik 

Lundqvist, konstateras det genom symboler att varumärket och produkten är riktigt bra.  

 

Eftersom celebriteterna gör reklam för konsumtionsvarumärket, och sättet det görs på, 

framhäver reklamen indikationer på välbehag. Användningen av celebriteterna som har rykte 

och kännedom kring att vara attraktiva, kända i medier samt trovärdiga, visualiseras av 

diverse tecken. Alex som symbol för mediers roll i samhället och Henrik för Sveriges 

idrottsexport, går deras uppnådda drömmar igenom rutan, med hjälp av miljön filmerna 

utspelar sig i. Filmen avslutas med flaskan för mjällschampot som sveper förbi i bild, med en 

vit bakgrund, som därmed är ett ikoniskt tecken för produkten. 
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4.2.1 Steg 1 ”Culture” 

I det första steget har Alex byggt upp en identitet. Utifrån det vi vet om honom, förmedlas 

ett betydelsefullt budskap som styrker innehållet i reklamfilmen. Alex är laddad med värde 

som kommer till uttryck i filmen, hans personlighet lyser igenom innehållet som gör 

betydelsen kraftfullt. Men det är även samspelet mellan celebriteterna i filmen som förmedlar 

budskapet. När man får ta del av hans entusiasm om New York, som resulterar i stumhet på 

grund av Henrik försök till att göra reklam för varumärket. 

 

De första sekunderna när Alex talar om New York som världens huvudstad, får man se en 

bakgrund som består av skyskrapor, lampor, ljud som representerar trafik, vilket är indexala 

tecken. Det är inget uppenbart, men det representerar själva objektet som i detta fall är 

trafiken. Medan de resterande aspekterna är symboler för New York och typiskt för området 

Times Square, som ligger inlärt utifrån egna erfarenheter. När han berättar om det 

symboliska för staden, artikulerar han med händerna vilket symboliserar ett intresse och en 

tillgivenhet till hans reportage. Bokstäverna NYPD, som finns till vänster om honom är ett 

symboliskt tecken för New York Police Departement, vilket även styrker representationen 

av staden. 

 

Tidigare har jag definierat Alex som en lättstött, kränkt och ångestfull person, vilket belyses i 

reklamfilmen. När Lundqvist kommer in i bild, kan man genom ett mindre leende tolka att 

han är någorlunda trött på hockeyspelaren, då han upprepande gånger sökt efter 

uppmärksamhet. Men utifrån hans mindre leende och blick, kan man genom symboliska 

tecken och meningar, utläsa en inre besvikelse att han blir störd men även lite kränkt. Han 

ger dock honom en chans att beskriva vad som är bra med New York. Chansen till att göra 

reklam för varumärket utnyttjas och man ser Alex personlighet lysa igenom. Han blir stum 

med ett litet leende samtidigt som han försöker att inte visa besvikelse, vilket visar ett 

symboliskt tecken på att han blir kränkt, eftersom det är så han tillsammans med media har 

format sin identitet utåt. 

 

I det första steget förklaras de meningar och värden som har sin utgångspunkt i Henrik 

Lundqvist och som vidare överförs till varumärket i steg två. Utöver den demografiska 
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informationen som kön, ålder och status finns annan betydelsefull information. Exempelvis 

när han kommer in i bild och lägger handen på Alex axel, indikerar det på vänlighet från 

hans sida. Som sedan styrks med att han tar upp handen och hälsar på Alex. Det symboliska 

tecknet på handslag har vi genom sociala och kulturella förhållande lärt oss betyda en 

hälsningsfras och vänlighet. Hans övriga utseende, utifrån en denotativ nivå är ett stylat, kort 

hår i en sidbena som i en närmare bakomliggande analys bidrar till känslan att hans frisyr är 

stylad för att passa en reklam om mjällschampo och ger en liten association till busighet. 

Hans mörka skjorta med uppkavlade armar, bidrar till en manlig och avslappnad stil som 

associeras till ledighet samtidigt som tillsammans ger konnotation till en seriös man.  

 

Det är i reklamfilmen tydligt att hans uppbyggda identitet som celebritet belyses. Hans 

betydelse som hockeyspelare i New York kommer till uttryck i reklamfilmen då han berättar 

att han bott i staden flera år och kan massor, vilket tillför att man blir uppmärksam, 

intresserad och lyssnar. När han i andra halvan berättar om stadens smultronställen, är det 

H&S kontor som han riktar uppmärksamhet åt. Dessförinnan hade han fängslat mig genom 

ett charmigt leende och blick in i kameran tillsammans med en entusiasm kring staden. 

Eftersom han under reklamens gång har ett leende på läpparna som styrker det symboliska 

tecknet kring hans fysiska utseende. 

 

4.2.2 Steg 2 ”Endorsement” 

I det andra steget tydliggörs de värdefulla meningar som ger betydelse till H&S. Meningarna 

är laddade med celebriteternas personligheter och överförs till mjällschampot. Första halvan 

av reklamfilmen har entusiasm kring staden byggts upp och Henrik har ett flertal tips på 

smultronställen. ”Åhh, jag har massor, men nummer ett är ju kontoret, Head & Shoulders, 

rätt ner här”, säger han med ett stort leende på läpparna och en blick riktad in i kameran. 

Det går igenom rutan till betraktaren på andra sidan kameran. Alex bidrar mindre till 

produkten men utifrån utseendebedömning av Henrik’s välfixade frisyr, stora leende och 

med en blinkning som indikerar på ett flörtigt tecken, skapas en trovärdighet eftersom vi har 

tilltro till honom. Det representeras med hjälp av hans status som hockeyspelare, som ger ett 

indexalt tecken på välmående. Han har en fin frisyr, charmigt leende och vältränad kropp 
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etcetera som symboliserar en attraktiv person, och därmed påverkar min bedömning om 

produkten. 

 

H&S får nu en varumärkespersonlighet kring att vara trovärdig utifrån Henrik’s personlighet, 

men som Alex har bidragit till. Ett mjällschampo har tidigare inte varit speciellt spännande, 

men genom att använda en framgångsrik man som syns mycket i media och en 

hockeymålvakt som gör succé i New York, har upplevelsen blivit motsatsen. Eftersom 

skaparna har gjort en story kring personerna som konsumenterna får följa genom reklamfilm 

via media har det resulterat till en intressant reklam som fångar uppmärksamhet, vilket har 

resulterat i bland annat guldbaggen.  

 

4.3 Henrik Lundqvist älskar doften av Sofi Fahrmans hår 

I den tredje reklamfilmen syns Sofi, som är filmad från midjan och upp. Filmen utspelar sig 

utomhus, ljud, röster och surr hörs dovt i bakgrunden. Hon har välfixat, blont och utsläppt 

hår samt en blommig klänning med smala axelband vilket indikerar på att det är sommar. 

Alex säger ”Sofi Fahrman är ju modesveriges ansikte i New York”. Det bekräftar det man 

tidigare vet om henne. Det som hon utifrån sin blogg och andra medier har format. ”Du 

valde att bosätta dig här i Meatpacking District, varför?”. ”Stämmer bra” säger hon vilket 

indikerar på att dem befinner sig i staden där och då, när de går längs trottoaren. 

”Restaurangutbudet, mixen av människor, de e…” samtidigt kommer Henrik in i bild och 

går mot Sofi och tar upp händerna mot hennes hår och lägger ansiktet i håret. Nu syns de tre 

i bild och Sofi vänder sig så hennes profil syns i bild samtidigt som hon nu stannar och kollar 

på Alex och Henke, fast i tystnad. Hon står till vänster i bild, med händerna ihop och ett 

mindre leende än tidigare, medan Henrik och Alex diskuterar vidare. 

 

Alex som går bredvid Sofi, bär en ljusblå, lite uppknäppt skjorta med en mick i kragen, vilket 

indikerar på att han, som i tidigare filmer, gör ett reportage om staden. Han har händerna i 

rörelse samtidigt som han talar till Sofi. Hon berättar vad det är hon tycker om med just det 

området när Henrik dyker upp bakifrån. Alex ansikte syns mindre i bild under filmens gång, 

och deras övre kroppar syns till störst del. När Henrik försöker att gå emellan och göra 
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reklam för H&S under reportaget, säger Alex ”förlåt, men jag skiter i det, vi skiter i det, vårt 

team gör det, vi är här i två dar, vi måste bli klara med den här grejen nu…”. 

 

Henrik går fram till Sofi och luktar på hennes hår. Han har en mörkblå, kortarmad skjorta 

och ett par solglasögon, vilket styrker indikationen på värme och sommar. När Alex försöker 

avbryta honom säger han ”äpple” samtidigt som han lyfter ansiktet och ser på Alex och föser 

bort honom med armen. Han tar bort solglasögonen, pekar på Sofi med ett stort leende och 

säger ”vänta, det nya, applefresh, Head & Shoulders, eller hur, eller” och vänder sedan 

huvudet mot Alex som försöker gå emellan. ”Har inte sett Sofi på länge, hennes hår är 

fantastiskt” är det sista som Lundqvist säger innan filmen är slut.   

 

4.3.1 Steg 1 ”Culture” 

Efter beskrivningen av reklamfilmen och modebloggerskan Sofi Fahrmans deltagande, finns 

ett antal betydelsefulla meningar att ta med in i McCracken’s första steg. De symboliska 

tecknen och som har bidragit till hennes popularitet är meningar som representeras och ger 

ett värde till reklamfilmen innehåll. Genom att tala om att hon bor bland annat bor i trendiga 

Meatpackning District, samt att hon är Sveriges modeansikte i staden, ger ett värde till 

kontexten. Eftersom att hon genom media har byggt upp en stor publikkrets, med 

hundratals följare och även syns i reklamsammanhang påvisar det att hon är en modern 

ambassadör för ett varumärke, som når ut till ett bred publik. När Henrik kommer in i bild 

lyfter Alex ena handen mot munnen och sedan högra armen mot hans arm och säger ”förlåt, 

Henke, ursäkta, bara”, vilket indikerar på att han ännu en gång blir störd av en avbrytande 

Henrik. Den konnotationen görs utifrån vad man tidigare vet om hans personlighet och 

egenskaper. 

 

I avsnittet om källans attraktivitet och hur det kan bidra till trovärdighet har diskuterats i 

teoridelen. Genom att Sofi har ett stylat utseende i reklamfilmen och hur hon i olika medier 

öppnar upp för en inblick i hennes livsstil etcetera med förhoppning att påverka mottagarens 

godkännande av meddelande. Ett effektiviserat budskap som ska nå ut mycket bättre har 

man genom Sofi, gjort ett strategiskt val då hon syns mycket utåt.  
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Dock kan andra aspekter som att hon får mycket betalt genom att synas i diverse medier, 

skriva om olika produkter och varumärket och andra produktplaceringar på sin blogg eller 

tidning, kan hennes trovärdighet ifrågasättas. Till skillnad från Henrik som ökar 

trovärdigheten med tanke på att han är en framgångsrik atlet, som tar hand om sin kropp. 

Vilket har redogjorts i tidigare analyser, att atleter ökar trovärdigheten och ärlighet. När 

Henrik visar stort intresse för mjällschampots egenskaper, har det inverkan på publiken. 

Eftersom det bevisats att erfarenheter och egenskaper som idrottsstjärnor tillämpar 

varumärket, skapar pålitlighet och sedan konsumtion. En modeikon och en ikon för svensk 

idrott, båda bosatta i New York. Det medför även att New York blir en symbol för 

varumärket, då det kretsar kring staden i alla filmer. Genom att två svenskar representerar 

svenskt mode och sport i staden.  

 

4.3.2 Steg 2 ”Endorsement” 

Sofi bidrar med ett värde i kommunikationsprocessen, eftersom hon har en position i media 

med många kvinnliga fans och följare. Det resulterar i att varumärket även når ut till kvinnor. 

Tidigare har det huvudsakligen varit med en manlig målgrupp, men som numera även har en 

kvinnlig sådan. Hennes utseende och personlighet utifrån en denotativ nivå överförs till 

varumärkets personlighet. Det indikerar på att hon använder mjällschampot, även om hon 

inte benämner det. Utifrån en konnotativ nivå, bidrar det till känslan att hon använder bra 

hårprodukter, och indirekt gör reklam varumärket med sin medverkan. Associationen görs 

utifrån det jag tidigare vet om henne, att hon bloggar om livsstil, mode, kosmetika och 

skönhet. 

 

Den största skillnaden i den tredje reklamfilmen är att en kvinna är med. Att analysen av den 

tredje reklamen, är väldigt lika de två första. Alex personlighet som lättkränkt, stött belyses 

då Henrik kommer in i bild och stör hans reportage. Men Sofi bidrar till något nytt, eftersom 

hon blir ännu en ambassadör för H&S. I filmens första del, presenteras Sofi indirekt, vem 

hon är och vad hon gör. Henrik kommer in i bild och gör reklam för varumärket ” vänta, det 

nya, applefresh, Head & Shoulders, eller hur, eller”, säger han samtidigt som han doftar på 

hennes hår. Vilket indikerar på ett nytt mjällschampo, riktad till kvinnor men utan att visa 

produkten.  
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Deras medverkan i en reklam som inte visar själva produkten, utan enbart talar kring 

varumärket, visar styrkan på celebrity endorsement-strategin. I de två första analyserna av 

reklamfilmerna, byggdes en story kring Alex och Henrik och som i tredje fortsätter. Henrik 

och Alex går in med samma värderingar och personligheter som i de tidigare vilket gör att 

skillnaden inte bli stor i det andra steget. Mötet mellan celebriteternas egenskaper och 

varumärket blir densamma, skillnaden ligger i målgruppen. Betydelsen för innehållet blir 

starkare, men celebriteternas exponering, tillsammans med en bra balans av medieprofiler 

och atleter styrker värdet i reklamfilmen.  
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5 Resultat  
I det här avsnittet redogörs undersökningens resultat, vilket presenteras genom att besvara 

de frågeställningarna som jag ställde upp inledningsvis. Det framkom genom analysen att de 

tre reklamfilmerna har liknande innehåll och bidrar med samma mening och på samma sätt. 

Skillnaden låg i den sista reklamfilmen, eftersom man valde att även använda Sofi Fahrman, 

för att nå en kvinnlig målgrupp med förhoppning till identifikation.   

 

• Vilken betydelse har de medverkande celebriteterna, Henrik Lundqvist, Sofi Fahrman och Alex 
Schulman för innehållets värde i reklamfilmerna? 

 
Reklamfilmerna har kommit till att vara iögonfallande genom att använda celebriteter som är 

i toppen av sina karriärer, inom media och idrottssfären. Henrik Lundqvist bidrar med ett 

betydelsefullt värde då han anses som trovärdig, eftersom hans karriär som professionell 

hockeyspelare skapar ett större värde till innehållet. Genom att studera olika tecken som 

skapar betydelse för innehållet, kan man utläsa att modellerna om attraktivitet, trovärdighet 

och expertis ökar värdet genom användningen av de tre valda celebriteterna som senare 

överförs till varumärkets personlighet. Bilden av Head & Shoulders anses inte längre som 

tråkig och omoderna, vilket förändrades när man strategiskt valde celebriteterna som 

representanter. Alex Schulman och Sofi Fahrman har genom sin roll i mediesfären byggt upp 

en stor publik, vilket innebär att dem skapar igenkänningsfaktorn med sin medverkan. De 

följare och lyssnare de har, lockas till interaktion med förhoppning till konsumtion, men 

deras trovärdighet kan ifrågasättas. Även personernas attraktivitet påverkar innehållet och 

betydelsen av det. Deras attraktivitet och expertis belyses utifrån diverse tecken och påverkar 

innehållets värde som vidare överförs till produkten. 

 

• Vilken roll spelar staden New York för innehållet i reklamfilmerna? 
 

New York har en central roll för reklamfilmernas innehåll. Alla tre reklamfilmerna utspelar 

sig i världsmetropolen och man har även strategiskt valt att använda sig av Henrik Lundqvist 

och Sofi Fahrman som representerar modesverige samt idrottsexporten och är bosatta i 

staden. New York har blivit en symbol för innehållet men även för celebriteternas 

åstadkommande, vilket är centralt och genomgående i filmerna. Utifrån analyserade tecken 
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om staden och vad de representerar kan man dra slutsatsen att Head & Shoulders influeras 

av staden tillsammans med ambassadörerna för varumärket. 

 

6 Slutsats & Diskussion  
Syftet med undersökning var att studera samverkan mellan celebritet och innehåll med 

liknande story. Utifrån ett antal teorier och modeller kring begreppet celebrity endorsement 

samt hur celebriteter medför värdefulla betydelser såsom media, attraktivitet, expertis och 

trovärdighet till ett meddelande och därmed varumärket. Studiens resultat visade att 

celebriteterna bidrar till ett högre värde till meddelande och innehåll. Dock kan man se en 

viss distinktion när det gäller diverse roller, då de har olika egenskaper som skiljer dem åt. Jag 

anser, utifrån analysen, att Henrik Lundqvist som attraktiv och framgångsrik idrottsman går 

in i processen och tillför en större trovärdighet eftersom han först och främst inte är känd 

utifrån mediesfären, såsom Alex Schulman och Sofi Fahrman. Deras trovärdighet kan 

diskuteras med tanke på att de oftast får betalt för att skriva om en viss produkt eller 

varumärke på deras blogg. Som Turner diskuterade, fungerar celebriteterna som en 

handelsvara och ett symboliskt fenomen som har syftet att dra till sig publik och därmed 

tjäna pengar, vilket stödjs med tanke på Sofi’s och Alex uppkomst ur media och bloggsfären. 

Därför blir Henrik Lundqvist det person som i första hand bidrar till ett betydelsefullt värde 

i meningsprocessen, men tillsammans med de andra två. 

	  

Ambassadörernas egenskaper belyses och är likartade i alla reklamfilmer och meningen är 

konstant, eftersom Henrik Lundqvist ska framställas som en skön kille med glimten i ögat, 

som upprepande gånger gör reklam för varumärket på ett jobbigt men charmigt sätt. Han är i 

fallet ett köpt varumärke som gör reklam för ett annat varumärke, till skillnad från Alex 

Schulman som försöker ha kontroll över medietillgången eftersom han gör reportage om 

staden. På olika sätt har de bidragit med värde till innehållet och i den tredje analysen 

medverkade den framgångsrika bloggerskan Sofi Fahrman och har tillsammans med Henrik 

Lundqvist blivit en ambassadör vilket resulterar i att varumärket även har en kvinnlig 

målgrupp.  
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Efter en genomförd analys av tre reklamfilmer för varumärket Head & Shoulders, är den 

stora slutsatsen att användningen av celebriteter bidrar till ett betydelsefullt värde. Eftersom 

man strategiskt valt ut ambassadörer som matchas med varumärket, resulterar det i en 

trovärdighet till innehållet. 

 

6.1 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att undersöka hur reklamfilmerna för Head & Shoulders är 

utformade i andra länder och om man använder idrottspersonligheter på ett liknande sätt. En 

annan aspekt är att utveckla undersökningen genom att studera kontexten utifrån kvinnligt 

och manligt perspektiv, för att se om det finns skillnader etcetera i representationerna. 

 

En av teorierna som jag använde mig av i studien är den av Friedman och Friedman (1979) 

som bland annat diskuteras i teoriavsnittet, består av tre olika typer av endorsers, expert, 

celebritet och den typiska konsumenten. Det hade varit intressant att studera skillnaden 

mellan celebritet och expert, då dem känns snarlika. Exempelvis när Zlatan och Ronaldo gör 

reklam för Nike’s fotbollsskor, anses dem vara celebritet eller expert i sammanhanget? Det 

finns därmed mycket forskning som kan genomföras om begreppet celebrity endorsement. 
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