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Sammandrag: Den snabba utvecklingen av digitala medier har resulterat i att 
konsumenter i större omfattning än tidigare belastas av information vilket har medfört 
ett ökat annonsundvikande bland konsumenter. Företag står inför en avgörande 
utmaning där deras annonser måste uppfattas som intressanta och värdefulla snarare 
än ett irriterande avbrott. Detta har resulterat i att allt flera företag valt att börja 
tillämpa narrativ reklam vilket är en reklamstrategi som till sin struktur följer ett 
berättelseliknande format, och som har påvisat framkalla positiva konsekvenser 
såsom gynnsamma konsumentresponser. Däremot har produktspecifika 
konsumentresponser till narrativ reklam fått betydligt mindre akademisk 
uppmärksamhet och således är syftet med denna avhandling att skapa förståelse för 
produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för 
livsmedel. 

En teoretisk referensram har utformats utgående från SOR-paradigmet vilken har som 
avsikt att presentera den narrativa reklamens stimulus som aktiverar interna 
processer hos konsumenten, vilka i sin tur intervenerar mellan stimulus och de slutliga 
responserna som framkallas gentemot en produkt. Den teoretiska referensramen har 
tillämpats i samband med att en kvalitativ undersökning utförts, innefattande 14 
stycken semistrukturerade intervjuer bland informanter tillhörande 
millenniegenerationen, med ändamålet att besvara avhandlingens syfte.  

Genom erhållna resultat framgår det att narrativ reklam framkallar produktspecifika 
konsumentresponser där en förbättrad produktevaluering, en högre prisförväntning 
och villighet att köpa en produkt samt gynnsammare konkurrensfördelar kan visas.  

Till följd av att skapa förståelse för produktspecifika konsumentresponser som kan 
konstateras framkallas av narrativ reklam, ämnar denna avhandling dels att bidra till 
den aktuella forskningen som i dagsläget är begränsad och dels att fungera som 
vägledning för hur narrativ reklam kan appliceras vid företag.  

Nyckelord: narrativ reklam, SOR-paradigmet, narrativ 

transportering, narrativ självreferens 
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1 INLEDNING 

Den snabba utvecklingen inom digitala medier har resulterat i att konsumenter i allt 

större grad belastas av information (Poels & Dewitte 2019). Det rikliga flödet av 

information och annonser digitalt har medfört att konsumenter oundvikligen måste 

bläddra mellan innehåll för att hitta den information som de är intresserade av, vänta 

med att trycka på ”hoppa över annons”-knappen för att se en video eller installera en 

annonsblockerare för att förhindra dem från att exponeras av reklam. Ett ständigt 

optimerande av relevant information och kringgående av annonser har följaktligen 

kommit att bli ett vardagligt tillvägagångsätt bland konsumenter vilket även kan 

benämnas som annonsundvikande. (Bang, Kim & Choi 2018) Valentine och Powers 

(2013) tillägger att ett ökat annonsundvikande framförallt berör konsumenter som 

tillhör millenniegenerationen som vuxit upp under den digitala utvecklingen 

innefattande en större belastning av information och modernare teknologi. Dessa typ av 

handlingar som konsumenten aktivt gör för att optimera sin exponering av information 

visar sålunda på en allt mer marknadsföringssmart konsument som i allt större grad 

föredrar att ta del av intressanta och informativa budskap framom mera säljande 

budskap (Pulizzi 2012; Ching, Tong & Chen 2013; Holliman & Rowley 2014; Baltes 2015; 

Kimmel 2018).  

 

En allt mera annonsundvikande konsument och dennes genomgripande inverkan på 

annonsers effektivitet är enligt Ching et al. (2013), Bang et al. (2018) och Dessart (2018) 

således en drivande orsak till att dagens företag står inför en avgörande utmaning. 

Annonser som företag skapar måste uppfattas som intressanta och värdefulla snarare än 

ett irriterande avbrott. Ett ökat annonsundvikande har även enligt Obermiller och 

Spangberg (2001) samt Raziq, Ahmed, Ahmand, Yusaf, Sajjad och Waheed (2018) 

påvisats ha en koppling till konsumentens skepticism gentemot annonsers påståenden 

då den lättillgängliga informationen har medfört att konsumenten lättare än tidigare 

ifrågasätter huruvida ett påstående i en annons är ärligt och relevant.  

 

Betydelsen av nya annonseringsformat och till vilken grad företag, oavsett storlek och 

affärsgren, tillämpar digitala marknadsföringsmodeller har följaktligen kommit att bli 

en avgörande faktor för sin framgång och möjlighet att nå konkurrensfördelar (Leeflang, 

Verhoef, Dahlström & Freundt 2014; Baltes 2015; Aqsa & Risal 2015; Raziq et al. 2018). 

Detta har medfört att företag i allt större utsträckning kommit att tillämpa narrativ 

reklam vilket är ett annonseringsformat som följer en reklamstrategi om att 



2 
  

tillhandahålla konsumenter ett värdeskapande och intressant innehåll i form av 

berättelser. Narrativ reklam har påvisats framkalla positiva konsekvenser som bland 

annat gynnsamma konsumentresponser gentemot ett varumärke och ett mindre 

annonsundvikande. (Escalas 1998; Green & Brock 2000; Mossberg & Nissen Johansen 

2006; Chang 2009; Lundqvist et al. 2013; Brechman & Purvis 2015; Delgado-Ballester 

& Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018) Däremot har produktspecifika 

konsumentresponser fått betydligt mindre akademisk uppmärksamhet och sålunda kan 

det konstateras att ett intresse finns för att skapa en bredare förståelse för 

produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ reklam.  

 

1.1 Bakgrundspresentation 

Den digitala marknadsföringens centrala roll och betydelse för ett företags 

marknadsföringsstrategi har medfört att flera företag valt att engagera sig i något som 

benämns innehållsmarknadsföring. Innehållsmarknadsföring kan konstateras ha blivit 

ett viktigt verktyg och en nyckel till framgång för digitala marknadsföringskampanjer 

som på grund av sitt koncept bland annat påvisat motverka konsumenters 

annonsundvikande och skepticism gentemot reklam. (Slater, Hult & Olson. 2010; Pulizzi 

2012; Leeflang et al. 2014; Baltes 2015) Konceptet som innehållsmarknadsföring följer, 

betonar vikten av att företag själva ska agera som medieföretag och producera innehåll 

som är värdeskapande, relevant och övertygande för att attrahera och behålla kunder 

(Mattila 2000; Pulizzi 2012; Holliman & Rowley 2014). Tanken bakom 

innehållsmarknadsföring är med andra ord att bland annat motverka konsumenters 

annonsundvikande genom att tillhandahålla information som konsumenten uppfattar 

som värdefull och utbildande snarare än säljande, samtidigt som en medvetenhet kring 

företaget skapas hos konsumenten (Holliman & Rowley 2014).  

 

Annonser som kan kvalificeras som innehållsmarknadsföring förekommer i allt från 

bild- och textbaserade format till videobaserade format alternativt en kombination av 

flera olika format. Dessa typ av annonser kan bland annat kännetecknas av en utbildande 

artikel, ett inlägg på en blogg, en e-bok eller en video som publiceras på en digital 

kommunikationskanal. (Pulizzi 2012) Inom ramen för innehållsmarknadsföring klassas 

även narrativ reklam som en typ av reklamstrategi som följer samma principer om ett 

värdeskapande och intressant innehåll. Däremot kännetecknas narrativ reklam 

uteslutande av sin struktur där ett varumärke, en produkt eller en tjänst kommuniceras 

i ett format som påminner om en berättelse (Mossberg & Johansen 2006; Lin & Chen 
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2013; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018). Narrativ reklam kan 

således definieras som en reklamstrategi där en produkt, ett varumärke eller bägge 

skildras i ett berättelseliknande format innefattande karaktärer (Escalas 1998; Chang 

2009; Ching et al. 2013; Dessart 2018).  

 

I samband med det digitala skiftet har användningen av rörligt material inom 

marknadsföring även vuxit allt större och allt mer pengar och resurser har lagts på 

annonseringskostnader (Chang 2009; Aqsa & Risal 2015; Alamäki, Pesonen & Dirin. 

2019; Poels & Dewitte 2019). Detta antagande är även synligt inom narrativ reklam där 

närmare en fjärdedel av all reklam som visas på televisionen kan klassas som narrativ 

reklam (Chang 2009; Ching et al. 2013; Baltes 2015; Liu, Shi, Teixeira & Wedel 2018) 

Det kan ytterligare konstateras att klyftan mellan television- och internetanvändning 

ständigt minskar och statistik påvisar en markant ökning av mängden videomaterial som 

konsumeras på internet där YouTube kommit att bli världens största 

videoinformationssystem med över 1,9 miljarder användaren varav hela 80 procent av 

alla användare är millennier. (Duffett, Edu & Negricea 2019; Alamäki 2019; Stewart et 

al. 2019). Med andra ord kan det konstateras att digitaliseringen resulterat i att 

reklamklimatet förändrats och att möjligheterna att sprida videobaserat material på 

internet ökat (Liu et al. 2018; Stewart, Kammer-Kervic, Auchter, Koh, Dunn & 

Cunningham 2019). 

 

Att företag, såsom de på en konkurrenskraftig marknad som alltjämt producerar nya 

produkter i en snabb takt, väljer att tillämpa narrativ reklam går inte att bortse. Delgado-

Ballester och Fernández-Sabiote (2016) lyfter bland annat fram ett antagande för 

spanska livsmedelsföretags användning av narrativ reklam. I studien har sammanlagt 85 

stycken livsmedelsföretag kartlagts varav hela 61 stycken av dessa företag tillämpar 

narrativ reklam av någon form på sin webbplats. Ytterligare framgår det i studien att 

livsmedelssektorn bland alla de sektorer som ingår i studien (mode och livsmiljö, 

kommunikation och sport, ytterligare sektorer, affärsverksamhet samt teknologi och 

infrastruktur) är den sektor där narrativ reklam tillämpas som flitigast.  

 

Anledningarna till att företag inom livsmedelsindustrin väljer att se narrativ reklam som 

en övertygande reklamstrategi att tillämpa i sin kommunikation, är många. Inom teori 

för narrativ reklam framhålls det bland annat att kunder har lätt att resonera till 

berättelser vilket i sin tur differentierar företag och skapar konkurrensfördelar (Chiu, 

Hsieh & Kuo 2012; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016). Delgado-Ballester och 
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Fernández-Sabiote (2016) utvecklar detta antagande och anser att narrativ reklam som 

ett kommunikationsverktyg möjliggör att företag enklare kan differentiera sig genom sin 

berättelse snarare än att förbli en i mängden. Narrativ reklam möjliggör med andra ord 

att företag kan gestalta sitt varumärke, lyfta fram sitt koncept samt skapa en upplevelse 

för sina konsumenter, vilket medför att konsumenten enklare kan uppfatta olikheter 

mellan andra konkurrenter. (Fog, Budtz & Yakaboylu 2005; Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote 2016) 

 

Narrativ reklam har även påvisats förbättra varumärkesattityden (Green & Brock 2000; 

Chiu et al. 2012; Ching et al. 2013; Brechman & Purvis 2015; Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote 2016; Fernandes 2019) och stärka konsumentens associering till 

varumärket, det vill säga de anknytningar som konsumenten skapar till varumärket 

(Lundqvist, Liljander, Gummerus & van Riel 2013). Att narrativ reklam påvisats ha 

denna typ av positiv inverkan beror främst på att berättelsen i reklamen möjliggör att 

konsumenten kan identifiera sig själv i den och att hon kan bearbeta informationen 

genom att relatera till egna eller personliga upplevelser. Detta är ett fenomen som även 

benämns narrativ självreferens (eng. narrative self-referencing). (Mattila 2000: Escalas 

2007; Ching et al. 2013) Förutom att narrativ reklam skapar en stärkt associering till 

varumärket har narrativ reklam ytterligare påvisat minska konsumentens skepticism 

mot annonsen och uppfattas följaktligen som en mera övertygande annons i jämförelse 

med en faktabaserad annons (Green & Brock 2000; Lundqvist et al. 2013: Ching et al. 

2013). Narrativ reklam ökar med andra ord konsumentens förtroende gentemot ett 

företag då konsumenten på grund av att hon enklare kan relatera till berättelser än fakta, 

skapar en form av övertygelse gentemot budskapet som kommuniceras (Brechman & 

Purvis 2015).  

 

Lundqvist et al. (2013) tillägger att berättelser som skildras av företag inte är lika kritiskt 

analyserade som vanlig reklam. Green och Brock (2000) anser att detta beror på att 

konsumenten ofta är så uppslukad i berättelsen att hon omedvetet inte stannar upp och 

kritiskt analyserar handlingens budskap. Ett tillstånd som detta där reklamen drar med 

konsumenten i berättelsen och fängslar henne i en annan värld benämns även ”narrativ 

transportering” (eng. narrative transportation). Ett fenomen där en berättelse som 

stimulerar konsumenten och tar henne till ett fördjupat tillstånd som slutligen frigör 

henne från verkligheten definierar således en narrativ transportering. (Green & Brock 

2000; Escalas 2004; Ching et al. 2013; van Laer, de Ruyter, Visconti & Wetzels 2014; 

Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018)  
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För att narrativ reklam ska lyckas fånga konsumentens uppmärksamhet och skapa ett 

stärkt intryck har även emotioner konstaterats vara en fundamental del utöver en 

narrativ transportering och narrativ självreferens (Brechman & Purvis 2015; Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Fernandes 2019). Mossberg och Nissen Johansen 

(2006) som ofta sammanbinder narrativ reklam till utlandsvistelser påvisar att till 

exempel hotell enklare kan kommunicera en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt 

varumärke och erbjuda konsumenten en upplevelse genom att väcka känslor genom 

narrativ reklam. Narrativ reklam väcker följaktligen känslomässiga responser hos 

konsumenten vilket bland annat kan förstärka intresset och minnet hos konsumenten 

vilket i sin tur medför en förbättrad mottaglighet gentemot budskapet i annonsen 

(Escalas, 2004; Mossberg & Nissen Johansen 2006; Chang 2009; Lundqvist et al. 2013; 

Dessart 2018). 

 

I och med att flera studier (bl.a. Escalas 1998; Green & Brock 2000; Mossberg & Nissen 

Johansen 2006; Chang 2009; Lundqvist et al. 2013; Brechman & Purvis 2015; Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018) lyfter fram fördelar som narrativ 

reklam medför, men med gemensamma belägg med hänsyn till främst varumärket, är 

det av intresse att se närmare på produktspecifika konsumentresponser som framkallas 

genom narrativ reklam. Därtill är det av intresse att skapa förståelse för narrativ reklam 

specifikt inom livsmedelsindustrin och i synnerhet narrativa videor då det påvisats (se 

Brechman & Purvis 2015) att livsmedelsindustrin i stor utsträckning tillämpar 

berättelser i sin kommunikation och att användningen av videor inom den digitala 

marknadsföringen ständigt växer (se Duffett et al. 2019; Alamäki 2019; Stewart et al. 

2019) Följande avsnitt ämnar presentera denna frågeställning och därmed även 

redogöra problemområdet för avhandlingen. 

 

1.2 Problemformulering 

Baserat på den inledande bakgrundspresentationen ovan kan det konstateras att 

fördelarna med att tillämpa narrativ reklam är flera och en drivande orsak till att företag, 

som bland annat de inom livsmedelsindustrin där marknaden präglas av ett högt antal 

konkurrerande produkter och där nya varumärken lanseras i en allt snabbare takt, väljer 

att tillämpa narrativ reklam (Vranesevic & Stancec 2003). Teori inom narrativ reklam 

lyfter fram att en narrativ transportering, en narrativ självreferens samt emotioner i 

narrativ reklam har en fundamental inverkan på konsumentresponser som påvisats 

framkallas genom narrativ reklam. Däremot beaktar forskning inom området främst den 
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narrativa reklamens inverkan på konsumentresponser gentemot varumärket snarare än 

själva produkten. Bland aktuell forskning kan det ändå konstateras att Mossberg (2008) 

och Lundqvist et al. (2013) till en viss utsträckning ser närmare på uttryckligen 

produktspecifika responser som framkallas genom narrativ reklam i jämförelse med 

annan forskning som inte gör det. 

 

Mossberg (2008) lyfter fram belägg för responser gentemot tjänster och upplevelser, 

såsom hotellvistelser och restaurangbesök, som framkallas genom narrativ reklam, 

medan Lundqvist et al. (2013) lyfter fram belägg för att konsumentens utvärdering av en 

produkt och villighet att betala för den förbättras till följd av narrativ reklam. Med 

hänseende till kontexten för denna avhandling, där förståelse ämnas skapas för 

produktspecifika konsumentresponser, är utgångspunkten för Mossbergs (2008) 

antagande om konsumentresponser gentemot tjänster trots allt relativt avvikande för att 

kunna jämföras. Därutöver är det svårt att urskilja ett varumärkes inverkan från 

Mossbergs (2008) antaganden om konsumentresponser gentemot en tjänst, då 

sambandet mellan varumärket och själva tjänsten inte framgår tydligt. Det kan till 

exempel ifrågasättas om konsumentresponser, som framkallas genom en berättelse om 

en hotellkedjas utrymmen och upplevelser, är direkt kopplade till tjänsten eller om 

varumärket även haft en inverkan på konsumenten.  

 

Med hänsyn till Lundqvist et al. (2013) och Mossbergs (2008) antagande om 

konsumentresponser framkallade av narrativ reklam, beaktar däremot Lundqvist et al. 

(2013) konsumentresponser gentemot hudvårdsprodukter vilka kan konstateras vara 

konsumentrespons av en specifik produkt. Det kan trots allt argumenteras för att 

Lundqvist et al. (2013) exkluderar män från sin studie och således även produktspecifika 

responser som kan framkallas hos dem genom narrativ reklam. Ytterligare kan det 

konstateras att hudvårdsprodukter i jämförelse med livsmedelsprodukter skiljer i 

hänseende till konsumtionssyfte där hudvårdsprodukter kan kvalificeras som både 

shoppingprodukter och hedonistiska produkter medans flera livsmedel kan klassificeras 

som utilistiska. Baserat på Fuljahn och Moosmayes (2011) klassificering av utilistiska 

och hedonistiska livsmedel är till exempel mjölk en nödvändig livsmedelsprodukt 

medans choklad är en hedonistiskt livsmedelsprodukt. Utmärkande är även att 

Lundqvist et al. (2013) i sin studie tillämpar narrativ reklam i textformat och inte 

videoformat vilket denna studie ämnar skapa förståelse för. Med andra ord kan det antas 

att konsumentresponser till utilistiska livsmedelsprodukter som framkallas genom 
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narrativa videoreklamer skiljer sig i jämförelse med de konsumentresponser som 

Lundqvist et al. (2013) kartlägger.  

 

Inom aktuell forskning kan det sålunda konstateras att konsumentresponser till en 

produkt som framkallas genom narrativ videoreklam förblir obesvarad, alternativt så 

diskuteras produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ reklam i 

samband med konsumentresponser som förknippas till varumärket. Därutöver har 

produktspecifika konsumentresponser framkallade av narrativ videoreklam i ringa 

mängd studerats för produkter inom livsmedelsindustrin, vilket kan antas vara av 

intresse att fokusera på eftersom det påvisats att livsmedelsföretag överlag tillämpar 

narrativ reklam i stor utsträckning (Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016). 

 

Ytterligare kan, produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ 

videoreklam för livsmedel, anses vara en aktuell frågeställning utgående från den 

amerikanska dagligvarukedjan Whole Foods Markets rapport (se bilaga 2) som 

publicerades i slutet av 2019. Rapporten inkluderar 1006 konsumenter i USA mellan 

åldrarna 22–37 och presenterar en kartläggning av millenniers köpbeteende av 

livsmedel. Ett grundläggande antagande i rapporten är att millenniers köpbeslut av 

livsmedel baseras långt utöver pris även på faktorer såsom företagens produktansvar, 

transparens och äkthet (Whole Foods Market 2019). Närmare 80 procent av de 

konsumenter som ingår i Whole Foods Markets rapport säger sig värdera kvalitén som 

en avgörande faktor för val av köp och hela 68 procent är beredda att betala mera för en 

högkvalitativ produkt. Ytterligare framgår det i rapporten att 70 procent säger sig läsa 

produktetiketterna mera noggrant och hela 60 procent anser att de är medvetna kring 

de konsekvenser som deras val av produkt har på miljön.  

 

I samband med att Whole Foods Markets rapport publicerades, uttalade sig Whole Foods 

Markets marknadschef, Sonya Gafsi Oblisk, och konstaterade att millennier inte nöjer 

sig med vad som helst för mat då de handlar. Oblisk påpekar ytterligare att millennier 

värderar berättelser om hur maten producerats och odlats när de handlar. (Whole Foods 

Market 2019) Att millennier visar förändringar i sitt köpbeteende av livsmedel och att de 

antas värdera berättelser och information om produkterna skapar således ett intresse för 

att tydligare förstå den narrativa reklamens betydelse inom livsmedelsindustrin. 

Valentine och Powers (2013) lyfter fram att millennier i större utsträckning än de tidigare 

generationerna stödjer socialt ansvarsfulla företag och att de gärna uppmärksammar det 

budskap som företag kommunicerar utåt och baserar sina val på det.  
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Betydelsen av berättelser och information om livsmedelsprodukter samt användningen 

av narrativ reklam kan med andra ord konstateras vara allt mer framträdande bland 

företag (Dessart 2018; Whole Foods Market 2019). Följaktligen kan skapandet av 

förståelse för den narrativa reklamens direkta inverkan på konsumentresponser 

gentemot produkter inom livsmedelsindustrin och specifikt för narrativ reklam i 

videoformat, betraktas som ett aktuellt forskningsområde då dessa ämnen främst 

undersökts som separata fenomen. Denna frågeställning är av intresse då företag, och 

framförallt företag inom livsmedelsindustrin, i allt större grad tillämpar narrativ reklam 

med målet att tillfredsställa sina konsumenter och erbjuda dem ett relevant och 

värdeskapande innehåll, samtidigt som konsumenternas annonsundvikande påvisats 

öka i allt större utsträckning. (Chang 2009; Aqsa & Risal 2015; Dessart 2018.) I och med 

ett ökat annonsundvikande men även ett ökat intresse gentemot information om 

livsmedelsprodukter och en ökad användning av videor ligger det sålunda i företagens 

intresse att förstå hurudana produktspecifika konsumentresponser som kan framkallas 

av narrativ videoreklam för livsmedel och hur de i sin strategi kan praktisera denna 

förståelse.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med min avhandling är att skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel.  

 

Resultatet av min studie har ett intresse hos livsmedelsföretag som i dagsläget tillämpar 

eller har planer på att börja tillämpa narrativ reklam då den teoretiska kontributionen 

utökar den initiala förståelsen för konsumentresponser gentemot produkter inom 

livsmedelsindustrin som framkallas genom narrativa videoreklamer.  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar endast på narrativa videoreklam och exkluderar således narrativ 

reklam som förekommer i andra format såsom text eller ”still” bild. Produkten som 

tillämpas i studien är en icke-hedonistisk produkt och presenteras som en hållbarare och 

inhemsk produkt. Ytterligare ligger fokus på livsmedelsprodukter inom den finska 

livsmedelsindustrin där företag redan tillämpar någon form av videoreklamstrategi som 

kan kategoriseras som narrativ reklam. Med andra ord tar denna studie varken ställning 
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till andra marknader eller industrier och utesluter även företag som tillämpar en annan 

typ av narrativ reklam förutom narrativ reklam i videoformat.  

 

Därtill fokuserar denna studie endast på finska millennier, det vill säga konsumenter 

som tillhör generation Y och är i åldrarna 23–38. Följaktligen inkluderar denna studie 

varken andra generationer eller konsumentgrupper. Valet av typ av livsmedelsprodukter 

samt urval som denna studie tillämpar faller även intressant då flera forskningar påvisar 

att konsumenter tillhörande millenniegenerationen följer ett annorlunda 

köpbeteendemönster i jämförelse med den tidigare generation (Valentine & Powers 

2013; Peregrin 2015; Whole Foods Market 2019) Valentine och Powers (2013) och 

Peregrin (2015) anser bland annat att konsumenter tillhörande millenniegenerationen 

visar ett större intresse för att handla hälsofrämjande produkter, stödja socialt 

ansvarsfulla företag och uppmärksamma företagens budskap vi. Dessa antaganden går 

med andra ord i samma riktning som denna studies avgränsningar gällande typ av 

livsmedelsprodukt och typ av reklam. Valet av studiens urval förklaras mera 

genomgående i kapitel tre som för en metodikdiskussion för denna avhandling.  

 

Följande avgränsningarna har en inverkan på generalisering av resultatet och kan 

således endast appliceras på liknande fall. 

 

1.5 Definitioner kopplade till narrativ reklam 

Innehållsmarknadsföring 

Innehållsmarknadsföring definieras som en typ av marknadsföring där företag själva 

agerar som mediaföretag och producerar innehåll som är värdeskapande, relevant och 

övertygande i syfte att attrahera och behålla kunder. Innehållsmarknadsföring 

tillhandahåller således information som konsumenten uppfattar som värdefull och 

utbildande såsom ett inlägg på en blogg, e-bok eller en utbildande artikel snarare än en 

säljande annons. (Mattila 2000; Pulizzi 2012; Holliman & Rowley 2014) 

 

Narrativ reklam 

Narrativ reklam är en reklamstrategi som till sin struktur kommunicerar om ett 

varumärke, produkt eller tjänst i ett format som påminner om en berättelse (Mossberg 

& Johansen 2006; Lin & Chen 2013; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; 

Dessart 2018) 
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Narrativ transportering  

Ett tillstånd där konsumenten dras med i en berättelse och fängslas i en annan värld 

vilket tar konsumenten till ett fördjupat tillstånd som frigör henne från verkligheten. 

(Green & Brock 2000; Escalas 2004; Ching et al. 2013; van Laer et al.2014; Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018) 

 

Narrativ självreferens 

Narrativ självreferens definieras som då konsumenten identifierar sig i den narrativa 

reklamen och bearbetar information genom att relatera till ens egna eller personliga 

upplevelser vilket underlättar konsumentens mentala stimulering. (Mattila 2000: 

Escalas 2007; Ching et al. 2013) 

 

1.6 Studiens angreppsätt 

Denna avhandling omfattar fem kapitel som alla detaljerat presenterar väsentlig 

information med avsikt att besvara studiens syfte. Det inledande kapitlet skapar en 

överblick över forskningsområdet som för denna avhandling är narrativ reklam. 

Ytterligare ges en kort introduktion till tre centrala element inom narrativ reklam som 

utgör själva grunden för den teoretiska referensramen. Därefter presenteras 

forskningsproblemet utgående från en genomgång av tidigare forskning varefter 

studiens syfte och avgränsningar av avhandlingen läggs fram. Slutligen behandlas 

definitioner för centrala begrepp som används i studien för att skapa en klarhet.  

 

Det andra kapitlet skapar grunden för studien genom att sammanställa den teoretiska 

referensramen genom att tillämpa SOR-paradigmet. En överblick skapas över tidigare 

forskning inom forskningsområdet och väsentlig teori för studiens syfte sammanförs för 

att skapa en bred och detaljerad förståelse för ämnet. Kapitlet avslutar med en kort 

sammanfattning över den teoretiska referensramen varefter en slutlig modell 

sammanställs baserat på teorin som behandlas i kapitlet. Presentationen av den 

sammanställda modellen ger läsaren en visuell uppfattning över teorins olika delar och 

samband samt en introduktion till hur den teoretiska referensramen kommer att 

appliceras i studien. I figuren nedan visualiseras den teoretiska referensramens 

uppbyggnad.  
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Figur 1 Visualisering av den teoretiska referensramen 

Figuren presenterar SOR-paradigmets tre olika delar ”stimulus”, ”organism” samt 

”respons” under vilka teori i enlighet med syftet samt forskningsområdet för denna 

avhandling applicerats. Teorikapitlet för en diskussion om teori tillhörande ”stimulus” 

samt ”organism” komponenterna medans ”respons” komponenten utgör syftet för 

avhandlingen vilken följaktligen ämnas besvaras genom avhandlingens studie.  

I avhandlingens tredje kapitel presenteras den empiriska studiens metodval och urval. 

Därefter presenteras en redogörelse för hur resultat har samlats in och hur 

undersökningen strukturerats. Ytterligare presenteras en beskrivning på hur resultat har 

analyserats varefter studiens forskningskvalitet kontrolleras. Detta skapar en förståelse 

för studiens tillvägagångsätt och ger andra en möjlighet att upprepa samma process.  

 

Kapitel fyra presenterar erhållna resultat varefter de analyseras och presenteras i 

samband till den teoretiska referensramen. Kopplingar till aktuell forskning samt nya 

insikter presenteras med hänvisning till de resultat som samlats in under 

datainsamlingsprocessen. 

 

Avslutningsvis knyts studiens teoretiska referensram, i samband till studiens analys av 

erhållna resultat, samman. En diskussion mellan teori och studiens analys förs med 

avsikt att besvara syftet och därtill presenteras studiens implikationer samt 

rekommendationer för fortsatt forskning inom ämnet. 
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2 DEN NARRATIVA REKLAMENS INVERKAN PÅ RESPONSER 

Detta kapitel presenterar en litteraturöversikt över narrativ reklam och inkluderar bland 

annat en genomgående presentation över den narrativa reklamens uppbyggnad och 

centrala element som antas framkalla konsumentresponser. Denna avhandling 

identifierar emotioner, narrativ transportering samt narrativ självreferens som tre 

centrala element som genom den narrativa reklamens stimulus aktiveras och framkallar 

konsumentresponser. Det inledande stycket skapar en förförståelse för narrativ reklam 

varefter en presentation över studiens teoretiska grund, som baserar sig på Stimulus-

Organism-Respons (SOR)-paradigmet, presenteras. Därefter introduceras den narrativa 

reklamens uppbyggnad och element i samband med att SOR-paradigmet tillämpas. 

Baserat på litteraturöversikten sammanställs slutligen en modell som stödjer den 

empiriska studie och som ämnar skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel.  

 

2.1 Narrativ reklam som reklamstrategi 

En ökning av berättelser som tillämpas i reklam har kunnat konstateras där en 

bakomliggande orsak antas vara att allt flera ser berättelser som ett innovativt och 

effektivt verktyg att tillämpa i sin reklamstrategi. Narrativ reklam, vilket ett 

reklamformat som tillämpar berättelser benämns, möjliggör att företag enkelt kan 

involvera sig bland konsumenter och bygga ett starkt varumärke genom att skildra allt 

från en produkts funktion till företagets kärnvärderingar genom berättelser. (Fog et al. 

2005; Lundqvist et al. 2013; Dessart 2018)  

 

”Berättelser har alltid fascinerat människor och är lättare att komma 
ihåg än fakta” [Lundqvist et al. 2013, egen översättning].  

 

Berättelser är genomgripande genom livet och information hämtas och lagras i stor 

mängd i form av en berättelselikstruktur (Mattila 2000; Woodside, Sood & Miller 2008) 

Detta har medfört att människan har en benägenhet att enklare minnas berättelser än 

fakta vilket företag även kommit att ta i beaktande i sin marknadsföring (Lundqvist et al. 

2013). Människan har även en tendens att förhålla sig till andra i form av berättelser där 

en viss produkt eller ett specifikt varumärke ofta spelar en central roll. (Woodside et al. 

2008; Chiu et al. 2012) Berättelser ger sålunda företag en möjlighet att kommunicera 

och praktisera hur konsumenten kan dra nytta av en produkt samtidigt som kontexten 



13 
  

och budskapet i annonsen inte uppfattas påtvingat utan snarare underhållande och 

inspirerande (Mattila 2000; Chang 2009; Escalas 2004; Lien & Chen 2013; Ching et al. 

2013; Brechman & Purvis 2015). 

 

Dessart (2018) lyfter fram att narrativ reklam gentemot en mera faktabaserad reklam 

inte lika systematiskt och konkret presenterar en produkt såsom specifika funktioner, 

utan fokuserar snarare på att väcka emotionella responser hos konsumenten genom en 

gripande berättelse som utelämnar specifika detaljer. Narrativ reklam handlar med 

andra ord mycket långt om att på ett indirekt sätt kommunicera ut ett budskap om till 

exempel ett företags kärnvärderingar genom att återspegla dem i en relation mellan en 

far och en dotter och deras personligheter, för att dels underlätta konsumentens 

förståelse för reklamens budskap och dels för att skapa ett intresse för reklamen (Escalas 

2004; Herskovitz & Crystal 2010; Lien & Chen 2013; Ching et al. 2013; Brechman & 

Purvis 2015).  

 

Att narrativ reklam underlättar konsumentens förståelse för budskapet i en reklam 

grundar sig ytterligare i att människor ofta tänker på ett mera berättandelikt sätt snarare 

än på ett argumenterande sätt vilket stödjer konsumentens bearbetningsprocess av 

reklamen. Följaktligen kan det antas att människor till sin natur är bättre lämpade för 

att förstå och uppmärksamma händelser i en berättelse och därefter bearbeta dem 

genom att framställa dem i verkligheten. (Hopkinson & Hogarth-Scott 2001; Dessart 

2018; Ryu, Lehto, Gorgon & Fu 2018) Följande avsnitt ämnar föra en mera djupgående 

diskussion om den narrativa reklamens struktur och inverkan på konsumenten genom 

att först presentera den teoretiska grunden för denna studie.  

 

2.2 Stimulus-Organism-Respons (SOR)-paradigmet  

Då det inom marknadsföringskontexten ses närmare på inverkan som något har på 

konsumentens beteende kan en så kallad Stimulus-Organism-Respons (S-O-R) -

paradigm tillämpas. Den teoretiska grunden för denna studie baserar sig på 

tillämpningen av SOR-paradigmet då syftet för studien är att skapa förståelse för 

konsumentresponser till produkter som framkallas av narrativa videoreklamer.  

 

Den ursprungliga modellen baserar sig på den teori som Mehrabian och Russell (1974) 

presenterar där tre centrala delar, stimulus (S), organism (O) och respons (R) utgör 

grunden för modellen. SOR-modellen bygger på ett antagande om att en 
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stimulusvariabel (S) har en inverkan på en så kallad organism (O) som i sin tur 

åstadkommer en förändring i en responsvariabel (R). (Sullivan & Adcock 2002)  

 

SOR-modellens första komponent, stimulus, hänvisar till ett stimulerande element som 

kan inkludera allt från produkter, varumärken, annonser, priser, butiksmiljöer eller 

tidningar och som genom sitt stimulus har ett inflytande på konsumentens interna 

tillstånd. I hänseende till SOR-paradigmet anser Bagozzi (1986) att själva stimuluset är 

externt från konsumenten och består oftast av både marknadsföringsvariabler och 

variabler kopplade till omgivningen. I denna studie motsvarar stimuluset endera 

narrativ reklam eller ingen narrativ reklam. (Sullivan & Adcock 2002) 

 

Organism hänvisar i sin tur till konsumentens interna processer och strukturer som 

intervenerar mellan stimuluset och de slutliga responserna som framkallas. Med andra 

ord bearbetar och strukturerar konsumenten själva stimuluset till en meningsfull 

information som kommer att ha ett inflytande på dennes respons. I denna studie 

hänvisar organism till narrativ transportering, narrativ självreferens samt emotioner. 

(Sullivan & Adcock 2002) Den sista komponenten i modellen är respons vars variabler 

är vad denna studie ämnar skapa förståelse för och identifiera. Ytterligare utgår denna 

studie från att SOR-modellens första komponent, stimulus, är en variabel som kan 

kontrolleras genom marknadsföring, det vill säga företaget som producerar en narrativ 

reklam medans modellens resterande komponenter, organism- och responsvariablerna, 

främst är kontrollerade av konsumenten. I hänseende till syftet för denna studie, vilket 

är att skapa förståelse för produktspecifika konsumentresponser som framkallas av 

narrativ reklam, kommer SOR-paradigmets stimulus således motsvara narrativa 

reklamer. Därutöver kommer organismvariablerna att representeras av emotioner, en 

narrativ transportering samt en narrativ självreferens medans responserna 

representerar de variabler som studien ämnar skapa förståelse för.  

 

Följande stycke för en övergripande diskussion kring den narrativa reklamens 

stimulerande inverkan på konsumenten. Därefter presenteras en mera djupgående 

introduktion till emotioner i narrativ reklam, den narrativa transporteringen samt den 

narrativa självreferensen (organism) vilka tidigare presenterades kortfattat i det 

inledande kapitlet. Ytterligare presenteras propositioner för möjliga produktspecifika 

responser som kan antas framkallas genom narrativ reklam.  
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2.3 Den narrativa reklamens stimulus (S) 

Med hänvisning till SOR-modellen som presenterades i föregående stycke kan det i teori 

inom narrativ reklam identifieras flera olika variabler som kan påvisas skapa någon form 

av stimulus hos konsumenten. Följande avsnitt ämnar presentera bakomliggande 

faktorer till den narrativa reklamens stimulus genom att föra en diskussion kring hur 

stimuluset skiljer sig gentemot en mera ordinär reklams stimulus. Därtill framförs den 

grundläggande strukturen av narrativ reklam som kan konstateras innefatta de mest 

väsentliga faktorerna bakom framkallandet av själva stimuluset.  

 

2.3.1. Narrativ reklam gentemot faktabaserad reklam 

I jämförelse med en mera faktabaserad reklam där företaget ofta väljer att låta en 

produkt stå i centrum har narrativ reklam en tendens att skapa en mera engagerad 

konsument genom att inte alltid konkret skildra en produkt. Narrativ reklam 

kännetecknar med andra ord en mera passiv form av marknadsföring som genom 

berättelser till exempel kan förmedla ett företags kärnvärderingar eller en produkts 

egenskaper på ett intressant men okomplicerat sätt (Fog et al. 2005; Delgado-Ballester 

& Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018). Fog et al. (2005) exemplifiera detta 

antagande genom att förklara att ett företags kärnvärderingar endast är ord som saknar 

innehåll och en koppling till verkligheten. Med andra ord uppfattas kärnvärderingar, 

som räknas upp i text, som anonyma och irrelevanta ord som endast tilltalar människans 

sinne men inte hjärtat medans ett företag genom en berättelse, däremot kan väcka sina 

kärnvärderingar till liv genom en gripande berättelse och kraftfulla händelser som 

skildras vilka tilltalar både människans sinne och känslor. (Fog et al. 2005) 

 

Detta exempel från Fog et al. (2005) skapar en tydlig förståelse för den narrativa 

reklamens kraftfullhet och hur företag genom att tillämpa berättelser, effektivt kan 

kommunicera med konsumenter oavsett om det gäller en specifik produkt eller sina 

kärnvärderingar. Inom ramen för softsell-reklam, vilket kan definieras som en 

reklamstrategi med ett icke-aggressivt tillvägagångsätt, understryker Okazaki, Mueller 

och Taylor (2010) även ett likartat format som narrativ reklam, där budskapet som 

kommuniceras i softsell-reklamer ofta följer en subtil, indirekt och lättsam form vilket 

kan konstateras vara överensstämmande med de egenskaper som kännetecknar narrativ 

reklam.  
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Okazaki et al. (2010) lyfter ytterligare fram ett intressant antagande som är utmärkande 

för softsell-reklam där de anser att berättelser ofta tillämpas för att de har en tendens att 

väcka affektiva responser hos konsumenten. Ryu et al. (2018) påvisar även, i hänseende 

till narrativ reklam, att ett berättelselikt format med ett indirekt budskap underlättar 

konsumentens intryck, förståelse och minne av vad som kommuniceras i reklamen i 

jämförelse med en faktabaserad reklam som ofta är säljorienterad och mera rakt på sak 

i sitt budskap. En alltför säljorienterad reklam minskar sålunda sannolikheten till att 

överhuvudtaget fånga konsumentens uppmärksamhet i och med en ökande mängd 

exponeringar av reklam och en allt mera annonsundvikande konsument (Bang et al. 

2018). Med andra ord kan det konstateras att på grund av att narrativ reklam följer en 

mera anspråkslös strategi än en faktabaserad reklam innefattande en 

försäljningspresentation med statistik och starka argument, så skapas ett ökat intresse 

gentemot den narrativa reklamen vilket medför ett starkare stimulus. Sålunda utfaller 

den narrativa reklamens responseffektivitet förbättrad (Brechman & Purvis 2015).  

 

Det kan följaktligen konstateras att även om teori inom narrativ reklam inte bokstavligen 

definierar narrativ reklam som softsell-reklam så kan likheter påvisas mellan bägge 

reklamstrategiers syfte och format. Sålunda kan narrativ reklam konstateras vara en 

reklamstrategi som framkallar en form av stimulus hos konsumenten genom sitt 

berättelseliknande format och icke-aggressiva budskap, som motverkar ett 

annonsundvikande och ointresse gentemot reklam vilket påvisats förekomma allt oftare 

hos konsumenten.  

 

2.3.2 Den narrativa reklamens grundläggande struktur  

Då den grundläggande strukturen för narrativ reklam betraktas kan flera egenskaper 

identifieras i dess format och uppbyggnad som utöver att karakterisera narrativ reklam 

även kan påvisas medföra att ett stimulus framkallas hos konsumenten.  

 

Som det nämndes i det inledande kapitlet kan narrativ reklam definieras som en 

reklamstrategi där en produkt, ett varumärke eller bägge skildras i ett berättelseliknande 

format (Dessart 2018). Då ett berättelseliknande format observeras mera djupgående 

kan karakteristiska element identifieras som även kan konstateras fungera som själva 

stommen för narrativ reklam. Ett centralt antagande är att berättelsen i narrativ reklam 

ska följa en struktur som är lätt att följa med där en början, en mitt och ett slut 

förekommer och där händelser som skildras följer en kronologisk ordning. En struktur 
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likt detta medför en engagerad konsument och besvarar frågor såsom vem, vad, hur, när 

och varför vilket skiljer sig från de mera faktabaserade reklamerna. (Green & Brock 

2000; Lundqvist et al. 2013; Brechman & Purvis 2015) Denna grundläggande struktur 

är en väsentlig förutsättning för att den narrativa reklamen ska framkalla 

konsumentresponser (Escalas 2004). 

 

Berättelser följer ofta en uttänkt struktur där ett orsaksförhållande eller kausalitet 

skapas mellan berättelsens samtliga delar och där uppmärksammade frågor lyfts fram 

(Escalas 1998; Green & Brock 2000; Woodside et al. 2008; Brechman & Purvis 2015). 

Hirschman (2010) anser att kausalitet är ett centralt element för berättelser och föreslår 

ytterligare att tidsspann, eller ett så kallat tidsintervall som inom vilken berättelsen 

utspelar sig i, samt projektion vilket hänvisar till att något noggrant skildras, ska 

inkluderas som centrala element. Van Laer et al. (2014) anser, i motsats till Hirschmans 

(2010) antagande, att en berättelse ska inkludera fyra grundbegrepp: en handling, en 

eller flera karaktärer, en höjdpunkt och ett utfall. Van Laer et al. (2014) definierar 

handling som en sekvens av händelser under ett tidsspann vilket motsvarar det som 

Hirschman (2010) benämner kausalitet. Samtliga händelser kännetecknas av att de 

utspelar sig i en kronologisk ordning där början av berättelsen snabbt måste väcka 

intresse för att fånga konsumentens uppmärksamhet, samtidigt som slutet är lika kritisk 

och måste uppfattas emotionellt meningsfullt eftersom det är det som konsumenten 

kommer att minnas först (Mossberg & Nissen Johansen 2006; Guber 2007).  

 

Mossberg (2008) och van Laer et al. (2014) anser ytterligare att en berättelse innefattar 

karaktärer som har en betydande roll i handlingen och som underlättar konsumenten att 

identifiera sig i berättelsen. Bland karaktärerna förekommer det ofta en hjälte som 

konsumenten får följa genom handlingen och se hur den löser en konflikt eller ett 

problem. Fog et al. (2005) lyfter fram att narrativ reklam ofta skildrar företaget som 

hjälten i historien men att hjälten lika väl kan skildras som en konsument som strävar 

efter att uppnå ett mål.  

 

Mossberg och Nissen Johansen (2006) betraktar även en konflikt som en fundamental 

del av en bra berättelse och som ett element som fungerar som en drivkraft för 

konsumenten. Konflikten medför att konsumenten dels får ta del av en drastisk 

förändring som kan fånga hennes intresse och dels som en riktlinje för vad som kan 

förväntas av de resterande händelserna i berättelsen. Fog et al. (2005) utvecklar detta 

antagande och förklara att betydelsen av en tydlig konflikt i narrativ reklam har med 
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människans biologi att göra, och hur vi ständigt eftersträvar en harmoni och hur vi 

undviker situationer som rubbar den. Med andra ord kan det konstateras att på samma 

sätt som människan i en ångestframkallande situation försöker lösa problemet, så 

fortsätter konsumenten att absorberas i en berättelse som skildrar en konflikt för att 

komma fram till ett svar som kan lugna ner henne. (Fog et al. 2005) 

 

Allt eftersom handlingen fortsätter och en dramatisk intensitet byggs upp genom 

berättelsens konflikt så når handlingen slutligen en höjdpunkt där konflikten får ett slut 

och hjälten når sitt mål varefter berättelsen upphör och når ett utfall. Det är även vid 

höjdpunkten av berättelsen som budskapet av reklamen kan kommuniceras fram av 

företaget och en så kallad lösning kan presenteras till konflikten eller hjältens mål. 

Ytterligare antas det att den spänning och känslomässiga engagemang som byggs upp 

under berättelsens gång bland annat medför att konsumenten ofta känner att en narrativ 

videoreklam är kortare än vad den i verkligheten är. (Mossberg & Nissen Johansen 2006; 

Mossberg 2008; van Laer et al. 2014) Följaktligen kan det konstateras att en handling, 

innefattande karaktärer, en konflikt följt av en höjdpunkt och slutligen ett utfall är 

grundkomponenter i narrativ reklam som genom vilka ett stimulus hos konsumenten 

framkallas.  

 

I jämförelse med Mossberg (2008) och van Laer et al. (2014) antagande om den narrativa 

reklamens uppbyggnad, utgår Chiu et al. (2012) från autenticitet, pregnans, 

omsvängning och humor när det kommer till grundkomponenter för narrativ reklam. 

Chiu et al. (2012) anser att autenticitet framförallt är viktigt inom narrativ reklam där 

händelserna i berättelsen till sin gestaltning ofta inkluderar både verklighet och 

overklighet. En för överdriven eller missvisande handling kan således försvåra 

konsumentens förståelse och mottaglighet av budskap och leda till missvisande 

förväntningar (Escalas 1998; Escalas 2004; Fog et al. 2005). Med andra ord ska 

handlingen i narrativ reklam, trots att den ofta bygger på fiktiva händelser, ändå skildra 

sanna påståenden och uppfattas som genuin och äkta av konsumenten för att negativa 

konsumentresponser ska kunna undvikas (Chiu et al. 2012). Chiu et al. (2012) anser 

ytterligare att klarheten i en berättelse är av stort vikt och understryker därför pregnans, 

som hänvisar till en tillräckligt kortfattad men informativ handling, som ett 

grundläggande element för narrativ reklam. Med andra ord skapas en tydlighet i 

berättelsen genom att det väsentliga presenteras samtidigt som irrelevanta ord och 

detaljer utesluts. Med omsvängningar anses slutligen att berättelsen innehåller 

vändpunkter vilka hänvisar till det som Hirschman (2010) benämner kausalitet medans 
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humor avser responser såsom leende och skratt. (Chiu et al. 2012; Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote 2016)  

 

Baserat på diskussionen ovan beträffande den narrativa reklamens uppbyggnad, 

presenterar tabellen nedanför de element som denna avhandling definierar som 

grundläggande för den narrativa reklamens uppbyggnad.   

 

Tabell 1  Grundläggande element i den narrativa reklamens uppbyggnad 

Grundläggande element Kortfattad beskrivning 

Berättelselik struktur En tydlig början, en mitt och ett slut ska 
skildras i reklamens berättelse. 
 

Handling (inkluderat kausalitet) En sekvens av händelser under ett tidsspann 
vilka utlöses av varandra. Händelse ”b” 
inträffade på grund av händelse ”a” osv. 
 

Karaktärer Karaktärerna, som till exempel en hjälte, har 
en stor betydelse för en komplett handling 
samt för konsumentens identifiering med 
berättelsen. 
 

Konflikt En drastisk förändring som skildras och som 
fungerar som en drivkraft och riktlinje för 
resterande händelser i berättelsen. 
 

Höjdpunkt Handlingen når sin höjdpunkt där konflikten 
får ett slut och reklamens huvudbudskap 
skildras.  
 

 

I denna avhandling antas det att berättelser i narrativ reklam följer en handling med en 

början, en mitt och ett slut som innefattar karaktärer. Ytterligare identifierar denna 

avhandling en konflikt och en höjdpunkt som grundläggande element för den narrativa 

reklamens uppbyggnad. Denna tabell tillämpas i kapitel tre och används som grund för 

valet av en narrativ videoreklam för avhandlingens studie.  

 

2.4 Den narrativa reklamens responsframkallande element (O) 

Inom ramen för SOR-paradigmet och dess komponenter kan flera olika interna 

processer och strukturer hos konsumenten påvisas vilka aktiveras genom att stimuleras 

av den narrativa reklamen. Följande avsnitt ämnar presentera dessa interna processer 

och strukturer som intervenerar mellan stimuluset och konsumentens slutliga 

responser. Denna studie identifierar emotioner, narrativ transportering samt narrativ 
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självreferens som tre centrala element vilka har ett inflytande på konsumentresponser 

som framkallas genom narrativ reklam.  

 

2.4.1 Emotioner i narrativ reklam 

Poels och Dewitte (2019) lyfter fram att ett centralt antagande inom marknadsföring är 

att betydelsen av till vilken grad känslor tillämpas i reklam är stor och hur väl reklamen 

lyckas framkalla dessa känslor hos konsumenten. Detta antagande om känslornas 

betydelse i marknadsföring är även applicerbar på narrativ reklam där graden av hur väl 

reklamen stimulerar konsumenten och framkallar känslor, har en koppling till hur 

effektivt budskapet i reklamen når fram och medför att responser framkallas (Fog et al. 

2005). Till vilken grad som känslor framkallas genom narrativ reklam har följaktligen en 

inverkan på intresset som konsumenten skapar för reklamen och dess budskap. Med 

andra ord kan det konstateras att desto starkare känslomässig intensitet och emotionellt 

behag som den narrativa reklamen framkallar desto effektivare fångas konsumentens 

uppmärksamhet vilket i sin tur medför ett gynnsamt försäljningsklimat (Brechman & 

Purvis 2015). Framkallandet av emotioner kan således konstateras vara en 

grundläggande process för narrativ reklam.  

 

Ching et al. (2013) anser att narrativ reklam bland annat ska följa en berättelse med en 

dramatisk, humoristiskt eller redaktionell handling för att känslor ska framkallas 

medans Chang (2009) understryker att empati är den viktigaste känslan som narrativ 

reklam ska ämna framkalla hos konsumenten, för att uppnå en hög responseffektivitet. 

Ching et al. (2013) och Chang (2009) exemplifierar sina antaganden om hur känslor 

framkallas och anser att subjektiva känslor bland annat framkallas genom att 

konsumenten identifierar sig med karaktärerna och att en gripande handling medför att 

konsumenten framkallar empati gentemot reklamen (Chang 2009; Ching et al. 2013).  

 

Flera forskare presenterar ytterligare exempel på hur företag genom narrativ reklam kan 

framkalla känslor. Bland annat antas dramatiska vändningar där en huvudkaraktärs 

situation plötsligt förändras ha en tendens att framkalla emotionella responser hos 

konsumenten genom att oro och intensiva sinnesstämningar framkallas (Escalas 1998; 

Green & Brock 2000; Ching et al. 2013). Green och Brock (2000) understryker att dessa 

typ av känslor även framkallas fastän konsumenten i själva verket är medveten om att 

handlingen baserar sig på en fiktiv berättelse. En berättelse som skapar en fängslande 

erfarenhet för konsumenten och framkallar känslor, har med andra ord en inverkan på 
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bland annat hennes kognitiva och beteendeframkallande responser gentemot ett 

varumärke eller en produkt som skildras i den narrativa reklamen (Green & Brock 2000; 

Ching et al. 2013; Poels & Dewitte 2019).  

 

I samband med att betydelsen av känslor i narrativ reklam betonas framkommer det 

även ytterligare processer hos konsumenten som aktiveras genom stimuluset och de 

känslor som framkallas. Processer som dessa innefattar bland annat en narrativ 

transportering och en narrativ självreferens vilka har en koppling till varandra och ofta 

även utlöser varandra (Dessart 2018). Följande två avsnitt för en grundlig diskussion om 

den narrativa transporteringen och den narrativa självreferensen.  

 

2.4.2 Narrativ transportering 

Narrativ reklam har påvisats ha ett inflytande på konsumentens kognitiva förmåga 

genom att bland annat fånga konsumentens intresse och fängsla henne i handlingen 

(Escalas 1998; Chang 2009; Ching et al. 2013). Konsumenten dras med andra ord med i 

en berättelse och låter sig fängslas av en annan värld där hon får möjligheten att se sig 

själv som en del an den eller att leva en annan persons liv (Escalas 2004; Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote 2016). Inom teori definieras detta tillstånd som ”narrativ 

transportering” (eng. narrative transportation) och kan förklaras som ett fenomen där 

berättelsen stimulerar konsumenten och tar henne till ett fördjupat tillstånd som 

slutligen frigör henne från verkligheten (Green & Brock 2000; Ching et al. 2013; van Laer 

et al. 2014; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018). 

Det har påvisats att en narrativ transportering har en särskilt effektiv inverkan på 

skapande av långsiktiga attityder och responser (Green & Brock 2000; Escalas 2004; van 

Laer et al. 2014). Detta beror på att då konsumenten uppnår en narrativ transportering 

så möjliggör det att hon kan dra paralleller till det verkliga livet, vilket i sin tur medför 

att hon enklare kan identifiera sig med annonsens budskap och sålunda absorberas i 

berättelsens handling. Genom att konsumenten drar dessa samband mellan nya och 

äldre berättelser som lagrats i minnet skapas ett stärkt stimulus som påverkar 

framkallande av responser hos konsumenten. (Green & Brock 2000; Escalas 2004; 

Chang 2009; Ching et al. 2013; Dessart 2018). Ytterligare påvisar Green & Brock (2000) 

Fog et al. (2005) och Dessart (2018) att konsumenten förmås enklare transporteras 

omedvetet i en narrativ reklam då de till sin karaktär ofta är mera affektiva och bearbetas 

som något mera berättigande, än en faktabaserad reklam som betraktas mera analytiskt 

och således svårbegripligare.  
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För att konsumenten ska uppnå ett tillstånd som medför en narrativ transportering krävs 

det att konsumenten uppfattar berättelsen som relevant och intressant där hon får 

möjligheten att identifiera sig med eller relatera till berättelsen (Escalas 1998). Mattila 

(2000) lyfter fram att konsumentens förkunskap eller tidigare upplevelser sålunda är en 

avgörande faktor för konsumentens fullständiga absorption i en berättelses handling och 

bearbetning av information. Ytterligare påvisar Green & Brock (2000) och Brechman & 

Purvis (2015) att en narrativ transportering är beroende av konsumentens individuella 

benägenhet och förmåga att uppnå ett tillstånd som medför att hon transporteras av den 

narrativa reklamen. Detta antagande grundar sig i att en narrativ transportering 

involverar diverse olika mentala processer såsom en förståelse för en berättelse, en 

mental bildframställning och ett emotionellt mottagande, vilka alla spelar en central roll 

för att konsumenten ska förmå genomgå ett sådant tillstånd (Green & Brock 2000; 

Chang 2009; Brechman & Purvis 2015). Med andra ord överlappar den narrativa 

transporteringen och framkallandet av emotioner delvis varandra och kan följaktligen 

konstateras vara beroende av varandra.  

Chang (2009) lägger även fram belägg för konsumentens individuella benägenhet att 

uppnå en narrativ transportering genom att lyfta fram att oavsett om annonsen i fråga 

torde ha en inverkan på konsumenten så kommer annonsens stimulus vara beroende av 

hur benägen konsumenten är att engageras av reklam. Denna individuella benägenhet, 

där konsumenten antingen når ett tillstånd som tillåter henne att transporteras av 

narrativ reklam eller inte, kan definieras som att den narrativa transporteringen 

uppmuntrar konsumenten till att uppleva ett kommersiellt budskap utan att känna sig 

påtvingad av annonsören (Brechman & Purvis 2015). Följaktligen kan det konstateras 

att responseffektiviteten som framkallas genom en narrativ transportering och dess 

inverkan på konsumentens övertygelse och tro gentemot budskapet i annonsen, även är 

beroende av konsumentens individuella benägenhet att uppnå ett tillstånd som detta 

(Green & Brock 2000; Chang 2009; Brechman & Purvis 2015). 

2.4.3 Narrativ självreferens 

Föregående avsnitt presenterade den narrativa transporteringen vilket är ett tillstånd 

som konsumenten genomgår då hon fördjupar sig i en berättelse och skapar sig en 

uppfattning om handlingen som även inkluderar karaktärer. Då konsumenten bearbetar 

den narrativa reklamen och dess information genom att relatera till egna upplevelser, 

som till exempel likheter mellan henne och karaktärerna som skildras, definieras inom 

teori som en narrativ självreferens (eng. narrative self-referencing) eller 
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karaktärsidentifiering. (Mattila 2000: Escalas 2007; Ching et al. 2013; Dessart 2018) 

Denna avhandling kommer att följa benämningen narrativ självreferens.  

En narrativ transportering och en narrativ självreferens som tillstånd är med andra ord 

två distinkta fenomen. Narrativ självreferens hänvisar till hur konsumenten förhåller sig 

till karaktärer i form av anknytning och överenstämmelse medans narrativ 

transportering hänvisar till konsumentens fullständiga absorption i berättelsens 

handling (Dessart 2018). Escalas (2004) lyfter däremot fram att narrativ transportering 

och narrativ självreferens trots allt har en samverkan där den narrativa transporteringen 

möjliggör att konsumenten kan fördjupa sig i berättelsen och därefter skapa sig en 

uppfattning om handlingen och dess karaktärer som skildras. Således överlappar den 

narrativa transporteringen och den narrativa självreferensen varandra som processer på 

samma sätt som de överlappas av emotioner.  

 

Det har påvisats att narrativ självreferens medför att konsumenten inte är lika känslig 

för svaga argument ifall konsumentens identifiering och igenkännande i berättelsens 

karaktärer är tillräckligt stor (Brechman & Purvis 2015). Brechman och Purvis (2015) 

lyfter ytterligare fram att en narrativ självreferens ökar konsumentens mottaglighet för 

annonsers budskap som i ett annat fall eventuellt skulle ha ignorerats på grund av en för 

vag koppling mellan konsumenten och budskapet i reklamen. Däremot kan en alltför 

generell eller svårtolkad berättelse riskera konsumenten från att uppnå en narrativ 

självreferens där förutsättningarna minskar för att konsummeten ska kunna identifiera 

sig med karaktärerna eller andra element som skildras. Dessart (2018) understryker 

ytterligare att en berättelse med sämre förutsättningar till att uppnå en narrativ 

transportering eller en narrativ självreferens inte endast har en inverkan på hur väl 

budskapet i reklamen uppfattats av konsumenten, utan kan även ha en motsatt effekt så 

som en försämrad attityd gentemot ett företag. Med andra ord kan konsumenten efter 

att ha exponerats för narrativ reklam exempelvis uppfatta ett företag som ännu mera 

ointressant på grund av en försämrad narrativ självreferens än vad hon gjorde innan 

reklamen. 

 

I samband med diskussioner beträffande samverkan mellan en narrativ transportering 

och en narrativ självreferens lyfter Dessart (2018) emellertid också fram att ifall en 

narrativ transportering uppnås drastiskt där konsumenten för snabbt dras in i 

berättelsen så riskerar hon att förglömma sin egen verklighet. Detta resulterar i sin tur i 

att konsumentens narrativa självreferens, där en koppling mellan berättelsens 
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karaktärer och konsumentens verkliga upplevelser skapas, försvåras då den hastiga 

absorptionen i berättelsen medför att konsumenten inte lika tydligt varken kan dra eller 

se paralleller mellan berättelsen och hennes verkliga liv. Ytterligare lyfter teori fram att 

skillnader i en försämrad narrativ självreferens har en koppling till berättelsens 

gestaltning av karaktärer som skildras. Det har bland annat påvisats att ifall karaktärer 

gestaltas som djur istället för människor så kan en försämrad narrativ självreferens 

konstateras. Detta beror på att konsumentens identifiering med en karaktär som 

gestaltas som ett djur inte medför ett lika tydligt samband till konsumentens verkliga liv 

som om karaktären gestaltades som en människa med en högre igenkänningsfaktor. 

(Dessart 2018) 

 

Det kan med andra ord konstateras att en narrativ självreferens medför en mottaglighet 

av reklam hos konsumenten genom att hon bearbetar och drar kopplingar mellan sitt 

verkliga liv och berättelsens karaktärer samt element. Ytterligare kan det konstateras att 

den narrativa självreferensen aktiveras i samverkan med att den narrativa 

transporteringen och emotioner framkallas, och att dessa så kallade interna processer 

sålunda är beroende av varandra.  

 

2.5 Den narrativa reklamens produktspecifika konsumentresponser (R) 

Det har hittills konstaterats att narrativ reklam skapar ett stimulus hos konsumenten 

och aktiverar interna processer hos henne som till exempel att emotioner framkallas eller 

att hon genomgår en narrativ transportering eller en narrativ självreferens. Genom 

konsumentens interna processer som aktiveras av stimuluset, framkallas i sin tur 

konsumentresponser vilka motsvarar SOR-paradigmets tredje komponent, respons. 

Inom teori har det påvisats att narrativ reklam bland annat framkallar 

konsumentresponser som en förbättrad varumärkesattityd (Green & Brock 2000; Chiu 

et al. 2012; Ching et al. 2013; Brechman & Purvis 2015; Delgado-Ballester & Fernández-

Sabiote 2016; Fernandes 2019) och en stärkt associering till varumärket (Lundqvist et 

al. 2013). Däremot har konsumentresponser gentemot produkter i ringa mängd kartlagts 

och därav ämnar denna avhandling skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam. Eftersom syftet är att 

skapa förståelse för dessa produktspecifika konsumentresponser inkluderar denna 

avhandling en kort presentation av eventuella konsumentresponser av en produkt som 

kan antas framkallas genom narrativ reklam.  
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Dessa propositioner utgår från konsumentresponser som Lundqvist et al. (2013) redogör 

för i sin artikel där förståelse skapas för konsumenters responser till ett 

kosmetikvarumärke och dess produkter. Artikeln påvisar positiva konsumentresponser 

som till exempel att konsumentens utvärdering av en produkt förbättras, att unika och 

gynnsamma associationer gentemot ett varumärke framkallas och att konsumentens 

prisförväntning av en produkt utfaller högre.  

Propositionerna för denna studie är att följande konsumentresponser gentemot 

livsmedelsprodukter framkallas av narrativ videoreklam: 

❖  P1: En narrativ reklam leder till en förbättrad produktevaluering. 

❖  P2: En narrativ reklam leder till en stärkt villighet att köpa en produkt. 

❖  P3: En narrativ reklam leder till en högre prisförväntning av en produkt. 

❖  P4: En narrativ reklam leder till gynnsammare konkurrensfördelar.  

2.6 Presentation av ramverket 

Detta kapitel har redogjort för teori som är i överenstämmelse med syftet för denna 

avhandling och därutöver har en teoretisk referensram utformats vilken kommer att 

tillämpas i den empiriska studien.  

Kapitlet inleder med att föra en övergripande diskussion kring narrativ reklam varefter 

SOR-paradigmet presenteras och tillämpas som den teoretiska grunden för den 

teoretiska referensramen. Efter att SOR-paradigmet presenterats har en diskussion förts 

kring paradigmets tre huvuddelar i samband till teori som är i överenstämmelse med 

syftet samt forskningsområdet för denna studie. Kapitlet presenterar en jämförelse 

mellan den narrativa reklamens stimulus och en faktabaserad reklams stimulus varefter 

den narrativa reklamens karaktärsdrag och sammanställning presenteras. Därefter 

presenteras emotioner, en narrativ transportering samt en narrativ självreferens vilka 

har konstaterats vara interna processer hos konsumenten som aktiveras genom den 

narrativa reklamens stimulus. Slutligen presenteras fyra propositioner för möjliga 

konsumentresponser som kan identifieras i den empiriska studiens erhållna resultat. 

Figuren nedan presenterar den teoretiska referensramen som utarbetats utifrån SOR-

paradigmet.  
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Figur 2 Sammanfattning över studiens teoretiska referensram  

Figuren har som avsikt att förtydliga den teoretiska referensramens samtliga områden 

och deras samband. Genom att applicera den sammanställda figuren i min studie, ämnar 

jag skapa förståelse för den narrativa reklamens stimulus på studiens informanter för att 

kunna besvara studiens syfte, det vill säga hurudana produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel. Följande 

kapitel för en metoddiskussion kring studiens tillvägagångsätt och uppbyggnad.  
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3 METOD 

Detta kapitel presenterar strukturen för hur samtliga resultat har erhållits samt val av 

metod för den empiriska delen. Ytterligare presenteras urvalet, val av informanter samt 

intervjuguiden som tillämpats i denna studie. Därefter redogörs det för hur erhållna 

resultat har analyserats och slutligen förs en diskussion kring studiens kredibilitet.  

 

3.1 Val av forskningsmetod 

Denna studie följer en abduktiv ansats då studiens teoretiska referensram, inbegripande 

teoretiska påståenden, tillämpas för att skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam. I enlighet med en 

abduktiv ansats har den teoretiska referensramen utarbetats efter att empiriska data 

erhållits. (se Saunders, Lewis & Thornhill 2012)  

Valet av en kvalitativ metod baserar sig på studiens syfte samt forskningsfråga (se 

Saunders et al. 2012) där en kvantitativ metod med hög sannolikhet inte skulle kunna 

identifiera konsumentresponser som framkallats av narrativ reklam då de är svåra att 

utrycka i kvantitet. Därav tillämpas en kvalitativ forskningsstrategi då intervjuer kan 

antas skapa en djupare förståelse för studiens ämne i praktiken genom att samla in data 

beträffande åsikter genom utvalda informanter, vilka i sin tur möjliggör att responser 

kan identifieras i enlighet med studiens syfte. Denna sammanställning strävar med 

andra ord att erhålla grundliga och extensiva data för att befrämja förståelsen samt 

analysen av de erhållna data. (se Saunders et al. 2012). 

 

Den empiriska undersökningen för studien omfattar 14 individuella intervjuer där 

samtliga informanter delats in i tre olika grupper där ett stimulus (basstimulus ett, 

basstimulus två och ett narrativt stimulus) skiljer grupperna från varandra. Fem 

informanter har fått besvara frågor i enlighet med studiens intervjuguide genom att bli 

presenterade en typisk faktabaserad videoreklam vilken representerar studiens första 

basstimulus, medans fem informanter tillhörande den narrativa stimulusgruppen blivit 

presenterade en videoreklam som karakteriserar en narrativ reklam, och representerar 

sålunda studiens narrativa stimulus. Ytterligare har fyra informanter, tillhörande 

basstimulusgrupp två, blivit presenterade en videoreklam som presenterar en 

kombination av videoreklamerna i basstimulusgrupp ett och den narrativa 

stimulusgruppen och ämnar följaktligen representera studiens basstimulus två. Efter att 

den specifikt utvalda videoreklamen för samtliga stimulusgrupper presenterats för 
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informanten har alla informanter ställts samma frågor i enlighet med studiens 

intervjuguide. Målet med att dela upp informanterna i tre stimulusgrupper och be dem 

besvara samma frågor fast med avvikande stimulus och följaktligen olika 

förutsättningar, är att identifiera skillnader mellan stimulusgrupperna och således skapa 

förståelse för konsumentresponser som narrativ reklam kan antas framkalla.  

 

Basstimulusgrupp två har sammanställts i efterhand och dess intervjuer har utförts efter 

att resultat erhållits i basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen. Den 

främsta orsaken till att basstimulusgrupp två sammanställts efter att resultat erhållits i 

basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen är för att kontrollera de 

resultat som erhållits i de två ursprungliga stimulusgrupperna. Den främsta orsaken till 

att kontrollera erhållna resultat berodde på att resultaten i basstimulusgrupp ett och den 

narrativa stimulusgruppen visade tydliga skillnader i informanternas responser 

beroende stimulusgrupp. Således ville jag bekräfta erhållna resultat och dess kredibilitet 

genom att utföra ytterligare fyra intervjuer med ytterligare ett basstimulus, och även 

bekräfta den datamättnad (se Gummesson 2000) jag ansåg ha uppnått under 

intervjuerna i basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen. Följande avsnitt 

presenterar studiens urval och följaktligen även samtliga stimulusgruppers informanter.  

 

3.2 Urval 

En kvalitativ metod tillåter användning av ett icke-slumpmässigt urval vilket ger en 

möjlighet att avsiktligen välja informanter som forskaren vet kan bidra med värdefull 

information. Detta medför i sin tur att data som erhålls skapar en djupare insikt i ämnet 

som behandlas (se Patton 2015). Enligt Eisenhardts (1889) rekommendationer är även 

ett icke-slumpmässigt urval att föredra framom ett slumpmässigt urval då påträffandet 

av tillräckligt informativa individer är mindre sannolikt med ett begränsat antal 

informanter. Därav har ett målmedvetet urval samt ett kriterium urval tillämpats för 

denna studies urval. (se Patton 2015)  

 

Genom att ett målmedvetet urval samt ett kriterium urval tillämpats betyder det att 

informanterna för denna studie har valts utifrån min bekantskapskrets samtidigt som 

samtliga informanter uppfyllt följande kriterier: bosatta i Finland, behärskar det 

svenska, det finska och det engelska språket och tillhör generation Y. Dessa kriterier 

baserar sig på avgränsningarna för denna studie som presenteras i det inledande kapitlet 

och säkerställer även att allt för breda variationer inte förekommer bland urvalet (se 
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Eisenhardt 1989). Valet av följande kriterier har ställts då syftet har avgränsats till att 

skapa förståelse för produktspecifika konsumentresponser av inhemska 

livsmedelsprodukter framkallade av narrativ reklam, och således innefattar finska 

företag inom livsmedelsindustrin som tillämpar narrativ reklam i sin kommunikation. 

Eftersom fokus ligger på finska företag är sannolikheten stor att de i sin reklamstrategi 

kommunicerar på finska vilket kräver att informanten behärskar det finska språket. 

Ytterligare skapas ett pålitligare och mera värdefullt resultat ifall informanten bor i 

Finland och sålunda har en koppling eller någon form av förförståelse för den finska 

livsmedelsindustrin och de livsmedelsvarumärken som erbjuds. Ytterligare har ett 

ålderskriterium på 23–37 år valts ut för denna studies urval eftersom fokus är att skapa 

förståelse för konsumentresponser som kan framkallas genom narrativ reklam och där 

informanter tillhörande millenniegenerationen kan konstateras beträffa målgruppen. 

 

Intervjuerna har ägt rum dels på Hanken Svenska Handelshögskolan och dels på min 

arbetsplats. Samtliga intervjuer har utförts på informanternas modersmål (svenska) 

men eftersom de utvalda videoreklamernas tal är på finska och engelska var även en 

förutsättning att informanterna skulle behärska alla tre språk. Genom att utföra 

intervjuerna på informanternas modersmål ger det de bästa förutsättningarna dels för 

hur bekväma de känner sig för att utrycka sina åsikter och dels för hur tydliga och 

tillförlitliga deras svar är. I tabellen nedan presenteras en sammanfattning av samtliga 

informanter för denna studie. För att säkerställa informanternas anonymitet har de 

tilldelats kodnamn som utgår från den Finska Befolkningscentralens lista över de 

populäraste svenskspråkiga förnamnen i Finland 2018. Ytterligare framgår 

informanternas ålder, datum, plats för intervjutillfällena samt intervjulängd, exkluderat 

längden på videoreklamerna, i tabellen.  

 

Tabell 2 Förteckning över informanternas ålder, datum, plats där intervjuerna 
utförts samt intervjulängd för samtliga stimulusgrupper 

Informanter Ålder Datum Plats Intervjulängd 

Basstimulus 1 

Alexander 25 27.11.2019 Hanken  13 minuter 

Elisabeth 35 3.12.2019 Min arbetsplats 12 minuter 

Johannes 25 27.11.2019 Hanken  14 minuter 

Karl 26 3.12.2019 Min arbetsplats 14 minuter 
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Maria 26 27.11.2019 Hanken  15 minuter 

Basstimulus 2 

Alexandra 23 3.1.2020 Min arbetsplats 11 minuter 

Emil 27 20.1.2020 Hanken 14 minuter 

Helena 24 20.1.2020 Hanken  13 minuter 

William 32 3.1.2020 Min arbetsplats 14 minuter 

Narrativt stimulus 

Alice 25 3.12.2019 Min arbetsplats 16 minuter 

Erik 27 26.11.2019 Hanken 18 minuter 

Linnea 24 28.11.2019 Hanken  16 minuter 

Mikael 24 28.11.2019 Hanken  15 minuter 

Sofia 30 3.12.2019 Min arbetsplats 14 minuter 

 

I tabellen framgår det att informanterna tillhörande basstimulusgrupp ett består av två 

kvinnor och tre är män medans informanterna i basstimulusgrupp två består av två 

kvinnor och två män. Ytterligare kan man avläsa att den narrativa stimulusgruppens 

informanter består av tre kvinnor och två är män. Tabellen redogör för respektive 

informants ålder samt intervjulängd. Medelåldern och medellängden för intervjun i 

basstimulusgrupp ett är 27,4 år och 13,6 minuter. I basstimulusgrupp två är medelåldern 

26,5 år medans medellängden för intervjuerna är cirka 13 minuter. För den narrativa 

stimulusgruppen är informanternas medelålder 26 år och medellängden för intervjuerna 

är 15,8 minuter. Sålunda kan det konstateras att varken medelåldern på informanterna 

eller medellängden på intervjuerna skiljer sig avsevärt mycket mellan 

stimulusgrupperna förutom att medellängden för intervjuerna i den narrativa 

stimulusgruppen i genomsnitt är längre än i de två övriga stimulusgrupperna. Följande 

avsnitt ämnar redogöra djupgående för hur den empiriska undersökningen genomförts.  

 

3.3 Datainsamlingsprocessen 

Detta avsnitt redogör för hur data har samlats in samt val av intervjustrategi. Ytterligare 

presenteras hur intervjuguiden konstruerats och hur intervjuprocessen i praktiken 

utspelat sig. Studien tillämpar en intervjustrategi, som följer semistrukturerade 

intervjuer, vilken kommer att presenteras mera djupgående i följande stycke.  
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3.3.1 Semistrukturerade personliga intervjuer 

Data som erhållits i denna studie har samlats in genom intervjuer. Val av intervjustrategi 

grundar sig i att jag som intervjuare strävar att samla in individuella upplevelser, 

erfarenheter samt åsikter som narrativ reklam kontra ingen narrativ reklam framkallar 

hos vardera informanten (se Patton 2015). Intervjuer skapar ytterligare förståelse för 

informanternas individuella perspektiv vilket bidrar till värdefulla och pålitliga data som 

stödjer syftet för denna studie som är att skapa förståelse för konsumentresponser som 

framkallas av narrativ videoreklam (se Saunders et al. 2009).  

 

Denna studie tillämpar en semistrukturerad intervjustrategi med öppna frågor då detta 

låter mig som intervjuare att dels anpassa intervjun för samtliga intervjutillfällen och 

dels växla ordningen på frågorna under intervjuerna för att inte hindra en värdefull 

diskussion från att fortgå (se Patton 2015). Så kallade öppna frågor möjliggör även att 

samtliga informanter tillåts formulera sina svar med egna ord samt yttra sin egen åsikt 

(se Saunders et al. 2012; Patton 2015) istället för att begränsa dem. De semistrukturerade 

intervjuerna som utförts för denna studie följer en intervjuguide vilken medför en mera 

strukturell och fokuserad intervju. I intervjuguiden framgår det frågor och teman som är 

i överensstämmelse med studiens syfte. Eftersom en intervjuguide tillåter flexibilitet och 

även möjliggör modifieringar under själva forskningsprocessen anser jag att den lämpar 

sig för denna studie som följer en abduktiv ansats. Ytterligare skapar denna typ av 

intervjustrategi en mera öppen diskussion kring ämnet där informanterna har möjlighet 

att uttrycka sig mera fritt vilket kan skapa värde för denna studie då syftet är att 

identifiera och skapa förståelse för konsumentresponser. Detta är framförallt viktigt då 

samma intervjuguide tillämpas för samtliga informanter men där utgångspunkten 

avviker beroende på vilken stimulusgrupp informanten tillhör. Således kan frågorna i 

intervjuguiden måsta anpassas för de två olika grupperna och tillåta tilläggsfrågor. En 

mera öppen diskussion och tilläggsfrågor kan också väcka diskussioner kring nya ämnen 

vilka kan resultera i intresseväckande resultat (se Patton 2015). Dessa typ av resultat är 

framförallt värdefulla för en abduktiv ansats. 

 

3.3.2 Val av fallföretag och produkt 

Eftersom syftet har avgränsats till att skapa förståelse för konsumentresponser som 

framkallas av narrativa videoreklam gentemot livsmedelsprodukter på den finska 

livsmedelsmarknaden har även fallföretaget valts ut enlig samma kriterium. Det finska 

marknadsundersökningsföretaget Taloustutkimus utförde en undersökning 2018 som 
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listade Finlands mest intressanta varumärken. I Taloustutkimus undersökning 

inkluderades 124 företag som valts ut i en förhandsundersökning och sammanlagt deltog 

2034 konsumenter samt 40 marknadsföringsexperter. (Taloustutkimus 2018) Denna 

studie utgår från Taloustutkimus lista och tillämpar de 124 mest intressanta 

varumärkena som grund för valet av fallföretag (se bilaga).  

 

Eftersom Taloustutkimus undersökningen inkluderar både finska företag och 

internationella företag samt företag från olika industrier har alla företag som varken är 

ursprungligen finska företag eller tillhör den finska livsmedelsmarknaden uteslutits. Av 

de företag som uppfyllt dessa två kriterier har ytterligare ett kriterium applicerats 

beträffande företagens användning av narrativ reklam i videoformat i sin 

kommunikation. Detta har bekräftats genom att företagens aktivitet på YouTube 

undersökts där kriteriet har varit att företaget laddat upp videoreklamer under de 

närmaste två åren. Slutligen har det säkerställts att åtminstone en videoreklam faller 

under kategorin för narrativ reklam eftersom syftet med studien är att undersöka 

konsumentresponser som framkallas av narrativa videoreklam inom 

livsmedelsindustrin.  

 

Denna förhandsanalys resulterade i sammanlagt tio företag: Arla Suomi, Elovena, Fazer, 

Gold and Green Food, Juhla Mokka, Juustoportti, Olvi, Panda, Vaasan Leipomo och 

Valio varav alla uppfyller givna kriterier och lämpar sig således för studiens syfte. Bland 

de 10 företag som utarbetats i förhandsanalys utförde jag ett icke-slumpmässigt urval. 

Valet av fallföretag kom att falla på det finska företaget Gold and Green Foods som är 

grundat 2014 och erbjuder växtbaserat protein i form av produkter såsom ”Nyhtökaura”. 

(Gold and Green Foods 2019) På Gold and Green Foods officiella YouTube kanal har de 

publicerat en videoreklam under hösten 2019 som kan klassificeras som narrativ reklam.  

  

Valet av att utföra ett icke-slumpmässigt urval bland de 10 återstående varumärkena 

baserades på att undvika att informanternas tidigare varumärkes- och 

produktassociationer samt uppfattning om företaget skulle ha en inverkan på resultaten. 

Därav uteslöts bland annat välkända varumärken såsom Fazer och Valio vars 

varumärkesarv kan antas ha en större inverkan på informanternas responser gentemot 

senare etablerade företag med en inte lika bred visibilitet. Ytterligare prioriterades 

företag som förutom en narrativ reklam även laddat upp andra videoreklamer såsom 

produktspecifika faktabaserade reklamer eftersom den empiriska undersökningen 

inkluderar tre grupper med olika stimulus, och betydelsen av att företaget utöver att ha 
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publicerat en narrativ reklam därav ansågs väsentlig. Följande avsnitt ger en utförlig 

presentation över samtliga stimulusgruppers utvalda videoreklam.  

 

3.3.3 Val av videoreklamer 

Sammanlagt har tre videoreklamer valts ut för var och en stimulusgrupp som ingår i 

denna studie. Videoreklamen som valts ut för basstimulusgrupp ett ämnar representera 

en ordinär och faktabaserad reklam medans den videoreklam som valts ut för den 

narrativa stimulusgruppen ämnar karakterisera en narrativ reklam och dess egenskaper. 

Därutöver ämnar videoreklamen som valts ut för basstimulusgrupp två representera en 

videoreklam med drag som kan karaktärisera en kombination av basstimulusgrupp ett 

och den narrativa stimulusgruppens utvalda videoreklamer.  

3.3.3.1 Den utvalda videoreklamen för den narrativa stimulusgruppen  

Videoreklamen som valts ut för den narrativa stimulusgruppen är drygt 3 minuter lång 

och talet är på engelska med inkluderad textning på engelska. Videoreklamen är 

verklighetsbaserad och således skildras inga fiktiva händelser vilka ofta är 

förekommande i narrativ reklam. Videoreklamen har en tydlig början och ett slut och 

samtliga händelser i berättelsen följer en kronologisordning. Sålunda tillämpar 

videoreklamen ett berättelselikt format (se Mossberg & Nissen Johansen 2006; 

Hirschman 2010; van Laer et al. 2014; Dessart 2018). Ytterligare inkluderas flera olika 

karaktärer i allt från människorna bakom företaget och produkten till vardagliga 

människor som uttrycker sin uppskattning gentemot produkten. Därutöver kan det 

konstateras att företagets grundare gestaltas som en typ av hjälte vars mål har varit att 

skapa en innovativ, inhemsk och klimatsmart produkt inom livsmedelsindustrin utan att 

kompromissa med en bra kvalité och smak. (se Mossberg & Nissen Johansen 2006) 

 

Början av videon lyfter fram historien bakom själva företaget och går i samband med det 

över till att betona problem såsom dagens klimatförändring och ohållbara 

matkonsumtion. Detta skapar en så kallad konflikt vilken dels karaktäriserar narrativ 

reklam och dels även skapar en drivkraft och riktlinje för videoreklamens budskap och 

fortsättning. Videoreklamen går därefter över till höjdpunkten av videon där själva 

produkten och dess fördelar presenteras i samband med att konsumenten får ta del av 

upprymda konsumenter som både tillreder produkten och avnjuter den. (se Mossberg 

2008; van Laer et al. 2014) Figuren nedan sammanfattar videoreklamens olika 

händelser och huvudbudskap genom citat samt beskrivningar. 
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Figur 3 Överblick över videoreklamen i den narrativa stimulusgruppen (Gold & Green 
Foods 2019) 

Ur figuren framgår konkreta exempel på flera typiska drag som kännetecknar narrativ 

reklam och som den narrativa stimulusgruppens videoreklam även följer i sin 

uppbyggnad. Utöver att videoreklamen följer ett berättelselikt format innefattande 

karaktärer, en konflikt, en höjdpunkt och ett utfall kan det även konstateras att den 

besvarar väsentliga frågor såsom vem, vad, hur, när och varför vilket kännetecknar 

narrativa reklamer (se Green & Brock 2000; Lundqvist et al. 2013; Brechman & Purvis 

2015). 

 

3.3.3.2 Den utvalda videoreklamen för basstimulusgrupp ett 

Videoreklamen i basstimulusgrupp ett har valts ut från fallföretagets YouTube kanal och 

är mera ordinär till sin gestaltning i jämförelse med den narrativa stimulusgruppens 

videoreklam. Videoreklamen är runt 15 sekunder lång och talet i videon är på är finska. 

Strukturen i videoreklamen är mycket säljorienterad och reklamen presenterar 

budskapet rakt på sak (se Ryu et al. 2018) vilket är avvikande drag i jämförelse med 

narrativ reklam. Därutöver skildras produkten mera konkret och står i centrum (se Fog 

et al. 2005, Dessart 2018) under hela videoreklamen vilket bland annat kännetecknar en 
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mera faktabaserad reklam. Figuren nedan sammanfattar videoreklamens huvudscener 

samt citat.  

 

Figur 4 Överblick över videoreklamen i basstimulusgrupp ett (Gold & Green Foods 2017) 

Ur figuren kan det bland annat avläsas att videoreklamen är animerad vilket den 

narrativa stimulusgruppens videoreklam inte är. Ytterligare framgår det att reklamen 

kort och koncist lyfter fram att det är frågan om en växtbaserad produkt som snabbt och 

enkelt kan tillredas i köket. Videon är till sin struktur sålunda betydligt mera säljande 

och snabb gentemot den narrativa stimulusgruppens utvalda videoreklam.  

3.3.3.3 Den utvalda videoreklamen för basstimulusgrupp två 

Valet av att sammanställa basstimulusgrupp två i efterhand, och således även välja ut 

ytterligare en videoreklam, utvecklades på grund av vad preliminära analyser av resultat, 

erhållna i basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen, visade. Genom de 

preliminära analyserna utökades förståelsen för studiens frågeställning i stor omfattning 

på grund av stimulusen i basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen som 

de utvalda videoreklamerna framkallar. I erhållna resultat kunde tydliga särdrag och 

olikheter mellan informanternas responser, beroende stimulusgrupp, påträffas vilket 

medförde att produktspecifika konsumentresponser, i enlighet med studiens 

propositioner för konsumentresponser som kan antas framkallas genom narrativ 

reklam, kunde identifieras. Däremot kom jag till insikt under dessa preliminära analyser 

att det fanns skäl till att kontrollera resultaten genom ett ytterligare basstimulus på 

grund de utvalda videoreklamers breda skiljaktighet i basstimulusgrupp ett och den 

narrativa stimulusgruppen. 

 

Med andra ord har jag haft i åtanke att välja ut en videoreklam för basstimulusgrupp två, 

som karaktäriserar både basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppens 

videoreklamer för att minska skiljaktigheterna. Valet av att välja en video med en 
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kombination av karaktärsdrag, som förekommer i de två övriga stimulusgrupperna, 

grundar sig främst i att kontrollera ifall videoreklamernas skiljaktigheter i 

basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppens kan ha en inverkan på 

resultatens kredibilitet. Bland annat kan det ifrågasättas ifall den narrativa 

självreferensen förblir vag hos informanterna i basstimulusgrupp ett på grund av att 

videoreklamen är animerad vilken den inte är i den narrativa stimulusgruppen. Eller om 

informanterna i basstimulusgrupp ett har samma förutsättning att uppnå en narrativ 

transportering eller framkalla liknande responser även om den utvalda videoreklamens 

längd är betydligt kortare. För att bekräfta kredibiliteten av resultat som dessa kom jag 

sålunda att välja en videoreklam utifrån vissa kriterier som att den bland annat ska 

skildra människor, inte vara animerad och att längden i varje fall ska vara runt en minut. 

 

Dessa kriterier resulterade i en videoreklam som bland annat skildrar människor och 

som är runt 45 sekunder lång och där talet är finska. Den utvalda videoreklam i 

basstimulusgrupp två är i jämförelse till de två övriga stimulusgruppernas videoreklamer 

varken säljande eller berättande till sin struktur, utan snarare en kombination av bägge. 

Videoreklamens främsta syftet kan konstateras vara inspirerande och samtidigt 

demonstrera vad andra människor tycker om fallföretagets produkt. Figuren nedan 

sammanfattar huvudscener och citat för den utvalda videoreklamen i basstimulusgrupp 

två.  

 

Figur 5 Överblick över videoreklamen i basstimulusgrupp två (Gold & Green Foods 2018) 

Ur figuren framgår det bland annat att videoreklamen skildrar personer som 

representerar själva företaget och som delar ut smakprover till förbipasserande 

människor vars reaktioner därefter skildras då de smakar på produkten. Genom hela 

videon följer en lättsam och uppmuntrande bakgrundsmusik vilken kan antas skapa ett 
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starkare intryck av hur människorna reagerar på produktens smak. Följande stycke 

ämnar redogöra för likheter och olikheter mellan samtliga stimulusgruppers 

videoreklamer.  

 

3.3.3.4 En jämförelse mellan samtliga stimulusgruppers videoreklamer 

Då man jämför, basstimulusgrupp ett och två samt den narrativa stimulusgruppens 

utvalda videoreklamer kan både likheter och olikheter i deras struktur och gestaltning 

konstateras. Inverkan som dessa likheter och olikheter kan ha på resultaten beaktas dels 

genom att resultat bekräftats genom basstimulusgrupp två och dels genom att kritiskt 

beakta dem då slutliga resultat analyseras. Ytterligare kan det konstateras att baserat på 

mängd och typ av videoreklamer som fallföretaget publicerat på sin YouTube kanal, 

tillämpar de inte rörlig reklam i en särskilt stor utsträckning. Därtill är samtliga 

videoreklamer som publicerats av fallföretaget till sin struktur och gestaltning mycket 

varierande. De utvalda videoreklamerna för denna studies stimulusgrupper är även 

publicerade inom loppet av några år och således kan det hävdas att fallföretagets strategi 

beträffande ett begränsat antal videoreklamer som dessutom är avvikande till sin 

struktur följer en strategi om hur de som företag ämnar kommunicera med sin målgrupp. 

De utvalda videoreklamers väsentligaste olikheter och likheter sammanfattas i tabellen 

nedan. 

 

Tabell 3 Översikt över stimulusgruppernas likheter och olikheter  

 Basstimulus 
1 (BS1) 

Basstimulus 
2 (BS2) 

Narrativt 
stimulus (NS3) 

Längd 0, 15 sekunder  0, 45 sekunder 3 minuter 

Mångordig / Fåordig Mångordig Fåordig Mångordig 

Tal Finska Finska Engelska 

Skildrar riktiga människor  - x x 

Bakgrundsmusik - x x 

Animerad  x - - 

Tillämpar slagord x - x 

Visar varumärkets logo x x x 

Skildrar riktiga exempel på 
människors reaktioner 

- x x 

Visar användning av produkt x - x 

 

Utöver längd på samtliga videoreklamer framgår det i tabellen att basstimulusgrupp ett 

(BS1) samt den narrativa stimulusgruppen (NS3) i jämförelse med basstimulusgrupp två 
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(BS2) tillämpar mera ord och använder även utöver ett mera beskrivande språk flera 

slagord. Det framgår även att NS3 tillämpar engelskt tal medan de två övriga 

videoreklamerna tillämpar finskt tal. Ytterligare framgår det att människor skildras i BS2 

och NS3 men att BS1 däremot är animerad. Därtill har NS3 och BS2 gemensamt att de 

använder sig av bakgrundsmusik vilket kan antas ha en inverkan på hur informanterna 

uppfattar videoreklamen. Det framgår även att BS1 och NS3 demonstrerar hur 

produkten kan användas medans BS2 inte gör det. Däremot visar alla tre 

stimulusgruppers videoreklamer varumärkets logo åtminstone en gång i början och en 

gång i slutet av videon vilket kan antas styrka det antagande om att varumärkets 

reklamstrategi följer en uttänkt uppläggning för hur de ämnar tillämpa videoreklamer i 

sin kommunikation. Baserat på presentationen av samtliga videoreklamer kan det även 

konstateras att trots att huvudbudskapet i videoreklamerna är olika så lyfter samtliga 

videoreklamer fram liknande information såsom att det är frågan om en vegansk produkt, 

med mycket protein och som går enkelt att tillaga. 

 

3.3.4 Pilotintervju 

Pilotintervjuer säkerställer att frågor, som genom vilka forskaren ämnar få svar på, 

uppfattas och tolkas av studiens informanter i enlighet med vad forskaren förväntar sig. 

Genom pilotintervjuer kan kredibiliteten således förstärkas av informanternas svar 

genom att bekräfta att frågorna uppfattas och besvaras så som forskaren förväntat sig att 

dom kommer besvaras. (se Saunders et al. 2012) 

Med målet att säkerställa kvaliteten av min intervjuguide utfördes två pilotintervjuer där 

intervjuguiden tillämpades i praktiken. Jag valde att utföra två pilotintervjuer då jag ville 

säkerställa att samma intervjuguide kan tillämpas för samtliga informanter oberoende 

stimulusgrupp. Följaktligen utfördes en pilotintervju för en informant som fick ta del av 

den narrativa videoreklamen och representera den narrativa stimulusgruppen samt 

ytterligare en pilotintervju där informanten fick ta del av en den utvalda faktabaserad 

videoreklam för den första basstimulusgruppens och således representera 

basstimulusgrupp ett. Pilotintervjuerna resulterade i ett par modifieringar där några 

följdfrågor inkluderades i intervjuguiden såsom att jag istället för att endast fråga vad de 

anser om produktens utseende lade till att deras uppfattning kan beröra både 

förpackningen och själva innehållet av förpackningen. Därtill omformulerades fråga tre 

från ”Anser du att produkten reflekterar några värden?” till ”Anser du att produkten 

avspeglar något särskilt?” för att göra den mera lättförståelig. Ytterligare modifierades 
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två frågor genom att ännu tydligare betona ”denna produkt” eller ”produkten framför 

dig” för att undvika att informanternas svar skulle baseras för mycket på sin uppfattning 

om varumärket istället för produkten vilket är syftet. Pilotintervjuerna utfördes samma 

dag på Hanken Svenska Handelshögskolan i Helsingfors där två olika personer deltog 

och fick representera respektive stimulusgrupp.  

 

3.3.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden sammanställer samtliga frågor som utsetts att ställas informanter under 

intervjutillfällena. Därtill framgår olika teman för intervjun vilka kan agera som riktlinjer 

för diskussionen och föra en tillbaka till en väsentlig diskussion ifall osammanhängande 

eller irrelevanta teman för studiens syfte börjar behandlas. Under intervjuprocessen 

använde jag intervjuguiden för att säkerställa att alla informanter ställdes samma frågor 

och för att försäkra att jag erhållit tillräckligt specifika och tydliga svar. (se Patton 2015) 

Intervjuguiden är framförallt av betydelse för att den ska kunna anpassas mellan 

samtliga stimulusgrupper som ingår i denna studie, men även en bra säkerhet för att 

säkerställa att samma frågor faktiskt ställs samtliga informanter oberoende 

stimulusgrupp. Med andra ord säkerställer användningen av samma intervjuguide i 

stimulusgrupperna att eventuella skiljaktigheter som påträffas mellan grupperna, kan 

antas bero på gruppernas olika stimulus och inte på frågornas art. 

 

Intervjuguiden har planerats noggrant och är i överenstämmelse med teman som 

behandlas i den teoretiska referensramen (se Silverman 2006). Ytterligare har vissa 

frågor i intervjuguiden utarbetats från de resultat som Lundqvist et al. (2013) redogör 

för i sin artikel där konsumentresponser till narrativ reklam av skönhetsprodukter 

presenteras. Dessa resultat innefattar även denna studies propositioner för möjliga 

konsumentresponser som utformats och som presenteras i kapitel två. Således stödjer 

artikelns resultat dels hur frågorna i intervjuguiden formulerats och dels denna studies 

syfte som är att skapa förståelse för produktspecifika konsumentresponser som 

framkallas av narrativa videoreklam för livsmedel. 

 

Genom en välstrukturerad intervjuguide säkerställs det att relevant och värdeskapande 

information erhålls med avseende att besvara studiens syfte (se Silverman 2006). (Se 

bilaga 4) Frågorna utgår från den narrativa reklamens stimulus samt 

responsframkallande interna processer vilka identifieras som emotioner, narrativ 

transportering och narrativ självreferens. Ytterligare har frågorna formulerats i 
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överenstämmelse med studiens propositioner för möjliga produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ reklam. Samtliga frågor strävar efter att 

vara så produktcentrerade som möjligt för att undvika att syftet för studien inte uppfylls 

och att förståelse skapas för informanternas responser gentemot varumärket snarare än 

själva produkten.  

 

Informanterna har bland annat ombetts att reflektera över om de anser att 

videoreklamen är värdefull genom vilken jag ämnar kartlägga ifall ett stimulus, 

framkallat av videoreklamen, kan konstateras. Ytterligare skapar jag förståelse för 

informanternas initiala intryck samt uppfattning av produkten genom att be dem 

reflektera och berätta sin åsikt om produkten. Genom dessa typ av frågor ämnar jag 

identifiera produktspecifika konsumentresponser som kan härledas till SOR-

paradigmets två sista delar, innefattande interna processer (O) som framkallandet av 

emotioner, en narrativ transportering och en narrativ självreferens samt studiens 

propositioner (R). Informanterna har även ombetts besvara vad de gissar att produkten 

kostar och ifall de är villiga att köpa den vilket skapar förståelse för informanternas 

prisförväntning och intresse gentemot produkten vilka kan konstateras representera 

produktspecifika konsumentresponser. Genom att samla in resultat likt dessa i samtliga 

stimulusgrupper ämnar jag genom att jämföra stimulusgruppernas resultat sinsemellan 

besvara studiens syfte.  

 

3.3.6 Beskrivning av intervjuprocessen 

Erhållna data har samlats in under 14 stycken intervjuer exkluderat de två 

pilotintervjuerna som utfördes i början av studien. Intervjutillfällena har ägt rum på 

Hanken Svenska Handelshögskolan och på min arbetsplats i centrala Helsingfors. Jag 

har på förhand, innan intervjuerna utförts, gjort ett icke-slumpmässigt val och delat in 

samtliga informanter i var sin stimulusgrupp för att säkerställa ett så enhetligt urval som 

möjligt i samtliga stimulusgrupper, beträffande medelålder och könsfördelning. 

Intervjuerna har utförts avsides från annat för att undvika oljud och andra 

störningsmoment. Längden på samtliga intervjuer har varierat mellan 11 – 18 minuter 

(exkluderat videoreklamens längd) vilket ger en medellängd på 14,5 minuter per 

intervju. Innan intervjuerna har varje informant fått uttrycka att de deltar frivilligt 

varefter en kort beskrivning av ämnet för avhandlingen presenterats. Däremot har 

varken intervjuguiden eller mera detaljerade beskrivningar av teman som studien följer 
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presenterats, för att undvika att informanterna dels inte ska ange uttänkta svar och dels 

inte omformulera sina individuella åsikter.  

 

Ytterligare har informanterna uppgett sin ålder för att säkerställa att de uppfyller 

studiens urvalskriterium. Samtliga informanter har besvarat några bakgrundsfrågor 

med vilka jag hade som mål att skapa en form av förförståelse för vad informanterna 

anser och hur de resonerar, kring val av produkter när de handlar livsmedel. Därtill har 

jag genom bakgrundsfrågorna kartlagt ifall informanten sedan tidigare är bekant med 

fallföretaget eller deras produkter. Samtliga intervjuer har bandats in samt 

transkriberats i enlighet med Hanken Svenska Handelshögskolans dataskyddsdirektiv. 

Informanterna har fått ta del av sin tillhörande stimulusgrupps utvalda videoreklam. 

Oberoende stimulusgrupp har intervjuprocessen följt samma struktur där endast de 

utvalda videoreklamerna differentierat grupperna. Intervjuerna har inletts med att ställa 

bakgrundsfrågor från intervjuguiden för att dels skapa en förförståelse för 

informanterna som konsumenter men dels även för att få informanterna att känna sig 

bekväma. Jag hade även som mål att genom enkla bakgrundsfrågorna få informanterna 

att komma i rätt sinnesstämning och att få dem att känna sig avslappnade under 

intervjutillfället. Således strävade jag som intervjuare att inte riskera att informanterna 

skulle känna sig obekväma eller pressade vilket skulle kunna ha en inverkan på deras 

svar. Utifall att informanterna hade frågor eller andra funderingar svarade jag även på 

dem.  

 

Efter att bakgrundsfrågorna ställts informerade jag informanterna om att jag skulle visa 

dem en videoreklam. Jag poängterade även att jag endast vill att de skulle se på den som 

vilken annan reklam som helst och att jag inte förutsätter att de memorerar eller 

överanalysera den desto mera än vad de annars skulle göra då de exponeras för reklam. 

Detta gjorde jag för att genom resultaten kunna erhålla en faktisk och sanningsenlig 

förståelse för den utvalda videoreklamens stimulus. Efter att informanterna fått ta del av 

den utvalda videoreklamen presenterade jag fallföretagets produkt, ”Nyhtökaura”. Jag 

förklarade att produkten är den som visats i reklamen och att den till sitt utseende ser ut 

så här i matbutikerna. Jag gav informanterna tid att bekanta sig med förpackningen och 

produkten (se bilaga). Detta ansåg jag vara viktigt eftersom syftet för studien är att skapa 

förståelse för produktspecifika konsumentresponser och genom att ge informanterna 

den tid de behöver för att bekanta sig med produkten ville jag uppnå en så sanningsenlig 

och individuell upplevelse som möjligt. Jag bad även informanterna att informera mig 

om när de kände att de var beredda att gå vidare i intervjutillfället för att undvika att de 
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skulle uppfatta tiden att bekanta sig med produkten som för knapp eller att jag skulle 

avbryta deras tankeprocess genom att fråga dem frågor. Ifall de kommenterade något om 

produkten innan jag började fråga dem frågor, antecknade jag ner vad de sa för att kunna 

tillämpa det i analysen av resultaten.  

 

Informanterna ställdes frågor i enlighet med intervjuguiden och jag lät själva produkten 

ligga framme under resterande tid för att ge informanterna möjligheten att se på den 

eller känna på den igen, och på detta sätt skapa ett starkare intryck som kan antas 

avspegla sig i hur informanterna uttrycker sin åsikt om den. Jag uppmuntrade även flera 

gånger till att se närmare på den eller att ta den i handen för att dels underlätta för 

informanterna att eventuellt uttrycka sig och dels för att förstärka deras responser. Jag 

bad även informanterna flera gånger utveckla sina svar för att senare kunna härleda 

orsaken till deras responser i analysen samt för att se ifall informanternas svar skulle 

utvecklas och bli mera djupgående till sin art. Figuren nedan ämnar sammanfatta 

intervjuprocessens olika moment.  

 

Figur 6 Presentation över intervjuprocessens moment 

Ur figuren framgår de olika momenten som inkluderats i intervjuprocessen och som har 

som mål att besvara studiens frågeställning samt syfte. Det första momentet ämnar 

skapa en förförståelse för informanternas köpbeteende och förkunskap av fallföretaget 

varefter informanten beroende på vilken stimulusgrupp hon tillhör presenteras den 

utvalda videoreklamen. Efter att videoreklamen visats har den utvalda produkten 

presenterats varefter frågor i enlighet med intervjuguiden ställts samtliga informanter.  

3.4 Analys av data 

I överenstämmelse med Spiggle (1994) har en analys och tolkning av erhållna rådata från 

samtliga intervjuer i samband till den teoretiska referensramen kopplats till slutsatser. 

Denna studie har skapat förståelse för samtliga rådata och baserat på det hanterat dem i 

överenstämmelse med studiens huvudsakliga syfte för att behålla och understryka de 

viktigaste och mest relevanta resultat (se Miles & Huberman 1994).  

Bakgrundsfrågor 
om informantens 
köpbeteende av 
livsmedel samt 
förkunskap om 

fallföretaget 

Presentation av 
utvald 

videoreklam

Presentation av 
utvald produkt

Frågor som 
kartlägger 

informantens 
responser till 

produkten 
framkallade av 

utvald 
videoreklam



43 
  

Innan resultaten har analyserats har samtliga intervjuer transkriberats och bearbetats 

genom att sortera och organisera erhållna resultat genom kodning och kategorisering. 

(se Miles & Huberman 1994; Spiggle 1994; Silverman 2004) För denna analys har en 

färgkodning tillämpats av erhållna data där olika färger motsvarat olika delar och teman 

av den teoretiska referensramen av vilka bland annat varumärkens betydelse inom 

livsmedelsindustrin, tendens att utforska nya produkter, uppfattning och värdering av 

produkt och villighet att köpa produkt inkluderats. Med andra ord motsvarar denna 

färgkodning en deduktiv kodning då kategorier skapats i överenstämmelse till en 

teoretisk referensram. Resultat som erhållits genom intervjuerna har i kodningsfasen 

använts i form av meningar och fraser som framkommit under intervjuerna och har 

utöver att placeras under relevant tema även sorterats efter stimuluset. (se Spiggle 1994)  

 

Ytterligare har homogeniteten för varje kategori tagits i beaktande genom att säkerställa 

att resultat som tilldelats en kategori strävar till att varken falla mellan två kategorier 

eller lämpa sig för flera än en kategori (se Patton 2015). Eftersom mycket av de erhållna 

resultaten kunde konstateras överlappa flera olika kategorier har även abstraktion 

utnyttjats där koncept i de fastställda kategorierna analyserats på en högre nivå och 

således skapat mera allmänna och omfattande begrepp, vilka har lett till att kategorier 

grupperats. Bland annat har teman som initiala intryck av produkten, uppfattning av 

produkten och förpackningen samt konkret beskrivning av produkten samlats under 

temat ”produktevaluering”. Med andra ord utgör huvudelementen i de erhållna 

resultaten och deras relation till varandra stommen för hur de kategoriserats och för hur 

kategorier integrerats. (se Spiggle 1994) vilket även framgår i hur presentationen av 

analysen strukturerats i kapitel fyra.  

 

Denna studies slutliga kategorier och koncept baserar sig på den färgkodning som 

tillämpats och motsvarar samtliga avsnitt och mellanrubriker i följande kapitel där 

resultat presenteras och analyseras. Följaktligen fungerar studiens abstraktioner som 

riktlinjer för analysens struktur. Dimensionering har även tillämpats med syfte att 

identifiera skillnader och förhållanden mellan diverse kategorier vilket framförallt varit 

viktigt då resultat samlats in genom tre olika stimulusgrupper med olika utgångslägen. 

Således har det varit viktigt att först identifiera skillnader mellan kategorier i erhållna 

resultat för respektive stimulusgrupp för att därefter kunna skapa en övergripande 

förståelse för skillnader mellan samtliga resultat som erhållits genom 

stimulusgrupperna. Slutligen har iteration tillämpats under analysprocessen genom att 
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jag ständigt rört mig mellan de olika stegen i analysprocessen för att optimera samtliga 

faser med avseende att säkerställa att denna studies syfte besvaras (se Spiggle 1994).  

 

3.5 Studiens kredibilitet 

Denna studie har både i sin helhet och styckevis analyserats för att fastställa en god 

kvalité (se Wallendorf & Belk 1989). Studien strävar till att vara så tydlig som möjlig för 

att undvika missförstånd och för att skapa en pålitlighet (se Gummesson 2000). Inom 

teori kan en studies kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet, bekräftelse samt integritet 

evalueras för att säkerställa kvaliteten (se Wallendorf & Belk 1989; Gummesson 2000; 

Silverman 2006).  

 

Studiens kredibilitet har säkerställts genom att utföra en noggrann transkribering av 

erhållna resultat där fullständiga citat presenteras och där en tillräckligt omfattande 

hänvisning till informativa och relevanta resultat tillhandahålls (se Wallendorf & Belks 

1989; Silverman 2006). Därtill presenteras en detaljerad beskrivning av analysprocessen 

med avseende för att denna studie ska kunna upprepas i framtiden och då erhålla 

likgiltiga resultat (se Silverman 2006). Giltigheten för denna studie säkerställs även 

genom att presentera en välstrukturerad intervjuguide samt hur processen för 

insamlingen av erhållna data framförts (se Gummesson 2000). På grund av storleken av 

denna undersökning samt brist på tid har en avvikande fallanalys inte genomförts med 

däremot har en så kallad jämförande metod tillämpats där erhållna resultat kontrollerats 

i ett annat fall (basstimulus två) för preliminära fynd (se Spiggle 1994) vilket har en 

positiv inverkan på trovärdigheten för denna studie.  

 

Överförbarheten, vilket hänvisar till hur väl resultaten kan tillämpas i diverse 

sammanhang såsom olika geografiska områden, för denna studie kan tolkas som defekt 

då undersökningarna utförts under en kort tidsperiod och har avgränsats till en viss 

population och område (se Wallendorf & Belks 1989). Således kan generaliseringen antas 

vara låg för denna studie då urvalet följer ett målmedvetet urval samt ett kriterium urval 

(se Silverman 2005). Däremot kan denna studies resultat tänkas kunna överföras på en 

grupp individer som liknar studiens urval det vill säga är bosatta i Finland, behärskar det 

svenska, finska och engelska språket och tillhör generation Y. Studiens bekräftelse har 

säkerställts genom att jag som intervjuare förhållit mig neutral under samtliga intervjuer 

för att undvika en partiskhet (se Patton 2015). Den på förhand sammanställda 

intervjuguiden försäkrar att samtliga informanter ställts samma frågor och stärker 
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sålunda antagandet om en opartiskhet under intervjutillfällena. Däremot har varken 

flera forskare inkluderats eller andra metoder utnyttjats vilket kan försämra bekräftelsen 

för denna studie (se Wallendorf & Belks 1989). Slutligen har integriteten för denna studie 

säkerställts genom att ge tydliga riktlinjer till samtliga informanter beträffande 

undersökningens avsikt, hur resultaten kommer att användas samt genom att skydda 

informanternas anonymitet med kodnamn (se Gummesson 2000). Detta är även i 

samtycke med Hanken Svenska Handelshögskolans dataskyddsdirektiv. 
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4 ANALYS AV DE EMPIRISKA RESULTATEN 

Detta kapitel presenterar studiens resultat i samband med att resultaten analyseras. 

Kapitlet inleder med att presentera informanternas reflektioner kring sina köpbeteende 

av livsmedel. Resultat som besvarar studiens syfte och forskningsfråga, det vill säga 

hurudana produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ 

videoreklam för livsmedel, presenteras och jämförs därefter mellan studiens tre olika 

stimulusgrupper: basstimulusgrupp ett och två samt den narrativa stimulusgruppen. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av samtliga resultat och analyser.  

 

4.1 Kartläggning av informanternas köpbeteende av livsmedel  

Detta avsnitt för en diskussion kring informanternas köpbeteende av livsmedel och 

huruvida de anser att ett varumärke har en betydelse då de konsumerar livsmedel samt 

ifall de betraktar övriga faktorer som avgörande för sitt val av produkter. Ytterligare 

skapas en förståelse för informanternas tendens att utforska nya produkter. Genom att 

en förståelse skapas för dessa områden kan informanternas reflektioner kring deras 

konsumtion av livsmedel kartläggas vilket är väsentligt i hänsyn till studiens 

forskningsområde och syfte. Dessa resultat och analyser presenteras gemensamt 

oberoende stimulusgrupp då utgångspunkten är den samma för samtliga informanter.  

I resultat framgår det att samtliga informanter anser att varumärket har en betydelse 

inom livsmedel. Det framgår att orsakerna till att de anser att varumärket har en 

betydelse främst beror på att de associerar varumärken med kvalitén på en produkt. 

Angående hur informanterna definierar kvalité, anser de bland annat att en inhemsk 

produkt eller en produkt med ett högt näringsvärde och få tillsatsämnen reflekterar hur 

bra kvalitén av en produkt är. I samband med att det kan konstateras att flera 

informanter drar paralleller mellan varumärkets betydelse och kvalitén av en produkt 

framgår det även att betydelsen av varumärket mycket långt har en koppling till 

informanternas vana och tidigare erfarenhet av en livsmedelsprodukt. Ytterligare 

framgår det att de flesta informanter utöver att definiera kvalité med inhemska 

produkter även säger sig värdesätta inhemska varumärken. Att flera informanter 

nämner ett inhemskt varumärke som en värdefull variabel kan även konstateras vara 

intressant i hänseende till resterande resultat då fallföretaget avgränsats till ett inhemskt 

varumärke, och Whole Foods Rapport (2019) visar att millennier prefererar att köpa 

närodlad mat. Detta betyder följaktligen att informanternas värdesättande av inhemska 
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varumärken och dess inverkan det kan ha på deras responser gentemot den utvalda 

produkten, även ska beaktas i konklusioner av resultat.  

”Jo, det har det… Jag försöker ofta handla sånt som är inhemskt. Eller just ett inhemskt 
varumärke.” (Maria) 

”Jo det gör det, åtminstone till en viss utsträckning… För till exempel så älskar jag olika tomatsåser 
och sånt och har provat på alla möjliga. Där blir läget som så att man provat på så många men 
märkt att vissa bara inte är lika goda eller inte lika äkta typ som att tomaterna är dåliga eller så.” 
(Karl) 

”Nu har det en viss skillnad för mig och ligger i baktanken för mig när jag är i butiken. Jag brukar 
kolla på dom lite dyrare märkena eftersom deras näringsvärden oftast är bättre, inte alltid men 
oftast. ” (Johannes) 

”I vissa fall jo! Jag kollar på sådana varumärken som jag har provat förut och vet att är goda och 
har kvalitét istället för att köpa en produkt som jag vet att inte håller bra standard eller har dålig 
erfarenhet av. Skulle säga att erfarenhet och kvalité spelar mest roll.” (Mikael) 

”Vår ”lähikauppa” är en Lidl och där märker jag att jag förutom pris också söker mig till 
varumärken som jag känner igen som till exempel Valios yoghurt istället för något tyskt. Eller 
kanske de är estniska?” (Emil)  

”Varumärket har absolut en avgörande roll när jag handlar. Det ska helst vara inhemskt och 
innehålla bra ingredienser.” (Helena) 

Trots att det framgår i resultaten att ett varumärke har en betydelse och att flera 

informanter förlitar sig på varumärken som dom är vana vid att köpa, så är de flesta även 

öppna för att bekanta sig med nya varumärken och testa deras produkter då de handlar 

livsmedel.  

“Ja alltså jag har många favorit varumärken och produkter som jag använder men har inget emot 
att testa något nytt. Jag är en ”total sucker” för alla “maistiaiset” som finns i butikerna eller typ 
”uutuus” produkterna.” (Erik) 

“Det känns nog som att om det är en matprodukt i samma kategori som jag har gillat förut så kan 
jag testa.” (Mikael) 

“Ofta hamnar man in i rutiner så man går efter det man vet är bra och gott men nu kan jag ibland 
testa något nytt. Det är inte kanske så att jag söker specifikt efter något nytt att testa men om jag 
ser något nytt framför mig och det verkar intressant så kan det nog vara att jag testar det.” 
(Johannes) 

“Nej, det sku jag inte säga! Jag håller mig nog mest till bekanta märken. (Alexander) 

“Ibland, jo! Pris och tillgänglighet får mig att vilja testa något nytt. Jag tänker på att om en ny 
produkt är placerad rakt fram för mig och priset inte är extremt dyrt så ”why not”.” (Alexandra) 

Resultaten tyder med andra på att tröskeln till att testa något nytt inte uppfattas som hög 

eller kritisk då de flesta informanterna är villiga att testa nya produkter eller säger sig 

kunna testa en ny produkt förutsatt att priset inte är för högt. Baserat på ”Erik” och 

”Alexandras” svar gällande i vilken utsträckning de bekantar sig med nya produkter, 

visar resultat också att informanterna själva är medvetna om att de enkelt faller för så 

kallade ”nyheter” eller produkter som placerats synligt i butiken. Detta visar att 
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informanterna även verkar göra impulsköp av livsmedel relativt enkelt vilket bland annat 

kan antas bero på att det sällan är frågan om en stor investering.  

Utöver att informanterna lyfter fram varumärkets betydelse bland livsmedel framgår de 

även att de flesta anser att priset har en inverkan på deras köpbeteende av livsmedel då 

jag ber dem reflektera över ytterligare variabler som de anser har en inverkan. Att 

resultat även visar att pris har en inverkan på informanternas köpbeteende är förväntat. 

I hänseende till studiens syfte gjorde jag däremot ett medvetet val att i första hand 

kartlägga informanternas associationer till varumärket för att de kan antas ha en 

inverkan på informanternas responser gentemot produkten, och för att skapa förståelse 

för ifall de instinktivt associerar ett varumärke med priset av en produkt. Sålunda kunde 

jag kartlägga informanternas främsta associationer till betydelsen av ett varumärke vilka 

innefattar att produkten är inhemsk, har ett bra näringsvärde och få tillsatsämnen. 

Ytterligare kan det konstateras att den inledande frågan gällande varumärkets betydelse 

inte begränsar informanterna från att också lyfta fram prisets betydelse och att det 

följaktligen kan antas tyda på att informanterna i första hand inte associerar ett 

livsmedelsvarumärke med en produkts pris utan istället indirekt lyfter fram det som en 

betydelsefull variabel. 

”Ja! Och nej, just priset tittar jag inte på så mycket när det kommer till mat, jag försöker att köpa 
just det jag vill ha utan att se så mycket på prislappen. Sedan går jag efter smak. Det går inte att 
veta innan du köper och testar men jag bryr mig mycket om smak – ”it has to be better” om dom 
tar ett högre pris, lite så tänker jag.” (Karl) 

”Absolut båda! Speciellt som studerande så spelar priset en roll men ofta blir det att jag väljer 
kvalité före pris eller lyxar till det med något finare på veckoslutet. Jag skulle säga att jag försöker 
hitta någon balans mellan det bästa och det sämsta ”so to say”. (Johannes) 

”Njaa, alltså jag skulle inte säga att priset är den mest avgörande faktorn, snarare kvalitén och att 
det är inhemskt! Ska man ha de två så får man liksom vara beredd på att ofta pröjsa lite mera när 
tillsatsämnen och sånt spelar en roll.” (Erik) 

”Jag tycker att det är extremt viktigt att köpa hållbara produkter och eftersom jag ännu studerar 
vid sidan om mitt jobb så tänker jag såklart på ”plånkans” bästa men nöjer mig heller inte bara 
med det billigaste, det måste ändå vara en ”bra” produkt.” (Alexandra) 

Det kan följaktligen konstateras att det i resultaten framgår att flera informanter även 

anser att priset har en inverkan på sitt köpbeteende men att priset däremot inte 

ensamstående har en avgörande inverkan. Dessutom visar resultat att flera informanter 

till exempel väljer inhemska produkter framom pris och att det är medvetna om att vissa 

val de gör medför ett högre pris. Sålunda tyder resultat på att faktorer utöver pris också 

har en inverkan på köpbeslut av livsmedel vilket även är i linje med Whole Food Markets 

(2019) rapport, där millenniers köpbeteende av livsmedel kartlagts, som bland annat 
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utgår från att hur närodlad maten är, ett varumärkes produktansvar och transparens är, 

utöver pris, avgörande faktorer för millenniers val av livsmedelsprodukter.  

4.1.1 Informanternas kännedom om fallföretaget 

Med hänsyn till studiens syfte, som ämnar skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam, kan det antas att 

informanternas möjliga tidigare erfarenhet av fallföretaget och dess inverkan på 

resultaten inte skulle kunna uteslutas. Däremot framgår det i resultaten att endast en 

informant i basstimulusgrupp ett samt en informant i den narrativa stimulusgruppen var 

bekant med fallföretaget sedan innan medans inte en enda informant i basstimulusgrupp 

två var det. Ytterligare var det endast informanten i basstimulusgrupp ett som 

konsumerat deras produkter ett fåtal gånger medans informanten i den narrativa 

stimulusgruppen endast kände till varumärket.  

Förutsättningarna för analysen av resterande resultat skapar med andra ord en 

utgångspunkt där det kan uteslutas att informanternas responser, exkluderat de två 

informanter som kände till fallföretaget, inte baserar sig på tidigare erfarenhet av varken 

fallföretaget eller deras produkter, utan kan antas utgå från de utvalda videoreklamernas 

stimulus och den utvalda produkten. Genom att kunna utesluta denna typ av inverkan 

på informanternas svar skapas kredibilitet för resultaten.  

4.2 De utvalda videoreklamernas stimulus 

Detta avsnitt för en diskussion kring de utvalda videoreklamernas stimulus i samtliga 

stimulusgrupper genom att presentera och analysera erhållna resultat. Med andra ord 

följer diskussionen för detta avsnitt den teoretiska referensramens första del, det vill 

säga SOR-paradigmets första komponent, stimulus. Avsnittet delas in i fyra delar där de 

tre första delarna presenterar samtliga stimulusgruppers resultat och analyser separat 

varefter den sista delen sammanfattar resultaten av de utvalda videoreklamernas 

stimulus.  

4.2.1 Videoreklamens stimulus i basstimulusgrupp ett 

Stimuluset i basstimulusgrupp ett är en utvald faktabaserad reklam (se kap. 3) som 

ämnar representera ett stimulus som kan framkallas genom en faktabaserad 

videoreklam. Baserat på erhållna resultat framgår det att de flesta informanter i 

basstimulusgrupp ett antingen förhåller sig neutrala till videoreklamen eller visar vaga 

tendenser av att finna den intressant. Flera informanter påpekar att längden på videon 
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är kort och att de snabbt växlande scenerna gör dem förvirrade vilket medför att de blir 

osäkra på budskapet som reklamen försöker kommunicera. Dessa resultat kan 

framförallt antas bero på reklamens struktur som till sitt format är mycket kort och 

hastig och där en pregnans inte heller tillämpas, det vill säga en tillräckligt kortfattad 

men informativ handling, vilket Chiu et al. (2012) understryker som en viktig komponent 

för narrativ reklam, men som även kan antas vara väsentligt för faktabaserade reklamer. 

Ytterligare kan det antas att fallföretaget haft som mål att medföra någon form av 

gynnsam respons hos konsumenten då de producerat denna videoreklam, men att det 

baserat på vad resultaten visar däremot kan ifrågasättas ifall de uppnått den respons de 

eftersträvat.  

”Jag kan inte förstå varför där är någon tiger som gör reklam för någon ”nyhtökaura”? Eller va det 
nu är? Det är inte alls relevant…Jag trodde först det var någon djurmat eller typ kattmat när det 
är ett djur som reklam för det…” (Elisabeth)  

”Den är rätt ”hard-sell”, jag minns typ att dom sa att det var snabblagat och att man måste laga 
tillsammans med något annat. Den känns barnslig med animationerna och på något sett ”oseriös” 
eller typ som en amerikansk annons från 2000, haha.” (Karl) 

”Får jag se reklamen på nytt? Minns inget av vad dom sa…!”(Alexander) 

Att videoreklamen inte skulle frambringa någon stimulus överhuvudtaget kan trots allt 

inte uteslutas då det framkommer i resultat att samtliga informanter förutom 

”Alexander” kan återberätta reklamens scener och huvudsakliga budskap. Således kan 

det antas att även om informanterna inte visar sig tycka att videoreklamen lyfter fram 

värdefull information, så skapas ett stimulus hos informanterna till en viss dimension då 

de kan uttrycka någon form av åsikt om den. Att stimuluset emellertid framgår som 

minimal kan bland annat bero på det faktum att vi människor blivit allt mera resistenta 

mot reklam och att vi medvetet försöker undvika dem på grund av den höga mängd 

exponeringar som vi annars utsätts för (se Bang et al. 2018). Stimulusets begränsade 

utsträckning kan även antas försvåras på grund av videoreklamens säljorienterade 

format som påvisats ha en negativ inverkan på konsumentens intresse och förståelse 

gentemot reklamer (se Ryu et al. 2018).  

 

Därutöver skildras, förutom en tiger, inga tydliga karaktärer, som till exempel en hjälte, 

i reklamen vilka inom teori för narrativ reklam påvisat förbättra stimuluset av reklamer 

då det underlättar konsumenten att identifiera sig och engageras av budskapet (se 

Mossberg 2008; van Laer et al. 2014). Sålunda kan det antas att informanternas 

begränsade stimulus även har en koppling till videoreklamens struktur som inte ger 

informanterna möjligheten att uppnå en narrativ självreferens. Detta är även i linje med 
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vad Dessart (2018) lyfter fram om en försämrad narrativ självreferens som påvisats då 

karaktärerna i en narrativ reklam gestaltas som djur istället för människor vilket medför 

att konsumentens identifiering med reklamen försämras och påverkar dimensionen av 

reklamens stimulus. Det kan sålunda spekuleras i ifall resultaten beror på 

huvudbudskapet i videoreklamen eller om den animerade tigern, vilken förvisso är 

fallföretagets maskot, medför att informanterna uppfattar videoreklamen som otydlig. 

Ytterligare framgår det att ”Karl” relativt spontant och med en negativ ton klassificerar 

videoreklamen som ”hard-sell” vilket tyder på att han verkar associera videoreklamen 

som något negativt. Dessa typ av kommentarer visar således en koppling till vad bland 

annat Pulizzi (2012), Holliman och Rowley (2014) och Baltes (2015) anser om att 

konsumenten blivit allt mera marknadsföringssmart och att de i allt större grad 

systematiskt filtrerar bort typiskt säljorienterad reklam. Resultat visar även att 

informanterna inte verkar uppfatta kopplingen mellan produkten och själva reklamen som 

tydlig vilket i hänsyn till den teoretiska referensramen är en intressant och avvikande 

iakttagelse, då teori lyfter fram att en produkt i en faktabaserad reklam ofta står i centrum 

och skildras konkret för att uttryckligen skapa en så tydlig koppling som möjligt till 

varandra (se Fog et al. 2005, Dessart 2018).  

 

4.2.2 Videoreklamens stimulus i den narrativa stimulusgruppen 

Stimuluset i den narrativa stimulusgruppen är en utvald narrativ reklam (se kap. 3) som 

ämnar representera ett stimulus som kan framkallas genom narrativ videoreklam. I 

jämförelse med resultat i basstimulusgrupp ett beträffande videoreklamens relevans och 

intresse framgår en tydlig skillnad bland resultaten i den narrativa stimulusgruppen. 

Förutom skillnader i innebörden av informanternas svar, det vill säga olika responser, i 

basstimulusgrupp ett och den narrativa stimulusgruppen kan även mera konkreta 

skillnader identifieras som till exempel att svaren är betydligt mera komplexa och 

omfattande än de är i basstimulusgrupp ett. 

”Kanske just det att det är så enkelt men att man får se att dom faktiskt lagt ner tid och tanke i 
produkten. Den har liksom en ”juju” där företaget haft ett mål att ta fram en hållbar vegetarisk 
produkt och sedan gjort det på ett innovativt sätt. Det känns äkta.” (Erik) 

”Dom lyfter fram det som just nu är aktuellt att man måste äta mera växtbaserat. Jag som är 
nyfiken om just sådant får dels intresse att fortsätta se vad dom har att erbjuda och så blir jag 
samtidigt mera motiverad till det när jag ser att människor på riktigt verkar tycka att det är gott…” 
(Linnea) 
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”Alltså min första tanke är att det inte känns som en reklam eller en sådan man är van vid, den här 
känns ganska så där genuin och på något sett hemtrevlig, haha. Man får se historien bakom själva 
produkten vilket är intressant!” (Alice)  

”Det är många kvinnor bakom företaget vilket jag i varje fall känner att är jätteviktigt och fint att 
se! Det är viktigt att vi stödjer andra kvinnor i näringslivet!” (Sofia) 

I resultaten framgår det bland annat att informanterna uppmärksammar flera olika 

element vilket kan antas bero på videoreklamens berättelselika format och indirekta 

budskap vilka Ruy et al. (2018) anser fångar konsumentens intresse och underlättar 

hennes förståelse och minne av vad som kommuniceras. Dessa typ av element och 

responser identifieras bland annat i hur ”Alice” inte uppfattar videoreklamen som en 

typisk reklam och att det får henne att uppfatta den som en genuin och intressant reklam, 

eller i ”Linneas” kommentar där hon lyfter fram att videoreklamen behandlar ett ämne 

som får henne att villa fortsätta se på den. Det kan sålunda konstateras att resultat tyder 

på att stimuluset av videoreklamen är mera genomgripande och påtagligare hos 

informanterna i den narrativa stimulusgruppen, gentemot i basstimulusgrupp ett, i och 

med att de uppmärksammar och visar ett intresse för budskapet. Detta tyder även på att 

det allt större annonsundvikande som konstaterats bland konsumenter (se Pulizzi 2012; 

Baltes 2015; Bang et al. 2018; Kimmel 2018) i detta fall kunde motbevisas.  

Ytterligare är resultaten i linje med den teoretiska referensramen som bland annat lyfter 

fram att en berättelse med händelser som utlöser varandra innefattande karaktärsdrag 

som en konflikt och en höjdpunkt eller svar på väsentliga frågor medför att ett intresse 

upprätthålls genom hela reklamen (se Green & Brock 2000; Fog et al. 2005; Mossberg 

2008; van Laer et al. 2014; Brechman & Purvis 2015). Dessa typ av karaktärsdrag som 

till exempel att videoreklamen lyfter fram vem som grundat fallföretaget, när de 

grundats och varför deras produkter skapats kan bland annat antas ha en inverkan på 

till exempel hur ”Erik” återberättar vad företagets mission och vision är samtidigt som 

det verkar som att han uppskattar dem och förknippar dem med positiva associationer.  

Därtill framgår det att informanterna lyfter fram element och riktar sitt intresse mot 

händelser som varken är direkt kopplade till varumärket eller produkten som till 

exempel ”Sofia” som uppmärksammar att det är flera kvinnor bakom företaget. Dessa 

observationer kan antas ha en koppling till vad bland annat Fog et al. (2005), Delgado-

Ballester och Fernández-Sabiote (2016) och Dessart (2018) lyfter fram om att en produkt 

i narrativa reklamer ofta skildras passivt och berättelsens indirekta koppling till 

produkten medför att konsumenten inte uppfattar reklamen som lika säljande vilket 

medför ett ökat stimulus. Ytterligare tyder ”Sofias” kommentar på att hennes narrativa 
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självreferens är genomgripande, då hon drar kopplingar till videoreklamens händelser 

och egna erfarenhet gällande kvinnor i näringslivet, och att ett förstärkt stimulus sålunda 

kan antas ha framkallats på grund av hennes självreferens. Med andra ord skulle ”Sofias” 

igenkännande med berättelsens karaktärer och budskap kunna motverka hennes 

uppfattning gentemot svaga argument förutsatt att hon uppfattade videoreklamens 

argument som svaga eller opålitliga (se Brechman & Purvis 2015). 

4.2.3 Videoreklamens stimulus i basstimulusgrupp två 

Stimuluset i basstimulusgrupp två representeras av en utvald videoreklam som 

kombinerar ett format som påminner om basstimulusgrupp ett och den narrativa 

stimulusgruppens utvalda videoreklamer (se kap. 3). I resultaten som erhållits bland 

informanterna i basstimulusgrupp två framgår ett nästintill likgiltigt resultat som i 

basstimulusgrupp ett där resultat tyder på att informanterna varken uppfattar 

videoreklamen som intressant eller värdefull, och där informanternas svar inte kan 

konstateras vara lika komplexa som i den narrativa stimulusgruppen. Trots allt kan det 

som för resultaten i basstimulusgrupp ett, konstateras att ett stimulus hos informanterna 

framkallats men att det inte framgår som lika genomgripande som i den narrativa 

stimulusgruppen. 

”För att vara ärlig känns klippet lite gulligt och så där oskyldigt men samtidigt varken trovärdigt 
eller intressant.” (Emil) 

Människorna gör att det känns mera äkta men jag får ändå inte en sån där ”wow” känsla för 
produkten, att nu vill jag också testa det här. Det blir otydligt varför alla verkar tycka att den är så 
bra, okej dom säger att den är bra kryddad och något sånt men det säger ändå ingenting.” 
(William)  

”Det är bra att man får se vanliga människor som en själv och deras riktiga reaktioner på 
produkten. Sen kan man undra om alla människors reaktioner är så där positiva eller om dom 
klippt bort de dåliga.” (Helena) 

I jämförelse med basstimulusgrupp ett framgår det att även om informanterna inte 

uppfattar videoreklamen som påtagligt värdefull eller intressant så fångar människorna, 

som skildras i videoreklamen, informanternas uppmärksamhet. Detta avspeglas i både 

”William” och ”Helenas” svar där de poängterar att de uppfattar videoreklamen som äkta 

på grund av människorna. Ytterligare betonar ”Helena” uttryckligen att det är ”vanliga 

människor” som skildras vilket tyder på att det är ett element som fångar hennes 

uppmärksamhet och som honeventuellt identifierar sig med vilket visar en form av 

självreferens.  

Att informanterna i basstimulusgrupp två uppmärksammar människorna i 

videoreklamen och säger sig uppfatta budskapet som pålitligare framgår även bland 
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informanterna tillhörande den narrativa stimulusgruppen. Detta kan konstateras vara i 

linje med vad Chiu et al. (2012) lyfter fram om vikten av att narrativ reklam ska uppfattas 

som autentisk för att dels fånga konsumentens intresse och skapa en trovärdighet för 

budskapet och dels för att hon ska kunna uppnå en narrativ självreferens. I jämförelse 

med vad Chiu et al. (2012) lyfter fram tyder resultat däremot på att informanterna i 

basstimulusgrupp två, trots att de uppfattar människorna som en genuin del av 

reklamen, ifrågasätter hur trovärdigt budskapet är. ”Helena” ifrågasätter till exempel 

ifall de klippt bort scener på människor med sämre reaktioner på produkten och ”Emil” 

säger att han inte uppfattar reklamen som trovärdig, vilket följaktligen tyder på en 

skepticism gentemot reklamen vilket i jämförelse med den narrativa stimulusgruppen 

inte framgår hos informanterna. Informanterna i basstimulusgrupp två och deras 

skepticism mot videoreklamen kan även antas ha en koppling till vad Obermiller och 

Spangberg (2001) och Raziq et al. (2018) lyfter fram om att den allt mera lättillgängliga 

informationen digitalt ökar konsumenters ifrågasättande om hur trovärdig 

informationen de exponeras för är. Det kan sålunda antas att informanterna i 

basstimulusgrupp två förhåller sig mera skeptiska mot reklamen än informanterna i den 

narrativa stimulusgruppen vilket i detta fall kan tyda på att den narrativa 

reklamstrukturen kan antas motverka konsumenters skepticism mot reklam.  

Däremot kan det konstateras att resultat visar att informanterna i basstimulusgrupp två 

visar en högre igenkänningsfaktor för reklamen än informanterna i basstimulusgrupp 

ett, men att de trots allt förhåller sig mera skeptiska gentemot budskapet än 

informanterna i den narrativa stimulusgruppen som också visar en mera framträdande 

igenkänningsfaktor till reklamen.  

4.2.4 Sammanfattning av videoreklamernas stimulus  

Baserat på presenterade resultat och analyser av de utvalda videoreklamernas stimulus 

kan det konstateras att det förekommer både likheter och olikheter mellan de olika 

stimulusgrupperna. Ytterligare kan det antas att en form av stimulus uppnåtts bland 

samtliga informanter oberoende stimulusgrupp men att de till sin gestaltning och till 

vilken grad informanterna stimulerats, och sålunda verkar ha påverkats av 

videoreklamen, är olikartad. Bland annat lyfter informanter i bägge 

basstimulusgrupperna fram att det inte uppfattar videoreklamen som nämnvärt 

intressant. Däremot kan en aning mera positiv uppfattning gentemot videoreklamen 

observeras bland informanterna i basstimulusgrupp två vilket bland annat kan antas 

bero på deras igenkänningsfaktor med människorna som skildras i reklamen. 
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Människorna i videoreklamen verkar således resultera i en större igenkänningsfaktor 

vilket inverkar på hur informanterna tillhörande basstimulusgrupp två uppfattar 

videoreklamen. Baserat på resultaten måste det följaktligen tas i beaktande att dessa typ 

av avvikelser i resultaten med stor sannolikhet även är beroende av videoreklamens 

struktur och gestaltning, där till exempel videoreklamen i basstimulusgrupp ett är 

relativt kort i jämförelse med de övriga videoreklamerna och där inga människor 

skildras. 

Däremot är en intressant iakttagelse att informanterna i basstimulusgrupp två, i 

jämförelse med informanterna i den narrativa stimulusgruppen, uppfattar 

trovärdigheten gentemot reklamen olika även om informanterna i bägge grupperna 

uppmärksammar människorna som videoreklamerna skildrar och visar en positiv 

respons gentemot dem. Med andra ord tyder resultat på att en högre samt en mera 

påtaglig trovärdighet gentemot videoreklamen kan påvisas bland informanterna i den 

narrativa stimulusgruppen medans informanterna i basstimulusgrupp två, trots att de 

uppfattar karaktärerna i videoreklamen som något positivt, visar en påtaglig skepticism 

gentemot budskapet i reklamen. Bortsett från att det i resultat kan observeras avvikelser 

i informanternas intresse för videoreklamen och hur väl de uppfattar budskapet 

beroende på stimulusgrupp kan det konstateras att de mest genomgripande skillnaderna 

är svåra att observera enkom baserat på dessa resultat. Således kommer avvikelser 

mellan stimulusgrupperna att kartläggas mera tillförlitligt samt konkret genom att 

analysera samtliga informanters responser av den utvalda produkten vilka kan 

konstateras stå i samverkan med de utvalda videoreklamernas stimulus. 

4.3 Produktspecifika responser  

Detta avsnitt presenterar produktspecifika responser som kan antas framkallas genom 

narrativ reklam genom att presentera samt analysera resultat som erhållits genom 

studiens tre stimulusgrupper. Ytterligare ämnas förståelse skapas för studiens 

propositioner för produktspecifika konsumentresponser framkallade av narrativ 

videoreklam, vilka är en förbättrad produktevaluering, en högre prisförväntning och 

villighet att köpa en produkt samt framkallande av gynnsamma konkurrensfördelar, 

genom att jämföra dem med erhållna resultat. Sålunda förs en diskussion i enlighet med 

den teoretiska referensramens två sista delar, det vill säga SOR-paradigmets 

komponenter ”organism” och ”respons”, genom att förståelse skapas för informanternas 

interna processer som intervenerar mellan stimulus och deras slutliga responser. För 
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denna studie har en av fallföretagets huvudprodukter, ”nyhtökaura” (se bilaga 3), som 

valts ut tillämpats då resultaten som presenteras nedan har erhållits.  

4.3.1 Produktevaluering 

Följande kapitelavsnitt för en diskussion kring samtliga informanters uppfattning om 

den utvalda produkten och dess förpackning. Detta skapar en förståelse för hur de 

evaluerar produkten och ifall det kan iakttas skillnader i deras produktevaluering 

beroende stimulusgrupp. Kapitelavsnittet delas in i fyra delar där samtliga 

stimulusgruppers resultat samt analyser presenteras separat varefter en gemensam 

diskussion förs som ämnar sammanfatta observerade avvikelser i resultaten.  

4.3.1.1 Produktevalueringen i basstimulusgrupp ett 

Baserat på resultat kan det konstateras att informanternas svar gällande deras initiala 

uppfattning av produkten mycket långt kan antas vara direkt förknippade med 

produktens utseende snarare än till videoreklamen. Detta antagande baserar sig på att 

informanterna genom att förtydliga varför de uppfattar produkten som de gör drar 

paralleller direkt till produkten och framför konkreta exempel förknippade med 

produktens utseende som till exempel förpackningens bild på en pastarätt och dess 

färgtema. 

”Den har en bild på en pastarätt och det är kiva för jag äter mycket pasta och kan därför tänka mig 
att använda den själv kanske någon gång.” (Maria) 

”Den är bättre än ett köttfärspaket som inte har någon bild på en maträtt utan istället en ko typ. 
Något saknas ändå tycker jag, den känns för tom eller för blek.” (Karl) 

”Den ser ut som vad som helst för köttförpackningen som innehåller malet kött eller kyckling…” 
(Alexander) 

”Första intrycket är väl att jag nu på sistone har följt med mycket om alla diskussioner kring ”plant 
based” och att det går att få proteinrik mat också där. Nu tänker jag att det faktiskt stämmer och 
att det ser helt okej ut för att vara vegetariskt, det liknar kött. På de sättet ser det semi lockande ut 
men för att också vara helt ärlig så ser det här jäkligt torrt ut.” (Johannes) 

I linje med resultaten gällande videoreklamens stimulus i basstimulusgrupp ett kan det 

konstateras att informanternas svar gällande sin uppfattning av produkten även är 

fåordiga och att de har svårt att utveckla vad de tycker om produkten, utöver deras 

konkreta uppfattning som att den till exempel påminner om ett köttfärspaket. 

Informanternas svar har med andra ord en direkt koppling till produkten där bland 

annat ”Maria” och ”Karl” uppmärksammar förpackningens bild på pastarätten och där 

”Maria” ytterligare utvecklar att hon själv äter mycket pasta och därför kan tänkas testa 

produkten. En intressant iakttagelse är däremot att videoreklamen i stimulusgruppen 
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även skildrar scener på en pastarätt vilket kan antas ha samma syfte som bilden på 

förpackningen, det vill säga att demonstrerar hur produkten kan tillagas, men att 

informanterna trots allt endast uppmärksammar och drar en koppling till pasta på grund 

av bilden på förpackningen. Då informanterna ombeds reflektera över om dom anser att 

produkten avspeglar något särskilt eller väcker några känslor, för att jag ska kunna 

identifiera ifall känslor som framkallats av videoreklamen kan avspeglas i deras respons 

mot produkten, kan tendenser av en negativ ton observeras i informanternas svar.  

”Den är ganska vanlig. Den väcker inga känslor eller så utan den är nu ganska tråkig och ”basic”. 
Som typ många andra produkter i matbutiken.”  (Maria) 

”Jag vet att plastförpackningar är de allra bästa för livsmedel, men om dom nu sku vilja vara lite 
ekologiska så sku dom ens kunna försöka packa in det i någon kartong. Utseendet tycker jag inte 
heller om! ” (Elisabeth) 

”Den är väldigt enkel och ”barnslig” på något vis, har svårt att säga varför jag tycker det, kanske 
det är reklamen.” (Karl) 

”Maria” anser bland annat att hon uppfattar produkten som vanlig och tråkig och 

”Elisabeth” drar slutsatsen att produktens förpackning kunde vara tillverkad av 

någonting mera miljövänligt än plast. ”Karl” anser även att produkten känns enkel och 

barnslig och är även den enda informanten i basstimulusgrupp ett som verkar drar en 

koppling till att det kan bero på själva videoreklamen. Det kan således ifrågasättas om 

det är så att varken produkten eller videoreklamen tilltalar informanterna och om 

informanternas produktevaluering har en koppling till responser som framkallats genom 

videoreklamens stimulus. Ytterligare kan det, baserat på resultaten i basstimulusgrupp 

ett som varken tyder på att videoreklamen skulle ha framkallat en narrativ 

transportering eller en narrativ självreferens, ifrågasättas ifall ett annat huvudbudskap 

men med samma faktabaserade reklamstrategi skulle ha framkallat en positivare 

produktevaluering.  

 

4.3.1.2 Produktevalueringen i den narrativa stimulusgruppen 

I jämförelse med informanternas svar i basstimulusgrupp ett kan det konstateras att 

samtliga informanters svar i den narrativa stimulusgruppen är betydligt mera utförliga. 

I informanternas svar kan det utöver en direkt koppling till själva produkten även 

observeras kopplingar till videoreklamen samt egna erfarenheter som kan antas ha 

utformats genom att känslor, en narrativ transportering eller en narrativ självreferens 

framkallats genom videoreklamens stimulus (se Green & Brock 2000; Mattila 2000; 

Escala 2007; Ching et al. 2013; van Laer et al. 2014; Dessart 2018) Ytterligare kan det 

konstateras att informanterna uppfattar produkten mera positivt än informanterna i 
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basstimulusgrupp ett trots att de båda lyfter fram samma egenskaper hos förpackningen. 

Till exempel lyfter informanterna i basstimulusgrupp ett fram att de uppfattar produkten 

som en relativt vanlig, generisk och oinspirerande produkt på grund av att förpackningen 

är så enkel medans informanterna i den narrativa stimulusgruppen anser att produkten 

bland annat uppfattas som trovärdig och högkvalitativ uttryckligen på grund av att 

förpackningen är så enkel.  

”Clean! Man får verkligen uppfattningen av att det är gjort på ordentliga råvaror utan onödiga 
tillsatsämnen… Den enkla förpackningen med noggrant utvalda fakta skapar samma trovärdighet 
som i videon. Dom försöker liksom inte sälja på en något med massor onödigt babbel som inte 
stämmer.” (Erik) 

”Den här bilden på pastarätten är i stort fokus och ger en inspiration för hur man kan tillreda 
produkten precis som dom också visar i videon att produkten kan varieras. Jag tror att just för att 
dom verkar som ett så miljösmart företag så är säkert deras paket också så miljövänliga som 
möjligt.” (Linnea) 

”Den här produkten liknar ett köttfärspaket men där ”finishen” är bättre och mera utstickande och 
modern. Det är en produkt som verkligen passar i alla diskussioner och debatter om klimatet.” 
(Mikael) 

”Mitt första intryck är eller jag skulle säga att jag får en jättefräsch ”vibe” av hela paketet och 
produkten. Det är konstigt att något så ”köttlikt” kan kännas så grönt och fräscht. Färgerna och 
helheten är ganska skandinavisk på något vis just med sin enkelhet och så. Den utstrålar 
”trendighet” om det nu är ett ord. (Alice) 

”Finskt, det står ”Oats of Finland” sedan liknar det kött. Men det här känns som en ”power” 
produkt - en modern och aktuell produkt med ett viktigt budskap om att vi ska ”cut down” 
köttätandet och tänka på miljön. Desto flera som hakar på samma ”mission” desto större chanser 
har vi att inverka på klimatet och lämna kvar en värld till de yngre generationerna.” (Sofia) 

I resultat framgår det med andra ord att det förekommer avvikelser i informanternas 

svar angående deras uppfattning av produkten beroende stimulusgrupp vilka kan 

konstateras vara intressanta och värdefulla observationer i hänseende till studiens syfte. 

Ytterligare framgår det bland annat att informanterna i den narrativa stimulusgruppen 

uppfattar produkten som trovärdig och aktuell där bland annat ”Alice” anser att 

produkten är ”fräsch” och ”trendig” medan ”Mikael” säger sig uppfatta produkten som 

utstickande och modern vilka är åsikter som inte framkommer bland informanterna i 

basstimulusgrupp ett. Det framgår även att ”Linnea”, i jämförelse med ”Elisabeth” 

tillhörande basstimulusgrupp ett som drar slutsatsen att produktens förpackning kunde 

vara tillverkad av ett mera miljövänligt material, utgår från att förpackningen är gjord av 

hållbart material vilket är en intressant avvikelse som tyder på en avvikande respons 

gentemot produkten beroende stimulusgrupp. Denna iakttagelse kan bland annat antas 

vara i överenstämmelse med vad den teoretiska referensramen lyfter fram om den 

narrativa transporteringens inverkan, där Green och Brock (2000) och Lundqvist et al. 

(2013) påvisar att narrativ reklam inte är lika kritiskt analyserad som vanlig reklam 
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eftersom konsumenten, då hon är uppslukad i en berättelse, omedvetet inte stannar upp 

och analyserar budskapet. Sålunda tyder resultat på att detta kan vara fallet för ”Linneas” 

del. Med andra ord kan det antas att ”Linnea” förhåller sig mera okritiskt gentemot 

videoreklamen, på grund av att hon uppnått en narrativ transportering, i jämförelse med 

”Elisabeth”, och att det i sin tur avspeglas i hennes respons och evaluering av produkten. 

Ytterligare framgår det i bland annat ”Sofias” svar att hon drar paralleller till 

samhälleliga diskussioner om köttkonsumtionen och klimatet, då hon ombeds besvara 

hur hon uppfattar produkten, vilket tyder på att videoreklamen kan ha framkallat dessa 

typ av känslor och en eventuell narrativ transportering hos hennes, vilka avspeglas i 

hennes respons gentemot produkten. Följaktligen avspeglas responser i informanternas 

svar som kan förknippas med en narrativ transportering och en narrativ självreferens i 

och med att de drar paralleller mellan videoreklamens händelser och händelser 

förknippade till det verkliga livet (se Green & Brock 2000; Escalas 2004: Chang 2009; 

Ching et al. 2013; Dessart 2018) vilket tyder på att en narrativ struktur kan antas medföra 

positiva associationer till en produkt såsom en förbättrad produktevaluering.  

Orsakerna till avvikelser likt dessa i informanternas responser beroende stimulusgrupp 

kan följaktligen antas bero på videoreklamernas stimulus och deras inverkan på 

informanternas responser gentemot produkten, då det är en den enda förutbestämda 

faktorn som skiljer dem åt. Med andra ord kan det konstateras att den narrativa 

reklamen genom sitt stimulus, innefattande att känslor framkallats och att de uppnått 

en narrativ transportering och en narrativ självreferens, mera framgångsrikt lyckas sälja 

in produkten och varumärket hos informanterna vilket medför att informanterna 

framkallar en mera positiv uppfattning gentemot produkten. Detta antagande stärks då 

informanterna ombeds reflektera över ifall det anser att produkten väcker ytterligare 

känslor hos dem.  

”Den ser det sådär miljövänlig och coolt ut. Eller coolt kanske är fel ord, men man ser att det är 
modernt med det lilla extra men samtidigt enkelt. Det ser liksom på något sett också lite exklusive 
ut.” (Linnea) 

”Jag vill ännu säga att jag söker mig till produkter som värderar ”sustainability” vilket är ett stort 
plus för mig att dom gjort sedan dom grundades och är moderna på det sättet. Det är kärnan för 
deras produkt och inte något snack som alla varumärken hakat på nu på sistone” (Mikael) 

Dessa typ av resultat som att ”Linnea” uppfattar produkten som miljövänlig och exklusiv 

och att ”Mikael” lyfter fram att han uppfattar kärnan av produkten som hållbar kan 

tillämpas som belägg för att videoreklamen framkallat någon form av känslor hos 

informanterna och att budskapet som företaget förmedlat uppmärksammats av dem, 

endera medvetet eller omedvetet (se Escalas 2004; Mossberg & Nissen Johansen 2006; 
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Chang 2009; Lundqvist et al. 2013; Dessart 2018). Eftersom informanterna inte blivit 

introducerade själva syftet av avhandlingen och sålunda inte kunnat ge uttänkta svar 

eller omformulera dem kan det antas att dessa typ av responser framkallats omedvetet 

hos samtliga informanter. I jämförelse till resultaten gällande informanternas 

produktevaluering i basstimulusgrupp ett är det däremot även viktigt att hålla i åtanke 

att reklamen till exempel inte betonar lika tydligt att produkten är hållbarare än kött 

vilket sålunda måste beaktas i konklusioner av resultaten.  

Företagets värderingar som skildras i videoreklamen kan även konstateras ha uppfattats 

av informanterna i och med att bland annat ”William” påpekar att han uppfattar 

produkten som ”hållbar” och att ”Sofia” uppfattar produkten som att den bekämpar 

klimatet. Dessa resultat kan antas vara i enlighet med vad bland annat Fog et al. (2005) 

lyfter fram gällande hur företagets kärnvärderingar genom en berättelse kan väckas till 

liv och tilltala konsumentens sinne och känslor i jämförelse med ifall de skulle räknas 

upp i text och då endast uppfattas som anonyma och irrelevanta ord. Därtill har det 

påvisats att narrativ reklam förbättrar konsumentens genomsnittliga minne och 

associering till varumärket (se Lundqvist et al 2013; Brechman & Purvis 2015) vilket kan 

antas vara i linje med vad erhållna resultat tyder på då bland annat ”William” och ”Sofia” 

kan återberätta vad fallföretagets vision med sina produkter är. Med andra ord kan det 

antas att informanterna uppmärksammar fallföretagets kärnvärderingar som skildras i 

videoreklamen och att de i sin tur återspeglar sig i informanternas evaluering av 

produkten.  

Ytterligare kan det konstateras att informanternas svar i vissa fall formulerats mera likt 

en berättelse och att de till sitt format är mera abstrakta än informanternas svar i 

basstimulusgrupp ett. Detta kan tillämpas som belägg för det faktum att människor har 

en tendens av att hämta och lagra information i form av berättelse (se Mattila 2000; 

Woodside et al. 2008). Med andra ord tyder resultaten på att videoreklamens narrativa 

struktur och budskap inte enbart återspeglar sig i hur informanterna evaluerar 

produkten, utan även i hur de genom videoreklamens stimulus och de interna processer 

som aktiveras innan slutliga responser framkallas (se Sullivan & Adcock 2002), 

bearbetar och strukturerar budskapet till en meningsfull information (se Hopkinson & 

Hogharth-Scott 2001; Ryu et al. 2018) som i sin tur påverkar hur de formulerar sina svar. 
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4.3.1.3 Produktevalueringen i basstimulusgrupp två 

Baserat på resultat i basstimulusgrupp två beträffande informanternas 

produktevaluering kan det konstateras att informanternas svar påminner om 

informanternas svar i basstimulusgrupp ett, där de mycket långt baserar sig på konkreta 

exempel och intryck kopplade direkt till själva produkten. Flera informanter lyfter fram 

att de uppfattar produkten som relativt enkel och att förpackningen påminner om en 

köttförpackning. Däremot framgår det i resultaten att informanterna verkar uppfatta 

produkten som aningen mera intressant än informanterna i basstimulusgrupp ett gör. 

”Jag uppfattar den som en inhemsk produkt för att här står ”Oats of Finland” och sen tycker jag 
nog att den ser helt intressant ut, eller jag sku kunna tänka mig att testa den.” (Alexandra) 

”Det ser ut som ett ganska typiskt paket för råvaror men lite mera roligt att titta på med alla färger, 
olika fonter och bilder.” (William) 

”Det ser ut som ett vanligt köttfärspaket fast med ett pappersemballage med lite info om vad det 
innehåller som typ protein, bönor och havre och sen såklart en bild på pasta säkert för att inspirera 
till hur man kan laga den här.” (Helena) 

”William” påpekar bland annat att färgerna på förpackningen gör att produkten känns 

roligare och ”Alexandra” påpekar att produkten väcker ett intresse hos henne som gör 

att hon är villig att testa den. Däremot framgår det inga typiska kopplingar till 

videoreklamen i informanternas svar, vilket kan antas bero på att videoreklamens 

stimulus inte haft en lika genomgripande inverkan på informanternas responser som i 

den narrativa stimulusgruppen. Att så skulle vara fallet tyder således även på att 

videoreklamen i basstimulusgrupp två inte framkallat känslor eller en narrativ 

transportering och en narrativ självreferens i samma utsträckning som i den narrativa 

stimulusgruppen. Då informanterna ombes reflektera över ifall de anser att produkten 

väcker några andra tankar eller känslor stärks antaget om att informanterna drar ytterst 

få eller överhuvudtaget inga kopplingar mellan själva produkten och videoreklamen. 

“Dom försöker visa att den här är inhemsk vilket dom säkert vill göra tydligt för att många säkert 
tänker som jag att inhemskt är bättre. Det är liksom en tanke som väcks av ”Oats of Finland” men 
det kan ändå vara att den tillverkats någon annanstans.” (William)  

“Jag vill tro att dom försöker vara coola och köra lite engelska ord här och där men tycker att deras 
försök misslyckas, som det ofta gör med finska företag som vill vara som svenskarna och bygga 
nästa Ikea eller Oatly.” (Emil) 

”William” anser bland annat att han uppfattar produkten som inhemsk på grund av 

texten på förpackningen men ifrågasätter samtidigt ifall produkten faktiskt är inhemsk, 

vilket tyder på att han trots allt förhåller sig skeptisk mot produktens kvalité och 

evaluerar den sämre än informanterna i den narrativa stimulusgruppen. ”Emil” anser 

även att produkten är ett misslyckat försök till att uppfattas som moderna och drar 
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kopplingar till andra varumärken som enligt honom lyckats bättre. Ytterligare är en 

intressant iakttagelse att trots att informanterna nämner videoreklamen som mera 

genuin på grund av människorna som skildras i den, så återspeglas det inte deras åsikter 

gällande deras uppfattning om produkten. Dessa typ av resultat kan sålunda antas visa 

att videoreklamens stimulus av informanternas minne och sinne inte kan antas 

tillräckligt genomgripande för att stimuluset ska kunna påverka deras responser 

gentemot en produkt. 

4.3.1.4 Sammanfattning av stimulusgruppernas produktevalueringar 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att informanterna beroende vilken 

stimulusgrupp de tillhör, uppfattar och sålunda evaluerar produkten olika. Resultat i 

basstimulusgrupp ett visar att informanterna förhåller sig relativt neutrala gentemot 

produkten men att det även i vissa fall visar tendenser av att förhålla sig kritiskt och 

negativt gentemot den. Ytterligare drar informanterna direkt kopplingar till produkten 

då de evaluerar den vilket tyder på att varken budskapet eller strukturen i videorekalmen 

åstadkommit ett tillräckligt genomgripande stimulus genom vilken informanterna skulle 

kunna uppnå en narrativ transportering eller narrativ självreferens. Resultaten i 

basstimulusgrupp två är mycket lika med resultaten i basstimulusgrupp ett där det inte 

heller framgår att informanterna skulle dra kopplingar mellan produkten och 

videoreklamen. Däremot kan det påvisas att informanterna evaluerar produkten mera 

positivt än informanterna i basstimulusgrupp ett men att de även förhåller sig kritiskt 

till både produkten och sin egen intuition gällande sin produktevaluering. Orsakerna till 

dessa typ av avvikelser kan inte fastställas på grund av det lilla antalet informanter som 

denna studie inkluderar, men kan på basen av resultat gällande videoreklamernas 

stimulus bland annat antas bero på den aningen mera högre igenkänningsfaktorn hos 

informanterna i basstimulusgrupp två som resultat visade.  

I jämförelse till den narrativa stimulusgruppen tyder resultaten däremot på att 

informanterna uppfattar produkten mycket mera positivt än i basstimulusgrupperna och 

att de i sina svar undermedvetet drar kopplingar till responser som de framkallat 

gentemot videoreklamen. Dessa responser som framkallats genom videoreklamen kan 

även härledas till interna processer som aktiverats genom stimuluset, som den narrativa 

transporteringen och den narrativa självreferensen som resultat visar att informanterna 

uppnått. Dessa typ av interna processer som aktiverats genom stimuluset och den 

narrativa strukturen tyder följaktligen på att narrativ reklam kan antas ha en positiv 

inverkan på framkallandet av produktspecifika konsumentresponser. Ytterligare 
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framgår det i resultaten att informanterna i de olika stimulusgrupperna 

uppmärksammar samma egenskaper hos produkten, men att de däremot tolkar och 

evaluerar dem varierande och på olika abstrakt nivå. Informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen visar bland annat en mera abstrakt nivå i sin uppfattning om 

produkten än i basstimulusgrupperna där informanterna uttrycker sig mera enkelt. 

Dessa observationer stärks även i samband med hur samtliga informanter väljer att 

beskriva produkten med tre ord och hur skillnader tydligt kan observeras mellan 

informanterna tillhörande basstimulusgrupperna och den narrativa stimulusgruppen. 

Dessa resultat sammanfattas i tabellen nedan. 

Tabell 4 Sammanfattning över samtliga informanters beskrivning av produkten 

Basstimulusgrupp 1 Basstimulusgrupp 2 Den narrativa 
stimulusgruppen 

”Vegetarisk, salt och 
köttsubstitut.” (Maria) 

”Blek, nyttig… jag sku köpa 
den bara om vi får gäster som 
inte kan äta kött eller om den är 
rabatterad…Billig…”(Elisabeth) 

”Lite torr, förpackningen är det 
och också själva 
innehållet, ”educational” och 
substitut.”(Karl) 

”Köttliknande, protein och 
vegansk…”(Alexander) 

”Okej, nämen då skulle jag 
säga…”plant based”, 
köttliknande och ”perus”. 
(Johannes) 

”Typ, vegetariskt, plast, 
brunt.” (Alexandra) 

”Jag sku säga att jag tänker 
på ordet finskt, substitut 
och kan jag säga vegansk 
eller är det för tråkigt?” 
(William) 

”Det här är svårt, det står 
helt tomt i mitt huvud… 
Nyttigt, finskt och 
kryddor.” (Emil) 

”Jag säger pasta för där är en 
bild på pasta, kött för att 
det liknar kött och sen 
kanske havre.” (Helena) 

”Okej första ordet som kommer 
upp är miljösmart, sedan 
inhemsk såklart och… 
nytänkande.” (Erik) 

”Okej: miljövänligt, hälsosamt 
och närproducerat.” (Linnea) 

”Nytänkande, grönt, fräscht.” 
(Mikael) 

”Fräscht, finskt och 
hälsosamt!” (Alice) 

”Power, veganskt och 
intressant, eller den skapar en 
nyfikenhet hos mig.” (Sofia) 

 
Baserat på de resultat som presenteras i tabellen framgår det att flera informanter 

upprepar samma ord eller liknande ord med samma innebörd som till exempel 

”vegetariskt”, ”finskt” och ”substitut”. Ytterligare framgår det att flera informanter väljer 

att använda ord som har en direkt koppling med utseendet av produkten som till exempel 

”blek”, ”lite torr”, ”köttliknade” och ”brunt” eller med produktens ingredienser som till 

exempel ”havre”, ”salt” och ”protein”. Därtill framgår det att flera använder mera 

abstrakta ord som ”educational” och ”power” medans flera ord även kan kopplas till 

positiva associationer som bland annat ”nytänkande”, ”hälsosamt” och ”miljösmart”.  

Då man jämför informanterna svar i stimulusgrupperna sinsemellan kan ett tydligt 

mönster observeras. Bland informanter som nämner samma ord framgår det att de 
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informanter som tillhör basstimulusgrupperna upprepar samma ord medans likheter 

med informanternas svar tillhörande den narrativa stimulusgruppen inte kan iakttas lika 

tydligt. Utöver att informanterna i basstimulusgrupperna upprepar samma ord verkar 

det även som att de främst förknippar orden med produktens utseende eller ingredienser 

medans ett fåtal nämner ord som kan uppfattas som positiva eller förknippas med 

positiva associationer. Då man jämför basstimulusgruppernas resultat med den 

narrativa stimulusgruppens resultat framgår det att informanterna tillhörande den 

narrativa stimulusgruppens främst väljer att beskriva produkten med ord som kan 

förknippas med positiva associationer snarar än ord som beskriver utseendet eller 

ingredienserna av produkten. Bland annat nämner informanterna ord som ”miljösmart” 

och ”nytänkande” vilka även upprepas inom stimulusgruppen. Följaktligen tyder dessa 

resultat på att informanternas beskrivning av produkten skiljer mellan den narrativa 

stimulusgruppen och basstimulusgrupperna och kan sålunda även antas inverka på 

informanternas avvikande produktevaluering beroende stimulusgrupp. Att dessa 

skiljaktigheter kan observeras kan inte endast antas vara beroende av till vilken grad de 

utvalda videoreklamerna tillämpar en narrativ struktur utan kan som tidigare 

konstaterat även bero på att videoreklamernas huvudbudskap som skiljer. Däremot 

bekräftas dessa skillnader även genom erhållna resultat i basstimulusgrupp två som 

representeras av en videoreklam med en liknade struktur och budskap som 

videoreklamen i den narrativa stimulusgruppen.  

Sålunda kan det konstateras att även om huvudbudskapet i videoreklamerna är olika så 

lyfter samtliga videoreklamer fram liknande information såsom att det är frågan om en 

vegansk produkt, med mycket protein och som går enkelt att tillaga. Däremot tyder 

resultat, gällande vilka tre ord informanterna beskriver produkten med, på att det främst 

är basstimulusgrupperna som drar kopplingar till denna typ av information som 

videoreklamerna lyfter fram medans informanterna i den narrativa stimulusgruppen 

använder ord med en mera indirekt koppling till produkten och som kan förknippas med 

positiva associationer. Att informanterna i den narrativa stimulusgruppen använder ord 

som dessa kan utöver att härledas till den narrativa strukturen och de interna processer 

som framkallas även konstateras bero på att den narrativa stimulusgruppens 

videoreklam lyfter fram information i större omfattning än i basstimulusgruppernas 

videoreklamer. Utöver vad resultaten i tabellen visar beträffande en förbättrad 

evaluering och respons gentemot produkten inom den narrativa stimulusgruppen, tyder 

resultaten som presenteras separat för samtliga stimulusgruppers produktevaluering 
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även att en förbättrad produktevaluering kan antas framkallas genom stimuluset i 

narrativa reklamer.  

4.3.2 Prisförväntning och villighet att köpa produkt 

I resultat framgår det att samtliga informanter förutom en informant i basstimulusgrupp 

två innefattande fyra informanter är villiga att köpa produkten. Däremot kan det 

konstateras att tre informanter av sammanlagt fem i basstimulusgrupp ett samt en 

informant av sammanlagt fyra i basstimulusgrupp två, säger sig vara villiga att köpa 

produkten men med ett visst tvivel eller ett så kallat ultimatum. ”Maria” tillhörande 

basstimulusgrupp ett säger sig kunna köpa produkten ifall hon vet att den är god och 

”Elisabeth”, även tillhörande basstimulusgrupp ett, säger sig kunna köpa produkten i 

samband med att hon skulle få gäster som äter en vegankost. Således tyder resultat på 

att informanterna verkar känna en viss osäkerhet beträffande ifall de är villiga att köpa 

produkten. Denna osäkerhet kring informanternas villighet att köpa produkten kan 

däremot konstateras vara obefintlig bland informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen där stimulusgruppens samtliga fem informanter säger sig vara villiga 

att testa produkten.  

Innan informanterna besvarade frågan ifall de är villiga att köpa produkten så ombads 

de även uppge sin prisförväntning på hur mycket de tror att produkten kostar varefter 

det faktiska priset presenterades. I och med att denna fråga frågades först kunde jag 

tydligare skapa mig en uppfattning kring hur informanterna resonerar kring produktens 

faktiska värde, hur mycket deras prisförväntning skiljer sig från det faktiska priset samt 

hur känsliga de är för priset. Vad gäller samtliga informanters prisförväntning 

förekommer det inga extrema avvikelser i resultaten mellan stimulusgruppernas 

informanter. Däremot framgår det i resultaten att flera informanter i båda 

basstimulusgrupperna utgår dels från produktens vikt och dels från det genomsnittliga 

priset för köttfärs medans informanternas prisförväntning i den narrativa 

stimulusgruppen verkar vara mera obefogad. Samtliga informanters prisförväntning och 

villighet att köpa produkten sammanfattas i tabellen nedan. 
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Tabell 5  Sammanfattning över informanternas prisförväntning samt villighet att 
köpa produkten 

Basstimulusgrupp 1  Basstimulusgrupp 2  Den narrativa 
stimulusgruppen 

”Står här 240 gram? Kanske… mellan 
3,50 och 4€?” (Maria)  

➔ Villig att köpa (Om hon 
skulle veta att den är god) 

”Någonting mellan 3,5 och let’s say 
4€?”(Elisabeth) 

➔ Villig att köpa (Om hon får 
gäster som äter veganskt) 

 

”Jag tror den kostar just under 4€!”(Karl) 

➔ Villig att köpa 

”Jaa… Här står 240 gram så det är 
betydligt mindre än det brukar vara i 
normala köttpaket. Jag sku säkert gissa 
på max 3,90€?” (Alexander) 

➔ Villig att köpa (Om smaken 
är god) 

”Här är 240 gram, ja men kanske något 
mellan 3,70 och 4,20€? Det är ganska lite 
i den.” (Johannes) 

➔ Villig att köpa  

”Jag tror att den ligger på 4,20€.” 
(Alexandra) 

➔ Villig att köpa 

”Här är betydligt mycket mindre 
än i ett nötfärspaket så om man 
utgår från det så gissar jag att den 
här kostar 3,50€.” (William) 

➔ Ej villig att köpa (På 
grund av att produkten 
inte lockar honom) 

”Paketet väger 240 gram så då 
gissar jag på att den kostar något 
mellan 3,70€ och 4€.” (Emil) 

➔ Villig att köpa 

”Typ 4€ eller kanske 4,10€.” 
(Helena) 

➔ Villig att köpa (Om 
hon vet att den är god) 

”Ja… vad kan den månne ligga 
på? Kanske 4,50 €? Eller lite 
dyrare…typ 4,70€?” (Erik) 

➔ Villig att köpa 

”Max 4,70€ men över 4€.” 
(Linnea) 

➔ Villig att köpa 

 

”Jag tror 4,30€?” (Mikael) 

➔ Villig att köpa 

”Vad sku jag gissa på, jag tror att 
den kostar något på 4,20€. ” 
(Alice) 

➔ Villig att köpa 

”Något mellan 4,50€ och 5€.” 
(Sofia) 

➔ Villig att köpa 

 

I tabellen framgår det att flera informanter i bägge basstimulusgrupperna utgår från 

produktens vikt eller pris på liknande produkter medans informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen inte motivera sin prisförväntning lika tydligt. Detta kan dels 

konstateras bero på informanternas priskänslighet överlag beträffande livsmedel men 

dels även på deras intresse, trovärdighet och evaluering av själva produkten. Med andra 

ord tyder resultaten som erhållits i denna studie, vilken förvisso innefattar ett litet antal 

informanter, på att informanterna i basstimulusgrupperna verkar ifrågasätta 

produktens värde i större utsträckning än informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen.  

Ytterligare framgår det i resultaten att samtliga informanter i den narrativa 

stimulusgruppen framför en prisförväntning på över 4 euro medans resterande 

informanter i basstimulusgrupperna framför en prisförväntning runt cirka 3,50 euro. 

Sålunda kan det konstateras att informanterna i den narrativa stimulusgruppen 
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estimerar ett högre pris för produkten än de övriga informanterna vilket bland annat kan 

tyda på att en bättre produktevaluering och ett ökat intresse då de är beredda att betala 

mera för produkten. Dessa resultat kan även konstateras vara i överenstämmelse med 

vad Lundqvist et al. (2013) påvisar om en högre prisförväntning av en produkt ifall 

konsumenten fått ta del av en narrativ reklam. Att informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen visar en högre prisförväntning kan således härledas till vad Lundqvist 

et al. (2013) framför om att en konsument genom en fängslande berättelse som medför 

en narrativ transportering kan skapa en förstärkt association gentemot en produkt eller 

varumärke vilket medför positiva konsekvenser som till exempel högre prisförväntning. 

En högre prisförväntning hos informanterna kan ytterligare härledas till vad som 

diskuteras i samband med att resultat över stimulusgruppernas produktevaluering 

presenteras där ett desto mera djupgående stimulus (se Green & Brock 2000; Mattila 

2000; Escala 2007; Ching et al. 2013; van Laer et al. 2014; Dessart 2018) kan antas 

medföra desto flera positiva konsekvenser som ett ökat intresse, identifiering samt 

trovärdighet för en narrativ reklam, vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på 

konsumentresponser som i detta fall representeras av informanternas prisförväntning. 

4.3.3 Framkallande av konkurrensfördelar  

I och med att den teoretiska referensramen betonar den narrativa reklamens inverkan 

på framkallandet av konkurrensfördelar (se Chiu et al. 2012; Delgado-Ballester & 

Fernández-Sabiote 2016), har även samtliga informanters uppfattning kring huruvida de 

anser att produkten påminner eller skiljer sig i jämförelse med andra 

livsmedelsprodukter, kartlagts. Genom att kartlägga dessa typ av responser kan en 

förståelse skapas för ifall narrativ reklam även kan antas skapa konkurrensfördelar bland 

livsmedelsvarumärken och således även besvara denna studies fjärde och sista 

proposition för konsumentresponser som kan antas framkallas av narrativ videoreklam. 

I resultat framgår det att då samtliga informanter ombeds reflektera över huruvida de 

upplever likheter eller olikheter mellan produkten och övriga produkter på marknaden 

så lyfter flera informanter fram, oberoende stimulusgrupp, Oatly som exempel. 

Ytterligare framgår det att informanterna i samtliga stimulusgrupper anser att 

produkten påminner om andra typiska livsmedelsprodukter. Den bakomliggande 

orsaken till att informanterna ombads reflektera över vilka som helst 

livsmedelsprodukter istället för att avgränsa det till exempelvis inhemska produkter, 

köttsubstitut eller dylikt var för att även kunna kartlägga till vilken typ av 

livsmedelsprodukter och varumärken informanterna associerar produkten med. 
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Ytterligare ville jag undvika att vissa förutbestämda avgränsningar eventuellt skulle ha 

påverkat informanternas initiala respons gentemot produktens likheter och olikheter 

med andra livsmedelsprodukter. Tabellen nedan sammanfattar samtliga resultat 

beträffande informanternas uppfattning om produktens likheter och olikheter med 

andra livsmedelsprodukter. Ytterligare betonas informanternas viktigaste responser 

genom att markeras med fet stil.  

Tabell 6 Sammanfattning över informanternas uppfattning av produkten i 
jämförelse med andra produkter på marknaden 

Stimulusgrupp Respons 

Basstimulusgrupp 1 ”Jag sku säga att den ser ut som precis vilken annan produkt som helst 
oavsett om det är kött eller inte. Det finns ingenting som jag tycker att 
sku skilja den åt som till exempel formen på förpackningen eller färgen. 
Smaken kan skilja sig åt men det vet jag inte eftersom att jag inte provat den” 
(Maria)  
 
”Om man tänker på Oatly, ett klassiskt exempel, dom är både 
informativa och pumpar ut information men använder mera humor med 
småroliga texter och så vilket jag tycker mera om. Dom leker istället med 
deras budskap medans den här är mera ”platt”.” (Karl) 
 
”Jag tycker att den kanske sticker ut om man jämför med dom mest 
typiska produkterna som ett vanligt smörpaket, roströd eller 
mjölkförpackning men om man jämför med andra vegetariska 
märken eller produkter som har något litet extra så ser dom väl 
alla ut just som den här.” (Johannes) 
 

Basstimulusgrupp 2 ”Jag tänker på Oatly som också jobbar med havre och engelska budskap lite 
som den här att det står ”Oats of Finland”. Bra försök men Oatly gör det 
bättre. Det känns som att Oatlys budskap om att en hållbar produkt gjord 
på havre kan smaka exakt lika bra som vanlig mjölk tydligare reflekteras i 
deras produkter.”  (Emil) 
 
”Den ser ut som vilken som helst annan produkt. Varken sämre eller bättre, 
eller den ser ut som vilken annan medelmåttig produkt.” (Helena) 
 

Den narrativa 
stimulusgruppen 

”Jag vet inte varför men tänker på Oatly som försöker få människor att 
konsumera mera havrebaserade produkter än mjölkprodukter. Dom är 
mycket mera provokativa i sin kommunikation än dom här som har en 
mycket mera mogen och lugn och neutral ”approach”.” (Alexander) 
 
”Likheter finns som den rektangulära formen som dom flesta 
förpackningar har vid just kyldisken men om jag nu tänker på andra 
produkter som sku kunna finnas i samma hylla som Härkis, Atria 
eller kanske Valio så skulle jag säga att den här känns mera högklassig 
och unik.” (Johannes) 
 
”Om man jämför med produkter vi har hemma så är de kanske mera färg på 
dom som någon grön eller blå färg. Den här har mera neutrala färger 
men vet inte om det nu spelar så stor roll!” (Erik) 
 
”Ganska lite text vilket är ovanligt om man jämför med andra 
produkter. Det visar att dom inte måste säga mera än några få ord för att 
beskriva deras produkt. Det känns som dom inte behöver bevisa 
något utan att man ska kunna lita på produkten utan att tänka desto mera.” 
(Sofia) 
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I resultaten framgår det bland annat att informanterna oberoende stimulusgrupp drar 

både kopplingar till Oatly eller associerar produkten med andra vegetariska och 

veganska produkter men att även vissa informanter, som till exempel ”Maria”, associerar 

produkten med köttprodukter. Både ”Karl” och ”Alexander” associerar produkten med 

Oatly i och med att de anser att båda företagetn tillämpar samma typ av 

kommunikationsstrategi vilket även ”Emil” poängterar. Däremot tillägger ”Emil” att 

Oatly likt produkten också använder havre som basingrediens och verkar således även 

associera produkten med andra produkter baserat på deras ingredienser. I resultaten 

framgår det ändå en avvikande respons mellan dessa tre informanters konklusion 

beträffande deras jämförelse med Oatly där ”Karl” samt ”Erik”, som tillhör 

basstimulusgrupp ett och två, säger sig föredra Oatly framom fallföretaget medans 

”Alexander”, som tillhör den narrativa stimulusgruppen, säger sig föredra fallföretagets 

mognare kommunikation framom Oatlys kommunikation som han uppfattar som mera 

provokativ. Således kan ett liknade antagande, som att informanterna verkar 

uppmärksamma samma egenskaper hos produkten men evaluera dem olika beroende 

stimulusgrupp, konstateras. Med andra ord drar informanterna kopplingar till Oatly 

gällande liknande livsmedelsprodukter men beroende stimulusgrupp så visar resultat att 

de föredrar den ena framom den andra, vilket i detta fall betyder att informanterna i den 

narrativa stimulusgruppen föredrar fallföretagets produkt. Sålunda kan det antas att 

informanterna i den narrativa stimulusgruppen uppfattar fallföretaget som mera 

konkurrenskraftiga än andra företag vilket tyder på att konkurrensfördelar kan antas ha 

framkallats genom den narrativa reklamens stimulus. 

Ytterligare framgår det i resultaten att både ”Maria” och ”Helena” som tillhör 

basstimulusgrupp ett och två uppfattar produkten som en typisk livsmedelsprodukt som 

liknar andra produkter medans flera informanter i den narrativa stimulusgruppen, 

utöver att lyfta fram egenskaper som är likadana hos andra livsmedelsprodukter som till 

exempel förpackningens form, även anser sig uppfatta produkten som annorlunda och 

bättre i förhållande till andra livsmedelsprodukter. ”Johannes” lyfter bland annat fram 

att han anser att produkten känns mera högklassig än andra konkurrerande varumärken 

och ”Sofia” anser att förpackningen innehåller mindre text än andra produkter vilket hon 

uppfattar som att produkten då är mera trovärdig. Däremot framgår det att ”Erik” inte 

anser att produkten tydligt skiljer sig från andra livsmedelsprodukter även om han 

tillhör den narrativa stimulusgruppen vilket således tyder på att narrativ reklam inte 

alltid kan antas framkalla konkurrensfördelar.  
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Att ”Erik” inte visar sig uppfatta produkten som konkurrenskraftigare kan däremot även 

antas bero hans individuella benägenhet att stimuleras och att uppnå en narrativ 

transportering (se Green & Brock 2000; Chang 2009; Brechman & Purvis 2015) Med 

andra ord kan det inte uteslutas att ”Eriks” individuella benägenhet, det vill säga hur 

benägen han är att engageras av reklam (se Chang 2009) och hur väl en narrativ 

transport uppmuntrar honom till att uppleva ett kommersiellt budskap utan att känna 

sig påtvingad (se Brechman & Purvis 2015), är svagare än de övriga informanternas 

benägenhet i den narrativa stimulusgruppen. Sålunda kan hans individuella benägenhet 

ha en inverkan på hans respons gentemot videoreklamen och hur konkurrenskraftig han 

uppfattar produkten. Med andra ord tyder resultat på att de flesta informanter i den 

narrativa stimulusgruppen uppfattar den utvalda produkten som något mera positiv 

kontra andra livsmedelsprodukter och således aningen mera konkurrenskraftig medans 

resterande informanter i basstimulusgrupperna förhåller sig neutrala eller mera positiva 

gentemot andra livsmedelsprodukter. Att informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen kan antas uppfatta den utvalda produkten som mer konkurrenskraftig 

kan bland annat ha en koppling till att fallföretaget genom den narrativa reklamen och 

deras berättelse fångat informanternas intresse och lyckats lyfta fram fördelar hos 

produkten och kärnvärderingar hos företaget som tilltalar informanterna och sålunda 

differentierar sig från andra konkurrerande produkter (se Fog et al. 2005; Delgado-

Ballester & Fernández-Sabiote 2016)  

4.4 Sammanfattning av resultaten 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att resultat tyder på skillnader bland 

informanternas responser beroende stimulusgrupp. I hänseende till studiens syfte kan 

det baserat på dessa skillnader i resultaten antas att produktspecifika 

konsumentresponser kan framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel. Baserat på 

samtliga resultat framgår det tydliga avvikelser beroende stimulusgrupp i både 

videoreklamernas stimulus samt informanternas responser gentemot produkten. Till 

följd av dessa avvikelser visar resultat att narrativ reklam bland annat framkallar en 

bättre produktevaluering, en högre prisförändring och ett större intresse för att köpa en 

produkt samt möjliga konkurrensfördelar.  

I hänseende till den teoretiska referensramen och modell som utformats kan det 

följaktligen konstateras att resultat är i överenstämmelse. Med andra ord kan det påvisas 

att den narrativa reklamens stimulus och framkallande av interna processer, som 

känslor, en narrativ transportering samt en narrativ självreferens, har en inverkan på 
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konsumentens responser av en produkt. I hänseende till den teoretiska modellen kan det 

däremot tilläggas att det är konsumentens responser gentemot videoreklamen som 

frambringar responser av själva produkten vilket varken framkommer i den teoretiska 

referensramen eller i den utformade modellen. Följaktligen kan det konstateras att den 

ursprungliga modellen kan utvecklas genom att addera konsumentens respons gentemot 

en reklam som ett mellansteg varefter konsumentresponser som framkallas av en 

produkt framkallas. Ytterligare kan produktevaluering, prisförväntning och villighet att 

köpa en produkt samt framkallande av konkurrensfördelar tilläggas som möjliga 

responser som kan framkallas genom narrativa reklamer. Figuren nedan presenterar en 

utvecklad version av den ursprungliga modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Visualisering av resultat i samband till den teoretiska referensramen 

Figuren visualiserar den utvecklade modellen där sambandet mellan den narrativa 

reklamens stimulus och framkallande av konsumentresponser gentemot en produkt 

framgår. Med andra ord framgår det i figuren att den narrativa reklamen genom sitt 

stimulus aktiverar interna processer och strukturer hos konsumenten, vilka motsvarar 

emotioner, en narrativ transportering och en narrativ självreferens, vilka intervenerar 

mellan stimuluset och de slutliga responserna som presenteras i figuren. Responserna 

innefattar således responser som framkallas gentemot en narrativ reklam och som in sin 

tur påverkar på hurudana responser som framkallas av en produkt. I denna studie har 

en förbättrad produktevaluering, en högre prisförväntning och villighet att köpa en 

produkt samt gynnsammare konkurrensfördelar identifierats som produktspecifika 

konsumentresponser framkallade av narrativ reklam. Ytterligare kan det konstateras att 

responseffektivitet för samtliga konsumentresponser är beroende av hur djupgående 
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inverkan den narrativa reklamens stimulus har på konsumenten och att den utöver 

reklamens uppbyggnad även är beroende av konsumentens individuella benägenhet att 

stimuleras av reklamer.  

Följande kapitel sammanfattar avhandlingens viktigaste resultat och dess betydelse för 

problemområdet som fastställts. Ytterligare presenteras avhandlingens 

företagsimplikationer samt förslag till fortsatt forskning.  
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Detta kapitel ämnar presentera avhandlingens viktigaste resultat i samband till den 

teoretiska referensramen. Ytterligare presenteras implikationer som avhandlingens 

resultat har för marknadsförare och företag och slutligen presenteras förslag för fortsatt 

forskning.  

5.1 Studiens viktigaste resultat 

Syftet med denna avhandling är att skapa förståelse för produktspecifika 

konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel. Den främsta 

orsaken till val av forskningsområde kan konstateras vara att tidigare forskning främst 

koncentrerat på konsumentresponser som framkallas av narrativ reklam gentemot ett 

varumärke (se Escalas 1998; Green & Brock 2000; Mossberg & Nissen Johansen 2006; 

Chang 2009; Brechman & Purvis 2015; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; 

Dessart 2018) snarare än gentemot en produkt. Ytterligare kan det konstateras att 

förståelse för narrativa videoreklamer samt dess inverkan på livsmedelsprodukter 

specifikt, främst undersökts som separata fenomen som till exempel Delgado-Ballester 

och Fernández-Sabiote (2016) som kartlägger spanska livsmedelsföretags användning 

av narrativ reklam på sin webbplats. Sålunda kan det anses vara intressant att inrikta sig 

på produktspecifika konsumentresponser som framkallas av narrativ videoreklam för 

livsmedel.  

 

Den empiriska studien för denna avhandling inkluderar 14 informanter som delats in i 

tre stimulusgrupper, basstimulusgrupp ett och två samt den narrativa stimulusgruppen. 

Informanterna som tilldelats basstimulusgrupp ett har fått ta del av en videoreklam som 

representerar en faktabaserad videoreklam medans informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen fått ta del av en videoreklam som representerar en narrativ 

videoreklam. Därutöver har erhållna resultat i basstimulusgrupp ett samt den narrativa 

stimulusgruppen bekräftats genom resultat erhållna i basstimulusgrupp två, där 

informanterna har fått ta del av en videoreklam som representerar en kombination av de 

två övriga stimulusgruppernas videoreklamer. Samtliga videoreklamer utgår från ett och 

samma livsmedelsföretag i Finland och en av fallföretagets produkter som presenteras 

som en inhemsk och en hållbarare produkt. 

 

Syftet för denna avhandling har besvarats genom att olikheter och likheter kartlagts i 

erhållna resultat mellan stimulusgrupperna vilket har resulterat i att fyra 
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produktspecifika konsumentresponser har identifierats. Dessa resultat är även i linje 

med denna studies propositioner för produktspecifika konsumentresponser som kan 

antas framkallas av narrativ videoreklam. Studiens propositioner har sammanställts 

nedan.  

❖ P1: En narrativ reklam leder till en förbättrad produktevaluering. 

❖  P2: En narrativ reklam leder till en stärkt villighet att köpa en produkt. 

❖  P3: En narrativ reklam leder till en högre prisförväntning av en produkt. 

❖  P4: En narrativ reklam leder till gynnsammare konkurrensfördelar.  

Utgående från erhållna resultat, i anknytning till den teoretiska referensramen som 

tillämpar SOR-paradigmet (se Sullivan & Adcock 200) som grund, kan det konstateras 

att den utvalda narrativa reklamen genom sitt stimulus aktiverar interna processer och 

strukturer hos informanterna vilka intervenerar mellan stimuluset och de slutliga 

responserna till produkten. Dessa resultat är i linje med vad bland annat Mattila (2000), 

Chang (2009), Escalas (2004), Ching et al. (2013) och Dessart (2018) påvisar gällande 

den narrativa reklamens stimulus och inverkan den har på framkallandet av 

konsumentresponser till ett varumärke. Ytterligare tyder resultaten på att den narrativa 

reklamens stimulus huvudsakligen framkallas i samband med den narrativa reklamens 

berättelselika struktur, som även karaktäriserar själva reklamformatet (se Ruy et al. 

2018), men att själva huvudbudskapet i den utvalda narrativa reklamen även kan 

konstateras ha en inverkan på ett hur förstärkt stimulus som medförs.  

 

Att även huvudbudskapet i den narrativa reklamen, som i detta fall skildrar historien 

bakom fallföretaget och den utvalda produkten och lyfter fram väsentlig information 

som både kan uppfattas som intressant och lärorik, verkar ha en inverkan på hur 

genomgripande stimuluset utfaller är inte oväntat. Däremot kan det i jämförelse med 

den teoretiska referensramen konstateras att flera (bl.a. Brechman & Purvis 2015; 

Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018) betonar den narrativa 

strukturens betydelse för att ett stimulus ska skapas men i vissa fall bortser att 

understryka även huvudbudskapets betydelse för framkallandet av ett stimulus. Sålunda 

tyder erhållna resultat på att även huvudbudskapet i narrativa reklamer, utöver den 

narrativa strukturen, har en central inverkan för hur genomgripande stimuluset utfaller.  

 

Beträffande den narrativa strukturens inverkan på framkallandet av ett stimulus, visar 

resultat på att den berättelselika strukturen bland annat innefattande en konflikt och en 
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höjdpunkt medför att ett intresse och ett engagemang skapas för reklamen, vilket även 

är i linje med vad bland annat Mossberg (2008) och van Laer et al. (2014) påvisar. 

Ytterligare verkar det engagemang och intresse som skapas hos informanterna medföra 

ett förstärkt minne av vad som kommuniceras i den narrativa reklamen vilket även 

Brechman & Purvis (2015) lyfter fram. Därtill tyder resultaten på att den narrativa 

videoreklamens indirekta budskap om produkten och sålunda det mindre säljande 

budskapet, medför att informanterna är mera mottaglig för reklamen och dess budskap 

än i de två övriga basstimulusgrupperna. Informanterna i den narrativa 

stimulusgruppen verkar även uppfatta videoreklamen som mera unik och budskapet 

som mera genuint och associera sålunda videoreklamen med något positivt. Dessa typ 

av resultat som tyder på att den narrativa reklamens mera genuina och mindre säljande 

budskap medför positiva konsumentresponser är även i linje med vad bland annat Green 

& Brock (2000), Fog et al. (2005), Brechman & Purvis 2015 och Dessart (2018) lyfter 

fram som centrala karaktärsdrag för narrativ reklam och för att positiva konsekvenser 

ska framkallas.  

 

Inom ramen för narrativ reklam lyfter flera (bl.a. Mattila 2000; Fog et al. 2005; Escalas 

2007; Chang 2009; Ching et al. 2013; Brechman & Purvis 2015; Dessart 2018) fram att  

ett desto mera genomgripande stimulus som skapas, medför att även känslor, en narrativ 

transportering och en narrativ självreferens framkallas. Med hänseende till denna 

studies propositioner för produktspecifika konsumentreponser som kan antas 

framkallas av narrativ videoreklam tyder erhållna resultat på samma. Resultaten visar 

att informanterna tillhörande den narrativa stimulusgruppen uppfattar produkten 

positivare än vad informanterna i basstimulusgrupperna gör, och visar sålunda en 

förbättrad produktevaluering. Utöver att informanterna drar konkreta kopplingar till 

själva produkten drar de även kopplingar till den narrativa videoreklamen samt egna 

erfarenheter då de ombeds reflektera över sin uppfattning om produkten, vilket inte 

framgår lika tydligt i basstimulusgrupperna. Därutöver framgår det att informanterna 

inte medvetet verkar dra dessa typ av indirekta kopplingar gällande sin uppfattning om 

produkten. Att så är fallet kan framförallt antas bero på det intresse samt engagemang 

som skapas hos konsumenten (se Mossberg 2008; van Laer et al. 2014) genom den 

narrativa videoreklamens stimulus, och som medför att interna processer såsom 

emotioner (se Escalas 1998; Green & Brock 2000; Ching et al. 2013), en narrativ 

transportering (se Escalas 2004; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 

2018) samt en narrativ självreferens (se Escalas 2004; Brechman & Purvis 2015; Dessart 

2018) aktiveras. Dessa interna processer kan observeras både i hur informanterna 
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uppfattar videoreklamen och hur de avspeglas i deras responser mot själva produkten. 

Informanternas responser tyder på att olika typ av interna processer aktiverats där de 

till exempel känner empati genom budskapet som skildras och associerar det med något 

genuint, uppfattar själva reklamen som intressant, identifierar sig med karaktärerna som 

skildras och drar kopplingar till egna erfarenheter.  

 

I erhållna resultat framgår det ytterligare att dessa typ av interna processer aktiveras i 

samverkan med varandra där den ena utlöser den andra. Genom att ett känslomässigt 

engagemang skapas verkar informanterna till exempel uppnå en mera genomgripande 

absorption i berättelsen och i sin tur enklare identifiera sig med karaktärerna som 

skildras i berättelsen. Att den narrativa transporteringen och den narrativa 

självreferensen aktiveras i samverkan med varandra är även i linje med vad Escalas 

(2004) lyfter fram. Däremot tyder erhållna resultat, i jämförelse med den teoretiska 

referensramen, på att även om den narrativa transporteringen och den narrativa 

självreferensens överlappar varandra i en viss utsträckning så är de även beroende av till 

vilken utsträckning emotioner framkallas. Sålunda kan det konstateras att även om flera, 

som bland annat Green och Brock (2000), Chang (2009) och Ching et al. (2013), lyfter 

fram emotioner som en central intern process som framkallas genom narrativ reklam, 

tyder resultaten på att framkallandet av emotioner kan antas vara en väsentlig intern 

process och nödvändig för att en narrativ transportering och en narrativ självreferens 

ska framkallas.   

Med hänseende till avhandlingens resterande propositioner för produktspecifika 

konsumentresponser som kan antas framkallas av narrativ reklam, tyder erhållna 

resultat på att narrativ reklam kan leda till en stärkt villighet att köpa en produkt och en 

högre prisförväntning. Detta kan konstateras även om samtliga informanter, av 

sammanlagt 14 stycken, säger sig vara villiga att testa den utvalda produkten, förutom 

en informant tillhörande basstimulusgrupp två, då avvikande responser kan observeras 

beroende stimulusgrupp. Med andra ord verkar informanterna tillhörande 

basstimulusgrupperna tvivla och ställa vissa ultimatum gällande sitt intresse att testa 

produkten, såsom att de endast säger sig köpa den om de vet att den smakar gott, vilket 

i jämförelse med informanterna tillhörande den narrativa stimulusgruppen inte framgår 

och sålunda tyder på en stärkt villighet att testa produkten.  

Beträffande informanternas prisförväntning av produkten framgår inte heller markanta 

skillnader mellan stimulusgrupperna och på grund av ett litet antal informanter, som 
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fallet är för denna studie, är slutsatserna begränsade. Däremot tyder de erhållna 

resultaten på att informanterna tillhörande basstimulusgrupperna ger en aningen lägre 

prisförvätning och utgår från produktens vikt och jämför den med andra liknande 

produkters pris vilket inte framgår hos informanterna i den narrativa stimulusgruppen. 

Sålunda tyder resultaten på att narrativ reklam kan antas medföra en högre 

prisförväntning samt en lägre skepticism gentemot produkten. Detta är också i linje med 

vad Lundqvist et al. (2013) påvisar, även om det i detta fall inte kan identifieras i lika stor 

uträckning, vilket dels kan bero på att den narrativa reklamens stimulus inte är lika 

genomgripande som i deras studie eller att livsmedel överlag följer en mera stabil 

prisskala än kosmetikaprodukter som de kartlägger. Sålunda kan det antas att då 

livsmedelsprodukter oftast inte kräver en lika stor investering som vid köp av 

kosmetikaprodukter så är informanternas villighet att testa den utvalda produkten och 

deras prisförväntning inte lika kritiskt analyserade.  

Med hänseende till denna studies sista proposition tyder erhållna resultat på att den 

narrativa reklamen i fyra av fem fall kan antas leda till gynnsammare 

konkurrensfördelar, där informanterna genom att jämföra fallföretagets produkt med 

andra liknade produkter på marknaden, föredrar fallföretagets framom de andra. Detta 

är även i linje med vad bland annat Chiu et al. (2012) och Delgado-Ballester och 

Fernández-Sabiote (2016) framför där de anser att narrativ reklam kan skapa 

konkurrensfördelar genom att företag genom berättelser enklare kan differentiera sig. 

Dessa typ av responser som en stärkt villighet att testa en produkt, en högre 

prisförväntning och gynnsammare konkurrensfördelar, kan antas vara starkt beroende 

av hur informanterna evaluerar produkten och sålunda även av interna processer som 

emotioner, en narrativ transportering och en narrativ själreferens som stimuluset i en 

narrativ reklam aktiverar. Med andra ord tyder resultaten på att till exempel ett stärkt 

känslomässigt engagemang, ett intresse för budskapet som skildras och en högre 

igenkänningsfaktor med karaktärerna som skildras inverkar på informanternas 

produktspecifika responser. Ytterligare visar resultaten att de produktspecifika 

responser som kan identifieras, framkallas i samverkan med de responser som den 

narrativa videoreklamen medför vilket inte framkommer lika tydligt i den teoretiska 

referensramen. Följaktligen tyder resultaten på att informanterna först framkallar 

responser gentemot den utvalda narrativa videoreklamen vilka i sin tur avspeglas i deras 

responser gentemot den utvalda produkten.  
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5.2 Företagsimplikationer 

Eftersom denna avhandling skapat förståelse för produktspecifika konsumentresponser 

som framkallas av narrativ videoreklam för livsmedel kan väsentliga implikationer för 

marknadsförare samt företag konstateras. 

Erhållna resultat visar att narrativ videoreklam har en positiv inverkan på 

produktspecifika konsumentresponser och att de i jämförelse med två andra 

videoreklamformat, alla publicerade av samma fallföretag, kan konstateras framkalla 

gynnsammare konsumentresponser. Ytterligare framgår det att reklam med en narrativ 

struktur i detta fall inte uppfattas lika negativt som de mera typiska och faktabaserade 

reklamerna vilket i sin tur kan antas medföra ett ökat intresse hos konsumenterna. 

Följaktligen tyder resultaten på att företag i större grad borde fokusera på narrativ 

reklam för att dels engagera sig med sina konsumenter men även för att motverka 

konsumentens annonsundvikande genom att tillhandahålla ett innehåll som uppfattas 

som värdefullt, vilket har visats beträffa narrativ reklam.  

Därtill presenterar denna avhandling en jämförelse mellan en typisk faktabaserad 

reklamstruktur och en narrativ reklamstuktur och skapar således en förståelse för olika 

typ av element som tyder på att vissa kan framkalla gynnsammare konsumentresponser 

medans vissa kan ha en motsatt inverkan. Företag borde följaktligen utöver att generellt 

tillämpa narrativ reklam även fokusera på att tillämpa specifika element i den narrativa 

reklamstrukturen som visat medföra positiva konsumentresponser som till exempel att 

skildra verkliga händelser och människor. Därutöver visar resultaten konkreta belägg för 

vad som i den narrativa reklamens stimulus specifikt framkallar en förbättrad 

produktevaluering, en högre prisförväntning och villighet att köpa en produkt samt 

gynnsammare konkurrensfördelar, vilka genom att tillämpas av företag kan utnyttjas 

som en riktlinje för hur narrativ reklam kan uppnå en högre responseffektivitet. Resultat 

tyder även på att reklamer som skildrar riktiga människor och som inte är animerade 

kan uppfattas som mera positiva då konsumentens identifiering med reklamen förstärks. 

Följaktligen kan det konstateras att företag omsorgsfullt ska överväga ifall de vill 

fokusera på animerade reklamer och på reklamer som inte skildrar riktiga människor.  

Ytterligare kan det konstateras att då det i allt större grad påpekas att vi människor borde 

flytta till en mera växtbaserad kost och skära ner på bland annat köttkonsumtionen, kan 

det baserat på resultaten för denna studie konstateras att narrativ reklam av 

växtbaserade livsmedelsprodukter kan medföra en högre responseffektivitet. Sålunda 
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kan det föreslås att narrativ reklam även tillämpas som en reklamstrategi med målet att 

marknadsföra dessa typ av produkter, som presenteras som växtbaserade och mera 

hållbara, till de konsumenter som konsumerar animaliska livsmedelsprodukter och 

följaktligen uppmuntra dem till att välja en växtbaserad produkt framom en animalisk 

produkt. Slutligen kan det konstateras att även om det i resultaten framkommer att 

prisförväntningen samt villigheten att testa en produkt inte skiljer sig markant mellan 

de olika stimulusgrupperna, kan narrativ reklam ses som en reklamstrategi som kan 

skapa långsiktigare kundförhållanden genom att konsumenter associerar ett företags 

produkter som något positivt. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning  

Resultaten för denna avhandling ställer intressanta frågor för framtida forskning. 

Narrativ reklam har i tidigare forskning påvisat framkalla positiva konsekvenser som 

gynnsamma konsumentresponser av ett varumärke (se bl.a. Escalas 1998; Green & Brock 

2000; Mossberg & Nissen Johansen 2006; Chang 2009; Lundqvist et al. 2013; 

Brechman & Purvis 2015; Delgado-Ballester & Fernández-Sabiote 2016; Dessart 2018) 

men däremot har produktspecifika konsumentresponser fått betydligt mindre 

akademisk uppmärksamhet. Resultaten för denna avhandling tyder på att narrativ 

reklam framkallar ett genomgripande och betydelsefullt stimulus hos konsumenten som 

medför gynnsamma produktspecifika konsumentresponser, vilka kan konstateras ge en 

intressant framtida riktning för att ytterligare utveckla denna uppfattning.  

Eftersom denna studie baserar sig på en kvalitativ metod samt ett litet urval anser jag 

följaktligen att det skulle vara aktuellt för framtida forskning att bekräfta erhållna 

resultat, gällande produktspecifika konsumentresponser framkallade av narrativ 

videoreklam, och undersöka dessa kvantitativt och med ett större urval för att erhålla en 

mera djupgående förståelse. Ytterligare kan det konstateras att då urvalet för denna 

studie avgränsats till finska konsumenter tillhörande millenniegenerationen, kan det 

spekuleras ifall skillnader i kulturer, nationaliteter eller generationer emellan skulle 

resultera i olika och värdefulla resultat i jämförelse med de resultat som denna 

avhandling erhållit. Genom att beakta dessa typ av punkter i framtida forskning skulle 

resultaten i större utsträckning kunna generaliseras, då det till exempel kan ifrågasättas 

ifall en äldre generation eller mindre språkkunniga människor skulle framkalla 

avvikande responser med tanke på att den utvalda produkten är ett modernt alternativ 

till kött och den narrativa videorekalmen tillämpar engelskt tal. Med andra ord beaktar 

inte denna studies resultat ifall till exempel äldre generationer inte eventuellt uppfattar 
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produkten som lika positiv eller ifall den narrativa videoreklamen uppfattas oäkta ifall 

konsumenten inte behärskar språket.  

Därtill har fallföretaget avgränsats till ett finskt företag som är relativt ungt jämfört med 

andra företag på den finska livsmedelsmarknaden vilket kunde beaktas i fortsatt 

forskning, och till exempel jämföras med ett internationellt livsmedelsföretag eller med 

ett äldre företag som kan anses ha ett starkare företagsarv. På detta sätt skulle ytterligare 

förståelse skapas för ifall skillnader kan påvisas i resultat dels beroende på ett företages 

storlek och räckvidd och dels beroende på ifall ett företags historia sträcker sig längre 

bak i tiden och där konsumenten redan skapat sig uppfattning om företaget. Ytterligare 

kan det vara av intresse att skapa förståelse för produktspecifika konsumentresponser 

av en annan typ av produkt som till exempel inte är vegansk eller som kan klassificeras 

som en mera hedonistisk produkt som till exempel choklad. Genom att tillämpa en 

annan typ av livsmedelsprodukt kunde förståelse skapas för ifall produktspecifika 

konsumentresponser av livsmedelsprodukter skiljer sig beroende på produkt eller ifall 

den narrativa reklamens stimulus på konsumenten skiljer sig i hur genomgripande den 

är.  

Därutöver kan det konstateras att på grund av att den utvalda produkten avgränsats till 

en vegansk produkt och att flera informanter som inkluderats i studien äter en kost som 

kombinerar växtbaserade produkter och animaliska produkter, kan deras generella 

uppfattning av veganska produkter haft en inverkan på deras responser vilket sålunda 

även kunde beaktas i framtida forskning. Slutligen kan det konstateras att denna studie 

avgränsats till produktspecifika konsumentresponser gentemot livsmedel samt till att 

endast skapa förståelse för konsumentresponser som framkallas genom narrativ reklam 

i videoformat. Således kan det vara av intresse att i framtida forskning utveckla denna 

förståelse genom att jämföra resultat med andra typ av produkter, utöver 

kosmetikaprodukter som Lundqvist et al. (2013) kartlägger och tjänster som Mossberg 

(2008) skapar förståelse för, eller skapa förståelse för ifall skillnader kan konstateras 

beroende på om den narrativa reklamen framförs i ett videoformat eller i ett textformat.  

 



81 
  

KÄLLFÖRTECKNING 

Alamäki, A., Pesonen, J. & Dirin, A. (2019). Triggering effects of mobile video marketing 
in nature tourism: Media richness perspective. Information Processing & 
Management, 56 (3), 756–770. 

Aqsa, M. & Risal, M. (2015). The Influence of Online Advertisment on Consumer 
Attitudes (Survey on Student Internet Users in The City of Makassar). First 
International Conference on Economics and Banking. Tillgänglig: 
https://download.atlantis-press.com/article/25356.pdf. Hämtad: 2.10.2019. 

Bagozzi, R.P. 1986. Principles of marketing management. 1 uppl. Chicago: Science 
Research Associates. 

Baltes, L. (2015). Content marketing - the fundamental tool of digital marketing. 
Economic Sciences, 8 (57), 111–118.  

Bang, H., Kim, J. & Choi, D. (2018). Exploring the effects of ad-task relevance and ad 
salience on ad avoidance: The moderating role of internet use motivation. 
Computers in Human Behavior, 89, 70–78. 

Brechman, J. & Purvis, S. (2015). Narrative, transportation and advertising. 
International Journal of Advertising, 34 (2), 366–381.  

Chang, C. (2009). Being Hooked by Editorial Content. Journal of Advertising, 38 (1), 
21–33.  

Ching, R., Tong, P., Chen, J-S. & Chen, H-Y. (2013). Narrative online advertising: 
identification and its effects on attitude toward a product. Internet Research, 23 
(4), 414–438.  

Chiu, H., Hsieh, Y. & Kuo, Y. (2012). How to Align your Brand Stories with Your 
Products. Journal of Retailing, 88 (2), 262–275. 

Delgado-Ballester, E. & Fernández-Sabiote, E. (2016). ‘‘Once upon a brand’’: Storytelling 
practices by Spanish brands. Spanish Journal of Marketing 20, 115–131.  

Dessart, L. (2018). Do ads that tell a story always perform better? The role of character 
identification and character type in storytelling ads. International Journal of 
Research in Marketing, 35 (2) 289–304. 

Duffett, R., Edu, T. & Negricea, I. (2019). YouTube marketing communication 
demographic and usage variables influence on Gen Y's cognitive attitudes in 
South Africa and Romania. The Electronic Journal of Information Systems in 
Developing Countries, 85 (5). 

Eisenhardt, Kathleen M. (1989). Building Theories from Case Study Research. Academy 
of Management Review, 14 (4), 532–551. 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16814835
https://onlinelibrary.wiley.com/journal/16814835


82 
  

Escalas, J. (2007). Self-Referencing and Persuasion: Narrative Transportation versus 
Analytical Elaboration. Journal of Consumer Research, 33 (4), 421–429. 

Escalas, J.E. (1998), “Advertising Narratives: What Are They and How Do They Work?” 
Stern, B. (red) Representing Consumers: Voices, Views, and Visions. New York: 
Routledge & Kegan Paul, 267–289.  

Escalas, J.E. (2004). Imagine yourself in the product: Mental Simulation, Narrative 
Transportation, and Persuasion. Journal of Advertising, 33(2), 37–48.  

Fernandes, M. (2019). The Power of Stories to Connect with Customers. 
Doktorsavhandling. Lissabon: Universidade Católica Portuguesa. 
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BILAGA 1 FINLANDS MEST INTRESSANTA VARUMÄRKEN 2018, 
TALOUSTUTKIMUS 

 

 

Källa: Taloustutkimus (2018) 

SUOMEN KIINNOSTAVIMMAT BRÄNDIT 2018  

Taloustutkimus Oy, 2018 

AA  
Aarikka 
ABB (uusi) 
ABC 
adidas 
Aku Ankka (uusi) 
Angry Birds 
Apple 
Arabia 
Arla 
Artek 
Atria 
Audi 

  

BB  
BBMMWW  

BBoossss  

  

CC  
Coca-Cola 

  

DD  
DNA 
 

EE  
Ecco 
Elisa 
Elovena 

FF  
Fazer 
Finlayson 
Finnair 
Fiskars 
Ford 
Fortum 

  

GG  
Gant 
Genelec 
Gigantti 
Gold&Green 
Google 

  

HH  
H&M 
Hackman 
Halti 
Hartwall 
Helsingin Sanomat 
HK 
HP (tietotekniikka) 
Huawei 

  

II  
Iittala 
IKEA 
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Joulupukki 
Juhlamokka 
Juustoportti 
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Kalevala Koru 
Karhu (olut) 
Kingston (uusi) 
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OP 
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Paulig 
Peak Performance 
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BILAGA 2 WHOLE FOODS MARKET RAPPORT  

 

 
Källa: Whole Foods Market (2019) 
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BILAGA 3 GOLD AND GREEN NYHTÖKAURA 

 

 
 
Källa: Gold and Green Foods (2019) 
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BILAGA 4 INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsfrågor:  
 

• Har varumärken en betydelse när du handlar livsmedel? Följdfråga: vad anser du vara 
avgörande faktorer för val av köp?  

• Har du en tendens av att utforska nya produkter när du handlar eller förlitar du dig på 
bekanta produkter? 

• Är Gold and Green och deras produkter bekant för dig? Vad har du för uppfattning om 
deras produkter?  

 

Fråga Svarar på frågeställningen 
1. Anser du att reklamen lyfter 

fram relevant och värdefulla 
fakta? Vad?  
 

Svarar på ifall reklamen fångat informantens 
uppmärksamhet, ifall informanten relaterar till 
budskapet, visar tendenser av att ha absorberats i 
reklamen och hur djupgående reklamens stimulus 
kan påvisas. 
 

2. Vad är ditt första intryck av 
denna produkt (efter att ha 
sett reklamen)? Följdfråga: 
Vad får dig att tycka så?  
 

Svarar på om informanten drar kopplingar till egna 
upplevelser, har emotioner framkallats som stärker 
responser gentemot produkten, visar informanten 
en tendens av narrativ själv referens och drar 
kopplingar mellan videoreklamen och produkten. 
 

3. Anser du att produkten 
avspeglar något särskilt?  
 

Svarar på om informanten drar kopplingar till 
reklamen eller personliga händelser och om 
reklamen framkallat konsumentresponser som kan 
påvisas ha en koppling till egna erfarenheter, 
känslor osv.  
 

4. Vad anser du om utseendet av 
själva produkten och 
förpackningen? 
 

Svarar på vad informanten anser om produkten och 
hurudana associationer som har skapats vilka kan 
representera informantens produktevaluering. 
 

5. Hur skulle du beskriva denna 
produkt med 3 ord? 
 

Svarar på informantens evaluering av produkten 
och ämnar konkretisera deras uppfattning om 
produkten. 
 

6. Om du tänker på produkter 
inom livsmedelsindustrin som 
påminner om denna produkt – 
vad för skiljaktigheter / 
likheter ser du? 
 

Svarar på om företaget lyckats differentiera sig 
bland sina konkurrenter 

7. Vad tror du att denna produkt 
kostar? 
 

Svarar på informantens evaluering av produktens 
värde och således deras prisförväntning.  
 

8. Skulle du vara villig att betala 
för produkten (4,30€)? 
 

Svarar på informantens villighet att betala. 

9. Är detta en produkt du skulle 
kunna tänka dig att köpa? 
 

Svarar på om informanten visar intresse av att köpa 
produkten.  

10. Tror du att reklamen ändrade 
din uppfattning om 
produkten? 

 

Svarar på om informanten själv uppfattar, inser 
eller reflekterar över att reklamens stimulus kan ha 
påverkat deras responser gentemot produkten.  
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11. Finns det något annat som du 
tänker på och vill tillägga? 
 

Ger informanten en chans att tillägga eller 
förtydliga sina svar eller utrycka något som inte 
framkommit genom de förutbestämda frågorna. 
 

 


