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Title: An analysis of front figures in Danish TV advertising and the individual consumer’s 

perception of their credibility  

 

Executive Summary 

Advertising has en resent years been under a lot of pressure. The consumers are becoming 

more and more critical and their expectations are higher and higher. As a reaction to this, 

companies today use different kinds of front figure in their advertisements to catch the 

consumer’s attention. 

This thesis statement is 

What makes a front figure trustworthy? 

Based on this statement we want to analyze which of four different chosen front figurers are 

most credible for the consumer in the moment of exposure. The four front figures are 

respectively the owners, employees, famous people acting as them self and famous people 

acting a role.  

For every chosen kind of front figure, we have drawn up a hypothesis. These hypotheses are 

either confirmed or invalidated at the end of the thesis. Eight qualitative semi structured 

interviews have been conducted based on the theoretical framework. 

 

The main conclusion of the eight interviews was that the owners turned out to be the most 

trustworthy kind of front figure in the advertisements. However, the owner has to be 

sympathetic and easy to relate to for consumers. In addition to this the thesis concludes that 

famous people as front figures also seem trustworthy to our respondent because they like the 

fact that famous people vouch for the product in question.  

It is important to emphasize that the results drawn from the interviews only revolve around 

the moment of exposure and not the desire of the respondent to buy the product in question. 

Thus, it is only the front figures trustworthiness in the moment of exposure which is 

examined.  
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2. Forord 

 

Vi vil først gerne takke vores vejleder Ole E. Andersen for hans tid og hjælp til denne 

afhandling. 

 

Vi skylder også en stor tak til vores respondenter, som gav sig tid til at være med i vores 

interviews. Dette gælder både vores to pilotinterviewrespondenter samt de otte respondenter, 

hvis svar var med til at udforme denne afhandling. 

 

Til sidst vil vi takke de virksomheder, som kom med deres tilbagemeldinger på vores 

henvendelser i forbindelse med opklarende spørgsmål angående deres reklamer. 

 

I denne afhandling er nogle afsnit blevet skrevet på dansk og nogle afsnit på norsk, da Pia er 

fra Norge og derfor bedst udtrykker sig på norsk. Dette betyder dog ikke, at sproget viser 

hvem der har skrevet hvad. Hele denne afhandling er blevet udarbejdet i fællesskab, men der 

er trods alt én person, som skal skrive de fælles tanker ned. Dette har til tider været Pia og 

andre gange Tine.  

 

Tine Fester og Pia Elisabeth Hansen 
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3. Afhandlingens metode  

Dette afsnit beskriver afhandlingens metode. 

 

3.1 Emnemotivation 

I reklamebranchen har der i de seneste år været en rivende udvikling. Forbrugerne er blevet 

mere kritiske overfor de mange reklamer, de bliver udsat for hver dag. Derfor må 

virksomhederne, i større grad end tidligere, være mere kreative i forhold til udarbejdelsen af 

deres reklamekampagner for at tiltrække sig kundernes opmærksomhed. 

 

Forbrugerne engagerer sig i høj grad i reklamerne, og mange bliver irriteret over, at man 

overalt bliver udsat for utallige reklamer hver dag. Dette kan man tydeligt se, hvis man for 

eksempel ser på, hvor mange husstande der har et ”reklamer nej tak” skilt på deres postkasser. 

I 2009 havde Post Danmark registeret, at ca. 18 % af Danmarks befolkning var tilmeldt 

ordningen
1
. Det antages, at den samme holdning gør sig gældende, når det handler om Tv-

reklamer. Dette begrundes med, at der blandt andet er oprettet en gruppe på Facebook, som 

hedder ”for alle os der gerne ville have et ”nej tak til reklamer” skilt på vores TV”, som i 

skrivende stund har 31.203 medlemmer
2
. 

 

På grund af den store konkurrence har forbrugerne en tendens til ikke at være loyale overfor 

et produkt eller en virksomhed hele livet. Dette skyldes, at der i de fleste tilfælde ikke er 

nogen omkostninger forbundet med at vælge en anden producent, næste gang forbrugerne er 

ude og handle. I dag har internettet også gjort det nemmere for forbrugerne at vælge andre 

producenter af deres foretrukne produkter, da det kun koster nogle enkelte tryk på 

computertasterne at finde den billigste udbyder. Tidligere var det en mere omfattende opgave 

at undersøge markedet for forskellige produkter, da man dermed fysisk skulle ud og se, hvad 

de forskellige producenter kunne tilbyde. Netop det, at det er blevet nemmere for forbrugerne 

at skifte udbyder, hvis de ikke er tilfredse med det tilbud, de får, er et voksende problem for 

                                                      
1
 http://www.postdanmark.dk/index.jsp, sett 7. september 2010. 

2
 Sett 7. september 2010. 
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de pågældende virksomheder, da det er billigere at fastholde sine nuværende kunder end at 

skulle ud og skaffe nye.
3
 

 

Disse problemer kan være en af grundene til, at nogle virksomheder vælger at benytte sig af 

en eller flere frontfigurer i deres reklamer, så deres nuværende samt potentielle nye kunder 

har nogen at relatere sig til. Dette kan både være kendte personer, eksempelvis skuespillere, 

sangere, idrætsstjerner og lignende, eller det kan være dukker eller figurer. De kan også vælge 

at benytte sig af frontfigurer, som på den ene eller anden måde virkelig har relation til 

virksomheden. Dette kunne eksempelvis være ejeren af virksomheden, medarbejdere eller 

kunder.  

 

Emnet omkring at benytte sig af kendte personer som frontfigurer, celebrity endorsement, har 

tidligere været undersøgt utallige gange, da der er mange tydelige fordele og ulemper ved at 

vælge denne form for markedsføring. Alle de fordele, som er forbundet med at benytte sig af 

celebrity endorsement gør, at flere og flere store virksomheder vælger at hyre kendte personer 

som frontfigurer for deres produkter.  

Vi mener, at to af de største kampagner i dag, der benytter sig af celebrity endorsement i 

dansk sammenhæng, er Star Tours reklame, hvor Mads Mikkelsen medvirker
4
, og Caroline 

Wozniacki for Europæiske Rejseforsikring og Sony Ericsson. Vi mener dette er to af de mest 

kendte danskere, så det, at de medvirker i flere danske kampagner, kan være et tegn på, at 

brugen af celebrity endorsement er stigende, og at virksomhederne er villige til at bruge flere 

penge på denne type reklamer. 

Denne afhandling vil derfor undersøge, om det skaber mere troværdighed for kunderne, hvis 

man som virksomhed benytter sig af frontfigurer, som har vis relation til virksomheden, end 

hvis man benytter sig af celebrity endorsement. Det findes på nuværende tidspunkt ikke 

særlig meget relevant empiri på dette område, hvilket, for os, gør emnet endnu mere 

interessant. Det skal dog nævnes, at med frontfigurer, menes der dem, som medvirker i 

                                                      
3
 Christopher, Payne, Ballantyne; Relationship Marketing, side 54 

4
 Star Tours reklame med Mads Mikkelsen, kom desværre ud for sent til, at den kom med som analyseobjekt i 

denne afhandling. Vi mener alligevel at det er en af de største reklamer, som benytter sig af celebrity 

endorsement i Danmark i dag, og derfor syns vi den er vigtig at nævne. 
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virksomhedens Tv-reklamer, og ikke de personer, som fremstår som talspersoner under 

eventuelle krisetider og går ud og svarer på spørgsmål fra forbrugerne. 

 

For at få et sammenligningsgrundlag vil vi opstille de reklamer, der benytter sig af forskellige 

former for celebrity endorsement imod de reklamer, der benytter sig af frontfigurer med 

tilknytning til virksomheden. Med frontfigurer med tilknytning til virksomheden er der i 

denne afhandling taget udgangspunkt i reklamer, som har ejeren af virksomheden som 

frontfigur i reklamen, og reklamer, som benytter deres medarbejdere som frontfigurer.  

Ved at vælge dette udgangspunkt mener vi, at med et teoretisk baseret forarbejde og visse 

antagelser, kunne udarbejde en analyse med tendenser, indenfor hvilke frontfigurer 

forbrugerne finder mest troværdigt samt fordele og ulemper ved de forskellige metoder.  

 

3.2 Definition af afhandlingens mening med frontfigurer. 

Det skal først gøres helt klart, at afhandlingen ser på reklamer, hvor der medvirker personer, 

der på den ene eller anden måde agerer som frontfigur for den pågældende virksomhed.  

 

Der er i denne afhandling valgt at se på fire forskellige former for frontfigurer: 

Ejerne Medarbejdere 

JYSK  

Adsbøl 

Biva 

Fakta  

Lotto 

BRFkredit 

Kendte personer der spiller en rolle Kendte personer der er sig selv 

Punkt 1 

SPAR 

DSB 

SAS 

Europæiske Rejseforsikring 

3 
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Den første gruppe af frontfigurer, der er valgt, er ejerne af virksomheden. Der findes ikke så 

mange virksomheder, som benytter sig af denne form for frontfigur
5
, men vi har valgt at tage 

dem med, da det kunne være interessant at finde ud af, hvor troværdige de er, i forhold til de 

andre slags frontfigurer vi har valgt til analysen. 

 

Den anden gruppe af frontfigurer er dem, der er medarbejdere i virksomheden. Disse er valgt, 

fordi vi vil finde ud af, om folk i virkeligheden tror, de er rigtige medarbejdere, eller om de er 

skuespillere, og om dette eventuelt udgør nogen forskel i forhold til den enkelte forbrugers 

opfattelse af deres troværdighed. 

 

Den tredje gruppe af frontfigurer er de kendte personer, der spiller en rolle. Det vil sige, at de 

ikke er sig selv, men en eller anden fiktiv person, som tilknyttes til virksomheden igennem 

reklamen. Denne gruppe er valgt for at se hvordan det påvirker troværdigheden, at de kendte 

spiller en anden end dem selv. 

 

Den fjerde og sidste gruppe af frontfigurer er, hvor kendte personer er sig selv i en naturlig 

opstillet situation og står frem og fortæller om et produkt, hvor det skal ligne, at de selv 

benytter sig af produktet hele tiden. Denne slags frontfigurer er valgt, fordi det bliver mere og 

mere almindeligt at benytte sig af kendte personer i reklamer,
6
 og det kunne være interessant 

at se, hvor troværdige de er i forhold til de andre slags frontfigurer. 

 

3.3 Problemformulering 

Denne afhandling er opbygget som en analyse af frontfigurer i danske Tv-reklamer og den 

enkelte forbrugers opfattelse af denne. 

 

                                                      
5
 Egen observation af Tv-reklamer 

6
 Dothre & Bhola, 2010 
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Ved hjælp af en teoretisk baggrund og indsamlet empiri, vil denne afhandling undersøge 

følgende problemformulering: 

 

Hvad gør en frontfigur troværdig for den enkelte forbruger? 

 

Analysen indeholder fire hypoteser. Hypoteserne vil blive beskrevet nærmere i analysen, samt 

begrundelser for hvorfor vi har valgt disse tilgangsvinkler. Med baggrund i de empiriske 

resultater vi fik ud fra undersøgelserne, samt de teoretiske felter vi har valgt, vil vi dermed 

enten kunne bekræfte eller afkræfte hypoteserne og herefter kunne antyde hvilke tendenser 

man kan være opmærksom på, når man vælger at benytte sig af en frontfigur i sin reklame. 

 

3.4 Opfattelse af verden set ud fra et reklameperspektiv 

Denne kandidatafhandling tager sit udgangspunkt i den enkelte forbrugers opfattelse af 

reklamer. Her menes der en, som regelmæssigt ser reklamer og ikke er for kritisk eller for 

godtroende overfor reklamer.  

Det antages, at den enkelte forbruger bliver påvirket af reklamer, men samtidig er rationel på 

den måde, at de ikke stoler blindt på alt det, de ser. De er klar over, at reklamer er til for at 

sælge, og at ikke alt, som bliver fremsagt i en reklame, nødvendigvis kan tolkes bogstaveligt. 

Samtidig lader de sig til en vis grad påvirke af reklamerne, hvilket gør emnet for denne 

afhandling interessant.  

 

3.5 Afhandlingens formål 

Afhandlingens formål er at bekræfte eller afkræfte de fire opstillede hypoteser, som 

omhandler den enkelte forbrugers opfattelse af de forskellige frontfigurers troværdighed sat 

op imod hinanden.   

Derefter vil vi anvise, hvad de forskellige frontfigurers styrker og svagheder er samt vise, 

hvor de eventuelle faldgruber ligger. Dette kan være behjælpeligt for en markedsfører, som 
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skal vælge, hvilken form for frontfigur han eller hun skal bruge i en reklamekampagne i 

fremtiden. 

 

3.6 Afgrænsninger 

Afhandlingen omhandler TV reklamer. Vi afgrænser os derfor fra andre former for reklamer, 

som for eksempel Direct Marketing, outdoor, blader, magasiner osv. Vi er dog klar over, at 

TV reklamerne ofte har en tæt tilknytning til de andre former for reklame, da indholdet mere 

eller mindre er det samme for de forskellige kampagner, hvad enten det er på plakater eller i 

blade eller lignende.  

 

Endvidere er der valgt kun at se på danske reklamer, da vi antager, at det er de dansktalende 

reklamer, den valgte målgruppe bedst kan forholde sig til. Dette kan blandt andet have bund i 

den danske kultur og det danske sprog, og at man som dansker har bedre kendskab til, hvem 

der er direktør for et stort dansk selskab, end hvis det var en direktør for et udenlandsk 

selskab.  

Derudover antages det, at hvis man begynder at tage de udenlandske reklamer med i 

undersøgelsen, så vil mange af sammenligningsgrundlagene forsvinde, da disse reklamer ofte 

er oversat fra originalsproget, og dermed kan den virke for upersonlig for forbrugeren. 

 

Vi afgrænser os også fra de reklamer, som benytter sig af dukker og figurer som frontfigurer. 

Herunder kan man blandt andet nævne Harry fra DSB reklamen. Afgrænsningen er lavet, med 

den begrundelse, at disse typer frontfigurer ikke er levende, men skabt af virksomheden selv. 

Dermed er det virksomheden, som bestemmer, hvordan dukken eller figuren skal agere. Et af 

problemerne, som er forbundet med at benytte sig af en levende person som frontfigur, er, at 

de kan handle imod virksomhedens standpunkt eller grundværdier.  

Til sidst skal det nævnes, at de reklamer, som afhandlingen beskæftiger sig med, udelukkende 

henvender sig til BtC markedet. Denne afgrænsning fra BtB markedet er foretaget, da den 

kundegruppe, man ønsker at undersøge, er den private forbruger, som ser reklamer hjemme i 

sofaen, og det antages, at ”hr. og fru Hansen” ikke har direkte kundskab til, hvem der er 
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direktører for de selskaber som markedsfører sig mod andre selskaber. Endvidere antages det 

også, at de virksomheder, som henvender sig mod andre virksomheder, i de fleste tilfælde 

ikke benytter sig af Tv som kommunikationskanal. 

 

3.7 Teorivalg 

Dette afsnit vil beskrive, hvilke teorifelter afhandlingen vil benytte sig af, for at belyse det 

valgte emne.  

Da afhandlingen omhandler TV reklamer, vil det være relevant at se på massekommunikation. 

Først vil udviklingen af massekommunikation blive gennemgået, fordi man dermed kan se, 

hvordan nutidens massekommunikation i form af netværk er kommet frem. Derefter vil der 

ved hjælp af ELAM og MAO modellen blive beskrevet hvordan den enkelte forbruger bliver 

påvirket af reklamen i eksponeringsøjeblikket. Eksponeringsøjeblikket er vigtigt for denne 

afhandling, da det er her reklamen skal skabe opmærksomhed og på sigt skabe det forhold, 

der helst skal munde ud i troværdighed af frontfiguren.  

For at danne sig et overblik over hvilke virkemidler de forskellige reklamer benytter sig af, vil 

AIDA modellen blive brugt som baggrund for dette. AIDA modellen illustrerer de forskellige 

stadier en forbruger bevæger sig igennem, når denne ser en reklame.    

For at fange forbrugernes opmærksomhed i eksponeringsøjeblikket kan virksomhederne 

benytte sig af forskellige virkemidler. De relevante virkemidler vil kort blive gennemgået, og 

derefter vil de virkemidler, der er mest relevante for denne afhandling, blive forklaret 

nærmere. Disse virkemidler er blandt andet frontfigurer, herunder celebrity endorsement.  

Der findes mange fordele og ulemper forbundet til det at benytte sig af frontfigurer, hvad 

enten det er kendte eller ukendte personer. Disse vil blive beskrevet i teoriafsnittet for senere 

at kunne diskutere dette i forhold til vores interviews. 

 

3.8 Empiri 

Afhandlingens empiri består af otte semistrukturerede dybdeinterviews, hvilket betyder, at vi 

vil benytte os af en kvalitativ tilgangsvinkel. Ved at benytte denne form for tilgangsvinkel har 
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vi muligheden for at påvirke processen mere, end vi kunne, hvis vi havde brugt en kvantitativ 

metode, som for eksempel spørgeskemaer.  

Ved et semistruktureret dybdeinterview kan vi spørge nærmere ind til de eventuelle relevante 

ting, som kommer op, mens et spørgeskema ikke har muligheden for dette, da respondenterne 

bare svarer på et allerede opstillet skema.  

Emnet denne afhandling vil belyse, handler om den enkelte forbrugers opfattelse af 

frontfigurernes troværdighed. Dette emne er ikke så egnet til kvantitative metoder, da det i 

stor grad handler om, hvilke holdninger og meninger forbrugerne har til, at virksomheder 

benytter sig af forskellige former af frontfigurer. Derudover vil det undersøges, om disse valg 

er indikator af noget positivt eller negativt i forhold til, om forbrugerne derefter ønsker at 

købe produkter fra den pågældende virksomhed. Dette er vanskelig at opfange ved at benytte 

en kvantitativ metode, da forbrugerne i mange tilfælde ikke helt selv er klar over, hvad de 

mener om de forskellige reklamer.  

En fordel med et personligt dybdeinterview er, at det er let at observere respondenternes 

kropssprog under samtalen, noget som kan hjælpe intervieweren med at tolke de svar, som 

bliver givet. Det er også en fordel for interviewobjektet med denne interviewform, da de kan 

få uddybet spørgsmålene, hvis de føler, de ikke helt forstår, hvad der bliver spurgt om. Dette 

kan dermed hindre misforståelser og støj i kommunikationen mellem interviewer og 

interviewobjekt. 

En af ulemperne ved at benytte sig af denne form for interview, er at det tager længere tid, i 

forhold til hvor mange respondenter man har mulighed for at interviewe, hvis man ser det i 

forhold til for eksempel et spørgeskema.  

Vi vil interviewe otte personer. Da afhandlingen omhandler Tv-reklamer, er publikum relativt 

bredt, så vi vælger at koncentrere os om en bestemt aldersgruppe, for at det ikke skal blive for 

omfattende. Gruppen vi vil se på, er unge mennesker imellem 22 og 27 år. Begrundelsen for 

dette valg er, at vi antager, at forbrugerne i denne aldersgruppe lige er flyttet hjemmefra og er 

ved at danne deres egne meninger omkring varer, og derfor vil følge med i diverse reklamer 

for at få inspiration. 

Validiteten samt reliabilitet vil blive gennemgået senere i afhandlingen, da dette er vigtigt at 

kommentere, da det kan påvirke vores analyse på den ene eller anden måde. 
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3.9 Struktur  
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Afhandlingens indledende afsnit danner baggrunden for hele afhandlingen og dermed den 

valgte problemformulering.  

Teoridelen beskriver, hvilke teorier, der ligger bag vores analyseafsnit, og hvorfor disse er 

relevante for denne afhandling. 

Afhandlingens interviewafsnit gennemgår de udførte interviews, hvordan forløbet fungerede, 

hvilke ændringer vi lavede undervejs, og hvorfor vi tog de valg, vi gjorde. 

Analysedelen indeholder 4 hypoteser, der bygger på en diskussion af de otte interviews. 

Konklusionen indeholder et sammendrag af de resultater, vi kom frem til i løbet af analysen, 

sat i forhold til den valgte teori. Derefter vil der blive udarbejdet en liste med muligheder og 

faldgruber, som virksomheder skal overveje i forbindelse med at benytte sig af den ene eller 

den anden slags frontfigur i en reklamekampagne. 
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4. Tv-reklamer i Danmark 

Fordi denne afhandling tager sit udgangspunkt i Tv-reklamer, vil udviklingen af Tv-seningen 

af reklamer i Danmark indenfor nyere tid kort blive gennemgået i nedenstående afsnit.  

Denne gennemgang er relevant for afhandlingen, fordi vi har brug for respondenter, der ser 

reklamer regelmæssigt. Hvis respondenterne ikke gør det, vil det være svært for dem at 

relatere sig til reklamerne, hvis de kun har set dem en eller to gange. Der er derfor i denne 

sammenhæng brug for, at en stor del af befolkningen stadig, i mere eller mindre grader, ser 

reklamerne. 

Selvom det måske ikke virker sådan, så ser vi som forbrugere flere og flere Tv-reklamer end 

vi gjorde før i tiden
7
. Dette kan både skyldes, at vi ser en del mere TV

8
, end vi gjorde for 15 

år siden, og at der simpelthen er kommet flere reklamer.
9
 Når der de seneste år er kommet 

dobbelt så mange reklamer, samt at forbrugernes Tv-sening ikke har ændret sig det store hele, 

så vil den logiske konklusion være, at man som seer næsten ikke kan undgå at se flere 

reklamer. 

 

En undersøgelse, udarbejdet af TV2, viser, at TV2 formåede at holde folk på kanalen over 

reklameblokkene 92 % af gangene i gennemsnit over hele døgnet. Dette er en stigning på 5 % 

siden 2000, og der har været en lignende jævn stigning de sidste 10 år
10

. Det vil sige, at 

forbrugerne stadig ser flere og flere reklamer.  

Denne undersøgelse tager dog ikke højde for, at forbrugerne foretager sig andre ting, imens 

reklamerne kører i baggrunden. Samtidigt gælder denne undersøgelse kun for TV2, og derfor 

kan det være svært at sammenligne dennes tal med andre kanaler, da TV2 har mere 

kanalloyalitet end eksempelvis TV3 og Kanal4 som mere har programloyalitet. Dette vil sige, 

at folk har tendens til at blive på TV2 en hel aften, hvor de andre kanaler kun kan holde deres 

seere til enkelte programmer
11

. Derudover er TV2 en kanal, alle kan se, hvorimod man skal 

betale for at se TV3 og Kanal4. Så da 5 % af befolkningen kun kan se TV2 og DR, har disse 

personer ikke så mange andre kanaler at zappe hen på, når der kommer reklamer på TV2.  

                                                      
7
 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 67 

8
 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 76 

9
 Andersen, Nye kurver i medialandskabet, side 73 

10
 http://mediawatch.dk/artikel/seerne-svigter-ikke-Tv-reklamerne set 12. september 2010 

11
 http://mediawatch.dk/artikel/seerne-svigter-ikke-Tv-reklamerne set 12. september 2010 

http://mediawatch.dk/artikel/seerne-svigter-ikke-Tv-reklamerne
http://mediawatch.dk/artikel/seerne-svigter-ikke-Tv-reklamerne
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En undersøgelse lavet af Millward Brown viser, at 72 % af de adspurgte respondenter 

svarede, at de foretog sig andre aktiviteter, imens reklamerne kørte
12

. Dermed kan man sige, 

at selvom forbrugerne lader reklamerne køre, imens de laver noget andet, så hører de dem 

måske stadig i baggrunden eller ser nogle af reklamerne. For selvom folk så ikke sidder 

direkte foran skærmen og ser intenst på reklamerne, så må det være bedre, end hvis folk slår 

væk fra dem.  

 

Dermed kan det konkluderes, at der stadig er en masse danskere, som ser Tv-reklamer med 

direkte eller indirekte opmærksomhed. En undersøgelse lavet af Børsen siger, at 36 % at Tv-

reklamer er en naturlig del af Tv-oplevelsen
13

. Det vil sige, at disse forbrugere måske ikke 

nyder reklamerne, men at de samtidigt respekterer, at de er der. Man ved også, at reklamerne 

er store indtægtskilder for TV kanalerne. 

 

Danskernes holdning til Tv-reklamer 

En ny undersøgelse udarbejdet af Mindshares
14

 viser, at halvdelen af danskerne betragter 

reklamer som en aktiv del af deres indkøbsvaner. Den anden halvdel mener ikke, at reklamer 

giver dem noget, dog uden at være direkte negative. Man kan sige, at danskerne på den ene 

eller anden måde accepterer, at der findes reklamer, og når de endelige skal være der, så kan 

man ligeså godt få det bedste ud af det. Det kunne eksempelvis være at finde frem til gode 

tilbud eller at lave noget i reklamepauserne. 

 

Reklamer er noget, alle har en holdning til, og flere vil gerne dele denne holdning med andre. 

Det kan både være ved hjælp af hjemmesiden www.hadereklamer.dk , hvor folk enten kan 

oprette en profil med navn eller bare være anonym. Her kan de så skrive et indlæg om de 

reklamer, de for tiden ikke kan lide.  

 

 

                                                      
12

 http://www.marketmagazine.dk/print.asp?Item=803 set den 26. september 2010 
13

 http://mediawatch.dk/artikel/flere-accepterer-Tv-reklamer set den 22. september 2010 
14

 http://www.bureaubiz.dk/composite-1623.htm set den 22. september 2010 

http://www.marketmagazine.dk/print.asp?Item=803
http://mediawatch.dk/artikel/flere-accepterer-Tv-reklamer
http://www.bureaubiz.dk/composite-1623.htm
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Et eksempel fra hjemmesiden kunne være 

 

 

 

 

 

 

                  
15

 

Her har personen, som kalder sig Troels, skrevet sin mening omkring IKEA reklamen. Han 

har brugt tid på at skrive indlægget og tænkt over, hvad han mener om den. Dette indlæg kan 

andre personer så kommentere og på denne måde skabes der en dialog omkring reklamen. 

På Facebook
16

 kan man finde grupper som: 

”Vi der elsker Punkt 1 og Arne Hvid!” (233 medlemmer, 7.september 2010)  

”Hvorfor har ”JYSK” altid fødselsdag?” (844 medlemmer, 7. september 2010).  

Det at nogle personer tager sig tid til at sætte sig ned og oprette en gruppe, som omhandler en 

reklame, og at andre personer melder sig ind i gruppen, antyder lidt, hvor stor del af 

hverdagen reklamer fylder i dag. 

 

  

                                                      
15

 www.hadereklamer.dk, skrevet af Troels set den 1. oktober 2010 
16

 www.facebook.com 

”Jeg synes generelt IKEA's reklamer med ”kvalitetstesten af hverdagen" ikke hører til 

den dårlige del af reklamer. "vi-synes-du-er-for-ung-til-at-ta-til-sonny-beach-testen".. 

ja, den var da skæg nok. MEN!!!! SÅ kom "Fie-sover-hos-kenny-i-nat-testen", og her 

må jeg græde! 

Hvem fanden i pokker har brug for en hovedpude man kan skrige ind i uden... ja, hvad 

handler den reklame egentlig om? den giver absolut INGEN mening, og jeg har en 

forkærlighed for IKEA, men hold KÆFT hvor jeg hader de reklamer efterhånden! stop 

nu IKEA, i får nok kunder alligevel.........” 

http://www.hadereklamer.dk/
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5. Valg af reklamer 

Som en del av analysedelen er det valgt ut tolv danske reklamer, som ble vist til 

respondentene under intervjuene. Dette avsnittet vil forklare hvilke reklamer som er valgt, og 

hvorfor.  

Reklamene er stilt opp i fire blokker, med tre reklamer i hver blokk. De fire blokker 

inneholder hver især reklamer, som benytter seg av samme form for frontfigur: 

 Reklamer hvor eieren av virksomheten selv er frontfigur.  Kategorien  med eierne er 

valgt, fordi det vil være interessant å se om det virker troverdig for forbrukerne, når eieren 

selv er frontfigur for sin egen virksomhet eller produkt. Reklamene med eierne er simpelt 

bygget opp, og bruker forskjellige virkemidler for at forbrukerne lettere skal kunne huske 

deres budskap. Vi har derfor valgt disse reklamene, fordi vi vil undersøke om de som 

frontfigurer er mere troverdige, og om reklamene er lettere å forholde seg til for forbrukerne. 

 

 Reklamer hvor frontfigurene er medarbeidere.  Reklamer med medarbeidere som 

frontfigurer er valgt som en egen kategori, da det er interessant å se, om det har noen 

betydning for forbrukerne, hvem det er som er frontfigur. Blir den enkelte forbrukers 

oppfattelse av frontfigurens troverdighet påvirket av om de selv tror at frontfiguren er 

en faktisk medarbeider, eller en skuespiller som forestiller å være en medarbeider. 

 

 Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller som spiller en rolle.  Denne type 

frontfigur er valgt, da det er interessant å se, om skuespillere som spiller en rolle er 

like så troverdige som når de spiller seg selv i reklamene. 

 

 Reklamer hvor frontfiguren er en kjent skuespiller eller sportsstjerne, som forestiller å 

være seg selv, i en naturlig oppstillet situasjon.  Disse reklamer har vi valgt, da det 

er interessant å se, om de blir mere troverdige som frontfigurer, fordi de er kjente. 

 

Noen av reklamene vi har valgt til videre analyse er stadig på skjermen i dag, mens noen har 

vært en del av tidligere kampanjer, som ikke lenger blir vist.  
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5.1 Reklamer, hvor ejeren af virksomheden er frontfigur 

JYSK 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=cawEX8Ou1wE&feature=related 

 

Eieren Lars Larsen, medvirker ofte som frontfigur i JYSK sine reklamer. Vi mener dette er en 

god reklame i forbindelse med denne afhandling, da det er en av de virksomhetene som 

tydeligst viser, at de bruker en av sine egne i markedsføringen, og det har de gjort i mange år. 

I reklamene virker Lars Larsen som en meget flink og folkelig mann, som gjerne vil komme 

med et godt tilbud til nettopp deg.  

 

Fordi han fremstilles så folkelig, vil mange forbrukere kunne identifisere seg med ham, og 

heller ønske å kjøpe sine dyner og puter hos ham enn hos andre produsenter, fordi han ikke 

virker som en direktør som bare skal tjene penger
17

. Reklamen er god til analysen, da vi vil 

finne ut av, om det virker troverdig, hvis man føler at direktøren er ”en af os”. Videre er det 

som sagt en reklame, som på den ene eller andre måten har vært vist i mange år, så 

forbrukerne føler måske at han er troverdig på den måte.  

 

Den JYSK reklamen vi har valgt å vise i forbindelse med våres analyse, er reklamen hvor 

Lars Larsen ønsker Godt Nyttår, ved å vise en hel masse mennesker fra forskjellige nasjoner. 

 

 

                                                      
17

Horn, Personlig branding, side 164 
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Biva 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=9Ma-jS4EI0A 

 

Biva har i flere av sine reklamekampanjer benyttet seg av Mille Korsdal Rafn, som er datter 

av Henry Johansen, som grunnla Biva i 1982
18

. Hun uttaler selv, at det i utgangspunktet var 

meningen at Biva ville bruke en kjent person i sine reklamer, men at det ville bli for dyrt, da 

de skulle bruke personen gjentatte ganger
19

. Det resulterte derfor i, at de ville prøve å lave en 

reklame selv, og sloganet ”vi ses i Biva” kom som et resultat av, at de bare lekte rundt under 

opptakelsene. 

 

Vi har valgt å ta reklamen med i analysen, da det vil være interessant å se, om forbrukerne har 

samme holdning til JYSK og Bivas reklamer, da de rent faktisk bruker det samme konsept, 

eller er det en som fungerer bedre enn den anden. 

 

Reklamen er utformet som, at Mille Korsdal Rafn står og peker på noen møbler, de har på 

tilbud på det givne tidsunkt. Det skal dog nevnes, at Biva i dag ikke benytter seg av denne 

kampanjen lenger, da Biva er solgt ut av familien. 

 

 

 

 

                                                      
18

 http://www.business.dk/detail/biva-pigen-vi-solgte-til-de-forkerte, sett 20. juli 2010 
19

 http://www.business.dk/detail/biva-pigen-vi-solgte-til-de-forkerte, sett 20. juli 2010  
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Adsbøl 

 

 

 

 

Kilde: http://www.adsbol.dk/media/videoreklamer/Adsbudsalg06v2.mpg 

 

Adsbøl er en virksomhet, som selger forskjellige produkter i skinn (jakker, hansker osv.) På 

samme måte som JYSK og Biva, benytter Adsbøl seg av innehaver Jørgen Adsbøl som 

frontfigur i sine reklamer. 

Adsbøl reklamen har vi valgt å ta med, fordi eieren selv står frem som frontfigur for sin egen 

virksomhet. Vi er godt klar over, at den ikke er like kjent som JYSK og Bivas reklamer, og at 

det er en risiko for, at våres respondenter ikke har sett den før.  

 

I reklamen står han står inne i sin egen butikk og  viser frem skinnjakker. Helt til sist 

medvirker hans datter, som sier sloganet ”Det er noget om snakken, det skal stå Adsbøl i 

nakken”. Dette kan være et tegn på, at han selv står inne for produktene, når han til og med får 

sin egen familie til å medvirke i reklamene. 
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5.2 Reklamer, hvor medarbejderne er frontfigurer 

Lotto 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=sV8vjV8WobE 

 

Vi har valgt å ta denne reklamen med, fordi den forestiller, at frontfiguren er en virkelig 

medarbeider i virksomheten. 

Lotto reklamen har vi valgt, fordi Danske Spil har benyttet seg av den samme mann som 

frontfigur i mange av sine reklamefilmer. Tidligere brukte de kun hans stemme, men i 2008 

begynte de å ha ham med som en person, man faktisk kan se. Danske Spil overveide å bruke 

en kjent person i deres reklame, men de var redde for, at forbrukerne ville bli forvirrede, hvis 

de byttet ut den ”gamle” Lotto mannen.
20

  

Realiteten er, at Lotto mannen er en dansk skuespiller, ved navn Lars Junker Thiesgaard, som 

er ansatt til rollen av Danske Spil, men hans ansikt er ikke alment kjent for annet enn Lotto 

reklamene. Grunnen til, at hans ansikt ikke er alment kjent er, at han har spesialisert seg i å 

legge stemmer til tegnefilm ol.
21

 

Danske Spil har testet reklamen og fått positiv respons fra kundene omkring frontfiguren. De 

har dog ikke testet, om forbrukerne rent faktisk tror, han er en medarbeider, men de mener 

selv, at forbrukerne godt vet, at Lotto mannen er en skuespiller.
 22

 

 

Reklamen viser, hvordan en lottovinner reagerer, når han finner ut av at han har vunnet. Til 

sist ser man Lotto mannen, som sitter og snakker om hvordan det kunne være, hvis det nu var 

nettopp deg som vant i Lotto neste gang. 

                                                      
20

 Telefoninterview med Thomas Juul Pihl fra Danske spil 
21

 http://www.danskefilm.dk/index2.html set den 9. august 2010 
22

 Telefoninterview med Thomas Juul Pihl fra Danske spil 

 

http://www.danskefilm.dk/index2.html
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Fakta 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=ZxgAMeW2MLQ 

 

Når det gjelder Fakta, har vi valgt å ta deres reklame med, fordi det er en reklame, som er lett 

å huske, på grunn av den mer eller mindre fengende Fakta sangen sunget av medarbeidere. 

Fordi det er en sang som henger seg fast, er det mange som får et elsk eller hat forhold til den. 

Selve reklamen forestiller å benytte seg av medarbeidere, som står bak frysedisken og synger 

sangen.  

Til analysen er valget falt på denne, fordi det vil være interessant å se om forbrukerne i 

virkeligheten tror de er medarbeidere, eller om de er skuespillere, som forestiller 

medarbeidere. Samt om oppfattelsen av frontfigurenes troverdighet endres, hvis forbrukeren 

tror det er en ekte medarbeider i forhold til en skuespiller. 

 

BRFkredit 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=17uhSOGeogA 

 

På samme måte som Lotto og Fakta, har BRFkredit valgt å benytte en frontfigur som 

forestiller å være en medarbeider, i sine reklamer. Reklamen har vi valgt å ta med i analysen, 
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da vi syns det er klart i denne reklamen, at hun virkelig skal forestille å være en medarbeider, 

enten hun er det i virkeligheten, eller om hun er en skuespiller.  

Hun sitter helt stille og rolig og snakker, uten å prøve å være overdrevet morsom, med unntak 

av en humoristisk bemerkning til sist.  

Det vil dermed være interessant å se, om det har noen innvirkning på folk, når det gjelder 

hennes troverdighet at hun nettopp er så profesjonell og seriøs, for eksempel i forhold til 

Fakta reklamen, hvor frontfigurene fjoller mere rundt. 

 

5.3 Reklamer, hvor kendte personer, der spiller en rolle, er frontfigurer 

DSB 

 

 

 

 

 

Kilde:http://www.youtube.com/watch?v=K32spOIZnQ4&feature=PlayList&p=39524ABFE48F3741&playnext_from=PL&p

laynext=1&index=43 

 

Når vi har valgt DSB som en av reklamene til analysen, skal det aller først gjøres 

oppmerksom på, at det ikke er dukken Harry som er i sentrum. Harry er en dukke, som er 

oppfunnet av DSB til deres reklamekampanjer, noe vi har afgrenset oss fra. Vi vil heller 

fokusere på hans venn Bahnsen, eller Søren Pilmark som han heter i virkeligheten. DSB har 

brukt Harry og Bahnsen i sine reklamer i mange år, reklamen kom først på skjermen i år 

2000
23

, noe som gjør at folk syns de kjenner dem på en eller annen måte. Reklamene med 

Harry og Bahnsen har også vunnet opp til flere priser for reklamer i løpet av de år, de har blitt 

vist på dansk fjernsyn.  

                                                      
23

 http://www.business.dk/medier-reklame/toptunet-harry-aarets-bedste-reklame set den 12. september 2010 

 

http://www.business.dk/medier-reklame/toptunet-harry-aarets-bedste-reklame
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Vi syns, det vil være interessant å se, om det har noen innvirkning på forbrukernes syn på 

Søren Pilmarks troverdighet i den rolle, at han ikke er seg selv, men nettopp spiller den rollen 

som Bahnsen, i og med at Bahnsen er en person som mange dansker i dag føler de kjenner. 

 

Reklamen vi viser i intervjuene, er den hvor Bahnsen og Harry møtes i kiosken, hvor Harry 

kjøper blomster til Solveig. 

 

SPAR 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=UfP2_ed-fyU 

 

SPAR sin reklame, hvor skuespilleren Rasmus Bjerg står utenfor en butikk, ringer hjem og 

synger en sang. Denne reklamen har vi valgt, fordi han i privat sammenheng ble beskyldt for 

ballade på et værtshus i København
24

. I første omgang ble han fyret fra SPAR sin kampanje, 

men på grunn av manglende beviser ble anklagen mot ham henlagt. Dermed ble han igjen tatt 

inn i varmen hos SPAR, og er nu stadig frontfigur i deres reklamer.  

Vi vil undersøke, om en sådan hendelse har noen innvirkning på forbrukernes holdning til 

ham som frontfigur for en virksomhet, når han nu medvirker i deres reklamer.  

 

 

 

 

                                                      
24

 http://www.bt.dk/kendte/rasmus-bjerg-taget-til-naade, sett 28. juli 2010. 
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Punkt 1 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=ZhC820qKKHE 

 

Punkt 1 har i en treårs-periode brukt den danske skuespiller Nikolaj Lie Kaas i sine reklamer. 

Her spiller han rollen som Arne Hvid, en meget engasjert medarbeider i Punkt 1. 

Han har selv gått ut og uttalt i intervjuer, at han kun gjorde det for pengenes skyld, fordi han 

på det tidspunktet i sitt liv hadde bruk for penger. Han medvirker ikke lenger i deres reklamer, 

fordi han har fått andre, bedre ting å beskeftige seg med
25

. 

Vi syns, det ville være interessant å se, om nettopp det at han har gått ut og sagt at han kun 

gjorde det for pengenes skyld, har noen innvirkning på hans troverdighet, eller om folk godt 

er klar over at han kun er en skuespiller, som selvfølgelig også skal tjene sine penger.  

 

5.4 Reklamer, hvor kendte personer, der er sig selv, er frontfigurer 

SAS 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=j1nhb07He14 

                                                      
25

 http://www.bt.dk/kendte/nikolaj-lie-kaas-derfor-lavede-jeg-punkt-1-reklamerne, sett 28. juli 2010.  
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SAS har benyttet seg av flere kjente personer i sine reklamer, hvor kjente dansker reiser hjem 

med SAS. Den reklamen vi har uTValgt til undersøkelsen, er den med Nikolaj Coster 

Waldau. Vi mener den er god, da Coster Waldau er en dansk skuespiller, som har klart seg 

meget godt i utlandet, da han har medvirket i flere store amerikanske produksjoner, herunder 

blant annet filmen ”Black Hawk Down” (2001) og serien ”New Amsterdam” (2008)
26

. Hans 

internationale success gjør, at han kan fungere som et forbilde for mange danske forbrukere, 

og de kan tenke, at hvis han, som bruker så meget tid på at reise, velger SAS, så må det være 

en god grunn til det.  

I analysen har vi tatt den med, da det er interessant å se, om han som seg selv virker troverdig, 

i en virkelighet man godt kan forestille seg at han lever i til daglig. Kanskje spesielt sett i 

forhold til de ovenstående reklamer, hvor kjente personer spiller en rolle. 

 

I reklamen ser man først Nikolaj Coster Waldau i en jobb situasjon på filmsettet, så som 

privatperson hvor han savner Danmark, og til sist flyr han trygt og godt hjem med SAS.  

 

Europæiske Rejseforsikring 

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=lSLaCmQ-J4o 

 

I reklamen for Europæiske Rejseforsikring medvirker den danske tennisstjerne Caroline 

Wozniacki. Vi mener, dette er en god reklame, fordi Caroline Wozniacki er en av de mer 

fremtredende sportsstjerner i Danmark i dag. Wozniacki er en person som reiser meget i 

forbindelse med sin sport, og dermed har hun også bruk for en god og pålitelig 

reiseforsikring. Noen forbrukere vil nok, på samme måte som med SAS reklamen, tenke, at 

                                                      
26

 http://www.danskefilm.dk/index2.html, set 4. maj 2010  
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siden hun reiser så meget og har valgt Europæiske Rejseforsikring som sitt forsikringsselskap, 

så er det en indikasjon på at Europæiske er et pålitelig selskap. 

Caroline Wozniacki reklamerer på samme tidspunkt for mobilselskapet Sony Ericsson
27

. 

Dette kan virke forvirrende på noen, da hun også i denne reklame ble vist, mens hun spilte 

tennis. Det er interessant å undersøke, om hun mister troverdighet som frontfigur for den ene 

virksomhet, når man vet hun også fronter en annen virksomhet samtidig. 

 

3   

 

 

 

 

 

Kilde: http://www.youtube.com/watch?v=mLsLLJEYRQI 

 

Også 3 har valgt å benytte seg av en kjent dansk person, nemlig Remee, i sine reklamer. 

Remee er en kjent dansk sangskriver og producer, samt kjent som tidligere dommer i 

talentprogrammet X-faktor.
28

 Denne har vi valgt å ta med i analysen, da han er en helt annen 

type kjendis enn Nikolaj Coster Waldau og Caroline Wozniacki. Han kan være litt vanskelig å 

plassere, på den måte at han har medvirket i mange forskjellige sammenhenger, blant annet 

som dommer i x-faktor, medlem av pop grupper, samt produsent. Det kan som forbruker noen 

ganger være vanskelig å se hvilken forbindelse han har til 3. Når det i tillegg har kommet 

frem, at reklamer for mobilselskaper er noen av reklamer som forbrukerne stoler minst på, vil 

vi se om det er samme tendens når frontfiguren er en kjent person. 

3 benytter seg av en effekt, hvor de går tilbake i tid, og viser hvordan utviklingen innenfor 

telefoni har vært, fra start til nå. Remee springer tilbake i tid, og forteller hvordan ting var på 

de forskjellige stadier i reklamen.  

                                                      
27

 http://www.youtube.com/watch?v=Wtk8vunaOeM 
28
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6. Teori 

Dette afsnit vil forklare hvilke teorier vi har valgt at denne afhandling skal bygges op 

omkring, og hvorfor de er relevante for afhandlingens hovedemne. De valgte teoriemner er 

massekommunikation og virkemidler i reklamer, herunder celebrity endorsement. 

 

6.1 Massekommunikation 

I dagens samfund bliver forbrugerne eksponeret for et stigende antal reklamer hver dag. 

Denne afhandling handler i høj grad om, hvordan den enkelte forbruger opfatter reklamerne. 

Dette kan både være i form af, den måde reklamen bliver præsenteret på, og hvordan 

forbrugerne opfatter den. 

 

Denne afhandling beskæftiger sig med massekommunikation i form af Tv-reklamer, specielt 

den del der omhandler eksponeringsøjeblikket. Under massekommunikation hører reklame, 

sales promotion, public relation, events og sponsorering.  

 

En definition, for hvad massekommunikation går ud på, kunne være 

Ved massekommunikation udformes og sendes et budskab, så det er muligt for mange 

personer samtidigt at kunne modtage og blive eksponeret for det samme budskab.
29

 

 

De tre efterfølgende modeller viser den udvikling som massekommunikation har gennemgået 

siden starten af 1920-erne og frem til i dag.  
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Simpel massekommunikation 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen opstilling 

Denne model viser den simple form for massekommunikation, hvor der er en afsender, som 

sender budskabet direkte ud til mange forbrugere. Her opfatter hver enkelt forbruger reklamen 

direkte fra producenter, og får dermed sin egen opfattelse af den.
30

 

 

Efter et stykke tid mente man ikke, at denne model helt dækkede det forløb, der sker, når en 

afsender sender reklame ud til modtagerne. Derfor udvidede man modellen. 

 

Udvidet massekommunikation 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen opstilling 

Denne udvidelse af ovenstående model viser, at der stadig er en afsender, men at 

informationen går igennem en opinionsleder, som formidler den viden, som afsenderen 
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giver.
31

 En opinionsleder er en person, som har en fremtrædende stilling i samfundet og derfor 

udstråler stor troværdighed. Et eksempel kunne være en lærer. 

 

Endnu en udvidelse af den simple model viser, hvordan den optimale proces imellem afsender 

og modtager ser ud.  

Nutidens massekommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Egen opstilling 

Denne modificerede model viser, hvordan man som afsender gerne vil have, at en ens 

budskab skal blive modtaget. Afsenderen, eventuelt virksomheden, sender en reklame ud til 

alle forbrugerne i et netværk.
32

 Rigtig mange ser den, men de har svært ved at skelne denne 

reklame fra de mange andre de bliver eksponeret for hver eneste dag.  

Afsenderen håber, at ved at eksponere sin reklame for forbrugere i det samme netværk, vil 

disse forbrugere begynde at tale sammen om reklamen og dermed huske den meget bedre. 

Nogle forbrugere, som ikke har lagt mærke til den før, vil nu gøre det, fordi personer har hørt 

andre snakke om den. Denne form for massekommunikation går ind under WOM
33

.  

Her er det også en forbruger, som fortæller om en speciel reklame til andre forbrugere, som så 

fortæller det videre til andre. Her kan man nævne sociale netværk så som Facebook og 

Twitter. Disse mødesteder på nettet er i løbet af den seneste tid blevet voldsomt populære, og 

flere og flere personer opretter en profil på disse sider. Cirka halvdelen af den danske 
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befolkning har en profil på Facebook.
34

 En undersøgelse udarbejdet af Wemind siger, at 

antallet af brugere imellem 13-25 år er repræsenteret med 98-99 % af befolkningen i den 

aldersgruppe og derfor kan der ikke komme flere til.
35

 

 

Når man som forbruger bliver præsenteret for en ny reklame, starter man ikke helt fra bunden 

med, hvordan man opfatter reklamen. Man vil have erindringer og følelser fra tidligere 

situationer, som vil være med til at påvirke den oplevelse, man får fra reklamen. Dette gælder 

også, selvom man aldrig har hørt om virksomheden før. Alle reklamer har på den ene eller 

anden måde forskellige fællestræk, som er med til at påvirke forbrugernes holdninger til nye 

reklamer. Som producent kan dette både være en fordel og en ulempe. Det kommer an på om 

de associationer, forbrugeren får, er negative eller positive. Dette vil blive forklaret senere i 

afhandlingen.  

 

6.1.1 ELAM modellen 

I denne afhandling har vi valgt at benytte ELAM modellen, fordi den viser, hvordan man som 

forbruger, i eksponeringsøjeblikket, ubevidst vælger, hvordan man opfatter reklamen. Denne 

model giver dermed den teoretiske baggrund for eksponeringsøjeblikket.  

ELAM modellen.
36

 

 

 

 

 

  

Kilde: 
37
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Når man som forbruger bliver eksponeret for en reklame, så vil denne forbruger opfatte den 

pågældende reklame ved enten den centrale proces eller den perifere proces. Den centrale 

proces er den produktrelaterede proces, hvor produktet er i centrum af reklamen. Det hele 

handler meget om et direkte salg. Den perifere proces er den følelsesladede, story-baserede 

proces. Denne slags reklame bliver især brugt som informationspåvirkning især ved lav-

interesse produkter, hvor man skal fange forbrugerens opmærksomhed med andet end kun 

produktet.  

 

ELAM modellen sætter det op, som om man som forbruger enten følger den centrale eller den 

perifere proces. Men der er mange forskellige måder at opfatte en enkelt reklame på. En 

forbruger kan godt se en reklame, med en kendt person, hvor det hele handler om produktet 

og tilbud, og dermed følge den centrale rute og så pludselig tænke over, at personen i 

reklamen er blevet utrolig gammel, siden man sidst så noget til denne. Hermed følger 

forbrugeren kort den perifere proces for så et øjeblik efter at bide mærke i, at der er 

søndagsåbent nu på søndag og så er tilbage i den centrale proces.  

 

MAO
38

 er den tilstand i ELAM modellen, hvor eksponeringen sker og dermed den del, der er 

mest relevant for denne afhandling.  

Nedenstående model viser MAO tilstanden i eksponeringsøjeblikket. 

 

 

 

 

 

 

                      Kilde:
39
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Som man kan se på modellen, kan der i eksponeringsøjeblikket ske to ting. Enten har 

reklamen ingen effekt og forbrugeren glemmer reklamen. Eller også lægger forbrugeren 

mærke til reklamen, og derefter følger enten den perifere proces eller den centrale proces som 

tidligere forklaret. 

 

6.1.2 AIDA modellen 

I denne afhandling er AIDA modellen valgt for at strukturere virkemidlerne i analyse delen. 

Hele processen omkring reklamer handler i høj grad om, hvordan den enkelte forbruger 

opfatter reklamen både i eksponeringsøjeblikket, under selve reklamen og efter den, når man 

sidder og tænker over den. Her kan man til en vis grad benytte sig af AIDA-modellen, fordi 

den tager højde for disse faktorer.  

AIDA-modellen
40

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne model viser de fire stadier, som kommunikationen skal igennem. Det budskab, som 

skal kommunikeres ud til forbrugerne, bevæger sig ned igennem modellen fra et stadie til det 

næste. I løbet af denne proces sker der en reduktion, en indsnævring, i antallet af forbrugere, 

der modtager budskabet, inden det når videre til det næste stadie. 

 

Attention – Denne del af modellen angiver de reklamer, forbrugeren ser og bliver 

opmærksomme på. Dette er vigtigt for senere erindring af reklamen. Det gælder om at fange 

forbrugeren med det samme med forskellige virkemidler uden at flytte fokus for meget fra 
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selve produktet. Det er især her, denne afhandlings fokus ligger, da virksomhederne benytter 

sig af frontfigurer for at fange forbrugernes opmærksomhed. 

Interest – Denne del angiver, om forbrugerne finder interesse for reklamen, fordi den blandt 

andet opfylder et behov, forbrugeren har.  

Desire – Det handler om at skabe en lyst til at købe det pågældende produkt. Produktet skal 

kunne argumentere for, at forbrugeren netop skal vælge dette frem for andre lignende 

produkter. Dette kan eventuelt være ved hjælp af celebrity endorsement.  

Action – Denne del angiver selve købsprocessen af produktet. Denne del vil ikke blive brugt i 

denne afhandling, da det som tidligere sagt kun handler om eksponeringsøjeblikket.  

 

AIDA-modellen bruges til at planlægge sin markedskommunikation for på den måde at fange 

forbrugeren, både på det bevidste, men også det ubevidste plan. Selvom der er mange 

forskellige teorier omkring hvor meget reklamer virker på forbrugerne, er de fleste dog enige 

om, at det er graden af involvering ved køb af et produkt, der har en betydning for, hvilke 

stadier der indgår i forbrugerens beslutningsproces. For produkter med en høj grad af 

involvering ligger der mange overvejelser bag købet, hvorimod forbrugeren ikke gør sig så 

ikke mange overvejelser for produktet med en lav grad af involvering. Dette kan bruges i 

denne afhandling, fordi forbrugerne har større tendens til at huske de reklamer, hvor 

produkterne er nogle de selv ville bruge og derfor gør sig en del overvejelser, inden de køber 

det. 

 

6.1.3 Kritik af de valgte modeller 

De to valgte modeller, ELAM og AIDA er begge relevante modeller for denne afhandling. Vi 

mener dog at de har visse svagheder.  

 

ELAM modellen er i sig selv både simpel og kompleks. Dette kan virke modsigende, men 

måden modellen er stillet op, hentyder lidt til begge sider. Modellen er simpel, fordi man 

enten kan vælge den centrale eller den perifere rute og derefter gå videre i modellen. Som 

skrevet ovenfor kan man som forbruger godt opfatte en reklame i flere forskellige ruter. Man 
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kan godt hoppe fra den ene rute til den anden. Dette vises ikke tydeligt i modellen og kan 

dermed virke meget ”enten eller”.  

AIDA modellen har den svaghed, at den opstiller forbrugernes proces igennem reklamen 

meget simpel. Processerne kan ikke, som de er i modellen, stilles så direkte op. De vil de 

fleste gange have en mere glidende overgang til det næste stadie. Samtidigt er der ikke plads i 

modellen til de forbrugere, som ligger mærke til reklamen og viser en interesse, men bare 

ikke har brug for det produkt, reklamen viser.  

 

Til trods for disse svagheder mener vi stadig, at modellerne kan benyttes fornuftigt og 

brugbart i denne afhandling. 

 

6.2 Virkemidler i Tv-reklamer 

Når man som virksomhed skal forsøge at lokke forbrugerne til at købe deres produkter, kan de 

benytte sig af et utal af virkemidler. Disse virkemidler har alle sine fordele og ulemper. I 

denne afhandling handler det hele om frontfigurer, enten kendte personer eller mere eller 

mindre ukendte personer. Teorien der omhandler de kendte personer, også kaldet celebrity 

endorsement, vil blive gennemgået senere i afhandlingen.  

De reklamer, vi har valgt at bygge vores analyse op omkring, benytter sig af flere forskellige 

virkemidler. En del af dem går dog igen i mange af de valgte reklamer. 

 

Man kan dele virkemidlerne op i seks hovedgrupper, med flere underpunkter.
41

 Da ikke alle 

virkemidlerne er relevante for denne afhandling, er der udvalgt dem, som er bedst 

repræsenteret i de valgte reklamer. Disse grupper samt de relevante underpunkter er: 

 

Demografiske – Her handler det blandt andet om længden på reklamer. Det skal være en 

virkelig god reklame, før seerne gider se den til ende uden at zappe videre. Et andet punkt er, 

hvilken kategori produktet, der bliver reklameret for, hører under. Nogle produktkategorier er 
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nemmere at lave reklame for end andre. Det sidste relevante punkt handler om 

nationaltilpasning af reklamen. Det er vigtigt at lave reklamer, der passer til forbrugernes 

kultur.  

Her kan der også være tale om genkendelse. Hvis man bliver ved med at vise den samme 

reklame, eventuelt med de samme personer i den, så vil forbrugerne føle sig trygge ved 

reklamen og have lyst til at se den næste. Det modsatte kan dog også forekomme, at 

forbrugerne bliver så trætte af at se den samme reklame hele tiden, at de ikke gider købe 

produktet.  

 

Psykologiske – Disse virkemidler omhandler talemåder og dialekter. Flere af de valgte 

reklamer benytter sig af JYSK tale. Dette virker meget troværdigt for mange mennesker.
42

 Så 

vælger mange virksomheder at benytte sig af humor i deres reklamer samt at opbygge dem 

som et drama, en komedie, en fantasi-verden eller noget fra det virkelige liv. Grunden til disse 

valg er for at skille sig ud fra de andre reklamer. 

 

Skuespillere – Denne kategori er meget brugt i danske Tv-reklamer. En skuespiller kan både 

være kendte personer også kaldet celebrity endorsement, flotte anonyme personer eller 

forskellige rolle udført af skuespillere. Alle disse personer er på den ene eller anden måde 

frontfigurer.  

 

Produktrelateret – At vise et produktet i brug er også et virkemiddel, der kan appellere til 

mange forbrugere. Hvis reklamen viser, hvor godt en bil kører, eller hvor glad en person 

bliver, når denne vinder i Lotto, er det nemmere for forbrugerne at forestille sig, at de selv 

benytter sig af det pågældende produkt. 

 

Historie-opbygget – Ved at opbygge sin reklame som en historie, hvad enten det er en scene 

fra dagligdagen eller et opbygget univers, gør det det nemmere for forbrugerne at relatere sig 

                                                      
42

 http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/270046:Danmark--Danskerne-er-fulde-af-sproglige-fordomme?all=1 

set den 20. september 2010 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/270046:Danmark--Danskerne-er-fulde-af-sproglige-fordomme?all=1


39 

 

til reklamen og lidt leve sig ind i det. I disse scener kan man så have en eller flere personer til 

at sige replikkerne, enten som voice-over, som dialog eller i form af en monolog.  

 

Teknologiske – Når man udarbejder en reklame, kommer det teknologiske tit i forgrunden, 

fordi en flot lavet reklame giver udtryk af overskud og kvalitet. Herunder kan man benytte sig 

af zoom, slow-motion, close-up, musik og lyd.  

 

Derudover kan man som virksomhed vælge at benytte sig af virkemidlet ejere og 

medarbejdere som frontfigurer. Disse frontfigurer er derfor ikke kendt for andet end at være 

frontfigur for en pågældende virksomhed.  

 

Når man opbygger en reklame, kan man også vælge, at benytte sig af virkemidlerne 

emotionelle og rationelle følelser. Dette kan være i form af, at skabe en slags tilhørsforhold til 

frontfigurerne i reklamerne, ved at lade dem udvise hjemlighed og hygge og behagelig 

personlighed. Det kan være en hyggelig middag med familien, hvor man bruger en speciel 

fløde. Man kan også opbygge reklamen, så den spiller på de mere rationelle følelser. Her kan 

det være reklamer, hvor en frontfigur fortæller om, at renten kan falde og man som låner 

derfor skal tænke over, om man vil omlægge sit nuværende lån. 

Man kan også spille på mere emotionelle følelser ved at lave reklamer der får seerne til at 

tænke mere over dem, efter at reklamen er slut. Det kan både være en reklame, der handler 

om sult i Afrika eller det kan være at finde den eneste ene ved hjælp af en dating-side. 

 

Ovenstående gennemgang af forskellige virkemidler er kort beskrevet, da det er virkemidlet 

frontfigurer, enten som skuespiller eller som ejer eller medarbejder, der er i fokus i denne 

afhandling. Derfor vil frontfigurer blevet gennemgået mere i dybden i nedenstående afsnit. 
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Frontfigurer 

En frontfigur kan være med til at skabe et image for virksomheden. Frontfigurer kan også 

være med til at skabe et større tilhørsforhold for forbrugerne til den pågældende virksomhed. 

Der findes mange forskellige slags frontfigurer. I denne afhandling er der, som tidligere 

nævnt, valgt fire slags typer ud. Disse er valgt, fordi de hver især repræsenterer en helt speciel 

slags frontfigur, som er meget forskellige fra hinanden.  

Når man vælger en frontfigur, som ikke er en kendt skuespiller eller sportsstjerne eller 

lignende, skal man som virksomhed tænke på, at denne person bliver deres billede udadtil og 

dermed er med til at repræsenterer dem som forretning. Derfor skal denne person udstråle 

troværdighed. Denne troværdighed kan skabes igennem den rigtige match imellem 

virksomhed og frontfigur. De skal komplimentere hinanden. Hvis man som virksomhed 

vælger, at ens frontfigur skal ligne en medarbejder, skal denne også have et realistisk 

udseende, ellers kan det virke utroværdigt for potentielle kunder. Da de fleste frontfigurer, 

som agerer som medarbejdere i virksomheden i virkeligheden er professionelle skuespillere, 

kan denne match være svært at finde.  

 

Derudover må virksomhederne ikke begå den fejltagelse at opfinde ”virkelige” personer og 

bruge dem i deres reklamer. Ligesom LO
43

 fandt ud af, vil det altid blive opdaget, og 

reaktionerne er altid negative. LO havde lavet en kampagne, hvor de viste forskellige 

personer, der fortalte om, at de havde mistet deres job, blandt andet på grund af regeringen. 

Det viste sig så, at de historier, LO havde skrevet om personerne i reklamen, slet ikke var 

sande. De skrev blandt andet, at en ung kvinde var blevet fyret og nu havde svært ved at 

forsørge sine børn. Det viste sig så, at hun selv havde sagt sit job op og desuden ikke havde 

nogle børn. 

 

Nogle vælger at have ejeren af virksomheden til at stå frem i reklamerne og på den måde 

skabe et tillidsbånd til forbrugerne, fordi når det er ejeren, der stå frem, viser det, at han eller 

hun virkelig står inde for sit produkt og har mange penge i klemme. Denne frontfigur passer 

til produktet, men denne skal også forstå at præsenterer sig selv rigtigt, ellers vil det ikke have 

den ønskede virkning 
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Derfor handler det hele tiden om at finde den rigtige blanding af troværdighed og match 

imellem produkt og frontfigur. 

 

6.3 Celebrity Endorsement 

Celebrity endorsement innebærer, at virksomheter velger en kjent person som frontfigur for 

sine produkter. Det er et virkemiddel, som brukes for å fange forbrukernes oppmerksomhet. I 

markedsføringssammenheng er dette forbundet med både fordeler og ulemper, noe som fører 

til, at det skal mange grundige overveielser til, før man velger en celebrity endorser.  

I denne afhandling er emnet viktig, fordi vi ønsker å lave en sammenligning av kjente 

personer versus medarbeidere eller eiere som frontfigurer. På den måte ønskes det å komme 

frem til, om den ene eller anden form for frontfigurer virker mest troverdig for den enkelte 

forbruker. De fordeler, ulemper og overveielser i forbindelse med å velge en kjent person som 

frontperson, vil bli gjennomgået i dette avsnitt. Det vil dog i denne afhandling ikke bli lagt 

stor vekt på hvordan man i praksis velger den riktige kjente til reklamekampanjene, da dette 

ikke er relevant i forhold til det fokus vi har valgt til analysen. Vi har heller valgt å fokusere 

på, om forbrukerne i virkeligheten syns de uTValgte frontfigurer er troverdige i reklamene, og 

om den valgte kjente person passer til produktet. 

 

En kjent person defineres som, en person som gjennom sitt erhverv som skuespiller, 

sportsstjerne, politiker eller annet, får store mengder oppmerksomhet fra media og 

befolkningen generelt. Det er en person som skiller seg ut fra mengden, og dermed har 

muligheten til å skape profit.
44

 Ofte er det media som skaper en kjent person, fordi de skriver 

og dokumenterer alt det den pågjeldene person foretar seg, både profesjonelt og i privatlivet.
45

 

Celebrity endorsement er dermed, når er virksomhet bruker en kjent person til å reklamere for 

deres produkter, så den kjente personen kan påvirke forbrukerne til å kjøpe.
46

 En av de 

vanligste definisjoner på celebrity endorsement, kommer fra McCracken: 
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” Any individual who uses his or her public recognition on behalf of a consumer good by 

appearing with it in an advertisement”
47

 

 

Innenfor celebrity endorsement kan den kjente personen opptre i forskjellige roller. De kan stå 

inne for produktet på bakgrunn av personlig erfaring, bli forbundet med selve brandet, spille 

en rolle, eller spille en slags salgsperson for virksomheten.
48

 Felles er det allikevel, at den 

kjente personen, på den ene eller andre måten, blir forbundet med produktet eller brandet de 

markedsfører. De formene for celebrity endorsement som er aktuelle for denne afhandling, er 

kjente som spiller en rolle og kjente som som står inne for produktet på bakgrunn av personlig 

erfaring. 

 

Historie 

I dag er celebrity endorsement et voksende marked, hvor mange kjente personer, både i 

Danmark og utlandet,  blir betalt millioner av kroner for å være frontfigur for et eller flere 

produkter. Tidligere var dette fenomen ikke så utbredt, da flesteparten av de kjente personene 

så seg selv som å være for gode til å ta betalt for å reklamere for andres produkter. Det ble 

mer eller mindre sett på som å selge seg selv.
49

  

 

Først rundt 1970 ble det sosialt akseptert å stille seg til rådighet for betalt markedsføring av 

produkter.
50

 Siden dengang har celebrity endorsement til gjengjeld eksplodert, på den måte at 

flere av de kjente i dag har mange avtaler med forskjellige virksomheter og produkter, fordi 

det er en god inntektskilde ved siden av det, de egentlig beskjeftiger seg med, og samtidig er 

det en god måte å markedsføre seg selv på. 
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I den nedenstående tabell er det oppstillet noen av de potensielle fordeler og ulemper, som er 

forbundet med å benytte seg av celebrity endorsement. 

Potensielle fordeler ved å benytte seg av celebrity 

endorsement 

Potensielle ulemper ved å benytte seg av celebrity 

endorsement 

 Appelerer til folks følelser 

 Tiltrekker oppmerksomhet til produkt og 

brand. 

 De kvaliteter den kjente har, kan bli overført 

til produktet, og dermed gjøre produktet mer 

attraktivt for forbrukerne 

 Skape brand image på kort tid 

 Skaper bedre gjenkjennelse hos forbrukerne 

. 

 Den kjente personen kan overskygge produkt 

eller brand. 

 Kan miste virkning, hvis den kjente er 

frontfigur for flere forskjellige ting samtidig. 

 Negativ omtale om den kjente kan påvirke 

produkt og brand. 

 Det er alltid usikkert hvor lenge den kjentes 

popularitet vil vare. 

 Den kjente kan bli sett mens de benytter seg 

av andre produkter enn de er selv fronter. 

Kilde: Egen oppstilling 

 

Potentielle fordeler 

De som er kjente, appelerer til folks følelser, fordi mange ser opp til dem, og gjerne vil 

sammenligne seg selv med dem. Markedsførere ønsker, ved hjelp av celebrity endorsement, å 

få deres produkter eller brand til å bli forbundet med de samme følelser, som folk har for den 

kjente personen som de velger som frontperson.
51

 Dette er nok noe av grunnen til at celebrity 

endorsement blir mer og mer brukt i dag, da virksomheter ser seg nødt til å spille på 

forbrukernes følelser for å få deres oppmerksomhet, i dagens fragmenterte mediabilde.
52

  

 

De kjente mennesker i dag er i tillegg utsatt for en helt utrolig stor mediedekning, hvor alt det 

de sier og gjør kommer ut i offentligheten, gjennom aviser og internett. Dette skaper stor 

oppmerksomhet og interesse rundt dem som personer, noe man kan dra fordel av, hvis man 

benytter seg av celebrity endorsement. Det kan man tydelig se, hvis man ser på hvem som er 

de mest ønskede kjente frontfigurer for virksomhetene på givne tidspunkter. Det er ofte noen, 

som akkurat har medvirket i store filmer ol, som får flest kontrakter. 
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Videre kan celebrity endorsement brukes til å skape et brand image for virksomhetene, på 

vesentlig kortere tid, enn hva tradisjonell markedsføring kan.
53

 Grunnen til, at det kan gå 

hurtigere med celebrity endorsement enn tradisjonell markedsføring er, fordi mennesker 

overfører de verdier, de mener den kjente personen står for, over til brandet. Hvis de mener 

den kjente personen, som fremstår som frontfigur er troverdig, enten profesjonelt eller privat, 

så må produktet eller brandet de har valgt å fronte, være i orden også.
54

 De verdier den kjente 

har brukt mange år på å bygge opp, kan dermed overføres til på produktene de fronter på 

vesentlig kortere tid. 

En kjent person, kan føre til at forbrukerne blir positivt innstillet til reklamen, og dermed også 

til brandet.
55

 Når det i dag er så mange reklamer ute på markedet, kan virksomhetene derfor 

bruke en kjent person, til å skape oppmerksomhet rundt reklamen, for deretter å få 

forbrukerne til å bli interesserte i de produkter virksomheten selger. Ved å bruke celebrity 

endorsement på den riktige måte, kan man dermed gjøre produktet mere attraktivt for 

forbrukerne, fordi de forbinder produktet med den kjente personen som er frontfigur. 

 

Nettopp det, at en kjent person kan hjelpe virksomheten til å skape et brand image, gjør at det 

er viktig for virksomhetene å velge den korrekte kjente personen til deres kampanjer. Brands 

er i dag en integrert del av forbrukernes hverdag, og virksomheter gjør alt de kan, for å skape 

produkter og brands som forbrukerne kan forholde seg til, og kan se relationen mellom 

produkt og virksomhet.
56

  

Med å velge en riktig kjent person til kampanjene menes, at man velger en kjent som har en 

profil som matcher det produktet de skal selge. Hvis man som virksomhet velger en kjent 

person, som er kjent for en hel masse forskjellige ting, men ikke noe man kan klassifisere som 

innenfor den samme kategori som produktet hører hjemme, vil forbrukerne også ha 

vanskeligheter med å se hvorfor nettopp den personen skal være frontfigur for det produktet. 

Man kan si, at den kjente personen er profilløs. 
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I dansk sammenheng i dag, kan man for eksempel nevne TV-ansiktet Sidney Lee, som et 

eksempel. Han er ikke kjent for noe annet enn å være kjent, noe som muligvis kan gjøre det 

vanskelig for forbrukere å relatere ham til enkelte produkter. 

 

Ved å bruke celebrity endorsement, skaper man øyeblikkelig gjenkjennelse hos forbrukerne, 

som bedre kan huske reklamene, og dermed også produktene, når en kjent person som passer 

til virksomheten og produktet, medvirker.
57

 

 

Potentielle ulemper 

Det er dog en stor risiko forbundet med å benytte seg av celebrity endorsement. Da det er 

snakk om en person, som er helt seg selv, kan de også agere på måter, som ikke er 

hensiktsmessige for de forskjellige virksomheter de fronter. De kjente personene er konstant i 

medias søkelys, og det kan noen ganger komme episoder ut til offentligheten, som ikke er 

fordelaktige, hverken for kjendisen eller for de virksomheter, som benytter seg av kjendisen 

som fronfigur. Undersøkelser viser, at negativ informasjon om den kjente personen, kan bli 

overført til produktet eller merket, på samme måte som positiv informasjon kan.
58

 

 

I internasjonal sammenheng kan man som et eksempel på, at negativ informasjon kan virke 

ødeleggende, nevne Tiger Woods utroskapsskandale i 2009. Frem til det kom ut, at han hadde 

vært sin kone utro, var han en av de best betalte sportsstjerner i verden, med et hav av 

kontrakter med virksomheter som hadde produkter hans skulle fronte. Produkter med hans 

navn på, kunne selges til en høyere pris enn andre
59

, og han var godt likt av alle, som den 

stille og rolige familiefar han fremstod som. Etter skandalen var det flere av hans sponsorer, 

som ikke lenger ville samarbeide med ham, pga all den negative omtalen han fikk i media.
60

 

Han var ikke lenger like sympatisk i folks øyne, noe som gjorde at virksomhetene ikke ville 

tjene like mange penger på ham. De ville ikke bli forbundet med hans navn lenger, etter det 
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han hadde gjort. Tiger Woods skandalen er et godt bilde på hvor tett personen, som er 

frontfigur, forbindes med merket og produktet, og dermed hvor ødeleggende det kan virke for 

en virksomhet å benytte seg av kjent person, som får negativ omtale. 

 

Her i Danmark var det også en episode hvor en kjent person var innblandet i en uheldig 

episode. Skuespilleren Rasmus Bjerg ble, som nevnt tidligere, beskyldt for å ha vært med i et 

barslagsmål i København. Han var på det tidspunkt, og er stadig den dag i dag, frontfigur i 

reklamekampanjene for Spar. Når episoden ble kjent, ble han fyret, da Spar ikke ville bli 

forbundet med ham. Heldigvis for Rasmus Bjerg sin del ble saken henlagt pga manglende 

beviser, og han ble igjen tatt inn  i varmen hos Spar. Selv om det ikke er en skandale i samme 

proporsjon som Tiger Woods, viser det klart, at dette også kan være et problem i Danmark, 

som i utlandet.  

 

Hvis man ser på Danmark i forhold til USA, er Danmark allikevel et lite land, hvor avstanden 

mellom den kjente og resten av befolkningen ikke er like stor som i USA. Dette kan forstås på 

den måte, at det ikke er uvanlig å møte en av de kjente ute i dagliglivet, enten det er i en 

dagligvareforretning eller i treningssenteret. Dette kan føre til, at man som forbruker ikke får 

det samme forholdet til de kjente, som det man ville gjøre, hvis de kjente dannet et slags eget 

samfunn, hvor de kun omgås med andre kjente. Da de danske kjendiser er mere folkelige på 

den måten, er det muligvis lettere for forbrukerne å forholde seg til, at de kjente også bare er 

mennesker som kan gjøre feil, dermed antas det, at store skandaler a la Tiger Woods til en 

viss grad kan unngås. 

 

Det faktum, at flere kjente personer i dag har mange forskjellige avtaler med forskjellige 

brands, kan føre til, at forbrukerne mister noe av den tilliten, de har til den kjente. Dette kan 

begrunnes med, at forbrukerne ikke alltid kan se, hvilken tilknytning den kjente har til 

produktet. For at celebrity endorsement skal være hensiktsmessig, er det, som sagt, viktig at 

den kjente virker troverdig i rollen som frontfigur. Hvis han eller hun fronter mange produkter 

på samme tid, kan dette ha en innvirkning på den enkelte forbukers oppfattelse av personens 

troverdighet som frontfigur for produktene, fordi det virker utroverdig, at de selv bruker alle 

produktene samtidig. 
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En annen ulempe ved å benytte seg av celebrity endorsement er, at man aldri kan vite hvor 

lang tid den kjente personen faktisk kan holde seg kjent. På samme måte som at produkter har 

en bestemt livssyklus, kan man snakke om en celebrity lifecycle, hvor hver fase kan ha 

forskjellig levetid. Man skal derfor tenke seg godt om, før man velger en kjent person, da man 

kan risikere at den kjente er en såkalt ”døgnflue” som er borte fra media allerede uken etter. 

 

Til sist, kan det nevnes, at når en kjent person får en kontrakt med en virksomhet, bør det, og 

gjør det nok også stå i kontrakten, at den kjente skal benytte seg av det produktet de fronter, 

og spesielt ikke noen konkurrerende produkter. Dette kan dog gå galt noen ganger, da kjente 

personer stadig er selvstendige mennesker, som selv bestemmer hvordan de skal agere. Hvis 

den kjente, i offentlige sammenhenger ses, mens de bruker et konkurrerende produkt, kan de 

både miste troverdighet som frontfigur for produktet, samt at virksomheten kan miste 

inntjening, da mange mennesker ser opp til den kjente og gjerne vil bruke de samme 

produkter som dem.  

 

Selv om det her kan virke, som om det er en overvekt av ulemper i forhold til fordeler i 

forbindelse med celebrity endorsement, betyr ikke det, at det er en dårlig ide å velge en kjent 

person som frontfigur. Det hele ligger i, om man formår å velge den riktige personen til sitt 

produkt.  

Hvis man velger en person, som passer til både virksomhetens image og produktets 

egenskaper, og den kjente personen er troverdig for den målgruppen de sikter på, så kan det å 

velge en kjent person vise seg å være et suksesskriterie. Det kan man se, når man ser på alle 

de virksomheter, som benytter seg av nettopp denne form for markedsføring i dag.
61
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7. De empiriske undersøkelsene 

Dette avsnitt vil beskrive, hvordan vi foretok våres intervjuer, hele prosessen fra utarbeidelse 

av spørsmål til pilotintervjuer, og hvorfor vi har valgt å gjøre det på denne måten. 

 

7.1 Semistruktureret dybdeinterview 

Vi valgte å benytte oss av den kvalitative metoden, et semistrukturert dybdeinterview ved de 

empiriske undersøkelsene. Grunnen til, at vi valgte en kvalitativ tilgang i stedet for en 

kvantitativ, er at emnet denne afhandlingen ønsker å undersøke, den enkelte forbrukers 

oppfattelse av reklamer, i stor grad bygger på folks holdninger og følelser, noe et 

spørreskjema ikke kan oppfange på samme måte, som en personlig samtale kan
62

. Ved å 

benytte oss av denne type interview, hadde vi muligheten til å spørre nærmere inn til emner, 

respondentene hadde flere meninger om, eller gå mere i dybden hvis det kom interessante 

meninger opp, som i utgangspunktet ikke var en del av spørsmålene til interviewet. 

 

Til intervjuene uTValgte vi åtte personer. De var alle innenfor aldersgruppen 22-28 år. Denne 

aldersgruppen valgte vi, da vi antar, at disse mennesker er godt mottakelige for Tv-reklamer, 

de er i en fase av livet hvor de fleste flytter hjemmefra, noen stifter allerede her familie, og 

dermed har stor bruk for ting til hjemmet. De reklamene, vi har valgt til våres intervjuer, er 

reklamer for produkter, som i en viss grad er relevante for denne aldersgruppen.  

Respondentene fant vi gjennom Facebook. Vi valgte dog personer, som ikke er tette venner av 

oss, da vi vurderte det til, at det var lettere å utføre et profesjonelt intervju, hvis det var med 

noen man ikke har daglig kontakt med. Videre visste ikke de uTValgte respondenter vi valgte, 

særlig mye om emnet for afhandlingen før intervjuet startet. Vi valgte en gruppe av 

mennesker med forskjellig bakgrunn, både noen med akademisk og noen med praktisk 

bakgrunn. Ved å velge noen av hver kunne vi se, om det var noen tendenser, som hadde 

sammenheng med hvilket yrke eller studieretning man har tatt. Det var også meget viktig for 

oss, at de vi valgte hadde god tid til intervjuet, og at de selv hadde lyst til å medvirke. Dette 

medførte, at vi fikk noen avslag fra personer, som ikke hadde så god tid, eller som virket 

nølende i det de samtykket til å medvirke i intervjuene. Vi valgte personer, som virket 
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interesserte og engasjerte i emnet omkring reklamer. Antall respondenter, diskuterte vi litt 

frem og tilbake, før vi bestemte oss. I utgangspunktet ville vi gjerne utføre seks intervjuer, 

med tre mannlige og tre kvinnlige deltagere. Underveis viste det seg at vi fikk en del 

forskjellige svar, så vi valgte å ta et ekstra intervju innenfor hvert kjønn, for å få noen klarere 

tendenser i svarene. Det var viktig for oss at det var likt antall kvinner og menn, da vi på den 

måte kunne se om det var noen distinkte forskjeller mellom oppfattelsene hos kvinner og 

menn på de pågjeldende reklamene. 

 

Intervjuene hadde en varighet på ca 45 minutter per intervju. Dette var et godt tidsintervall, 

både for oss og respondentene, da vi som forskere fikk mange informasjoner ut fra samtalen, 

men respondentene ble ikke ukonsentrerte, fordi det varte for lang tid
63

.  

 

For å kunne være tilstedeværende med respondentene hele tiden valgte vi å benytte oss av en 

båndopptager, som opptok samtalen. På denne måten kunne vi hele tiden konsentere oss om, 

hva som foregikk i situasjonen, i stedet for å sitte og ta notater. Videre kunne vi observere 

respondentens kroppsspråk under samtalen, og dermed oppfange eventuell ironi eller 

misforståelser, som man muligvis ikke ville få med seg, hvis man kunne hadde notater å lene 

seg oppad i efterkant.  

 

Vi valgte videre å foreta intervjuene enkelTVis. Det vil si, at i hvert intervju var det kun et 

intervjuobjekt og en intervjuer. Dette valgte vi, da det kan virke voldsomt for den personen, 

som blir intervjuet, hvis det sitter flere personer og stiller spørsmål.
64

 Vi mente, det ville bli 

en mer hyggelig og intim stemning, hvis man kun var to personer, da det på denne måte ville 

virke mere som en naturlig samtale.  

Når det gjaldt stedet, der intervjuene skulle foretas, diskuterte vi mange forskjellige 

alternativer, før vi tok en beslutning. Det er fordeler og ulemper forbundet med alle steder, 

man kan foreta et intervju,
65

 men vi kom frem til, at det mest hensiktsmessige for oss var å 
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foreta intervjuet hjemme hos respondenten. På denne måte var det en atmosfære de var kjent 

med, og de skulle ikke stresse med å transporteres frem om tilbake. 

Under intervjuene, fikk respondentene se de på forhånd uTValgte reklamefilmer, både 

reklamer med frontfigurer med tilknytning til den pågjeldende virksomhet og reklamer som 

benyttet seg av kjente skuespillere ol, som i utgangspunktet ikke har noe med den 

virksomheten å gjøre
66

. For å ikke risikere at intervjuobjektene ble trette på samme tidspunkt, 

og dermed ikke ga like utdypende svar til de siste reklameblokker som de første, har vi valgt å 

endre rekkefølgen på reklameblokkene i enkelte intervjuer. Det vil si, at vi i noen intervjuer 

har valgt å vise reklamer, som bruker eiere eller folk, som skal forestille å være medarbeidere 

som frontpersoner først, mens vi i andre intervjuer har valgt å vise reklamer, som bruker 

kjente personer, som spiller en rolle, eller seg selv først. 

Efterfølgende ble de spurgt om spørsmål tilknyttet deres følelser omkring den gjeldende 

reklameblokk, blant annet hvilken holdning de hadde til forskjellige reklamene, om 

frontpersonene hadde noen innvirkning på deres mening om selve virksomheten, og hva de 

syns var mest troverdig, reklamer med frontfigurer som hadde tilknytning til virksomheten, 

eller frontfigurer som ikke hadde tilknytning til virksomheten. 

 

Bagefter, når intervjuet var ferdig, satte vi oss ned med det samme og transskriberte de 

informasjoner, vi hadde fått under samtalene, så vi på den måte stadig kunne huske, hvordan 

intervjuobjektene hadde sagt det, de sa, og hvilket kroppsspråk de hadde på de givne 

tidspunkter. Mange nyttige informasjoner kunne gått tapt, hvis vi ventet til et senere 

tidspunkt, da følelser hurtig kan glemmes. 

 

Transkriberingen gjorde, at vi fikk intervjuene på skrift og dermed kunne analysere på TVers 

av intervjuene, og se, om det var noen markante forskjeller eller likheter mellom de 

forskjellige personers svar på spørsmålene. Selve transkriberingen ble utført på den måte, at 

vi de steder, der det kom relevant informasjon, overførte samtalen til skrift ord for ord, mens 

vi i de deler av intervjuet, det ikke kom noe relevant ut, valgte å skrive en kort 

sammenfatning
67

. Vi valgte også og ta det med, hvis personene holdt lange pauser, før de 
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svarte, eller hvis de syns, noe var morsomt ol. På denne måte fikk vi det med hvis noe var 

ment ironisk, eller hvis personen utviste usikkerhet. 

 

Det skal dog nevnes, at den nøyaktige transkriberingen kun ble gjort for våres egen skyld, og 

ikke er lagt med som bilag. Vi valgte å gjøre det på den måten, da vi som sagt har foretatt 

intervjuene hver for oss, så det ble lettere å analysere sammen, når vi hadde det hele på skrift. 

I bilag ligger det sammendrag av de enkelte interviews.  

 

7.2 Erfaringer gjort undervejs i interviewprocessen 

Inden vi påbegyndte vores interview, var der flere ting, som skulle på plads, inden vi rigtig 

kunne gå i gang med at interviewe vores valgte respondenter. Derfor vil der i dette afsnit blive 

gennemgået disse forhindringer, og hvordan vi har valgt at takle dem. Dette er både før og 

efter de to pilotinterviews. 

For at eliminere småfejl og andre forhindringer til et godt interview valgte vi, at lave to pilot 

interviews. Dette gjorde vi for at teste vores spørgsmål for at se, om respondenterne forstod 

dem. og om deres svar passede til vores problemstilling, eller om de svarede på noget helt 

andet.  

Ved at lave disse pilotinterviews kunne vi også øve os på selve interviewmetoden, så vi var 

klar til de næste interviews, som ville blive en del af afhandlingen. Når man ikke har lavet 

interview før, kan det være svært at finde den rigtige måde at interviewe på. Man skal stille 

spørgsmålene rigtigt uden at lede respondenterne hen på de svar, man gerne selv vil have 

frem. Dette kunne vi øve os på med pilotinterviewene og derefter få noget feedback fra dem, 

om hvordan de syns forløbet var gået.  

 

Vi valgte også at lave pilotinterview for at teste de reklamer, vi havde valgt for at se, om 

respondenterne kunne relatere til dem, eller om der var andre reklamer, som havde været 

bedre til formålet. Vi har valgt vores reklamer ud fra forskellige kriterier, men det var også 

vigtigt, at de personer, som skulle se reklamerne, kunne se sammenhængen i dem. Vi var især 

i tvivl med Adsbøl reklamen. Vi var bange for, at den var for ukendt, og at respondenterne 
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derfor ikke ville kunne relatere til den. Dette viste sig dog ikke at være et problem. Både 

vores pilot respondenter samt vores andre respondenter kendte udmærket både Adsbøl 

reklamen men også de andre valgte reklamer.  

Efter de to pilotinterviews fandt vi ud af, at nogle af vores spørgsmål var for brede til, at 

respondenterne kunne komme med et konkret svar, der skulle kunne sammenlignes med de 

andre svar. Dette skyldes, at da vi udarbejdede spørgsmålene, havde vi en klar overbevisning 

om, hvad vi ville frem til, og det kan have påvirket vores måde at stille spørgsmålene. Disse 

spørgsmål fik vi rettet til, så de blev mere præcise og dermed nemmere at forstå for 

respondenterne.  

 

Vi har valgt, at vores afhandling som hovedpart skal handle om troværdighed. Ordet 

troværdig dækker over mange forskellige ting, og hver person har sin egen opfattelse af ordet. 

I interviewsammenhæng kan dette skabe forvirring, hvis en respondent opfatter ordet på en 

måde, og en anden respondent opfatter ordet på en anden måde, og dermed svarer de begge ud 

fra deres egen fortolkning af ordet. Dette er svært at komme helt til livs, men ordet 

troværdighed er en så stor del af vores afhandling, at vi har valgt at tage det med, og så tage 

de forbehold der skal tages, når vi skal analysere på svarene.  

 

Efter vores pilotinterviews fandt vi ud af, at de to respondenter havde svært ved at forstå, 

hvad vi mente, når vi sagde troværdighed. Derfor valgte vi til vores andre interviews at starte 

hvert interview med en kort præsentation af, hvad respondenten især skal holde øje med. Vi 

sagde, at det var troværdigheden i forhold til frontpersonen de især skulle lægge mærke til og 

ikke så meget reklamen i sig selv. Dette kan dog ikke undgås i nogen grad, men efter vores 

pilotinterviews fandt vi ud af, at vores pilotrespondent havde fokus de helt forkerte steder, og 

derfor var svarene ikke nogle, vi kunne bruge i forhold til vores fokus. Derfor gjorde vi ekstra 

meget ud af at forklare, at det er frontpersonen det hele handler om. 

 

Selvom vi havde vores spørgsmål at gå ud fra, var vi også blevet enige om inden 

interviewene, at vi gerne måtte bevæge os udenfor spørgsmålene, hvis vores respondenter 

kom med interessante iagttagelser, der kunne føre til andre konklusioner. Selvom det kan 
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være svært at sammenligne disse slags improviserede spørgsmål, følte vi stadig, at de skulle 

med, og fordi vi talte sammen undervejs i interview perioden, kunne den af os, som ikke 

havde fundet på spørgsmålet, stadig nå at have dette med i sine interviews.  

 

7.3 Reliabilitet og validitet  

Når der i en afhandling benyttes empiri, som er indsamlet ved hjælp af interviews, er det 

vigtigt, at de resultater, der kommer ud af undersøgelsen, er så brugbare som muligt. Dette 

hører under emnerne reliabilitet og validitet. 

Reliabilitet handler om pålideligheden i de svar, der kommer ud af ens undersøgelser.
68

 Det er 

vigtigt, at alle respondenterne får stillet de samme spørgsmål under de samme forudsætninger. 

De svar, der kommer frem i interviewene, skal helst have en konsekvent svarstil, så svarene 

ville have været de samme, hvis det havde været en anden interviewer.
69

  

Vi havde udarbejdet en spørgeramme inden de otte interviews, så selvom vi ikke begge to var 

til stede ved hver enkelt interview, så blev alle respondenterne spurgt om de samme 

spørgsmål.  

Reliabiliten kan også blive påvirket i en negativ retning, hvis der er flere som transskriberer 

de pågældende interviews. For at reliabiliteten skal være i orden, skal interviewene være helt 

ens, lige meget hvem der transskriberer dem. I denne afhandling er dette ikke et problem, da 

interviewene er transskriberet ordret. Dette er til trods for, at der for hvert interview er 

udarbejdet et kort referat. Dette referat har dog ikke været brugt som reference i analysen, 

men kun som en hjælp til læseren af afhandlingen. 

 

Validiteten er den grad af gyldighed af svarene i de pågældende interviews.
70

 Her er det 

vigtigt, at respondenterne svarer på det, de bliver spurgt om. Hvis dette ikke er tilfældet, kan 

de enkelte svar ikke sammenlignes med andre respondenternes svar, og undersøgelsen mister 

noget af sin gyldighed.  

                                                      
68

 Trost, Kvalitative interview, side 73 
69

 Kvale, Interviews, side 245 
70

 Trost, Kvalitative interviews, side 75 
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I og med, at der var udarbejdet en klar spørgeramme, var vi under hvert interview 

opmærksomme på, at få respondenterne til at svare direkte på det spørgsmål de blev stillet.  

Men når man interviewer personer omkring reklamer, kan det til tider være svært for 

respondenterne at vide, hvad de gerne vil svare. Dette begrundes med, at det ikke er alle 

personer, som vil indrømme, at de tit ser reklamer eller bliver påvirket af dem. Dette kan 

påvirke deres svar, så at de ikke bliver helt sandfærdige. I denne afhandling mener vi dog, at 

respondenterne for det meste svarede så sandfærdigt, de kunne. Enkelte steder kunne det dog 

fornemmes, at respondenten tøvede lidt med sine svar. Dette gjaldt især mændenes svar. Dette 

vil blive gennemgået senere i afhandlingen. 

 

Vi har igennem hele forløbet med de otte interviews forsøgt at holde en høj objektivitet i 

forhold til de konklusioner, der bliver draget ud af de svar, respondenterne er kommet med. 

Det kan dog ikke udelukkes, at vores personlige holdninger til det valgte emne ubevidst har 

påvirket tolkningen af svarene. Dette er noget der fra start af har været os for øje, og der er 

derfor forsøgt at minimere det så meget som muligt. 

 

7.4 Opsamling 

Der blev valgt et semistruktureret dybdeinterview til de empiriske undersøgelser, da 

forbrugernes personlige holdninger bedre kunne opfattes ved denne teknik, i forhold til for 

eksempel et spørgeskema.  

Der blev udført to pilotinterviews for at eliminere de fejl og mangler der var i spørgerammen, 

før de anvendte interviews blev foretaget. 

Interviewene fra de empiriske undersøgelser danner baggrunden for den nedenstående analyse 

af frontfigurer i Tv-reklamer.  
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8. Analyse 

I nedenstående afsnit vil analysen blive gennemgået og diskuteret. Afsnittet starter med at 

beskrive de fire valgte hypoteser samt begrundelser for, hvorfor vi har valgt disse. 

 

8.1 Begrundelse for de valgte hypoteser 

Der er i denne afhandling opstillet fire hypoteser. 

Vi mener, at når man som virksomhed vælger at benytte sig af en frontfigur, der på den ene 

eller anden måde har en tilknytning til den pågældende virksomhed, i sine reklamer, så virker 

virksomheden mere troværdig i reklamen. Dette begrundes med, at forbrugerne vil føle et vist 

tilhørsforhold til denne person, og derfor vil have større tendens til at vælge dette produkt i 

forhold til andre produkter.  

Endvidere mener vi, at hvis man som virksomhed vælger en sympatisk person som frontfigur, 

kan dette få nogle forbrugere til at stole mere på de produkter, som personen reklamerer for, 

frem for produkter vist af personer, som man som forbruger ikke kender.  

 

Nedenstående vil de fire hypoteser først blive beskrevet med en begrundelse for, hvorfor vi 

har valgt disse. Derefter vil disse blive gennemgået nærmere med baggrund i 

dybdeinterviewene. 

 

 

Som udgangspunkt antages det, at ejerne er mere troværdige end andre former for 

frontpersoner i reklamer, netop fordi de er ejere. Ejerne udviser en vis autoritet ved at sætte 

deres ansigt på den virksomhed, de ejer. De risikerer dermed at miste både ansigt og penge, 

hvis virksomheden går konkurs, eller at reklamen mislykkedes. Af denne grund ønsker vi at 

Hypotese 1: Ejerne virker mere troværdige for den enkelte forbruger end de tre 
andre valgte former for frontfigurer.
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undersøge, om de forbrugerne vi interviewede, syntes at ejerne var mere troværdige som 

frontfigurer end de andre valgte frontfigurer.  

Dette valg begrunder vi med, at det at vælge en frontfigur som virkemiddel i en reklame, 

samtidigt med at denne frontfigur er ejer af virksomheden, kan virke positivt for forbrugerne. 

Dette forudsættes at gælde så længe denne frontfigur også er sympatisk og venlig. Disse træk 

er også virkemidler, en virksomhed kan gøre brug af.
71

 Ved at mikse flere positive 

virkemidler mener vi, at denne form for frontfigur er den mest troværdige af de fire valgte 

slags frontfigurer.  

 

 

 

Baggrunden for valget af Hypotese 2 er, at vi ville finde ud af, om forbrugerne faktisk troede, 

at frontfigurerne i de tre valgte reklamer, var medarbejderne i virksomheden, eller 

skuespillere ansat af virksomheden. I reklamerne ligner frontfigurerne rigtige medarbejdere, 

og de er ikke personer, man har set i nogle andre sammenhænge. Det har dog vist sig, at 

frontfigurerne i de fleste af denne type reklamer var skuespillere, som forestillede at være 

medarbejderne. Vi ville derfor se, om det havde nogen betydning på forbrugernes opfattelse af 

frontfigurernes troværdighed, om de troede, at frontfigurerne var skuespillere eller faktiske 

medarbejderne. 

 

                                                      
71

 Se afsnit ”Virkemidler for reklamer” 

Hypotese 2: Faktiske medarbejdere virker mere troværdige end skuespillere, der
spiller medarbejdere.

Hypotese 3: Kendte personer, som spiller en rolle, virker mindre troværdige, end 
kendte personer som er sig selv i en reklame.
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Denne hypotese har vi opstillet, fordi vi ville se, om det var nogen forskel på, om en kendt 

person spiller sig selv, eller om de spiller en rolle. Der vil blive undersøgt om forbrugerne 

bedre kan lide når de kendte spiller en rolle end når de er sig selv. Dette begrundes med, at 

denne slags reklamer næsten altid er sjove og derfor skaber stor opmærksomhed omkring 

dem. 

 

Baggrunden for denne hypotese er at undersøge, om de kendte skaber troværdighed fordi de 

er kendte. Det vil sige, jo mere kendt en person er, jo mere troværdig virker denne i en 

reklame. Dette vil blive undersøgt, herunder om man kan være for kendt eller ukendt til at 

reklamere for et produkt. Ved at være for kendt kan man overskygge produktet og ved at være 

for ukendt virker man ikke troværdig nok for forbrugerne. 

 

Inden de fire hypoteser vil blive undersøgt ved hjælp af de empiriske undersøgelser i form af 

de otte interviews, vil nogle af de informationer, der kom frem i disse interviews, blive 

gennemgået. Disse informationer er ikke relevante nok for hypoteserne til at komme med i 

analysen, men de giver en god baggrundsviden af respondenterne. 

 

8.2 Kommentarer til de empiriske undersøgelser 

De otte interviews havde en del lighedstræk. Dette sås især i de første generelle spørgsmål. 

De fleste ser reklamer, men zapper væk i større eller mindre grad. Dog skal det nævnes, at 

næsten alle respondenterne havde set alle de reklamer, der blev vist i interviewet. 

 

Vi havde valgt at lave skiftende rækkefølge på de tolv reklamer der blev vist for 

respondenterne. Dette vil i praksis sige, at halvdelen af interviewene startede med at vise 

Hypotese 4: Jo mere kendt en person er, jo mere troværdig virker denne for den 
enkelte forbruger.
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reklamerne med ejerne og medarbejderne og derefter reklamerne med de kendte der spiller en 

rolle og de kendte er spiller sig selv. Den anden halvdel fik så vist de kendte først og så ejerne 

og medarbejderne. Dette er gjort for at svarene fra respondenterne ikke skulle blive påvirkede 

af, at de mistede lidt af interessen til sidst i interviewene.  

I vores interviews var dette dog ikke noget som påvirkede svarene. Respondenterne var 

opmærksomme under hele interviewet og der var ikke nogle reklameblokke hvor de viste 

mindre interesse end andre. Der var enkelte blokke hvor respondenterne svarede med kortere 

svar, men det var ikke opmærksomheden på reklamen som udløste de korte svar. Det var 

mere fordi nogle af de valgte blokke lagde mere op til lange svar end andre. Respondenterne 

havde mange meninger om især de kendte personer. Det var både hvis de reklamer blev vist 

først eller sidst. 

 

De fleste af respondenterne var også alle af den mening, at hvis en reklame skal fange dem, 

skal den handle om noget mere end kun salg af produktet. Der må meget gerne være humor 

med i den og en historie bag. Denne historie må gerne være en, man kan bygge videre på. På 

denne får man som seer et slags forhold til personerne i reklamerne. Her kunne nævnes Harry 

og Bahnsen, som efter 10 år stadig er meget populært, fordi alle kender dem, og alle de ting 

de laver. 

 

En tendens i svarene fra respondenterne er, at dem som har en akademisk baggrund tit svarede 

”man” i stedet for ”jeg” i starten af interviewene. Dette kan skyldes, at når man er i gang med 

en akademisk uddannelse, så vil man nogle gange distancere sig fra at svare personligt og 

svare hvad man selv mener, er generelt. Vi gjorde det dog klart for respondenterne, at det var 

deres egne svar vi gerne ville have og ikke de mere generelle meninger. Det viste sig dog, at 

de fleste gange mente respondenterne dog sig selv, selvom de svarede ”man” til spørgsmålet.  

 

De mandlige respondenter sat op imod de kvindelige respondenter 

Da vi udvalgte vores otte respondenter, valgte vi fire mænd og fire kvinder for, at vi i 

analysen kunne sammenligne de to køn, for at finde ud af om der var nogle umiddelbare 
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forskelle. Dette afsnit vil derfor kort gennemgå disse forskelle imellem mænd og kvinder, da 

der ikke er markant nok til at videreanalysere på det.  

Nedenstående tabel viser de tydeligste forskelle på de kvindelige respondenter og de mandlige 

respondenter.  

De fire kvindelige respondenter De fire mandlige respondenter 

 Zapper væk fra reklamerne ca. halvdelen af 

gangene 

 Bliver til en vis grad påvirket af reklamer 

 Kan ikke lide skjulte sexbudskaber, hvis de 

bliver leveret af mænd 

 Stoler mere på kvindelige frontfigurer end 

mandige 

 Stoler til en vis grad på reklamer 

 Ser næsten aldrig reklamer 

 Bliver slet ikke påvirket 

 Ligger næsten ikke mærke til sex i reklamer 

 Stoler ikke rigtigt på reklamer 

 

 

Under de første generelle spørgsmål var den største forskel på mænd og kvinder, at kvinderne 

svarede, at de kun zapper væk halvdelen af de gange, der kommer reklamer, hvor mændene 

svarede, at de zappede væk næsten alle gangene. Dette er til trods, at alle mændene havde set 

alle de reklamer, der blev vist i interviewet samt kunne nævne mange andre reklamer. Derfor 

kan man godt se en tendens til, at nogle mænd ikke altid vil indrømme, at de ser reklamer, 

selvom de gør det. Derudover svarede kvinderne, at de nok blev lidt påvirkede af de reklamer, 

de ser, hvor mændene mente, at de slet ikke blev påvirket på nogen måde. 

Flere af de kvindelige respondenter kommenterede de skjulte sexbudskaber i reklamerne med 

en negativ holdning til dem. Dog gjorde det ikke noget, hvis budskabet blev sagt af en kvinde, 

som det er tilfældet i BRFkredit reklamen, hvor den kvindelige frontfigur slutter af med at 

sige ”og hvis man bare simulerer, så er det ikke rigtig at være utro, vel?” Ingen af de mandlige 

respondenter lagde mærke til at der blev indikeret til sex i flere af de valgte reklamer. 

Alle de mandlige respondenter var meget hurtige til at melde ud, at de slet ikke stoler på de 

reklamer, de ser, hvorimod kvinderne stoler på mange af reklamerne. Kvinderne stoler især på 

reklamer, hvor det er kvindelige frontfigurer, som medvirker. Dette begrundes fra flere af 

respondenterne med, at kvinder virker mere naturlige og udstråler mere troværdighed end 
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mænd. Når en virksomhed har en mandlig frontfigur, spiller denne person tit en eller anden 

form for ”sjov” rolle, og dette virker ikke så troværdigt, som når frontfiguren er sig selv. 

8.3 Indledning til analyse af hypoteserne 

I de nedenstående avsnitt vil de fire hypoteser bli diskutert, ut fra den tidligere beskrevne 

teoretiske bakgrunn og de empiriske undersøkelser, vi har foretatt. 

 

De fire hypotesene vil bli gjennomgått hver for seg, hvor de enten blir bekreftet eller afkreftet. 

Det vil til sist ende ut i en felles konklusjon, hvor hovedpoengene fra de forskjellige hypoteser 

blir oppsummert. I tillegg vil det bli utarbeidet en liste med de punkter de empiriske 

undersøkelsene viste, at man bør ta hensyn til, hvis man som markedsføringsansvarlig velger 

en av de fire beskrevne former for frontfigurer. Det skal dog gjøres oppmerksom på, at det her 

vil være snakk om de enkelte tendenser som kom frem under de intervjuene vi foretok. 

 

Hver enkelt hypotese vil bli bygget opp på samme måte. Først vil det beskrives hvilken rute i 

ELAM/MAO modellen respondentene valgte ved de forskjellige reklamer. Hver enkelt 

forbruker oppfatter reklamene på sin egen måte, og det er mulig å velge både den sentrale og 

perifere ruten i modellen, i en og samme reklame. 

 

Videre vil AIDA modellen bli brukt som ramme for resten av diskusjonen, der vi vil innsette 

de forskjellige virkemidlene som blir brukt,og hvordan respondentene reagerer på de 

forskjellige elementene. I AIDA modellen har vi fravalgt det siste stadiet, ”action”, da dette 

omhandler selve kjøpssituasjonen. Dette er ikke interessant for våres afhandling, som kun 

omhandler selve eksponeringsøyeblikket. Vi vil legge forskjellig vekt på de ulike stadier i 

modellen, alt ettersom hva som er mest relevant for den enkelte hypotese.  

Da vi i våres empiriske undersøkelser ikke har lagt vekt på å spørre om respondentene får lyst 

til å kjøpe produktene i reklamene, vil stadiet desire ikke bli gjennomgått like grundig som 

attention og interest.  
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Igjennom analysen henvises det til de forskjellige intervjuene, når det er brukt sitater. Dette er 

dog ikke sitater, som kan finnes i de vedlagte bilagene. Det er sitater som kommer direkte fra 

diktafonen, vi brukte under intervjuene. I bilaget er det derimot lagt korte sammendrag av 

hvert intervju, for at det skal være mulig å få et kort inntrykk av, hvordan de forskjellige 

respondenter svarte. 

 

De reklamer, vi har valgt til de empiriske undersøkelsene, er meget forskjellige, sett fra hvilke 

slags produkter de reklamerer for. Dette har i noen sammenhenger gjort det vanskelig å 

sammenligne troverdigheten til frontfigurene i de forskjellige reklamefilmer, da de i noen 

tilfeller er vesentlig, hva for et produkt de reklamerer for.  

Med dette mener vi, at det kan være vanskelig å sammenligne reklamer for eksempelvis Bivas 

discountmøbler med BRF sine lånemuligheter. Det ligger større overveielser omkring en 

beslutning om å oppta et lån, enn det gjør omkring å kjøpe møbler. Frontfigurene i disse 

reklamer skal utvise forskjellige typer troverdighet, selv om det i bunn og grunn handler om å 

få forbrukerne til å kjøpe det, de reklamerer for. Det antas, at frontfiguren for BRF skal virke 

mere alvorlig, da det, hun presenterer i reklamen omhandler en relativt alvorlig og stor 

beslutning. 

 

I de nedenstående avsnitt, vil de fire hypoteser bli diskutert, hver for seg. 
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8.4 Hypotese 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første hypotesen, vi vil diskutere, omhandler eierne. Mere presist om eierne virker mere 

troverdig enn de andre tre valgte former for frontfigurer. De reklamene, som i hovedsak ble 

brukt i de empiriske undersøkelsene, og dermed danner bakgrunnen for den nedenstående 

diskusjonen, er TV-reklamene for JYSK med Lars Larsen i front, Biva med Mille Korsdal 

Rafn i front og Adsbøl med Jørgen Adsbøl som frontfigur
72

. Se ovenstående bilder. 
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 Se afsnit ”Valg af reklamer” 

Hypotese 1: Ejerne virker mere troværdige for den enkelte forbruger end de tre 
andre valgte former for frontfigurer.
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Alle respondentene hadde sett alle de tre reklamene, som ble vist tidligere, men det var helt 

klart JYSK og Biva sine reklamer, de hadde flest meninger om. Dette preger analysen litt på 

den måte, at hovedfokus i denne kategorien ligger på nettopp JYSK og Biva, ikke så mye på 

Adsbøl. Vi mener ikke, dette er negativt, da vi ser på eiere som frontfigurer generelt. 

 

Vi vil starte med å beskrive den enkelte forbrukers reaksjon på reklamene i 

eksponeringsøyeblikket, ved hjelp av ELAM modellen. 
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Under våres intervjuer viste det seg en klar tendens, når vi hadde vist de tre reklamene, hvor 

eierne var frontfigurer. Det ble tydelig, at de fleste respondentene først valgte den sentrale 

ruten i ELAM modellen, hvor det de, utover frontfiguren, la mest merke til var selve tilbudet. 

De nevnte alle sammen, at fellesnevneren mellom de tre reklamer var udsalg og tilbud. Det 

var heller ingen, som hadde vanskeligheter med å huske, hvilke reklamer det var, og hvilke 

produkter de reklamerte for. Det kom enda mer tydelig frem, når vi så reklamene med eierne 

som frontfigurer, i forhold til reklamene med de andre frontfigurene. Der, hvor det var andre 

former for frontfigurer, hadde flere av respondentene, av forskjellige grunner, litt 

vanskeligheter for å huske, hvilke virksomheter reklamene var for, etter at de hadde sett dem. 

Dette vil vi komme nærmere inn på, i de senere hypoteser, som omhandler kjente frontfigurer. 

                                                      
73
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Enkelte av responentene valgte dog den anden rute i modellen. Hos for eksempel Katja 

frembrakte reklamene med eierene irritasjon. Hun sa blant annet  

 

                
74

 

Hun syns, det var for mange informasjoner, på for kort tid, og at det gikk altfor sterkt, så hun 

oppfattet hele reklamen som ren larm. Det, at hun ble så irritert av reklamen, at hun heller 

ville slukke fjernsynet enn å se den ferdig, gjorde, at hun fokuserte mere på sine egne følelser 

enn på budskapet i reklamen. På den måte kan man si, at hun velger den perifere rute, da hun 

ikke fokuserte på produktet, men mer på den følelsen hun fikk, av at den var irriterende. 

 

Det var dog en enighet om, at JYSK sin reklame, hvor Lars Larsen er frontfigur, er mindre 

irriterende enn Biva og Adsbøl sine reklamer. Dette antas å kunne settes i forbindelse med, at 

JYSK reklamene har blitt sendt i så mange år, og man har sett den i mer eller mindre 

forskjellige versjoner så mange ganger, at man ikke lenger synes, den er irriterende. Når Lars 

Larsen kommer opp på skjermen, fremstår han mer som den godmodige jyden, som ikke vil 

noen noe vondt, bare selge deg en billig dyne eller annet. Når Stine ble spurt, hvorfor hun 

likte Jysk sine reklamer bedre enn Biva og Adsbøls svarte hun blant annet 

 

                  
75

 

Mads sa  

 

                  
76

 

Her kan man si, at især JYSK benytter seg av virkemiddelet gjentakelse, som gjør, at man 

gjenkjenner Lars Larsen med det samme, han kommer på skjermen, som en JYSK reklame. 

Flere av våres respondenter fulgte hermed også den perifere ruten, da det var flere, som 

nevnte, at Lars Larsen alltid var med i JYSK reklamene. De fokuserte i starten mere på Lars 
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 Interview med Katja 
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 Interview med Stine 
76

 Interview med Mads 

”Jeg syns de er helt vildt irriterende. Jeg fik bare lyst til at sige shhh eller slukke for 

fjernsynet”. 

 

”det er måske nok, fordi det er blitt kult på en eller annen måte”
 
 

 

”altså, Lars Larsen er på en eller anden måde lidt hyggelig, ham har man jo set i så 

mange år” 
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Larsen, enn på tilbudene reklamene kom med.  Katja sa blant annet, at for henne var Lars 

Larsen faktisk JYSK. Under alle spørsmålene hun fikk vedrørende de tre reklamene med 

eierene, kalte hun ham for dyne-Larsen, og når hun skulle nevne reklamene til sist, nevnte hun 

også dyne-larsen, ikke JYSK. Denne status har JYSK nok oppnået, fordi de i alle år har brukt 

nogenlunde samme layout, Lars Larsen står inne i en JYSK butikk, ofte omringet av 

medarbeidere, hvor han forteller om et godt tilbud, og syns at forbrukerne skal komme til en 

JYSK forretning og se, hva han kan tilby. På denne måten kan forbrukerne lett forholde seg til 

hans ansikt, og de vet, hva som kommer, når de ser ham. Til og med de, som ikke vet, at Lars 

Larsen eier JYSK, vil stadig kunne gjenkjenne han som ansiktet til JYSK utad, fordi han alltid 

har medvirket i reklamene. Det faktum, at han rent faktisk er eieren, gjør, at han virker mere 

troverdig i rollen som frontfigur, da forbrukerne har en større tro på, at han vet, hva han 

snakker om, og at han selv er både økonomisk og personlig tilknyttet til virksomheten.  

 

Videre vil vi benytte AIDA modellen til å beskrive flere av de virkemidlene som reklamene 

med eierene benytter seg av.  

 

AIDA-modellen
77

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vil starte med å gå i dybden med modellens første stadie, attention. Vi har lagt mest vekt 

på det første stadiet i modellen i denne hypotesen, da vi mener, at man ved å benytte seg av 

eieren som frontfigur fanger forbrukerens interesse i eksponeringsøyeblikket.  
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I disse tre reklamer er det eierne, som er et av de mest fremtredende virkemidlene for å fange 

den enkelte forbrukers oppmerksomhet. Vi antar, at mange eiere av virksomheter ser på 

virksomheten som deres barn, da de som regel har vært med helt fra start av og følger 

utviklingen tett.  

 

En annen faktor, som antakeligvis gjorde det lettere for forbrukerne å ta stilling til om 

frontfigurene for dem virket troverdige eller ei, er, at disse reklamene benytter seg av en 

meget direkte kommunikasjonsform. Med dette menes, at frontfiguren i reklamene snakker 

direkte til TV-seerne og kommunikerer ut, at de har et godt tilbud, og det er det. Det er ingen 

skjulte jokes eller andre lignende virkemidler, som er lagt inn, så den skal fange 

oppmerksomheten til forbrukeren, det hele er meget simpelt bygget opp, rundt ”her er jeg, og 

jeg har et godt tilbud til deg”. Selv om reklamene ikke ble oppfattet som særlig profesjonelle, 

så var de lette å forholde seg til, fordi man med det samme ble introdusert for, at det hele 

handlet om noen gode tilbud. Av alle reklamene vi viste frem under intervjuene, var det helt 

klart, de tre reklamene med eierne, som var de eneste forbrukerne kunne se den mest klare 

sammenheng mellom. Det hele handlet om tilbud, og det var det ikke på noe tidspunkt TVil 

om. De andre reklamene kom til tider med mere komliserte budskap, som forbrukerne hadde 

litt svært for å huske bagefter.  

 

En viktig faktor, for at eieren skal virke troverdig, er, at forbrukerne er klar over, at den 

frontfiguren de ser i fjernsynet, faktisk er eieren. Blant annet mente Mads, at dette er meget 

viktig, for frontfigurens troverdighet. Når han ble spurt, hvem av de forskjellige frontfigurene, 

han syns var mest troverdige, svarte han 
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Det vil virke mindre troverdig, hvis man ikke er klar over, at det er eieren, som står og 

forteller om de gode tilbudene.  Hvis man ikke er oppmerksom på, at det er eieren, kan det 

faktum, at mange oppfatter reklamene som uprofesjonelle og meget simple av utseende, 

sammenlignet med de andre reklamene vi viste under intervjuene, virke på den måten, at man 
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 Interview med Mads 

”Jeg syns at der hvor det er ejerne, altså når man ved det er dem, så syns jeg de er 

troværdige” 
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heller syns den er irriterende og uprofesjonell, og dermed utroverdig. Dette vil bli beskrevet 

nærmere senere. Er man derimot klar over, at det er eieren som er frontfigur, virker det meget 

jordnært, at de selv velger å stille seg opp som frontperson for sin egen virksomhet. 

 

For at eieren skal virke troverdig i rollen som frontfigur, er det meget vesentlig, at eieren 

fremstår med en sympatisk personlighet. Det, at man syns en person er troverdig, hvis den 

fremstår sympatisk, kan igjen settes i forbindelse med de virkemidler, virksomhetene bruker 

for å fange forbrukernes interesse i sine reklamer. Et av virkemidlene, som blir hyppig brukt 

reklamer i dag, er nemlig presis det å spille på forbrukernes følelser
79

. Ved å sette en person 

som for de aller fleste forbrukere virker sympastisk og hyggelig som frontfigur i sine 

reklamer, kan man vekke forbrukernes oppmerksomhet, og dermed få dem til å huske det 

budskapet, de gjerne vil, at kundene skal huske. 

Det er selvfølgelig individuelt hos hver forbruker, om de syns, en person er sympatisk eller 

ikke, men Mads nevner blant annet  
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Dette viser, at selv om våres respondenter var enige om, at eierne var meget troverdige i 

frontfigur rollen for sin egen virksomhet, så er det ikke alle eiere, som vil fungere like godt. I 

Biva reklamen for eksempel, fungerer ikke eieren like godt, som for eksempel Lars Larsen for 

JYSK. Dette antas å settes i forbindelse med, at den fremtoningen Mille Rafn har i reklamen, 

ikke er den sympatiske godmodige jyden, som Lars Larsen i JYSK, hun prøver mer å være 

sjov, på en måte som ifølge våres respondenter ikke fungerer så godt. Dog menes det ikke, at 

den måtes Biva har brukt eieren som frontfigur på er uhensiktsmessig. Biva reklamen med 

Mille Rafn ble sendt i mange år, men ut fra våres intervjuer kan de ses, at i forhold til Lars 

Larsen i JYSK, så frembrakte Biva reklamen mere irritasjon. Det er allikevel en god reklame, 

når det gjelder å få oppmerksomhet. De fleste, som har sett den husker den bagefter, selv om 

det er mer, fordi de syns den er irriterende, enn fordi de har gode tilbud. Til tross for de 
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 Se avsnitt ”Frontfigurer i reklamer” 
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 Interview med Mads 

”hvis det er en sympatisk ejer, så er det da en god ting at sætte ham som frontfigur i 

reklamen, men hvis ikke, som i Biva, hvor det er hende den dumme kvinde der står og 

hopper rundt, så syns jeg ikke det er positivt for reklamen at ejeren står frem” 
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negative kommentarer Biva reklamen frembrakte hos våre respondenter, syns alle, den virket 

troverdig, fordi de visste, at hun var eieren, på det tidspunkt reklamen ble sendt. 

 

Når det gjelder frontfigurenes troverdighet, ut fra en språklig tilgangsvinkel, var det enighet 

om, at det faktum at de snakker jysk er et virkelig godt virkemiddel, som får forbrukerne til å 

stole på det de sier. Lena svarte 
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Her skal man dog være oppmerksom på, at alle våres respondenter i denne oppgave kommer 

fra Sjælland, hvor man av en eller annen grunn har en forestilling, om at folk, som kommer 

fra Jylland, er ærlige
82

. Dette er derfor et godt virkemiddel å bruke i reklamene, da 

virksomhetene selvfølgelig ønsker å fremstå som troverdige selgere. Hadde vi derimot foretatt 

intervjuene i Jylland, med jyske respondenter, kunne svarene vi fikk vært helt annerledes, 

både hvis man tenker på frontfigurenes troverdighet, og hvem de liker best. Man må gå ut fra, 

at de som selv er jyske, har noen andre følelser forbundet med, at man bruker det jyske som et 

følelsesmessig virkemiddel i reklamene. De vil måske ikke blir like så imponert over det, at 

de snakker jysk, da det er en helt dagligdags ting for dem. Men dette er bare noe, vi kan 

spekulere i, da alle de vi intervjuet, som sagt, kommer fra Sjælland. 

 

Flere av våres respondenter mente, at disse tre reklamene så billige ut og hadde mindre 

profesjonell utformning, enn det mange andre reklamefilmer har i dag. Herunder tenkes det 

spesielt på Biva og Adsbøl sine reklamer. Det var en litt mer positiv stemning, når det gjaldt 

JYSK sin reklame, som flere nevnte at så mer profesjonell ut enn de to andre. Reaksjonene i 

forbindelse med troverdigheten var blandede fra de forskjellige forbrukerne, vi intervjuet. 

Troverdighetsmessig var det ikke nødvendigvis et dårlig tegn, at kvaliteten ikke lå i topp.  

Flere mente, at når virksomhetene kan produsere og vise en reklame, som ikke er mere 

profesjonell enn det henholdsvis Biva og Adsbøl sine reklamer er, til offentligheten, og 

allikevel selge sine produkter, da er jo produktene nødt til å være i orden. Når det i tillegg er 
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 Se avsnitt ”Frontfigurer i reklamer” 

”De virker meget troværdige, det er den der jyske charme over dem alle sammen, er de 

ikke alle sammen fra Jylland? De virker meget ”jeg er ærlig, for jeg er fra Jylland”” 
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eieren selv, som står frem med budskapet, så virker det faktisk meget troverdig allikevel, selv 

om selve reklamen ikke er en av de, man forbinder med noe positivt, sett fra den visuelle side.  

 

Stine sier for eksempel, at av alle de tolv reklamene, hun fikk se under intervjuet, var eierene, 

de som virket mest troverdig for henne.  

Hun sa 
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Casper mente, at reklamene med eierne ikke prøver å være noe de ikke er, de lager faktisk 

bare discountreklamer for discountfirmaer.  

Katja var dog av en litt annen oppfattelse. Hun mente, at frontfigurens troverdighet var 

forbundet med, hvor mange penger virksomheten tjente. Hvis virksomheten hadde gode 

produkter, tjente de mange penger og hadde råd til gode reklamer, ergo syns hun de 

reklamene som så dyre og ekslusive ut, det var de reklamene som var mest troverdige. Hun sa 

selv  
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Det, man dermed kan si, ut fra intervjuene, er, at nettopp det med, at utformningen virker 

mindre profesjonell enn mange andres reklamer, i disse tilfeller faktisk virker til 

virksomhetenes fordel. Det ”discountlook” de har lagt seg på, passer  relativt godt til 

virksomhetenes image, da de selger discountprodukter, og den ”uprofesjonelle” utformingen, 

betydde for flere av våres respondenter, at produktene de solgte faktisk fikk et slags 

kvalitetsstempel.  

Ved å velge en eier som frontfigur kan man si, at risikoen for, at frontfiguren agerer på en 

måte, som er uhensiktsmessig for virksomheten minimeres, da eieren selv selvfølgelig har 
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 Interview med Katja 

”Det virker ikke som om det er nogle reklamer det er brugt sindssygt mange penge på. 

Så det er ikke fordi at de skal ud og wowe os alle sammen med et eller andet fornemt, 

de fortæller bare at de har nogle skidegode tilbud, bang færdig” 

 

”Jeg syns at hvis kvaliteten af deres reklame er dårlig, så er kvaliteten af deres tøj nok 

heller ikke god” 
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interesse i, at virksomheten skal gå godt, nok i større grad, enn hvis man hyrer en utefra til å 

være frontfigur. Dette ga seg til kjenne i intervjuene, da både Lasse og Casper sa, at det virket 

meget troverdig med eieren, fordi man dermed visste, at de virkelig står inne for produktet, de 

selger. Det antas, at en medvirkende faktor til, at eierne virker troverdige som frontfigurer for 

sin egen virksomhet, er nettopp det, at de tenker over, hvordan de fremstiller seg selv, både i 

reklamen og privat. Lars Larsen er nok klar over, at mange av forbrukerne forbinder hans 

ansikt med Jysk, så han tenker over, hvordan han agerer i andre sammenhenger for å ikke 

ødelegge det forholdet, han har bygget opp med forbrukerne. 

 

Det neste stadie vi vil gå i dybden med i AIDA modellen er interest.  

 

For at forbrukerne skal fatte interesse for et produkt i en reklame, er det viktig, at produktet er 

relevant for dem selv. Både Lena og Krestina nevner spesifikt, at de ihvertfall ikke legger 

merke til, og derfor som regel ikke husker, reklamer for produkter, som ikke er relevante for 

dem personlig. Det betyr dog ikke, at de aldri husker en reklame, som ikke tilbyr et relevant 

produkt, men hvis produktet ikke er relevant for dem, skal de selv oppfatte reklamen som 

riktig god, før de husker den.  

Lena sa  
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Et av virkemidlene reklamene med eierne som frontfigurer bruker for å fange forbrukernes 

oppmerksomhet, er enkelt og greit, at de gjør det helt klart, at de har udsalg og tilbud til 

nettopp deg.  

Vi mener, at de utvalgte reklamer har en fordel, når det gjelder tilbud og udsalg 

virkemiddelet. Med dette menes, at mange av de produkter de selger, til en viss grad kan 

kalles lav-involverings produkter. Selvfølgelig er det en stor beslutning å kjøpe nye møbler, 

men både JYSK og Biva selger for det første discountmøbler i forhold til mange andre 
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 Interview med Lena 

”...hvis produktet er relevant for mig, husker jeg både reklamen og produktet, men hvis 

ikke produktet er til mig, husker jeg kun reklamen, hvis den er rigtig god”. 
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forretninger, og for det andre kan man få kjøpt en hel masse andre produkter i deres sortiment, 

som ikke involverer en stor investering fra forbrukernes side. 

 

Til sist vil vi kort diskutere det neste stadie i AIDA modellen, desire.  

 

Det var ikke rigtig noen av våres respondenter, som rent faktisk sa, at de hadde lyst til å kjøpe 

noen av de produktene, fordi vi ikke direkte spurte dem om det. Det ble i stedet helt tydelig, at 

ingen av respondentene kunne finne på å handle i Biva.  

Michael sa, at han aldri kunne finne på å gå inn i Biva, for han så for seg Mille Rafn stå og 

smile med tommelen opp og si ”vi ses i Biva!”, hver gang han så en Biva forretning. Han syns 

simpelthen, reklamen var så irriterende, at den mer eller mindre gjorde, at han ikke ville 

handle der. Det kom allikevel frem, at dette ikke hadde noen forbindelse med Mille Rafns 

troverdighet som frontfigur, for alle var enige om, at når man vet, at hun er eieren, så er hun 

troverdig, til tross for, at hun er irriterende.  

 

Vi antar allikevel, at da de produkter, eierne reklamerer for, er produkter, som er relativt lette 

å forholde seg til, og det er praktiske produkter, de aller fleste har bruk for på et eller annet 

tidspunkt. Det kan dog diskuteres, om Adsbøl sine produkter er av den praktiske type, da man 

mer kan klassifisere skinnjakker som luksusgoder, man ikke nødvendigvis har bruk for, selv 

om de er billige Hvis de får et god tilbud, er det derfor ikke umulig, at forbrukerne vil kjøpe 

dem. Det har dog ikke den store sammenheng med frontfigurenes troverdighet, da en 

frontfigur sagtens kan være troverdig, selv om man ikke har bruk for produktet de reklamerer 

for, der og da. 
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Delkonklusjon til hypotese 1 

Det viste seg gjennom intervjuene, at  selv om reklamene med eierene ikke blir oppfattet, som 

om de er profesjonelt utformet, så er det faktisk i disse reklamene, at frontpersonene virker 

mest troverdige for forbrukerne.  

Det er dog meget viktig, at eieren fremstår som en sympatisk og jordnær person, og at 

forbrukeren vet, at personen, som er frontfigur, faktisk er eieren. Når man vet, at det er eieren, 

vet man, at de tar risiko, både økonomisk og privat, og dermed er de troverdige, fordi de tør å 

sette ansikt på produkt og virksomhet. 

Selv om eierne virket troverdige i rollen som frontfigurer, var det ingen klar tendens, som 

viste, om forbrukerne fikk lyst til å kjøpe produktene, etter at de hadde sett reklamene. 

Vi mener derfor, at hypotese 1 kan bekreftes. Det er en tendens til, at eierne er mere troverdig 

enn de tre andre valgte former for frontpersoner.  
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8.5 Hypotese 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne hypotese omhandler de reklamer, hvor det er medarbejdere der er frontfigurer for 

virksomheden. Vi vil undersøge, om respondenterne tror, at medarbejderne er rigtige 

medarbejdere for virksomheden, eller om de er skuespillere ansat af virksomheden til at spille 

medarbejdere. Derudover vil det blive undersøgt, om det gør en forskel for respondenterne, at 

det er skuespillere og ikke rigtige medarbejdere. 

De tre reklamer det hovedsageligt drejer sig om, er Lotto reklamen, BRFkredit reklamen og 

Fakta-reklamen, se ovenstående billeder.  

Hypotese 2: Faktiske medarbejdere virker mere troværdige end skuespillere der 
spiller medarbejdere.

 

 

 

 

 

 

   Lotto      BRFkredit 

 

 

 

 

 

 

      Fakta 
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I denne afhandling beskrives der to forskellige typer af medarbejdere, hvor det er skuespillere, 

der spiller dem. Denne hypotese handler om skuespillere, der ikke er almen kendte for noget 

andet end den pågældende reklame. Her tænkes der blandt andet på Lotto reklamen, hvor 

deres frontfigur er en skuespiller, men man kender ham ikke for andet end Lotto reklamen. 

Samtidigt ved man ikke som seer, om han er en rigtig medarbejder eller en skuespiller.  

Den anden form for medarbejdere, der bliver spillet af skuespillere, er, hvor det er tydeligt, at 

de spiller en rolle. Her er skuespilleren en kendt person og rollen er tit overdrevet og meget 

opstillet, så det er tydeligt for seerne, at det er en rolle, der bliver spillet. Dette er reklamer 

som Punkt1 og DSB.  

 

Vi har i denne hypotese valgt at begynde med ELAM modellen med punktet MAO.
86

 I 

eksponeringsøjeblikket blev de tre reklamer modtaget med en positiv stemning af de fleste af 

respondenterne.  

 

Mads sagde om reklamerne: 
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Han siger, ligesom flere andre af respondenterne, at det er helt almindelige reklamer, og at de 

er okay i forhold til så mange andre reklamer. 

Da de produkter, disse reklamer omhandler, er lav-interesse produkter, valgte de fleste af 

vores respondenter ubevidst den perifere rute i MAO punktet.  

Ved at benytte sig af AIDA-modellen kan vi, ligesom i Hypotese 1, finde frem til de mest 

væsentlige virkemidler, disse reklamer bruger samt finde ud af, om det gør en forskel, hvis det 

er skuespillere i stedet for rigtige medarbejdere.  
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 Se afsnit ”Kommunikation”  
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 Interview med Mads 

”Jo, det er normale reklamer, Fakta reklamen skiller sig lidt ud med sang, så det er et 

lidt mere underholdende element, hvor BRFkredit reklamen, den er sådan lidt mere 

informativ og seriøs, men det skal den også være, kan man sige.” 
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Når man som virksomhed vælger at benytte sig af ukendte personer som frontfigurer, så kan 

man sige, at de kan risikere at fravælge sig forbrugernes øjeblikkelige opmærksomhed. Her 

menes der, at en ukendt frontfigur ikke fanger seernes opmærksomhed på samme måde, som 

en ejer eller en kendt person ville gøre det. Derfor er det vigtigt, at disse reklamer benytter sig 

af andre virkemidler for at få forbrugerne til at huske reklamen. Dette kunne være, at 

reklamerne spiller på følelser i form af medarbejdere, som er glade for at arbejde i den 

pågældende virksomhed. Her tænkes der især på Fakta-reklamen, hvor medarbejderne synger 

imens de er på arbejde.  

 

Når det gælder de reklamer med medarbejderne, var der en tendens hos respondenterne, at 

dette ikke var de mest spændende reklamer. De var meget almindelige og ligner mange af de 

andre reklamer som er i fjernsynet. Dette kom frem ved at respondenterne svarede kortere på 

de spørgsmål der omhandlede disse reklamer, end de gjorde til de tre andre valgte 

reklameblokke.  

Casper svarede, da han blev spurgt om, hvad han syntes om reklamerne: 

 

                  
88

 

Han syns reklamerne var helt fine, men slet ikke nogle af de mest spændende reklamer. Dette 

kan dog skyldes andet end frontfigurerne. Det kan også handle om selve produkterne, der er 

af mere almindelig karakter. Det skaber ikke de store følelser, når det handler om realkredit 

eller indkøbsmuligheder. Flere andre respondenter svarede nogenlunde det samme om selve 

formen af reklamen. De var okay som reklamer, men ikke dem som skilte sig mest ud. 

 

AIDA-modellens næste stadie, Interest, passer godt til denne form for reklame. Her er antallet 

af seerne blevet lidt mindre end i selve eksponeringsøjeblikket, men her er det så seere, som 

har en vis interesse for produktet. Denne slags reklame er mere afhængig af, at seerne sætter 

sig lidt ind i reklamen for at finde ud af, at det er medarbejdere i virksomheden, der agerer 

som frontfigurer.  
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 Interview med Casper 

”Tjaa de er fine nok.. æhh ja det er de..” 
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Reklamerne er bygget sådan op, at det skal ligne, at frontfigurerne er rigtige medarbejdere. 

Derfor har de virksomheder, der har valgt en skuespiller i stedet for en rigtig medarbejder, 

valgt en ukendt skuespiller til at spille rollen. Denne skuespiller skal ikke være for pæn, da 

dette kan virke urealistisk. Personen skal heller ikke have et meget specielt udseende, da dette 

heller ikke virker som en almindelig medarbejder.  

Derfor er det interessant at vide, at det gør en forskel for seerne, om det er en ukendt 

skuespiller der spiller medarbejderen eller om det er en rigtig medarbejder. Samtidigt kan det 

undersøges hvor troværdigt det er, når det er en medarbejder, som står frem og fortæller noget 

om virksomheden opstillet som en historie. 

 

Både Katja og Krestina syntes begge to at BRFkredit reklamen var meget troværdig fordi den 

kvinde BRFkredit har valgt som frontfigur, virkede meget ægte. De var begge temmelig sikre 

på at kvinden var en rigtig medarbejder. Det er hun dog ikke, hun er en skuespiller ansat af 

BRFkredit.
89

 Dette viser, at BRFkredit har valgt den rigtige slags skuespiller til rollen, da hun 

virker meget troværdig som rigtig medarbejder. 

Katja sagde: 
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En anden ting, der er med til at gøre denne reklame mere troværdig, er, at den ikke direkte 

sælger et produkt. Dette kunne flere af respondenterne godt lide. Denne reklame handler mere 

om selve virksomheden BRFkredit og de forskellige ting de har at tilbyde deres kunder og 

ikke et konkret tilbud. Ved at undgå at lade reklamen handle om et tilbud fokuserer forbruger 

mere på selve virksomheden. 
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 Mailkorrespondance med BFRkredit 
90

 Interview med Katja 

”BRF var meget troværdig. Hun virkede troværdig og hun lignede en ansat. Hun havde 

ikke en irriterende stemme og hun var hverken for grim eller for pæn til at være ansat i 

BRFkredit. Hun havde et behageligt udseende. 
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Det er interessant at vide, om respondenterne ville blive påvirket af reklamen på en anden 

måde, hvis det var skuespillere i stedet for rigtige medarbejdere.  

Da Casper blev spurgt om dette, svarede han: 
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Han kan godt lide, at det er personen som har noget med virksomheden at gøre, som 

medvirker i reklamerne. Det gør det mere troværdigt, fordi de ved noget om det produkt de 

reklamerer for og derfor kan de stå inde for det. 

Dette er en af de faktorer virksomhederne muligvis håber at opnå ved at benytte sig af 

medarbejdere, hvad enten de er skuespiller eller ej. Ligesom de reklamer, der benytter sig af 

ejerne som frontfigurer, så kan forbrugerne godt lide, at de personer, som medvirker i 

reklamerne, kan stå inde for produktet og ved noget om det. Så stoler man lidt mere på dem, 

fordi de har den viden de har. Disse frontfigurer agerer som eksperter indenfor deres felt, og 

det virker troværdigt for forbrugerne. 

Katja svarede: 
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Det vil sige, at så længe den valgte person ligner en rigtig medarbejder, så er det ligeså 

troværdigt som hvis de ikke er det.  
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 Interview med Casper 
92

 Interview med Katja 

” ….Hvis det nu havde været en skuespiller, så havde jeg nok tænkt om de virkelig ikke 

havde nogle ansatte som kunne tale så godt for deres virksomhed. Jeg vil sige, at hvis 

det er en rigtig ansat, så gør det reklamen meget troværdig. Også selvom det bare er 

nogen jeg tror. For det viser, at de har nogle ansatte, der gerne vil stille op og være 

stolte af den virksomhed de arbejder i. Ja hvis det var en skuespiller, så ville jeg nok 

tænke hvorfor de havde fået den person til det.” 

 

Ja, det syns jeg på en eller anden måde fordi de ligesom lidt selv er klar over hvad det 

er de reklamerer for. Så det gør det da mere troværdigt. 
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Mads sagde, at så længe personen ikke ligner en ung Brad Pitt, så gør det ikke noget, hvis det 

er en skuespiller. Vel og mærke en ukendt skuespiller. Det virker meget utroværdigt på 

respondenterne hvis virksomheden vælger en semi-kendt skuespiller til at spille medarbejder.  

Michael kom med et andet eksempel på dette, nemlig reklamen for Mekonomen, hvor det er 

en skuespillerinde fra serien ”Slemme, slemme piger”, ved navn Anne Kejser, der spiller en 

medarbejder. Denne reklame virker for ham helt vildt utroværdig, fordi man som seer godt 

ved, at det er en skuespiller, men virksomheden sætter det op som om at hun er en rigtig 

medarbejder. Så virker det utroværdigt i forhold til Punkt 1 reklamen og SPAR reklamen hvor 

det er tydeligt, at de spiller en rolle. Samtidigt er den skuespiller, som er med i reklamen, 

kendt for en masse andre ting end den pågældende reklame.  

 

Efter at have overvejet om det gør en forskel for troværdigheden, om det er skuespillere eller 

rigtige ansatte, skulle respondenter også overveje, hvorvidt de troede, at frontfigurerne var 

rigtige medarbejdere eller ansatte skuespillere. Dette var der lidt delt meninger omkring. De 

fleste respondenter havde selv tænkt over det næsten hver gang de så de pågældende 

reklamer.  

Lasse svarede: 
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Han mener altså, at personerne er rigtigt valgt fordi de ligner rigtige medarbejdere.  

Især Fakta reklamen havde flere respondenter tænkt en del over. Katja sagde: 
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 Interview med Lasse 
94

 Interview med Katja 

”Jeg har selv tænkt meget over det, men jeg tror ikke at Fakta medarbejderne arbejder 

der. Jeg tror simpelthen ikke der arbejder nogle i fakta der kan synge, så havde de 

fundet et andet sted at arbejde.” 

”...altså jeg syns man får en ide om at det er rigtige medarbejdere, men det kan godt 

være, at det ikke er det, men det virker ikke som om at de er særlig opstillede eller 

særlig indøvede. Så det virker som om at de er rigtige medarbejdere.” 
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Ved at benytte sig af virkemidlet medarbejdere skaber den pågældende virksomhed også en 

form for diskussionsemne seerne og dermed forbrugerne imellem. Forbrugerne tænker over, 

om det er rigtige medarbejdere, og hvis reklamen skiller sig ud som Fakta-reklamen som 

sang, så får dette dem til at snakke med andre personer om reklamen. Ved at gøre dette bliver 

forbrugerne mere opmærksomme på reklamen næste gang, de ser den, fordi de selv har siddet 

og snakket med andre om den. Dette kan henvises til den moderne kommunikationsform hvor 

forbrugerne er i forskellige netværk sammen og igennem dem taler om de reklamer de har set 

i TV og deres oplevelser af dem.
95

 

 

Næste stadie i modellen er desire. Dette stadie er taget med, fordi reklamer i sidste ende 

handler om at få forbrugerne til at købe det pågældende produkt. 

Den reklame der i denne sammenhæng ligger mest op til forbrugers lyst til selv at erhverve 

sig produktet, er Lotto. De andre to reklamer, Fakta og BRFkredit, er begge to virksomheder 

hvis produktet kræver lidt mere overvejelse inden man køber dem. Så det er ikke altid nok 

med en god reklame, for at få forbrugerne til at skifte realkreditinstitut eller foretrukne 

indkøbssted.  

Lotto derimod er et nemmere tilgængeligt produkt. Det er ikke så dyrt, man kan købe det 

rigtig mange steder, og så har man samtidigt muligheden for at vinde. Denne reklame spiller 

derfor meget mere på forbrugernes desire, mere end nogle af de andre reklamer. Her vil man 

som seer rigtig gerne vinde i Lotto og gøre nogle af de ting, som vinderne i reklamerne gør. 

Man benytter sig af det virkemiddel som omhandler forbrugernes følelser. 

 

Efter at have brugt ELAM og AIDA modellen til at finde frem til de virkemidler de tre 

reklamer benytter sig af for at fange forbrugernes opmærksomhed kom det frem at Lotto 

reklamen var lidt svær for vores respondenter at opstille som enten troværdig eller utroværdig 

i forhold til andre reklamer, hvor det er nemmere. Her menes der, at Lotto som produkt er 

svært at gøre utroværdig, fordi tallene bliver trukket, og så finder man en vinder. Man kan 

ikke blive ”snydt” når det handler om Lotto. Enten har man de rigtige tal eller også har man 

ikke.  
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 Se afsnit “Massekommunikation” 
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Casper sagde blandt andet: 
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Casper mener altså, at Lotto i sig selv har en vis troværdighed som produkt, og det bliver 

overført til deres frontfigur. Samtidigt var der en anden respondent, som sagde, at fordi Lotto 

er statsejet, så giver det også en vis troværdighed, som dermed smitter af på reklamen.  

 

Delkonklusion for hypotese 2 

Efter at have udarbejdet denne diskussion omkring medarbejdere som frontfigurer mener vi at 

være kommet frem til, at det umiddelbart ikke gør en forskel, om medarbejdere er rigtige 

medarbejdere, eller om de er ansatte skuespillere. Dog kom det frem i interviewene, at der var 

flere forbehold for dette. 

Så længe respondenterne selv mente, at frontfigurerne var rigtige medarbejdere, så var det 

ikke af betydning, om de rent faktisk var skuespillere i stedet for. Det hele kommer an på, 

hvordan seeren opfatter reklamen, når de ser den. 

 

Alle respondenterne var enige om, at de bedst kunne lide, at det var rigtige medarbejdere, men 

hvis virksomheden ville benytte sig af skuespillere, så skulle det var helt ukendte personer. 

Det må ikke være ”semikendte” skuespillere, man kender fra andre sammenhænge, der spiller 

medarbejdere. Dette begrundes med, at så kommer reklamerne til at virke for opstillede 

dermed utroværdige. Derudover mener flere, at det er underligt, at virksomheden ikke kunne 

finde et par medarbejdere, der kunne agere som frontfigurer, i stedet for at hyre skuespillere. 

 

Derfor mener vi, at hypotese 2 kan afkræftes, under visse forudsætninger. Så længe 

forbrugerne selv tror at frontfigurerne er rigtige medarbejdere, så har det ikke den store 

betydning, om de er skuespillere eller rigtige medarbejdere. Men hvis de er skuespillere, så 

skal de være helt ukendte fra andre sammenhænge, ellers virker de utroværdige. 
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 Interview med Casper 

”.. og ellers er det helt klart Lotto der kommer nummer to. Men der skal han jo ikke 

virke så troværdig, for det er jo bare... Det er jo Lotto.” 
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8.6 Hypotese 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den tredje hypotesen, vi ønsket å afkrefte eller bekrefte, omhandlet i hovedsak de kjente 

personene, som spiller en fiktiv rolle, sammenlignet med de kjente, som spiller seg selv som 

Hypotese 3: Kendte personer som spiller en rolle, virker mindre troværdige end 
kendte personer som er sig selv i en reklame.

 

 

 

 

      DSB - Rolle       Punkt 1 - Rolle 
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frontfigurer i reklamene. Virker de mindre troverdige, når de spiller en rolle, enn når de er seg 

selv i reklamene?  

Til dette formålet har vi tatt utgangspunkt i de ovenstående seks reklamer: DSB med fokus på 

Søren Pilmark som Bahnsen, SPAR med Rasmus Bjerg, Punkt 1 med Nikolaj Lie Kaas, SAS 

med Nikolaj Coster Waldau, Europæiske Rejseforsikring med Caroline Wozniacki og 3G med 

Remee. Som i de to forestående hypoteser skal det også nevnes, at de andre reklamene fra de 

empiriske undersøkelsene, også til en viss grad har blitt brukt, som sammenligningsgrunnlag. 

 

Det ble hurtig klart, at våres respondenter i stor grad valgte den perifere ruten i ELAM 

modellen, både når de så reklamene med kjente som spiller en rolle, og reklamene hvor kjente 

spiller seg selv. Av de tre reklamene der de kjente spiller en rolle var det spesielt, når det 

gjaldt DSB og Punkt1, at respondentene fokuserte mer på selve reklamen, enn det det ble 

reklamert for. Dette kan ha en sammenheng med, at disse reklamer er bygget opp som små 

minihistorier, hvor seerne følger frontfigurene i flere forskjellige sammenhenger, samt at 

kampanjene, spesielt DSB, har kjørt i lang tid.
97

 Denne oppbygningen var det flere av våres 

respondenter som likte godt, da man på denne måte fikk oppbygget et slags personlig forhold 

til frontfigurene. I forbindelse med DSB reklamen sa Stine for eksempel 
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Det var tydelig, at DSB reklamen fanget forbrukernes oppmerksomhet på en eller annen måte, 

for da de fikk spørsmål, om hvilken reklame, de syns, var den beste av alle, de hadde sett helt 

til sist i intervjuene, var det flere, som svarte nettopp DSB. Det skal dog nevnes, at med best 

menes den reklamen, de likte best, ikke nødvendigvis den de syns var mest troverdig. 

 

Også når det gjaldt reklamene der den kjente spilte seg selv, valgte respondentene den perifere 

ruten. I mange av tilfellene fokuserte de mer på den kjente personen som en kjent person, ikke 

på produktet eller virksomheten, de reklamerte for. Dette kunne tydelig ses, når de ble bedt 

om å nevne de reklamene, de hadde sett. Flere nevnte navnet på den kjente, før de nevnte 
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 DSB reklamen med Harry og Bahnsen ble sendt første gang i 2000 
98

 Interview med Stine 

”... man glæder sig til at se hvis der kommer en ny, for ååå hvad laver de nu? Hva 

skal de nu?” 
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produktet eller virksomheten, de reklamerte for. Nettopp dette emnet vil vi komme nærmere 

inn på under hypotese 4. 

 

I AIDA modellen vil hovedfokus i denne hypotesen ligge på ”attention”, da virksomheter 

benytter seg av kjente personer, på den ene eller annen måte, for å tiltrekke seg forbrukernes 

oppmerksomhet. 

 

Især når reklamene medvirker frontfigurer, som spiller en rolle, viste våres empiriske 

undersøkelser, at å benytte seg av humor, som virkemiddel var viktig. Humor henger dog ikke 

sammen med troverdighet. Det kom tydelig frem at frontfigurene i de reklamene vi hadde 

med under kategorien kjente som spiller en rolle; Spar, DSB og Punkt 1, ikke var like så 

troverdige som i de reklamene hvor de kjente spiller seg selv, nettopp fordi de kjente spiller 

en rolle. Når de spiller en rolle, mente alle respondentene, at de tydelig kunne skille de kjentes 

privatliv fra deres profesjonelle liv, og fordi det var helt klart, at de spilte en rolle i reklamen, 

var det ikke viktig for forbrukerne, om de trodde, at de kjente, som medvirket i reklamene, 

selv benyttet seg av produktene. Forbrukernes fokus lå mer på reklamens evne til å 

underholde, enn at den skulle være troverdig. Dermed kan man si, at humor ikke 

nødvendigvis er forbundet med troverdighet i forbindelse med reklamer.  

Når Lasse fikk spørsmål, om han syns frontfigurene passet til de tre reklamene han hadde sett, 

om om de var troverdige i rollen, sa for eksempel 
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Til tross for, at respondentene ikke syns, at frontfigurene i disse reklamene virket troverdige, 

var det disse reklamene, som var best likt, fordi de skilte seg ut fra alle de andre reklamer, 

man ser en aften foran fjernsynet. Flere av respondentene nevnte de kjente, som spiller en 

rolle, når de ble spurt, om hvilke reklamer, de likte best, selv om kun en av respondentene 

syns de var troverdige i rollen som frontfigurer.  
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 Interview med Lasse 

”jeg syns nu de passer meget godt, men det er nok fordi de spiller på humoren, så der 

er det nok ikke så nødvendigt, de behøver ikke være så troværdige” 
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I forbindelse med, at respondentene var klar over, at de spilte en rolle, og dermed kunne skille 

deres privatliv fra deres profesjonelle liv, spurte vi, hva de mente om episoden med Rasmus 

Bjerg og barslagsmålet. Her kom det frem, at samtlige kunne forstå, at SPAR hadde fyret ham 

som frontfigur for kampanjen med det samme, det kom ut, og de syns også, det var realt gjort, 

at de genansatte ham, når saken ble henlagt. Episoden hadde ingen innvirkning på hans 

troverdighet som frontfigur for SPAR, da respondentene ikke syns sammenhengen mellom 

hans arbeidsliv og privatliv var relevant. Flere nevnte dog, at historien ville vært en anden, 

hvis han ikke spilte en rolle, men spilte seg selv i reklamen. 

 

Forskjellen på forbrukernes oppfattelse av de forskjellige frontfigurers troverdighet kom enda 

tydeligere frem, når de kjente, som spiller en rolle, ble sammenlignet med de kjente, som 

spiller seg selv. Når de kjente var seg selv i reklamene, var det viktigere at forbrukerne i det 

minste innbilte seg, at frontfigurene også brukte produktene selv. Det er jo ikke noe man som 

forbruker vet med sikkerhet, om de gjør eller ikke, derfor blir det meget viktig hva den 

enkelte forbruker selv tror. 

Grunnen til at våres respondenter mente, det var viktig, at man trodde, de kjente som spilte 

seg selv benyttet seg av produktene, var delvis fordi de i reklamene blir fremstilt i det miljø 

man som forbruker forestiller seg at de lever i, og delvis fordi de enkelt og greit, spiller seg 

selv.  

Michael sa for eksempel 

            

                 
100

 

Begrunnelsen var, at han ikke trodde Nikolaj Coster Waldau var en av de store stjerner som 

benyttet seg av privatfly, så Michael syns han virket troverdig i rollen som frontfigur for SAS. 

Videre var det flere av respondentene som godt kunne se logikken i, at Caroline Wozniacki 

bruker Europæiske Rejseforsikring, når hun reiser rundt i verden for å spille tennis, derfor 

anså de også henne som å være en troverdig frontfigur for Europæiske. 
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 Interview med Michael 

”Altså jeg kunne godt forestille mig at for eksempel Nikolaj Coster Waldau brugte SAS når 

han skulle flyve…” 
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De fleste av våres respondenter var fullt klar over, at de kjente, som spiller seg selv, også 

sannsynligvis medvirker i reklamene, fordi de får godt betalt for det, men allikevel ville de bli 

mere skuffet, hvis det kom frem, at de ikke selv brukte de produkter, de reklamerte for, enn 

hvis det kom frem, at de kjente som spiller en rolle, ikke bruker produktene. Katja var dog 

ikke helt enig med de andre i, at de kjente, som var seg selv, også medvirket i reklamer for 

pengenes skyld. Hun mente de kjente som spiller seg selv er mer troverdige enn når de spiller 

en rolle, fordi de skuespillerne som spiller seg selv, er mer profilerte og har sannsynligvis 

ikke bruk for flere penger. Derfor velger de å medvirke i reklamer for produkter de av en eller 

annen grunn selv syns er gode.  

På spørsmålet om hun tror de selv benytter seg av produktene, svarte hun 
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Når man snakker om frontfigurenes troverdighet, i de reklamer hvor de kjente spiller en rolle, 

viste det seg også at det var viktig hvilke kjente personer det var som var frontfigurer i de 

forskjellige reklamene. I de tre reklamer som vi viste innenfor denne kategorien, syns 

samtlige at de personene som var valgt som frontfigurer, var noen gode match i forhold til 

reklamen. Både Mads og Stine mente for eksempel at Søren Pilmark virket troverdig i den 

rollen han har hos DSB, fordi det var litt eleganse og businessmann over ham. Mads sa for 

eksempel:  
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Det var også enighet blant respondentene om, at Nikolaj Lie Kaas var rigtig god i rollen som 

Arne Hvid i Punkt 1 reklamene. Michael og Casper mente Rasmus Bjerg hadde en irriterende 

rolle i SPAR reklamen, men fordi Rasmus Bjerg er ”lidt en spøgs fætter”, så virket han 

faktisk meget troverdig i den rollen han hadde som frontfigur allikevel, da det virker som om 

den rollen han spiller faktisk skal virke litt irriterende. 
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 Interview med Katja 
102

 Interview med Mads 

”Det er jeg faktisk ikke i tvivl om at de gør. Ellers tror jeg ikke de ville give sig tid til 

at… Fordi reklamefilm bliver man jo ikke rig af, så det må være fordi de selv bruger 

produktet, og derfor gerne vil brede det ud” 

”Altså, Søren Pilmark han ligner en forretningsmand som sætter sin lid til DSB.....”  
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Det var dermed enighet blant respondentene, at alle de valgte frontfigurer i reklamene, hvor 

de spiller en rolle, henholdsvis Nikolaj Lie Kaas, Rasmus Bjerg og Søren Pilmark, passet godt 

til de rollene de spilte, og siden de spilte på humor, ble disse reklamene godt mottatt av de 

fleste respondentene. Når det gjaldt reklamene hvor de kjente var seg selv, var det mer 

blandede meninger. SAS reklamen ble godt mottatt av de fleste, mens det var mange 

forskjellige meninger om Europæiske Rejseforsikring og 3.  

Respondentene hadde flere forskjellige meninger omkring Caroline Wozniacki for 

Europæiske Rejseforsikring, men dette vil bli beskrevet nærmere i hypotese 4, da det mere 

handler om hvor eksponert hun er, fordi hun er kjent. 

 

I forhold til 3 reklamen virket det nærmest, som om våres respondenter var delt på midten, 

enten syns de den var rigtig dårlig, eller så syns de, den var rigtig god. Det var ikke noen 

mellomting.  Flere syns, den var dårlig, forstått på den måte, at de syns Remee var dårlig 

castet som frontfigur, da de ikke kunne se, hvordan han skulle forbindes med virksomheten 3. 

Når de ikke kunne se forbindelsen mellom Remee og virksomheten, virket han heller ikke 

troverdig i rollen som frontfigur. Videre var det altfor mange medvirkende mennesker i 

reklamen som gjorde den forvirrende, og det virket mer som en reklame for bandet Alien Beat 

Club enn for 3. Andre igjen, mente Remee var en fantastisk match til virksomheten, da han 

var en fyr man forestilte seg at var ”med på noterne”, dermed var han en troverdig frontfigur 

for 3, som jo også gjerne vil fremstå som en moderne virksomhet, som følger med i tiden.  

 

En av grunnene til, at de, vi intervjuet, ikke syns, Remee var en troverdig frontfigur, kan 

muligvis også settes i forbindelse med det produktet, han reklamerer for. Michael var for 

eksempel en av de, som hadde vanskeligheter for å se, hva det egentlig var, han reklamerte 

for. Var det reklame for mobiltelefoni, var det en reklame for internett, eller var det bare en 

generell reklame for 3? Forbrugerstyrelsen har foretatt en undersøkelse av hvilke 

forbruksmarkeder, forbrukerne i dag har minst tillit til. Undersøkelsen viser, at de reklamene 

forbrukerne har minst tillit til i dag, er reklamer for bruktvognsforhandlere, utbydere av TV-

kanaler og mobiltelefonabonnementer.
103

 Da Remee nettopp er frontfigur for 3, som passer 

innenfor den siste kategorien, kan dette være en medvirkende faktor til, at våres respondenter 
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 http://finans.TV2.dk/nyheder/article.php/vi-mangler-tillid-til-reklamer/?id=32342950, sett 14. september 

2010 
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ikke syns han er troverdig som frontfigur for 3. Hvis han ikke er troverdig, stoler de heller 

ikke på produktene han reklamerer for.  

 

En annen grunn til at noen av forbrukerne hadde problemer med å relatere Remee til 3, kan 

være at han kan være vanskelig å plassere. De fleste vet at han er en kjent producer og at han 

har vært popartist på 90 tallet
104

, men i dag er han mest kjent som dommer i talentprogrammet 

X-faktor. Det kan være vanskelig å se hvordan hans karriere kan kobles sammen med 3. 

 

Det neste stadie i AIDA modellen som beskrives er interest. 

 

For at fange forbrukernes interesse for produktene bruker de omtalte virksomheter en kjent 

person, som spiller en rolle som frontfigur. Ved å bruke den kjente personen fanger de 

forbrukernes oppmerksomhet, og ved hjelp av humoren prøver de å beholde seerne under hele 

reklamefilmen. Jo flere ganger man ser en reklamefilm, jo mer legger man ubevisst merke til 

ting man muligvis ikke legger merke til første gang. På denne måte antar vi, at man ubevisst 

får en viss interesse for produktene i reklamene. Lena sa 

 

                 
105

 

Dette forutsetter dog, som beskrevet i hypotese 1, at reklamene passer til den enkelte 

forbrukers preferanser, og at produktene er relevante for dem, på det givne tidspunkt.  

 

Til sist vi stadiet desire kort bli gjennomgått. Det skal dog igjen gjøres oppmerksom på, at 

respondentene ikke direkte har svart på, om de får lyst til å kjøpe produktet, etter å ha sett 

reklamene. 

 

                                                      
104

 http://www.danskefilm.dk/index2.html, sett 28. september 2010  
105

 Interview med Lena 

”...man bliver nok påvirket fordi man ser reklamen så ofte, så ligger det jo i ens 

bevidsthed” 
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Når det gjelder om forbrukerne får lyst til å kjøpe produktene, ut fra reklamen, kan man si, at 

ved å bruke en kjent person i reklamene, ønsker virksomhetene, at forbrukerne skal få lyst til 

å kjøpe produktene, fordi de gjerne vil gjøre det samme som den kjente, hvis den kjente er en 

man ser opp til. Ser man opp til den kjente, tror man også på det den sier, og kan dermed 

lokkes til å kjøpe produktet. 

Når det gjelder reklamene der hvor de kjente spiller er rolle, DSB, Punkt1 og Spar, viste de 

empiriske undersøkelsene en klar tendens. Vi har, som sagt tidligere, ikke spurt inn til om 

respondentene føler en lyst til å kjøpe produktet etter at de har sett reklamen, men ut fra deres 

oppfattelse av frontfigurenes troverdighet, var det en tendens til at når reklamene var bygget 

opp på den måten, med en helt klar rolle med en hel del humor, så klarte respondentene å 

skille skuespillernes privatliv fra det profesjonelle. Med det mener vi, at respondentene ikke 

trodde skuespillerne selv benyttet seg av produktene, da de var helt sikre på, at de bare fikk 

betalt for å spille en rolle i reklamen. Dermed vil de heller ikke ha noe spesielt ønske om å 

benytte seg av de produktene den kjente reklamerer for, ihvertfall ikke fordi de tror den kjente 

selv bruker det. 

Det er dog en helt annen situasjon når de kjente spiller seg selv, men dette vil vil komme 

nærmere inn på under hypotese 4. 

 

Delkonklusjon hypotese 3 

For å oppsummere ble både de reklamene, hvor de kjente personer spiller en rolle, og de 

reklamene, hvor de kjente er seg selv, godt mottatt hos de forbrukerne vi intervjuet. Det er 

gode reklamer, som fester seg i hukommelsen hos forbrukeren, fordi de spiller på humor, og 

fordi seerne kan følge en pågående historie. 

 

Når det gjelder deres troverdighet i rollen som frontfigurer, var det de kjente som var seg selv, 

som ble oppfattet som de mest troverdige, av de forbrukerne vi intervjuet. Dette ble det 

konkludert med, ut fra en kombinasjon av to faktorer. De ble i reklamene fremstillet i det 

miljø, man godt kan forestille seg, at de lever i i virkeligheten, og det faktum, at de spiller seg 

selv, og reklamerer for produkter man godt kan tenke seg, at de selv benytter, gjør at de blir 
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oppfattet som troverdige. De er meget troverdige, til tross for, at alle var klar over, at de fikk 

penger for å fremstå som frontfigur for den enkelte virksomhet. 

Det kan helt til sist sies, at selv om frontfigurene i henholdsvis Punkt 1, SPAR og DSB hver 

især virket troverdige på sin egen måte hos de forbrukerne vi snakket med, ble det også klart, 

at når de spiller en rolle, er det faktisk ikke like viktig, at de er troverdige, på samme måte 

som hvis de for eksempel er seg selv i reklamen. Forbrukerne oppfattet budskapet i disse 

reklamene til mere å skulle tiltrekke seg oppmerksomhet, og være morsomme, i større grad 

enn at det var nødvendig at man skulle stole på de menneskene som medvirket i dem. 

Vi mener dermed at vi, på bakgrunn av våres empiriske undersøkelser, kan bekrefte hypotese 

3, om at kjente personer som spiller en rolle, er mindre troverdige enn kjente personer som 

spiller seg selv. Det var helt klart en tendens i våres empiriske undersøkelse, til at 

forbrukerne syns de kjente som var seg selv var mest troverdige.  
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8.7 Hypotese 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hypotese 4: Jo mere kendt en person er, jo mere troværdig virker denne for den 
enkelte forbruger.
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Denne hypotese handler om, hvor kendte vores respondenter syntes at de valgte frontfigurer 

er, og hvor troværdigt dette gør dem. Dette kan til tider være svært at definere, dog kom der 

flere tendenser frem i de otte interviews. 

 

De reklamer, der passer til denne hypotese, er de reklamer, hvor de kendte spiller en rolle og 

dem, hvor de spiller sig selv. Disse reklamer er Punkt 1 med Nikolaj Lie Kaas, DSB med 

Søren Pilmark, SPAR med Rasmus Bjerg, Europæiske Rejseforsikring med Caroline 

Wozniacki, 3 med Remee og SAS med Nikolaj Coster Waldau.
106

 Se ovenstående billeder 

 

Disse reklamer, ligesom hypotese 3, handler meget om det faktum, at virksomhederne 

benytter sig af kendte personer som frontfigurer for at fange forbrugernes opmærksomhed.  

 

I eksponeringsøjeblikket var disse reklamer helt klart dem, respondenterne bedst kunne lide 

og huske. Stine kunne rigtig godt lide disse reklamer og sagde: 

 

                                 
107

 

De kendte personer er med til at fange forbrugernes opmærksomhed blandt de mange 

reklamer, der kører i fjernsynet. Reklamer med kendte personer får også forbrugerne til at tale 

med hinanden omkring dem. Når der kommer en ny reklame med en kendt person som 

frontfigur, så har alle altid en mening om dem. Og de snakker tit sammen om den i deres 

respektive netværk. Og det er jo det virksomhederne gerne vil have at forbrugerne gør.
108

 

 

I disse reklamer fulgte vores respondenter for det meste den perifere rute i ELAM-modellen, 

fordi det tit handler mere om den kendte end om selve produktet. Reklamerne viser enten de 

kendtes dagligdag, og hvordan det pågældende produkt passer ind i det eller de kendte som 

                                                      
106

 Se afsnit ”Valg af reklamer” 
107

 Interview med Stine 
108

 Se afsnit ”Massekommunikation” 

”Jamen jeg syns de var rigtige gode” 
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forskellige roller, hvor de bruger eller sælger produktet. Det hele er opbygget som 

Storytelling, hvor forbrugerne skal have lyst til at se de næste reklamer. 

Da Mads blev spurgt, hvad han syntes om reklamer med kendte personer i, svarede han: 

 

                                            
109

 

Flere andre af respondenterne var også positivt stemt over at benytte sig af den slags 

frontfigurer. Det vil sige, at ud over at det skaber i positiv stemning omkring selve reklamen, 

så ligger man også meget mere mærke til reklamen, når det er en kendt person, der er med. 

Dette kan man som virksomhed udnytte, hvis man har et produkt, der enten er et meget 

almindeligt produkt eller et produkt som forbrugerne generelt har meget lidt tiltro til
110

.  

 

Det kom frem, at de kendte frontfigurer ikke bør være med i for mange reklamer af gangen, 

fordi de dermed kan virke utroværdige på grund af det. Dette er ligegyldigt, hvor kendte de er. 

Lasse sagde: 

 

 

 

                 
111

 

Man vil som forbruger gerne tro på, at den kendte person benytter sig af alle de produkter, de 

laver reklame for. Dette begrundes med, at forbrugerne godt kan lide, at der er en person bag 

produktet, som står indenfor det. Derfor kan det komme til at virke utroværdigt, hvis en kendt 

person laver en hel masse reklamer på samme tid. Hvis den kendte person skulle benytte sig 

af alle de produkter denne præsenterer i reklamerne, ville det virke utroværdigt. 

 

                                                      
109

 Interview med Mads 
110

 http://finans.TV2.dk/nyheder/article.php/vi-mangler-tillid-til-reklamer/?id=32342950, set 14. september 2010 
111

 Interview med Lasse 

”Altså når man bruger en kendt person så er det nemmere at identificere sig med 

det..” 

”Det gør ikke så meget hvis man er med i et par reklamer samtidigt, men selvfølgelig 

hvis man er med i 30 reklamer på et år, så mister man nok troværdigheden, i hvert fald 

fra min side. Så syns jeg lidt man sælger ud af sig selv. For hvis de reklamerer for for 

mange ting, så begynder man at tænke, at de ikke kan bruge alle de produkter og så 

bliver det utroværdigt.” 
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Her er en af de valgte reklamer, Europæiske Rejseforsikring med Caroline Wozniacki som 

deres frontfigur, et eksempel på dette. Caroline er i øjeblikket meget populær, og man ser 

hende meget i medierne. Derfor er hun også med i flere reklamer på dansk TV. Og også i 

udlandet. Hun er blevet valgt som frontfigur for American Express i USA.
112

 Når vores 

respondenter så reklamen med Caroline, var der en stærk ”enten, eller” følelse overfor den. 

Enten kunne de rigtig godt lide reklamen eller også synes de, at Caroline slet ikke skulle lave 

reklamer. Dette begrundede de med, at de var trætte af at se hende alle vegne, og derfor blev 

irriterede over at se hende i forskellige reklamer hele tiden.  

 

Michael sagde blandt andet, da han blev spurgt om personerne passede til reklamerne: 

 

                          
113

 

Han syns, Caroline er overeksponeret, og det skaber irritation overfor reklamen, og dette kan 

til tider smitte af på selve produktet. Dog var der flere af de andre respondenter der godt 

kunne lide hende og mente, at hun passede godt til det produkt, hun præsenterede. Ved at 

vælge den rigtige kendte person til sit produkt, behøver det ikke at være noget negativt, at 

denne person er med i flere reklamer af gangen. Forbrugeren skal bare kunne se en 

sammenhæng imellem den kendte person og det produkt denne repræsentere.  

Seerens opfattelse af reklamen kan også handle om, hvor godt man kan lide den kendte 

person. Hvis man i forvejen har en lidt negativ indstilling til personen, så kan dette smitte af 

på reklamen, enten ved at man zapper væk fra reklamen, eller at man ikke gider købe 

produktet, netop fordi den kendte person repræsenterer det.  

De kendte kan dog godt være med i et par reklamer af gangen, så længe de produkter, de 

reklamerer for, ikke er for lig hinanden.  

 

 

 

                                                      
112

 http://www.sporten.dk/tennis/caroline-scorer-ny-super-kontrakt set 14. september 2010 
113

 Interview med Michael 

”..ja Caroline, hun skulle nok ikke lave flere reklamer, hehe” 

http://www.sporten.dk/tennis/caroline-scorer-ny-super-kontrakt
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Krestina sagde: 

 

 

                 
114

 

Hun havde ikke noget imod, at Caroline lavede flere reklamer af gangen, netop fordi 

produkterne ikke ligner hinanden.  

 

AIDA modellen bliver her brugt for at gå mere i dybden med de specielle virkemidler, 

reklamer med kendte personer benytter sig af. Når det handler om kendte personer som 

frontfigurer, så er både attention, interest og desire stadierne relevante. Dette begrundes med, 

at det både handler om at skabe opmærksomhed for reklamen, men også at skabe interesse og 

lyst til at købe det pågældende produkt, fordi det er en kendt, som repræsenterer det. 

Attention-stadiet er vigtigt for denne hypotese, fordi virksomhederne benytter sig af det meget 

tydelige virkemiddel, kendte personer til at skabe opmærksomhed omkring reklamen.  

 

Vi kan se en klar tendens i, at forbrugerne ligger meget mærke til de reklamer, hvor der er 

kendte personer med. Men hvor kendt skal man være for at fange den mest effektive form for 

opmærksomhed. Katja svarede på spørgsmålet, at hvis det er skuespillerne, der påvirkede 

hende, ville det have gjort en forskel, hvis det havde været nogle andre skuespillere. Havde de 

så påvirket hende ligeså meget som Remee; Caroline og Nicolaj?  

 

 

 

 

                             
115

 

                                                      
114

 Interview med Krestina 

”Hvis det havde været nogle skuespillere der ikke havde været så kendte, så havde det 

påvirket mig på en anden måde. …for så havde de måske gjort det for pengene, hvor 

de her tre (Remee, Nicolai Coster Waldau og Caroline Wosniaki) derimod nok ikke 

har gjort det for pengene og berømmelsen og fordi det er et led i deres karriere der så 

kan hjælpe. Det er mere fordi Remee mener at 3 er et godt produkt”. 

”Det gør ikke så meget at hun (Caroline) laver reklamer for både Europæiske og Sony 

Ericsson fordi der er to forskellige slags ting… jeg kunne bedre se, at hun var 

utroværdig hvis hun pludselig både lavede 3 og Sony Ericsson.” 
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Man kan sige, at den tendens, der kom frem i vores interviews, var, at hvis man bruger en 

kendt person, der spiller sig selv i reklamerne, så skal denne være tilpas kendt for den enkelte 

person til at denne virker troværdigt.  

Hvis man ikke er en anerkendt skuespiller, så er det ikke nær så appellerende for forbrugerne 

at købe det produkt, de præsenterer.  

Men hvornår er man kendt nok til ikke at blive refereret til som semi-kendis mere? Dette 

spørgsmål er svært at svare på, fordi det er meget individuelt, hvor meget man som forbruger 

kender til den kendte person. Dette gælder også den modsatte vej. Hvis man er en for ukendt 

kendt person, så virker man ikke troværdig i de reklamer, man medvirker i.  

Katja nævnte, at hun bedre kunne lide de reklamer, hvor de kendte spiller sig selv, end hvor 

de spiller en rolle, fordi dem der spiller rollerne er ”discount” skuespillere i forhold til de 

andre mere kendte skuespillere. 

 

I det næste stadie, interest, handler det om, hvorvidt forbrugerne har interesse i at købe de 

pågældende produkter, fordi det ligner, at den kendte person benytter sig af det. Her var 

respondenterne lidt i tvivl om de kendte rent faktisk brugte produkterne.  

 

Stine kunne godt lide, at de kendte reklamerede for produkterne, og hun synes, at det gav 

produkterne mere tiltrækning. Hun sagde blandt andet, at hvis Remee har sagt god for 3 G, så 

må det være et godt produkt. Hun mener altså, at fordi det er en kendt person, der medvirker i 

reklamerne, så virker det meget troværdigt. Dette virkemiddel er med at gøre produktet mere 

attraktivt, netop fordi det viser en kendt person, som benytter sig af produktet. I teorien 

omkring celebrity endorsement
116

 er en af grundene til, at forbrugerne køber de produkter, er, 

fordi de gerne vil være ligesom den kendte. Dette kan til dels opnås ved at benytte sig af de 

samme produkter, som den kendte bruger.  

 

 

                                                                                                                                                                      
115

 Interview med Katja 
116

 Se afsnit ”Celebrity endorsement” 
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Nogle af vores respondenter mente ikke, at bare fordi man er kendt, så gør det reklamen mere 

troværdig. Mads svarede: 

 

 

                 
117

 

Mads blev ikke imponeret over reklamen, fordi de har en kendt med. Han ville lægge mere 

mærke til reklamen, men den udstråler ikke mere troværdighed, fordi det er en kendt person 

der præsenterer produktet. 

 

Det kom frem i vores interviews, at når man bruger kendte personer som frontfigurer, så skal 

personen passe til produktet. Både når de spiller en rolle, og når de spiller sig selv. Det skal 

virke troværdigt, at den kendte benytter sig af produktet i sit private liv. 

Casper svarede på spørgsmålet, om de valgte personer passede til produkterne: 

 

 

 

                   
118

 

Lena var enig med dette og sagde blandt andet, at de passede perfekt til de roller, de spiller. 

Selvom de kendte spiller sig selv, er reklamen på den ene eller anden måde en kunstig 

opstillet situation. Remee hopper jo ikke tilbage i tiden i virkeligheden, men han er stadig sig 

selv, og han lader seerne komme med i et tilbageblik i hams liv. Det samme med Nicolai 

Coster Waldau og Caroline. Han optager ikke sin serie imens de laver reklamen, og Caroline 

spiller ikke rigtigt tennis med den lidt kiksede kvinde. Pointen er, at det kunne godt være en 

slags hjemmevideo fra deres rigtige liv, og det er her det skal virke troværdigt. Dette var 

næsten alle respondenterne enige om, at det var troværdigt, og at de passede perfekt til 

reklamen. 

                                                      
117

 Interview med Mads 
118

 Interview med Casper 

”Reklamen bliver ikke mere troværdig fordi der er en kendt person med, men man 

ligger mere mærke til den. Hmm det er svært at sige, men jeg tror ikke, at der er mere 

troværdighed i en reklame, hvis der er en kendt med” 

”Ja Caroline hun passer jo meget godt, hun rejser hele tiden og det gør Nicolai Coster 

Waldau også i form af hans job som skuespiller og instruktør og sådan noget. Og 

Remee, jo han er jo en drengerøv, så hvorfor skulle han ikke være noget med 

mobiltelefoner. Han arbejder jo også med unge mennesker og musik og sådan noget.. 

han passer meget godt ind.” 
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Flere af vores respondenter var sikre på, at de kendte personer, der spiller sig selv, benytter 

sig af det pågældende produkt. Dette er vigtigt at have med, fordi hvis man som seer ikke tror, 

at frontfiguren benytter sig af produktet, så kan denne ikke udvise samme troværdighed, som 

hvis personen rent faktisk bruger produktet. 

Katja svarede: 

 

                                     
119

 

Hun mener altså ikke, at så kendte personer som disse er, ville gide lave reklame for et dårligt 

produkt. 

 

De kendte personer kan miste noget af deres troværdighed i reklamen, hvis forbrugerne finder 

ud af, at de ikke benytter sig af produkterne. 

Katja svarede, da hun blev spurgt, om det gjorde noget, hvis hun fandt ud af dette: 
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Dette begrundes med, at hele konceptet omkring disse reklamer er, at de kendte skal passe til 

produkterne, så det ligner, at de benytter sig af det. Hvis forbrugerne finder ud af, at de ikke 

bruger dem alligevel, så virker reklamen falsk, fordi de kendte personer spiller sig selv, og 

reklamen viser en slags hverdagssituation for dem. Hvis den så viser sig at være falsk, så kan 

det have den effekt, at forbrugerne ikke kan stole på den kendte person, fordi det har vist sig, 

at det hele er opstillet. Så hvorfor skal man stole på personen og købe produktet, når denne 

ikke engang selv benytter sig af det. Denne konklusion kom flere af vores respondenter også 

frem til. 

Der var dog flere, som ikke havde noget imod at de kendte ikke selv benyttede sig af 

produktet, så det ”bare” var en reklame de var hyret til at spille.  

 

                                                      
119

 Interview med Katja 
120

 Interview med Katja 

”Det er jeg faktisk ikke i tvivl om, at de gør. Ellers tror jeg ikke, at de ville give sig tid 

til det.” 

”Ja det ville det. For så ville jeg tænke ”hvad er så hans bagtanke med at lave 

reklamen”” 
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I denne hypotese kan man med fordel se på stadiet desire, fordi forbrugerne har lyst til at købe 

et pågældende produkt, fordi de tror, at den kendte person benytter sig af det.
121

 

Det var, som tidligere nævnt, ikke noget vi spurgte direkte om, men flere af vores 

respondenter sagde alligevel noget om det, i forbindelse med hvor troværdige de kendte 

personer var som frontfigurer. 

Katja var den, som helt klart bedst kunne lide de reklamer, hvor de kendte medvirkede.  

Hun sagde blandt andet i forbindelse med troværdigheden af de kendte personer: 

 

                 
122

 

Dette svar handlede ikke om de produkter, der var med i de viste reklamer, men en mere 

generel holdning. Hendes lyst til at købe produktet hang dog også sammen med relevansen af 

produktet i forhold til hendes behov. Men lysten blev større når det var en kendt person, der 

repræsenterede produktet. Dette kan blandt andet skyldes, at Katja og flere af de andre 

respondenter, stoler rigtig meget på de kendte og dermed det produkt de laver reklame for. 

 

Vi har ikke nok information til at gå i dybden med denne problemstilling, men vi synes 

alligevel, at den er værd at nævne, fordi den til dels passer til denne hypotese. 

I løbet af vores interviews kom det frem, at respondenterne også syntes, at en kendt person til 

tider kan være for kendt til at medvirke i reklamen. Her menes der, at den kendte person 

fjerner opmærksomheden så meget fra produktet, at respondenter ikke kan huske, hvilket 

produkt reklamen handlede om.  

Michael svarede, da han blev spurgt, om han syntes, at Remee passede som frontfigur for 3 at: 
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121

 Se afsnit ”Celebrity endorsement” 
122

 Interview med Katja 
123

 Interview med Michael 

”Altså, jeg ser mere ham som person og ikke reklamen som sådan. Reklamen er lidt i 

baggrunden, og så står han der og taler om noget..” 

”og når kendte personer står inde for produktet, så får jeg også lyst til at købe det.” 
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Dette er ikke den mest ønskede effekt af reklamen, fordi forbrugerne ikke ligger mærke til 

reklamens produkt, de ser kun den kendte, som præsenterer produktet.
124

  

 

Delkonklusion for hypotese 4 

Efter at have analyseret på svarene af de empiriske undersøgelser, mener vi at kunne 

bekræfte hypotese 4, dog med nogle forbehold.  

Den kendte person skal passe til det produkt denne repræsenterer, ellers kan det virke 

utroværdigt, hvis forbrugerne ikke kan forestille sig, at personen benytter sig af produktet.  

Den kendte person kan til tider være for kendt til at gøre reklamen effektiv. Den kendte 

person kan overskygge produktet, fordi seerne ikke ser andet end den kendte og derfor 

glemmer hvilket produkt, det handler om. 

 

 

  

                                                      
124

 Se afsnit ”Celebrity Endorsement” 
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9. Konklusion 

Denne afhandling ønskede at undersøge, om der var nogle former for frontfigurer som virket 

mere troværdige, for den enkelte forbruger, end andre. For at kunne undersøge dette, er der 

først taget udgangspunkt i relevante teorier, samt udført otte semistrukturerede 

dybdeinterviews. Derefter er der blevet opstillet fire hypoteser, som enten er blevet delvis 

bekræftet eller afkræftet. 

 

Den første hypotese omhandler hvor vidt ejerne virker mere troværdige end de tre andre 

valgte former for frontfigurer. Her kom det frem, at ejerne var dem som virkede mest 

troværdige, til trods for, at selve reklamefilmene blev opfattet af dårligere kvalitet, end de 

andre reklamer som blev vist under interviewene. Det var vigtigt, at forbrugerne var klar over, 

at det var ejeren i reklamen. Hvis dette ikke var tilfældet, ville det faktum, at reklamen var af 

dårlig kvalitet, spille ind og gøre reklamen irriterende og utroværdig.  

 

I den anden hypotese blev det undersøgt, om rigtige medarbejdere virkede mere troværdige i 

rollen som frontfigur for virksomheden, end skuespillere som spiller medarbejdere. Under 

dette emne svarede respondenterne, at det som regel ikke gjorde nogen forskel, om det var 

rigtige medarbejdere eller skuespillere. Kriteriet var, at hvis reklamerne brugte skuespillere, 

som skulle forestille medarbejdere, så var det vigtig, at det var skuespillere, som ikke var 

alment kendt for noget andet end den pågældende virksomheds reklamer. Så længe den 

enkelte forbruger selv troede på, at det var en rigtig medarbejder, var det ikke vigtig, om det 

rent faktisk var en skuespiller i stedet for.  

Derimod blev det rigtig utroværdigt, hvis frontfiguren tydelig vis var en skuespiller, som 

spillede en seriøs medarbejder. Flere af respondenterne sagde, at det virkede utroværdigt, når 

de vidste, at personen var en skuespiller, og dermed ikke skulle fremstå som en der vidste 

hvad de snakkede om. 

 

Den tredje hypotese handlede om kendte personer, der er frontfigurer i Tv-reklamer, nærmere 

bestemt, om kendte personer som spiller en rolle, er mindre troværdige end kendte personer 

som spiller sig selv. 
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Resultatet var, at de reklamer hvor de kendte spiller en rolle, spiller mere på humor, og derfor 

behøver disse ikke at være ligeså troværdige, som de reklamer, hvor de kendte spiller sig selv. 

Det var disse reklamer respondenterne bedst kunne lide, fordi de fleste respondenter godt kan 

lide reklamer som spiller på humor. Der var dog en klar tendens til, at respondenterne ikke 

troede, at skuespillerne selv benyttet sig af produkterne fordi de bare spiller en rolle.  

Når det gjaldt de kendte som spiller sig selv, var de mere troværdige i rollen som frontfigurer, 

fordi de blev fremstillet i det miljø, man som forbruger godt kan forestille sig, at de lever i. 

 

Med den fjerde og sidste hypotese, ønskede vi at undersøge, om frontfigurerne virkede mere 

troværdige, jo mere kendte de er.  

Svarene viste, at respondenterne mente, at det var vigtigt, at den kendte reklamerede for 

produkter, der passede til den kendte person. Her menes der, at det skulle være produkter man 

som forbruger godt kunne forstille sig, at den kendte person selv brugte. Dette begrundes 

med, at fordi de kendte personer spiller sig selv, ønsker forbrugerne at tro, at de reklamerer 

for produktet, fordi de selv syns, at det er nogle gode produkter, og ikke kun fordi de får 

penge for at medvirke i reklamen. 

Det kom også frem, at den kendte person i nogle tilfælde, kan være for kendt i forhold til det 

produkt de reklamerer for. Forbrugerne fokuserer mere på den kendte som person, end som 

frontfigur for en virksomhed, og dermed husker de personen bedre end det produkt, de 

reklamerer for.  

 

Alt i alt kan man dermed konkludere, at der var en klar tendens til, at forbrugerne i vores 

undersøgelse, syntes ejerne virkede mest troværdige, tæt forfulgt af de kendte personer som 

spiller sig selv. 

De kendte personer som spiller en rolle, har ikke det samme behov for at virke troværdige, da 

reklamens budskab er pakket ind i humor, så forbrugeren vil gerne se den alligevel.  

Medarbejderne som frontfigurer kan virke troværdige, hvis den rigtige person er valgt. De 

reklamer som var med i denne undersøgelsen havde dog ingen faktorer som gjorde, at de 
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skilte sig ud fra resten af reklamerne, noget som gjorde, at respondenterne ikke lagde så godt 

mærke til reklamerne når de så dem. 

 

9.2 Guidelines til valg af frontfigurer 

Denne model er udarbejdet på baggrund af fundene i analysen. Den opstiller de tendenser, en 

marketingmedarbejder skal være opmærksom på, når denne vælger at benytte sig af en 

frontfigur fra en af de fire valgte kategorier, i deres reklame. Disse tendenser er opstillet på 

denne måde for at gøre det mere overskueligt at se, hvilke faktorer man skal være 

opmærksom på.  

 

Ejerne 

 Ejerne har tendens til at virke mest troværdige i forhold til andre former for 

frontfigurer 

 Det skal være ejeren. Det virker ikke, hvis det en den administrerende direktør 

 Man skal vide, at det er ejeren, ellers virker reklamen ikke efter hensigten 

 Ejeren skal virke sympatisk og man skal som seer kunne forholde sig til denne 

 Reklamen behøver ikke at se meget professionel ud, så længe det er en ejer der 

er frontfigur 

 Hvis en ejer taler jysk i sine reklamer, skaber det en vis troværdighed så længe 

det passer til personen 

 

Alt i alt er ejerne en god og troværdig form for frontfigur.  

Forbrugerne kan godt lide, at der er en person som står inde for produktet. Samtidigt 

må dette gerne være en person, som ved noget om produktet. Ejeren skal derudover 

være sympatisk, da dette er med til at gøre dem troværdige for den enkelte forbruger. 
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Medarbejdere 

 Det må gerne være skuespillere, der spiller medarbejdere, så længe de ligner 

almindelige personer 

 Det skal være ukendte skuespillere, der ikke er kendt for andet end den 

pågældende reklamer, ellers kan det virke det utroværdigt 

 Hvis man vælger kendte skuespillere, så skal det være tydeligt, at de spiller en 

rolle 

 

Når man som virksomhed vælger at benytte sig af medarbejdere som frontfigurer, 

stiller dette visse krav til udvælgelsen af disse personer.  

Hvis medarbejderen er en rigtig medarbejder ansat i virksomheden, så virker dette 

troværdigt for den enkelte forbruger, fordi denne person ved noget om produktet. 

Hvis medarbejderen derimod er en skuespiller, der er ansat til at spille medarbejder, 

skal denne være så virkelighedsnær som muligt. Personen skal så vidt muligt ligne en 

almindelig medarbejder. Dette vil sige, at personen ikke skal virke for anderledes i 

udseende og heller ikke virke for opstillet. 

Det betyder ikke så meget for troværdigheden hvis medarbejderen er skuespiller, så 

længe den enkelte forbruger selv tror, at personen er en rigtig medarbejder. 

 

 

Kendte personer der spiller en rolle 

 Disse reklamer udviser ikke troværdighed, men det behøver de heller ikke, så 

længe de spiller på humor 

 Humor er den vigtigste faktor i denne slags reklame 

 Det skal være helt tydeligt, at de kendte spiller en rolle og ikke er sig selv 

 Skuespilleren skal passe til rollen, det vil sige rollen skal virke naturlig for 

skuespilleren 

 

De kendte personer, der spiller en rolle er ikke det bedste valg, hvis man som 
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virksomhed gerne vil udstråle troværdighed i sin reklame. I de reklamer hvor de kendte 

spiller en rolle, handler det meget om humor, og humor hører ikke sammen med 

troværdighed. Dog kan forbrugerne godt lide disse reklamer fordi humor er vigtig for 

dem, da det er med til at fange deres opmærksomhed. 

 

 

Kendte personer, der er sig selv 

 Det skaber stor opmærksomhed at have en kendt person med i sin reklame 

 De kendte personer skal passe til det produkt de laver reklame for 

 Det kan virke utroværdigt, hvis de kendte er med i for mange reklamer 

samtidigt 

 De kendte der spiller sig selv, virker mere troværdige end kendte personer, der 

spiller en rolle 

 

De kendte personer, der er sig selv, er en af de typer frontfigurer der skaber mest 

opmærksomhed omkring den pågældende reklame. Forbrugerne kan godt lide, at se de 

kendte personer i reklamerne og de kan godt lide ideen med, at de kendte personer 

bruger det samme produkt som dem selv. 

 

Som sagt er disse punkter udarbejdet på baggrund af de tendenser, vi har fundet i de 

empiriske undersøgelser, og er derfor ikke en færdig facitliste. Punkterne er ment som 

en hjælp til valget af frontfigur. Ved at være klar over disse forskellige faktorer, der 

spiller ind for den enkelte forbruger, når denne ser en frontfigur i en reklame, kan de 

mest uhensigtsmæssige valg måske undgås. 
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10. Perspektivering 

Under utarbeidelsen av denne afhandling, har det kommet frem flere nye Tv-reklamer, som 

underbygger det faktum, at det å benytte seg av den ene eller annen form for frontfigur i Tv-

reklamer er noe som blir mer og mer utbredt. 

 

Når det gjelder reklamer med eiere som frontfigurer, kan det nevnes den nye reklamen til 

Skousen.
125

 Det er interessant å se at det kommer flere reklamer med eiere, da det i 

utgangspunktet ikke er så mange virksomheter som bruker denne formen for frontfigur.  

 

Star Tours reklame med Mads Mikkelsen
126

, kunne ha vært meget relevant å ha med i 

undersøkelsene til denne afhandlingen. Mads Mikkelsen er en av de mest kjente mennesker i 

Danmark i dag, både innenfor Danmarks grenser og internasjonalt. Reklamen vises også i 

Norge og Sverige, dog med visse endringer i forhold til den danske. I den norske og svenske 

versjonen snakker han engelsk i stedet for dansk.  

Han reklamerer for Star Tours reiser, hvilket er et produkt som vanligvis krever mange 

overveielser fra forbrukerens side. Det ville være relevant i forhold til denne afhandling, da 

det muligvis ville være lettere for respondentene å ta stilling til om de syns han var troverdig 

eller ei. Det er et helt annet produkt enn de vi har valgt til undersøkelsen. Reklamen kom 

dessverre ut litt for sent til at vi kunne få den med i våres empiriske undersøkelser. 

 

I denne afhandling har vi ikke spurt respondentene direkte om de ville kjøpe de produktene de 

så reklamer for. Fokus har ligget på selve eksponeringsøyeblikket og frontfigurer som 

virkemiddel for å fange forbrukernes oppmerksomhet. Det kunne derfor også være interessant 

å se, om den tendensen vi fant, til at troverdighet ikke hadde noen sammenheng med om det 

var produkter man selv ville ha på det tidspunktet, ville endre seg, hvis respondentene ble stilt 

overfor et direkte spørsmål om de fikk lyst på produktet etter å ha sett reklamen. 

 

                                                      
125

 http://www.youtube.com/watch?v=IlfBgTrQjLY 
126

 http://www.youtube.com/watch?v=pFOtxhhqFhA 
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Reklamene som dannet bakgrunnen for afhandlingen, var kun danske. Det kunne være 

relevant å se, om respondentene hadde andre holdninger angående frontfigurenes 

troverdighet, hvis de ble presentert for utenlandske reklamer. Hvis vi hadde valgt utenlandske 

frontfigurer, kunne det være respondentene hadde andre assosiasjoner til frontfigurene, da det 

jo er en kjent sak at spesielt amerikanske kjendiser er under hardt press fra media. Med det 

menes, at befolkningen generelt har mere informasjon om disse i forhold til danske kjendiser, 

og det kan også ha en innvirkning på hva man som forbruker syns om deres troverdighet som 

frontfigur.  

 

Konklusjonen ville nok også blitt annerledes, hvis vi hadde brukt andre reklamer i 

undersøkelsen. Vi har med vilje ikke valgt reklamer for produkter som for eksempel 

shampoo, forskjellige maTVarer ol, da vi heller ville finne folks holdninger til produkter det 

lå litt mer tanke bak. Hvis respondentene skulle ta stilling til reklamen med andre produkter, 

kunne resultatet også bli et annet. 

På samme måte kunne resultatet blitt annerledes, hvis vi hadde valgt noen mer ekstreme 

reklamer. Også her kunne det være respondentene hadde flere sterke meninger og holdninger 

som ville påvirke resultatene. 

 

Til sist skal det nevnes, at det kunne være interessant å undersøke, om det var noen produkter 

eller bransjer som var mere mottakelig for celebrity endorsement enn andre. Med det menes, 

om det i noen av de reklamer hvor det medvirker en kjent person, muligvis hadde virket mere 

troverdig for forbrukeren, hvis virksomheten brukte en som ikke var kjent. Selv om de fleste 

er klar over at den kjente som regel ikke ligner seg selv i en reklame, med tanke på hvor 

meget styling den har fått, så kan det måske virke skremmende på noen, fordi den kjente er et 

”perfekt menneske”. Ville det i disse tilfeller være mer hensiktsmessig å bruke en som ikke er 

kjent, fordi det vil virke mere oppnåelig for forbrukeren som sitter hjemme og ser reklamen? 
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12. Bilag 

12.1 Spørgeramme til interviewene 

Denne spørgeramme danner baggrund for de interviews vi har foretaget. Vi har taget 

udgangspunkt i denne for at kunne holde os indenfor de valgte emner.  

Vi startede med en indledning, hvor vi fortalte at interviewet omhandlede troværdigheden af 

frontfigurerne i de otte udvalgte reklamer, og at det udelukket var deres helt personlige 

mening vi var ude efter. 

 

Generelle spørgsmål 

1. Hvordan har du det med Tv-reklamer helt generelt? 

2. Hvor tit zapper du væk fra en kanal når der kommer Tv-reklamer? 

3. Er der nogle reklamer du husker mere end andre?  

a. Hvilke? 

4. Synes du selv, at du bliver påvirket af de reklamerne du ser på TV? 

5. Har du et eksempel på en rigtig god reklame for dig? 

 

Spørgsmål til frontfigurer som er ejere 

Reklame 1 - Adsbøl 

http://www.adsbol.dk/media/videoreklamer/Adsbudsalg06v2.mpg 

Reklame 2 - Biva 

http://www.youtube.com/watch?v=9Ma-jS4EI0A  

Reklame 3 - Jysk 

http://www.youtube.com/watch?v=cawEX8Ou1wE&feature=related  

1. Har du set disse reklamer før? 

2. Hvad synes du om disse reklamer?  

a. God, dårlig? Hvorfor? 

3. Hvad synes du om virksomheder der benytter sig af deres ejer i deres reklamer? 

http://www.adsbol.dk/media/videoreklamer/Adsbudsalg06v2.mpg
http://www.youtube.com/watch?v=9Ma-jS4EI0A
http://www.youtube.com/watch?v=cawEX8Ou1wE&feature=related
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4. Er disse reklamer utroværdig eller troværdig? 

 

Spørgsmål til frontfigurer som er medarbejdere 

Reklame 4 - Lotto 

http://www.youtube.com/watch?v=sV8vjV8WobE 

(Man skal 3.09 min. ind i klippet for at finde reklamen) 

Reklame 5 - Fakta 

http://www.youtube.com/watch?v=ZxgAMeW2MLQ 

Reklame 6 – BRF kredit 

http://www.youtube.com/watch?v=17uhSOGeogA 

 

1. Har du set disse reklamer før? 

2. Hvad synes du om indholdet i disse reklamer?  

a. God, dårlig? Hvorfor 

3. Tror du, at denne person er en rigtig medarbejder i virksomheden eller en skuespiller 

ansat af virksomheden? 

4. Har det en betydning for troværdigheden af reklamen? 

 

Sammenligning af reklamerne 1 - 6 

1. Hvilke reklamer kan du huske? 

2. Hvilke forskelle er der på de 6 reklamer? 

3. Hvilke ligner hinanden? 

4. Hvilke reklamer var de bedste? 

a. Hvorfor? 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sV8vjV8WobE
http://www.youtube.com/watch?v=ZxgAMeW2MLQ
http://www.youtube.com/watch?v=17uhSOGeogA
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Spørgsmål til reklamer med kendte personer som spiller en rolle som frontfigurer 

Reklame 7 - DSB 

http://www.youtube.com/watch?v=K32spOIZnQ4&feature=PlayList&p=39524ABFE48F3741&playn

ext_from=PL&playnext=1&index=43  

Reklame 8 - Spar 

http://www.youtube.com/watch?v=UfP2_ed-fyU 

Reklame 9 – Punkt 1 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhC820qKKHE  

 

1. Har du set disse reklamer før? 

2. Hvad synes du om indholdet i disse reklamer?  

a. God, dårlig? Hvorfor 

3. Tror du, at disse personer (Søren Pilmark mf) selv benytter sig af produktet? 

4. Hvordan ville du have det, hvis han udtalte at han er en meget travl person og derfor 

kører han i bil? 

5. Ville det ændre dine holdninger til DSB? 

6. Ville det ændre din holdning til DSB’s reklame? 

7. Passer denne person ifølge dig til den virksomhed reklamen er for? 

a. Hvorfor/hvorfor ikke? 

8. Kender du ham fra SPAR? 

9. Påvirker det din opfattelse af reklamen/spar at der var alt det omkring det opdigtede 

slagsmål? 

10. Har du lagt mærke til, at Nikolaj Lie Kaas ikke er med i reklamerne mere? 

11. Påvirker det dit syn på reklamen?  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=K32spOIZnQ4&feature=PlayList&p=39524ABFE48F3741&playnext_from=PL&playnext=1&index=43
http://www.youtube.com/watch?v=K32spOIZnQ4&feature=PlayList&p=39524ABFE48F3741&playnext_from=PL&playnext=1&index=43
http://www.youtube.com/watch?v=UfP2_ed-fyU
http://www.youtube.com/watch?v=ZhC820qKKHE
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Spørgsmål til reklamer med frontfigurer som er kendte personer som spiller sig selv 

Reklame 10 – SAS  

http://www.youtube.com/watch?v=j1nhb07He14   

Reklame 11 – Europæiske Rejseforsikring 

http://www.youtube.com/watch?v=lSLaCmQ-J4o 

Reklame 12- 3.dk 

http://www.youtube.com/watch?v=mLsLLJEYRQI 

1. Har du set disse reklamer før? 

2. Hvad synes du om indholdet i disse reklamer?  

a. God, dårlig? Hvorfor 

3. Tror du denne person benytter sig af produktet i virkeligheden? 

4. Hvis du finder ud af, at Nikolaj Coster Waldau flyver med Cimber i stedet for SAS, hvordan vil 

det påvirke dit syn på reklamen? 

5. Og hvordan vil det påvirke dit syn på SAS? 

6. Passer den person som frontfigur for virksomheden? 

7. Hvorfor/hvorfor ikke? 

8. Kunne du komme i tanke om en person som ville være bedre? 

9. Mister disse reklamer deres troværdighed, fordi hovedpersonen har været med i andre 

reklamer? 

10. Hvordan har du det med reklamer hvor kendte personer, eks. skuespillere, 

sportspersoner ol optræder i? 

11. Hvor meget stoler du på disse reklamer? 

 

Sammenligning af reklamerne 7 - 12 

1. Hvilke reklamer kan du huske? 

2. Hvilke forskelle er der på de 6 reklamer? 

3. Hvilke ligner hinanden? 

4. Hvilke reklamer var de bedste? 

a. Hvorfor 

5. Hvilke reklamer kan du bedst lide, dem hvor den kendte person spiller en rolle, eller 

de reklamer, hvor den kendte person reklamerer direkte for produktet? 

http://www.youtube.com/watch?v=j1nhb07He14
http://www.youtube.com/watch?v=lSLaCmQ-J4o
http://www.youtube.com/watch?v=mLsLLJEYRQI


116 

 

Generelle spørgsmål efter alle reklamerne 

1. Hvilken slags reklame finder du mest troværdig af de reklamer du har set?  

2. Hvilke reklamer kunne du bedst lide? 

a. Hvorfor? 

3. Yderligere kommentarer? 
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12.2 Referat af interviewene 

Interview 1 

Mads – 24 år - Læser Cand.merc.jur 

- Ser en del reklamer, men foretrækker at være foruden. Har set alle reklamerne i 

interviewet 

- Husker bedst de reklamer der handler om noget mere end kun produktet 

- Man skal vide, at det er ejerne i reklamerne, ellers virker det ikke 

- Det gør ikke rigtigt nogen forskel at det er ejerne 

- Det gør ikke så meget om de er skuespillere eller rigtige medarbejdere, bare de ligner 

at de er rigtige 

- Reklamerne skal være sjove for at fange  

- Tror ikke, at de kendte der spiller en rolle, benytter sig af produkterne. Det er et job 

for dem 

- Og det betyder ikke noget  

- De kendte der spiller sig selv kunne godt benytte sig af produktet 

- Stoler ikke så meget på reklamer generelt, så det gør ikke så meget om det er kendte 

eller ukendte der reklamerer for produktet 

- Finder de reklamer hvor skuespillerne er sig selv mest troværdige af alle reklamerne 

- Ejerne var også troværdige hvis man ved de er ejerne 

- Ved nærmere eftertanke gør det en forskel at de er kendte. Reklamerne er lidt mere 

fængende og man ligger mærke til dem. Alting bliver lidt sjovere når man kender 

personerne 

- DSB var den bedste reklame, fordi der var en historie i den og humor og den har kørt 

så længe at man kender den så godt 

- En meget utroværdig reklame er Maxi King, men det er mest fordi Mads godt ved 

hvad den indeholder, det har ikke noget med reklamen at gøre 

Mads er ikke så vild med reklamer, men han zapper dog ikke væk hvis de kommer. Hans svar 

var lange og han virkede som om, at han tænkte sig godt om, inden han svarede. I løbet af 

interviewet blev hans svar lidt mere afslappede og ikke så ”akademiske”. Mads kunne bedst 

lide de reklamer der var opbygget som en historie og havde humor i dem. Han syntes at 

reklamerne med de kendte og ejerne var de mest troværdige.  
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Interview 2 

Lasse – 24 år – Læser biologi 

- Syns reklamer er irriterende og zapper væk de fleste gange.  

- Har set alle reklamerne i interviewet 

- Det skal være en god reklame for at fange 

- Tror ikke de kendte der spiller sig selv benytter sig af produktet, men har måske en ide 

om at de gør det 

- Det ville alligevel påvirke lidt, hvis Lasse fandt ud af, at de kendte ikke bruger 

produktet 

- Det er okay at de kendte er med i mere en d en reklame, bare det ikke er for mange ad 

gangen 

- Humor er vigtig for at en reklame er god og fængende 

- De reklamer hvor de kendte spiller sig selv, er mere troværdige end hvor de spiller en 

rolle 

- Husker reklamens opbygning frem for selve produktet 

- Det betyder ikke noget for troværdigheden om det er rigtige medarbejdere eller 

skuespillere 

- Det skaber troværdighed når det er ejerne som er med i reklamen 

- De reklamer med ejerne er de mest troværdige at alle de viste reklamer 

- De bedste er punkt 1 og DSB fordi de er sjove 

- Humor er vigtig, men ikke hvis en reklame skal virke troværdig 

- Det skal være en rigtig ejer og ikke kun en administrerende direktør for at det skal 

virke troværdigt 

- Der er bedre når personen i reklamen er kendt for så har man ”en” man kan holde 

ansvarlig hvis produktet ikke lever op til ens forventninger 

- Hvis man ved at produktet er dårligt, kan det ikke ”reddes” af en kendt person 

Lasse var ikke særlig vild med reklamer generelt og ser dem meget sjældent. Han zapper altid 

væk fra dem. Lasse er næsten sikker på, at de kendte personer ikke benytter sig af de 

produkter, de reklamerer for, men han ville alligevel blive lidt skuffet hvis det viste sig, at de 

ikke gjorde det. Lasse havde den blanding mellem korte og lange svar. De lange svar kom 

mest i sammenligningerne, ellers svarede han mere kort på de andre spørgsmål. Dog var hans 

korte svar ligeså informationsrige som de lange svar.  
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Lasse syns ejerne var de mest troværdige, men han kunne bedst lide DSB fordi den var sjov.  

Interview 3 

Katja – 26 år - læser sygeplejerske 

- Syns reklamer skal være der, men syns også de er irriterende 

- Zapper næsten altid væk 

- Har set alle reklamerne i interviewet 

- En god reklame, er en hvor man kan se, at der er en tanke bag ved den 

- Tror ikke de kendte der spiller en rolle benytter sig af produktet 

- Det ville stadig påvirke i en negativ retning hvis det blev bevidst at de ikke gjorde det 

- Kan rigtig gode lide de kendte der spiller sig selv. Det er ”meget” kendte personer og 

hvis den pågældende virksomhed har fået dem med, så må de stå inde for produktet og 

de bruger det helt sikkert 

- Husker de kendte og ikke det produkt de reklamerer for 

- Kunne bedst lide SAS fordi den fortæller en historie 

- Kan bedst lide reklamer der ser dyre ud for så har virksomheden bag den, styr på sine 

penge  

- Kan ikke lide dem med ejerne. De virker billige og en kendt person havde været bedre 

- Det skal helst ligne rigtige medarbejdere, men det behøver ikke være det 

- De kendte er mest troværdige 

- BRF er også meget troværdig på grund af deres frontfigur. Hun virker meget reel 

- Frontfigurer skal virke naturlige og ikke opstillede. Det virker utroværdigt 

- Det er meget vigtigt at den kendte passer til produktet, ellers virker det ikke 

Katja kan godt forstå at der er reklamer, men hun syns alligevel at de er lidt irriterende. Hos 

Katja var det vigtigste i en reklame, at den var visuelt godt lavet. For hvis reklamen så billig 

ud, så stolede hun ikke på produktet. Hun var helt sikker på, at de kendte der spiller sig selv, 

benytter sig af produktet, ellers ville de ikke lave reklamen. Hun syntes at de mest troværdige 

reklamer var dem hvor de kendte spiller sig selv, samt reklamen for BRF kredit, fordi den 

kvindelige frontfigur virker meget sympatisk. 
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Interview 4 

Lena – 25 år - læser Cand.scend.soc 

- Zapper væk halvdelen af gangene når der kommer reklamer, men ser dem alligevel 

fordi de hele tiden bliver genudsendt 

- Husker de sjove og visuelt gode reklamer 

- Bliver lidt påvirket af reklamer 

- Husker reklamerne hvis produktet er noget der har interesse 

- Ejerne virker meget troværdige. De virker lidt jyske alle sammen og det udviser en vis 

troværdighed 

- Tror alle medarbejderne er skuespillere 

- De er okay troværdige 

- De kendte der spiller sig selv benytter sig måske af produktet 

- De virker mere troværdige end de andre reklamer hvor alle frontfigurerne spiller en 

lidt ”dum” rolle og det virker lidt irriterende 

- De kendte der spiller sig selv virker mere troværdige end der hvor de spiller en rolle 

- Det er svært at skille frontfiguren fra produktet 

- Fakta-reklamen virker okay troværdig fordi de ikke direkte forsøger at sælge noget 

- De kendte skal passe til produktet 

- Jysk var en okay reklame 

- Reklamer med kendte fanger ens opmærksomhed 

Lena laver tit noget andet når der kommer reklamer i fjernsynet. Hun husker bedst de 

reklamer som er sjove og visuelt gode. Hun husker bedst de reklamer med produktet der har 

relevans for hende personligt. Lena tror at de kendte personer benytter sig af produktet de 

laver reklame for, men hun ville ikke blive så påvirket hvis de ikke gjorde det.  

Lena kan godt lide Fakta-reklamen og syns den virker troværdig, fordi de ikke forsøger at 

sælge noget de ikke er. Hun kunne dog også godt lide JYSK reklamen efter at have set alle de 

andre reklamer.  

 

 

Interview 5 
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Stine – 26 år - læser Cand.merc. FSM 

- Elsker å se TV reklamer, men zapper allikevel bort ca 50% av gangene, fordi det er 

noen hun har sett før. 

- Husker de reklamer som har gjort et inntrykk på henne, positiv eller negativt. 

- Hun syns det er en god ide å bruke eieren som frontfigur. Det virker troverdig fordi de 

tar risiko både økonomisk og personlig. 

- Hun tror ikke det er riktige medarbeidere i reklamene, men skuespillere. Det betyr dog 

ingenting, det blir først viktig når man faktisk VET at frontfigurene er rigtige 

medarbeidere. 

- I reklamene hvor de kjente spiller en rolle, syns hun de er gode, fordi de spiller på 

humor, og man følger en historie. 

- Hun tror ikke skuespillerne selv benytter seg av produktene, og det ville endre hennes 

syn på reklamene en lille smule hvis de selv gikk ut og uttalte at de ikke gjorde det, 

fordi det blir tydelig at de kun har fått skuespillerne med for pengenes skyld. 

- Det skuespillerne gjør utenfor reklamene er ligegyldig for Stine, da hun mener at siden 

de spiller en rolle, kan man godt skille deres arbeide fra deres privatliv. 

- I 3 reklamen syns hun det er for mye fokus på at de bare har hevet en kjent person inn 

(Remee). 

- Hun tror de kjente bruker produktene selv, i de reklamene der de spiller seg selv (SAS; 

Europæiske og 3G), men de ville ikke miste sin troverdighet hvis det kom frem at de 

ikke benyttet produktene.  

- Hun syns det er en god ide å bruke kjente mennesker i reklamer hvis de passer inn. 

Hvis ikke blir det merkelig, som hun mener det gjør i 3G sin reklame. 

- Av alle reklamene var det eierne som virket mest troverdig for Stine. 

- Hun syns eierne virket meget troverdige, fordi de bare sa det som det var, de hadde et 

godt tilbud. De prøvde ikke å imponere med noe de ikke hadde styr på. 

Stine elsker å se reklamer, så lenge det ikke er noen hun har sett før.  Hun tror man indirekte 

blir påvirket av reklamer. Hun syns DSB sine reklamer er de beste, fordi man har fått et 

forhold til både Harry og Bahnsen etter alle de år den har blitt sendt. Hun tror ikke 

nødvendigvis frontfigurene bruker produktene, men det har heller ikke den storeinnvirkning 

på deres troverdighet. Hun er klar over at de fleste nok stiller opp i reklamene for pengenes 

skyld. 
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Interview 6 

Krestina  - 27 år – pædagog 

- Syns ofte reklamer er spild af tid, men det kommer an på om det er reklamer som er 

relevante for henne. Zapper som regel alltid. 

- Syns Lars Larsen er troverdig, fordi hun føler man nærmest har vokst opp med ham i 

fjernsynet. Han er hyggelig, mens de to andre er irriterende.  

- Tror ikke det er rigtige medarbeidere, men skuespillere ansatt av virksomheten til 

reklamene (BRF, Lotto og Fakta). 

- Det har ingen betydning for henne om de faktisk er medarbeidere eller ei, for hun 

mener selv hun er fullstendig klar over at det bare er en reklame. 

- Syns BRF er meget troverdig, fordi hun er helt stille og rolig, og meget behagelig å 

høre på. 

- Når det gjelder reklamene hvor de kjente spiller en rolle, tror hun ikke de selv benytter 

seg av produktene, det er 100% et arbeide for dem. De er kun frontfigurer, fordi de får 

penger for det. 

- Syns ikke Nikolaj Lie Kaas mister troverdighet fordi han har uttalt at han kun gjorde 

det for pengenes skyld. Syns dog det er ergerlig for Punkt1, da det var han som gjorde 

at man gadd å se reklamen. 

- Tror skuespillerne som er seg selv benytter seg av produktene, fordi man ser dem i de 

situasjoner man tror de lever i i virkeligheten, så hvorfor skulle de ikke bruke 

produktene selv? 

- Krestina syns ikke skuespillere mister troverdighet som frontfigurer for en virksomhet, 

hvis de samtidig er det for andre virksomheter, så lenge det ikke er virksomheter som 

selger nogenlunde de samme produkter.  

- Hun syns det er litt sørgelig at virksomheter har behov for å bruke en kjent for å få 

oppmerksomhet, og at produktene ofte kommer i bakgrunnen av den kjente. 

Krestina mener hun blir litt påvirket av reklamer, men kun de som er relevante for en selv.  

Krestina syns de reklamene der de kjente var seg selv, var de som var mest troverdige, fordi 

man følger de kjente i en virkelighet man forestiller seg at de lever i. Hun er klar over at de er 

skuespillere, men ville allikevel bli litt skuffet hvis det viser seg at de ikke selv benytter seg 

av produktene. 
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Interview 7 

Michael – 26 år - læser Cand.merc SOL 

- Michael syns reklamer er irriterende, og zapper ofte vekk når han er alene. 

- Han husker reklamer som enten er meget underholdende, eller meget dårlige. 

- Tror ikke at de kjente som spiller en rolle benytter seg av produktene, men syns ikke 

de mister troverdighet av den grunn. Han tror det er fordi de spiller en rolle, at han 

ikke lar seg påvirke. 

- Mener de mister troverdighet hvis de direkte går ut og sier at de gjør det for pengenes 

skyld, men tror i virkeligheten det er pga pengene de er frontfigurer. 

- Kan godt forestille seg at de kjente som er seg selv benytter seg av produktene de 

reklamerer for. 

- Mener Remee er et dårlig match for 3G reklamen, da man legger mere merke til ham 

og Alien Beat Club, enn det han sier. 

- Syns SAS reklamen er den mest troverdige av de med kjente personer, da han er 

fremstilt i en verden man tror han lever i. syns dog ikke reklamen er så meet for SAS, 

mer det faktum at det er ”hjemligt”. 

- Syns det er fint nok å benytte seg av kjente personer i reklamer, men syns tit fokus 

ligger mer på at det er en kjent person med, enn på selve produktet. 

- Syns reklamene med eierne er utrolig irriterende. Lars Larsen er dog et hakk mindre 

irriterende enn de to andre, nok fordi han bare er Lars Larsen, som han har sett alltid. 

- Syns det er en god ide å bruke eieren som frontfigur, for da vet man at de står inne for 

produktene. 

- Michael tror ikke det er riktige medarbeidere, men skuespillere i Lotto, Fakta og BRF 

reklamene, det har dog ingen innvirkning på troverdigheten, så lenge det er 

relativtukjente skuespillere. Det blir meget utrolverdig, hvis man velger å gjøre som 

Mekonomen, å sette hun fra ”slemme slemme piger” i front, å fremstille henne som en 

seriøs medarbeider. Man vet jo at hun ikke arbeider der. Er det en ukjent skuespiller, 

er det ok. 

Michael er faktisk meget engasjert i reklamer. Han syns de er irriterende, men kan godt se en 

reklameblokk igjennom, hvis han sitter sammen med andre.  

Michael vil helst ikke innrømme det, men tror han kan la seg påvirke en lille smule av 

reklamer.  Av alle reklamene han så, syns han Jysk sin var mest troverdig. Han syns eierne er 
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mest troverdige, fordi de bare kommer med et godt tilbud, uten alt for meget snikksnakk rundt 

det. 

SAS sin reklame var den han syns var mest hyggelig, og nok ville zappe vekk fra minst 

ganger. 
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Interview 8 

Casper – 23 år - Fagudlært blikkenslager 

- Casper syns reklamer begynner å bli mer underholdende enn tidligere, men zapper 

som regel vekk når de kommer. 

- Husker de som er humoristiske. 

- Syns reklamene med eierne betegner godt hva slags virksomheter det er, discount 

reklamer for discountfirmaer. 

- Syns de virker meget troverdige og jordnære, fordi det ikke er så langt mellom selger 

og kunde, når eieren selv står som frontfigur. 

- Tror de er medarbeidere i BRF, Lotto og Fakta reklamene. Det gjør de meget 

troverdige, fordi de vet mer om hva de reklamerer for.  

- Syns det virker meget utrolverdig med semikjente personer som frontfigurer som 

fremstår som seriøse medarbeidere, som i Mekonomen. 

- Tror reklamene med kjente som spiller en rolle som frontfigurer fungerer meget godt, 

fordi folk liker å forhold seg til noe de kjenner. 

- Tror ikke de kjente som spiller en rolle bruker produktene, men det påvirker ikke 

deres troverdighet i reklamene. Ville nok allikevel bli litt skuffet hvis det kom frem at 

de ikke gjorde det. 

- Blir ikke påvirket av de skuespillerne gjør i sine privatliv, da han godt kan skille 

mellom arbeide og privat. 

- Tror de kjente som spiller seg selv, benytter seg av produktene de reklamerer for, men 

er ikke helt sikker. Det ville ikke påvirke deres troverdighet, hvis det kom frem at de 

ikke gjorde det. 

- Syns det ville være like smart å bruke en helt annen form for reklame, enn å bruke 

kjente. Han ville sstole mere på reklamene, hvis de viste mere hva produktene kunne i 

praksis. Med 3G ville han for eksempel syns det være godt hvis frontfiguren var en 

håndverker, som kunne bruke tlf i sitt arbeide, ved å sende bilder til sjefen av skader 

osv. 

- Syns skuespillere virker troverdige som frontfigurer hvis det er snakk om en minifilm, 

mens hvis de bare skal stå og snakke om produktene, stjeler de fokus fra selve 

budskapet.  
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Casper er meget meget kritisk overfor reklamer. Han mener selv han ikke blir påvirket av 

noen reklamer.  

Han syns reklamene med eierne er de som er mest troverdige, fordi han mener at hvis man 

selv tør å stå frem for firmaet, så må det være godt. Han mente selve reklamene var rigtig 

dårlige, men troverdigheten var rigtig god. De sier det bare som det er, det er billig. 

Casper syns også DSB var en rigtig søt reklame, som han har fulgt i mange år. 

 


