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Sammanfattning  
  

Titel: Det är tur att vi inte är i ett samarbete med Tiger Woods - En studie om                

celebrity endorsement, val av celebritetet, effekter och dess risker. 

Författare: Andreas Klingstedt och Philip Persson Stiernswärd 

 

Utbildning & Nivå: Magisteruppsats, Magisterprogrammet för Service Management,  

Lunds Universitet Campus Helsingborg   

         

Handledare: Jörgen Eksell och Pia Valentin Rehncrona 

 

Problemformulering: En trend inom varumärkesarbete är att nyttja en celebritet för 

att förtydliga varumärkets image. Det finns risker med denna metod som t.ex. att 

celebriteten blir involverad i en skandal. Vikten av att välja rätt celebritet blir därför 

avgörande. Hur går företag tillväga för att hitta rätt person? 

 

Syfte: Syftet med vår studie är tudelat. Det första delsyftet är att skapa en bredare 

förståelse för hur företag på den svenska marknaden resonerar vid val av celebritet, 

samt innebörden av celebritetens roll för företagets varumärke.  

 

 

Frågeställningar:  
 Hur ser urvalsprocessen ut när svenska verksamheter idag väljer sin endorser? 

 Vad innebär celebritetens roll i samarbetet för företagets varumärke? 

 Vilka risker och problem utsätter företagen sitt varumärke för i användandet 

av denna strategi? 

 

Metod: För att skapa en förståelse inom ämnet valde vi att arbeta med kvalitativa 

intervjuer med företag som arbetar eller har arbetat med celebrity endorsement. 

Vidare har vi med hjälp av vårt insamlade material ställt detta i relation till de teorier 

som finns inom ämnet för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

Nyckelord: Celebrity endorsement, varumärke, celebrity endorser. 

 

Resultat: Vi kan konstatera att  urvalsprocessen av en endorser främst beror på 

huruvida celebriteten övernesstämmer med målgruppen och varumärket. Gällande 

risker och problem kan vi konstatera att företag inte är oroliga i hög utsträckning.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi att ge läsaren en bild av bakgrunden till vårt valda ämne. 

Därefter kommer vi på ett problematiserande sätt kartlägga studiens syfte under 

rubriken problemdiskussion. Syftet och frågeställningarna presenteras därefter. Vi 

kommer även i denna del ta upp de avgränsningar och avslutningsvis presenteras en 

disposition över hela uppsatsen.  

1.1 Bakgrund  

Tiger Woods är sedan ett par år tillbaka den största golfstjärnan i världen och är 

samtidigt en av de största idrottsmännen för den här generationen. Detta har inneburit 

att många företag vill att deras varumärke ska synas och förknippas med honom. 

Varumärket och personen Tiger Woods tjänar ungefär 100 miljoner dollar enbart på 

sina sponsoravtal per år.
1
  

Allt gick som på räls för golfaren och hans eget varumärke fram till slutet av år 2009, 

då han avslöjades i en otrohetsskandal. Några av hans sponsorer avbröt direkt 

samarbetet och ville inte förknippas med Tiger Woods och hans varumärke. Victor 

Stango, professor i nationalekonomi vid University of California, menar att det 

onekligen finns stora fördelar att ha stöd från en celebritet i varumärkesbyggandet, 

men att risken för negativa konsekvenser är stor. Stango och hans kollegor räknade ut 

att de företag som samarbetade med Woods under otrohetsperioden fick se sina aktier 

sjunka med totalt 12 miljarder dollar.
2
 

Trots att många löpsedlar idag pryds med celebriteter i skandalscener, så ser vi ändå 

en ökning av företag som väljer att bygga sitt varumärke runt kända personer.
3
 Den 

huvudsakliga anledningen till att använda sig av en celebritet är för att företagen ska 

kunna tränga sig igenom det reklambrus som finns på dagens marknad. När många 

företag sänder signaler samtidigt är det lätt att deras budskap försvinner in i ett 

                                                        

1
 http://www.dn.se/sport/sponsorer-lamnar-tiger-woods-1.1013308 

2
 http://www.idrottensaffarer.se/sponsring/2009/12/woods-otrohet-kostar-12-miljarder 

3 Roberts, Jo. (2009:21) Don't just reach for the stars, Marketing Week, Vol 32, Nr 51.  

http://www.dn.se/sport/sponsorer-lamnar-tiger-woods-1.1013308
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reklambrus. För att undvika detta måste marknadsförarna hela tiden bredda sig och 

komma på nya idéer för hur man ska nå ut till konsumenterna.
4
  

Jo Roberts, expert inom marknadsföring menar att utnyttjande av celebriteter blir allt 

mer vanligt och att deras inflytande hos dagens konsumenter växer. Vidare 

presenterar hon statistik som berör ämnet här nedan. 
5
  

 

 En av fyra reklamer innehåller en celebritet. 

 En konsument av fyra säger att de köper en produkt för att den blivit 

"endorsad" av en celebritet. 

 52 procent anser att en celebritet ökar varumärkets personlighet. 

 55 procent tycker att en celebritet gör att varumärket sticker ut ur mängden. 

 68 procent anser att det blir svårt att komma ihåg celebriteter om denne/a 

arbetar för många märken samtidigt. 

 

Idag finns inget etablerat svenskt begrepp som beskriver användandet av en celebritet 

i en reklam. I folkmun använder man sig av kändisreklam, men detta begrepp känns 

aningen vagt och ytligt i förhållande till det engelska begreppet celebrity 

endorsement.  

I brist på en bra översättning kommer vi att använda oss av det engelska begreppet 

celebrity endorser eller endast endorser. Vi vill dock presentera en defintion av 

begreppet celebrity endorser av Friedman & Friedman för att läsaren ska kunna 

greppa dess innebörd: 

 A celebrity endorser is an individual who is known to the public (actor, sports figure, 

entertainer, etc.) for his or her achievements in areas other than that of the product 

class endorsed.
6 

                                                        

4 Miciak, Alan R; Shanklin, William L. (1994:57-58) Choosing Celebrity Endorsers, Marketing 

Management, Vol. 3, Nr 3. 

 

5
 Roberts (2009:21) 
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1.2 Problemdiskussion 
Det finns mycket att tjäna om ett företag lyckas med sitt samarbete tillsammans med 

en celebritet. Forskningen presenterar en rad olika positiva effekter som kan skapas i 

samband med ett bra samarbete mellan företag och celebritet. Positiva känslor mot 

reklamen,
7
 att reklamen tillsammans med celebriteten blir mer intresseväckande

8
 och 

att ökade köpintentioner skapas
9
 är några av de positiva effekter som kan skapas. Det 

finns även forskare som anser att aktiens marknadsvärde kan öka då samarbetet med 

celebriteten i många fall ses som långsiktigt. Detta kan ingjuta ett högre förtroende för 

företaget i ägarnas och konsumenternas medvetande.
10

 

 

Men att bygga sitt varumärke med hjälp av en celebritet är inte en problemfri strategi, 

vilket Tiger Woods samarbetspartners antagligen kan instämma med. Några av de 

problem som nämns i litteraturen är att den valda celebriteten byter image, vilket 

medför att budskapet inte längre stämmer mellan konsument, varumärke och 

celebritet.
11

 Det kan också bli problem om celebriteten blir överexponerad, dvs. att 

han/hon arbetar för fler än ett företag och ses hela tiden. Budskapen blir då 

förvirrande för konsumenten och den önskade kongruensen uteblir.
12

  

 

                                                                                                                                                               

6 Friedman, Hershey; Friedman, Linda. (1979:63) Endorser effectiveness by product type, Journal of 

Advertising Research, Vol. 19, Nr 5. 

7 Miciak & Shanklin (1983:57) 

8 McCracken, Grant. (1989:310) Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the 

endorsement process, Journal of Consumer research, Vol. 16, December. 

9 Farrell, Kathleen A;  Karels, Gordon V; Montfort, Kenneth W; McClatchey, Christine A. (2000:9) 

Celebrity performance and endorsement value: The case of Tiger Woods, Managerial Finance, Vol. 25, 

Nr 7. 

10 Agrawal, Jagdish; Kamakura, Wagner A. (1995:56)  The economic worth of celebrity endorsers: An 

event study analysis, Journal of Marketing, Vol. 59, Nr 3,  

11 Miciak & Shanklin (1994:57) 

12 Erdogan, Zafer B. (1999:296) Celebrity Endorsement: A Literature Review, Journal of Marketing 

Management, Vol. 15, sid 291-314. 
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Valet av celebritet kan därmed ha avgörande betydelse för om företaget ska lyckas 

skapa de positiva effekter man är ute efter eller om han/hon istället medför problem 

till varumärket. Att välja rätt person blir därför en avgörande fråga för denna strategi.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är tudelat. Det första delsyftet är att skapa en bredare förståelse 

för hur företag på den svenska marknaden resonerar vid val av celebritet, samt 

innebörden av celebritetens roll för företagets varumärke.  

  

 Hur ser urvalsprocessen ut när svenska verksamheter idag väljer sin endorser? 

 Vad innebär celebritetens roll i samarbetet för företagets varumärke? 

 Vilka risker och problem utsätter företagen sitt varumärke för i användandet 

av denna strategi? 

 

Vi har använt oss av tre olika företag som alla agerar i egna branscher. Detta för att få 

en så bred bild av celebriteters varumärkesarbete i Sverige och vilka resultat de 

genererar. Utöver våra tre fallföretag tillkommer en intervju med en reklambyrå som 

har erfarenhet av skapandet av kampanjer med celebriteter.  

 

1.4 Avgränsningar 

När vi i studien refererar till våra fallföretag avser vi endast att undersöka företagens 

arbete på den svenska marknaden. Detta vill vi tydliggöra eftersom ett par av 

fallföretagen agerar internationellt. 
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1.5 Disposition 

Efter inledningen följer uppsatsens metod som tar upp den information som läsaren 

behöver ha med sig för att vidare kunna förstå vårt tillvägagångssätt. Vidare i denna 

del av uppsatsen beskrivs insamlingen av det empiriska materialet, samt uppsatsen 

tillförlitlighet.  En kort presentation av våra fallföretag presenteras även i detta 

kapitel.  

I kapitel tre behandlas teoriavsnittet. Här presenteras varumärket i sammanhanget. 

Vidare bearbetas de inom ämnet klassiska teorierna som tagits fram av forskare som 

David Aaker och Frans Melin, för att se hur konstruktionen av ett varumärke 

egentligen byggs upp på ett teoretiskt plan. Därefter presenteras de olika rollerna en 

celebritet har i ett samarbete med ett företag samt vilka effekter som skapas med 

dennes hjälp. Vidare diskuteras ingående vilka attribut och kvaliteter en celebritet 

måste inneha för att på ett så bra sätt som möjligt kunna acklimatisera sig till det nya 

varumärket. Vidare berör vi de problem och risker som finns med denna strategi.  

I kapitel fyra presenteras kortfattat våra fallföretags samarbeten med deras 

celebriteter. Vidare presenteras hur och vilka urvalskriterier som har varit avgörande 

vid val av deras specifika endorser. Samtliga fallföretags likheter och skillnader 

presenteras löpande. Analysavsnittet bearbetar sedan hur fallföretagen har nyttjat 

celebriteten samt vilken roll denne har haft i processen samt vilka effekter som 

skapats. Avslutningsvis diskuteras den problematik och de risker som denna strategi 

medför och i denna del förs en diskussion mellan likheter och skillnader i det 

empiriska samt det teoretiska materialet. 

I kapitel fem presenteras våra slutsatser samt en avslutande diskussion. Vidare 

kommer förslag på relevant vidare forskning och bidrag till forskning läggas fram. 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder och tillvägagångssätt som har 

använts vid genomförandet av undersökning. Avsnittet tar upp vårt vetenskapliga 

förhållningssätt, insamling av empiriskt material och tillförlitlighet. 

  

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt                      

Denna uppsats är av kvalitativ karaktär, vilket i detta fall innebär att vårt empiriska 

material är insamlad genom intervjuer. Till skillnad från en kvantitativ ansats, där 

storleken på undersökningen sätts i fokus, kommer vi att arbeta med ett specifikt urval 

av fallföretag och intervjupersoner som hjälper oss besvara syftet.
13

 Christensen et al 

menar att den kvalitativa studien inte fokuserar på siffror och diagram, utan har 

istället fokus på meningsskapande och förståelse. De menar även att man på så sätt 

skapar en helhet kring problematiken.
14

 Steinar Kvale instämmer och skriver att den 

kvalitativa intervjun är en kraftfull och finkänslig metod för att fånga uppfattningar ur 

intervjupersonens vardag och direkta tankar.
15

 

 

Alla uppsatser på högre nivå måste på något sätt kunna förhålla sig till den redan 

existerande forskningen för att kunskapsutvecklingen inom ett område ska fortskrida. 

Jan Trost talar främst om två metoder, den deduktiva och den induktiva. Den 

deduktiva ansatsen kallas i vanligt tal för den bevisande metoden då man med en 

redan existerande teori försöker applicera den på det aktuella fallföretaget och någon 

annan form av variabel för att där genom kunna dra nya slutsatser och bredda 

forskningen.
16

 Jarl Bäckman menar att det är omöjligt att göra ett bra arbete om man 

inte har bekantat sig med den tidigare forskningen inom det valda området. Han 

menar att den tidigare forskningen ger en helhets bild av den frågeställning man har 

                                                        

13
 Johanesson, Asbjorn & Tufte, Per Arne. (2003:84) Introduktion till Samhällsvetenskaplig metod, 

Malmö: Liber AB.  

 

14
 Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin & Haglund, Lars, (2001:66) Marknadsundersökning 

– en handbok, Studentlitteratur, Lund.  

 

15
 Kvale, Steinar. (1997:70) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur AB, Lund. 

16
 Trost, Jan. (2008:20) Att skriva uppsats med akribi, Tredje Uppl. Studentlitteratur. 
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för avsikt att arbeta efter.
17

  Vi instämmer helt med Bäckman och precis som han 

menar har våra tre frågeställningar sakta vuxit fram i samband med att vi har bekantat 

oss med den tidigare forskningen, som även är grunden till vårt teoretiska material.  

 

Den andra metoden, den induktiva, kallas även för upptäcktens väg och tar sin 

utgångspunkt i empirin. Bäckman drar sedan slutsatser efter vad man erfarit i empirin. 

Dock måste man vara uppmärksam för att kunna bevisa att det man kommit fram till 

håller ett tillräckligt högt sanningsvärde.
18

 

 

Vårt tillvägagångssätt är en blandning av dessa två ansatser då vi genom de redan 

formulerade teorierna försöker skapa oss en uppfattning för hur arbetet med celebrity 

endorsement går till i praktiken, samtidigt som vi induktivt arbetar med att lyssna på 

våra intervjupersoner. Detta för att kunna bredda och utveckla vårt aktuella 

forskningsområde.  

 

Vidare har vi bedrivit arbetet i form av en fallstudie vilket är en strategi som används 

när frågeställningarna är av ”hur” och ”varför” karaktär. Robert Yin menar att denna 

typ av studie innebär att forskarna har begränsad inverkan på slutresultatet, då man är 

ute efter en generalisering existerande teorier istället för addering av statistisk data. 

Vidare menar Yin att man får en närhet till undersökningsobjektet istället för att 

arbeta med en större mängd på distans.
19

 

  

2.2 Ämnesval 

  

Under hela utbildningen på Service Management-programmet i Helsingborg har vi 

båda haft ett stort intresse inom marknadsföring. Vi har under utbildningens gång, 

enligt oss, haft för lite fokus inom området marknadsföring. Därför blev valet 

                                                        

17
 Bäckman, Jarl. (2009:24) Rapporter och Slutsatser, Andra Uppl. Studentlitteratur. 

 

18
 Ibid (2009:54) 

19
 Yin, K. Robert. (1994:9-12) Case Study Research - Design and Methods. Andra uppl. Sage 

Publication, London. 
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självklart, då vi båda vill lära oss mer inom området. Efter en tids diskussion kom vi 

fram till att vi båda tyckte att det var väldigt spännande att Kappahl, som vi hade som 

fallföretag under vår kandidatuppsats arbetade med celebriteter i sin marknadsföring. 

   

Vi insåg snart att det fanns ett flertal svenska aktörer, som man dagligen kunde se 

marknadsföra sina produkter med hjälp av kända personer. Vi ville därför såklart 

undersöka hur dessa ser på denna marknadsföringsstrategi. En väldigt dyr strategi, 

berättade Kappahls VD Christian Jansson under vår intervju med honom våren 2009, 

då vi skrev vår kandidatuppsats, Ett varumärke i nya kläder – en studie om Kappahl 

ur två perspektiv, men att den samtidigt var väldigt effektfull.
20

 Problematiseringen 

skrev sig själv och vi visste nu att vi skulle ha fokus på problem och risker, effekterna 

som en celebritet bidrar med, men även hur företaget internt väljer en känd 

person.            

  

2.2.1 Teoretiskt val 

När det gäller vår litteratursökning så har de huvudsakliga nyckelorden varit: celebrity 

endorsement, celebrity endorser och celebrity. Samtliga artiklar har vi funnit med 

hjälp av Lunds Universitets elektroniska bibliotek, ELIN@.  

  

Framträdande forskare under vårt teoretiska kapitel är McCracken, Shimp, Miciak & 

Shanklin, Erdogan och Pringle. Denna samling forskare blir ofta refererade i annan 

forskning, vilket vi anser ökar trovärdigheten och är en av de anledningarna till varför 

vi har valt att arbeta med dessa i huvudsak. Vi vill givetvis även presentera annan 

forskning för att skapa en djupare och bredare förståelse. Stora delar av det teoretiska 

avsnittet baseras på artiklar, vilket är brukligt i skrivande på D-nivå. Det saknades 

betydande svensk forskning inom fältet, vilket har gjort att vi endast har arbetat med 

engelsk litteratur.  

  

                                                        

20
 Klingstedt, Andreas; Persson, Philip; Runnström, Henrik (2009) Ett varumärke i nya kläder – en 

studie om Kappahl ur två perspektiv, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. 
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2.3 Insamling av empiriskt material  

I detta avsnitt presenteras val av företag samt en kort presentation av fallföretagen och 

deras endorser. 

 

2.3.1 Val av företag  

 

Kriterierna för att företag skulle vara intressanta i vår studie, var att de skulle ha 

erfarenhet av att arbetat med celebrity endorsement. Vi ville även att företagen skulle 

agera på den svenska marknaden, samt att samarbetet med deras endorser inte fick 

vara för gammalt, vilket skulle innebära att frågorna inte gick att besvara.  

 

Att identifiera företag som bedriver verksamhet med en celebritet i spetsen var till en 

början inte speciellt svårt. Det första företag som vi bestämde oss för var Risifrutti, 

som har Magnus Samuelsson i spetsen. Vad som gjorde denna reklam så intressant 

var att han i våra ögon var en föredetting i idrottssammanhang, men tack vare sin 

folklighet och det faktum att han bjuder på sig själv, gjorde reklamen intressant.  

Vidare kom vi i kontakt med Garnier som sedan ett flertal år tillbaka har Pernilla 

Wahlgren som endorser. Therese Olsson på Garnier tyckte att det lät intressant och 

bestämde sig för att ställa upp på en intervju.  

 

Vi har sedan tidigare skrivit vår kandidatuppsats om företaget Kappahl och dess 

positionering på marknaden. De har under långa, i och för sig ryckvisa perioder 

använt sig av TV-reklam där tunga amerikanska skådespelare medverkar. Vi hade 

redan god kontakt med de personer som tidigare hjälpt oss, vilket gjorde vårt val av 

Kappahl enkelt.   

  

Under intervjuerna med våra fallföretag visade det sig att allt som oftast använde de 

sig av reklambyråer vid skapandet av sina kampanjer med celebriteter. Vi ville därför 

komma i kontakt med en reklambyrå som kunde ge sina erfarenheter och funderingar 

inom vårt ämne. Vi tog kontakt med Peacock, en reklambyrå som ett av våra 

fallföretag har samarbetat med vid skapande av sin celebritetskampanj. Vi ansåg att 

studien skulle få ett annat djup med även denna infallsvinkel.   
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Vidare vill vi presentera de företag som vi tog kontakt med, men som av olika 

anledningar valde att avstå från att delta. Vi vill presentera dessa för att hjälpa 

kommande studenter att förstå att många företag idag tycker att det är för internt, samt 

att de anser att deras marknadsföringsstrategi inte bör utelämnas offentligt. Jarl 

Bäckman anser att det är viktigt att presentera bortfallet av intervjupersoner, då han 

menar att även detta ger läsaren en rättvisande bild av hela datainsamlingsprocessen
21

. 

Vi har såklart förståelse för de företag som har avböjt vårt förslag om intervju, men de 

företag som avböjde vår intervju är; MQ, Media Markt, H&M, Spendrups Mariestad, 

Scorett, AXA, Danone och El Giganten. 

 

2.3.2 Presentation av fallföretag 

 

Garnier är ett dotterbolag tillhörande L'Oréal, som idag är världens största kosmetik- 

och hudvårdskoncern med huvudkontor i Frankrike. Garnier är specialiserade på hud- 

och hårprodukter. Några av deras varumärken är Garnier Frucits för hårvård, Garnier 

Nutritionist för hudvård och Garnier Nutrisse, som arbetar med hårfärg. Vidare i vår 

analys kommer vi endast att skriva Garnier och inte Garnier Nutrisse för att göra 

texten smidigare. Vi vill dock poängtera att Pernilla Wahlgren idag är endorser för 

Garnier Nutrisse och inte hela Garnier. 
22

 

 

Risifrutti är ett varumärke som tillhandahålls av företaget Procordia Food som även 

har varumärken som Felix, Önos, Grandiosa och Ekströms. De har sitt huvudkontor i 

Eslöv och företaget koncentrerar sig på matprodukter i olika former. I fortsättningen 

kommer vi att endast skriva Risifrutti och inte referera till Procordia Food eftersom vi 

undersöker varumärket Risifrutti och inte hela Procordia Foods portfölj. Vårt fokus 

kommer ligga på Magnus Samuelsson som idag agerar endorser för Risifrutti. 
23

 

 

Kappahl är idag en internationell klädeskedja med butiker i Sverige, Finland och 

Polen. I Sverige är Kappahl en av de större aktörerna och vänder sig främst till den 

                                                        

21
 Bäckman (2009:41-42) 

22
 http://www.loreal.com 

23
 http://www.risifrutti.se 
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kvinnliga målgruppen i åldern 30-50. Företaget anser sig erbjuda ett prisvärt mode för 

en bred målgrupp. Företaget designar, marknadsför och säljer i huvudsak kläder, men 

även accessoarer i mindre utsträckning.
24

 

 

Peacock Advertising Agency, i fortsättningen endast Peacock, är en reklambyrå i 

Stockholm. Reklambyrån har idag ett huvudfokus på kommunikativa lösningar där de 

erbjuder lösningar till alla sorters företag. Nuvarande samarbetspartner är bl.a. 

Norrlands Guld, Röda Korset, Risifrutti och Grandiosa fryspizzor. Företaget har 

erfarenhet av tidigare samarbeten inom området celebrity endorsement och är därför 

aktuellt som intervjuobjekt.
25

 

 

2.3.3 Presentation av samarbete 

Garnier, Risifrutti och Kappahl är tre stycken företag som arbetar eller har arbetat 

med celebrity endorsement. Risifrutti har under många år haft lyckade samarbeten 

med olika kända profiler och under tiden som vi bedrev undersökningen använde de 

sig av Magnus Samuelsson. Tidigare har man använt profiler som Kajsa Bergqvist 

och Therese Alshammar. Garnier har under en fyraårs period använt sig av samma 

endorser i form av Pernilla Wahlgren för Garniers hårfärgskollektion Nutrisse. 

Kappahl använde sig i slutet av 2007 av Richard Gere, Goldie Hawn och Dustin 

Hoffman i ett antal reklamfilmer som var en del av kampanjen "you look great". 

Peacock är en probleminriktad reklambyrå som har många kända varumärken i sin 

portfölj. De har sedan tidigare arbetat tätt med företag som använder celebrity 

endorsement och var de som tog fram Magnus Samuelsson för Risifruttis och 

Procordias räkning. För enkelhetens skull kommer vi i fortsättningen enbart referera 

till intervjupersonerna genom deras förnamn. 

 

 

  

                                                        

24
 http://www.kappahl.com 

25
 http://www.peacock.se 
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2.4 Utformning av intervjufrågor  

Det var en intensiv process att ta fram frågor som skulle passa vårt valda ämne. Det 

finns som sagt i princip inget skrivet om ämnet på svenska, så mycket arbete gick till 

att läsa artiklar. Vi ville att alla skulle kunna svara under samma förhållanden och för 

att då göra frågorna tillräckligt intressanta för alla företag krävdes ingående studier 

spritt över hela det teoretiska fältet.  Varje intervju inleddes med vad Kvale benämner 

som inledande frågor.
26

 Dessa frågor använde vi främst för att få en bra ingång till 

ämnet samt att låta intervjupersonen berätta lite kort om företaget och deras 

konkurrensfördelar. Därefter arbetade vi i huvudsak med frågor av specifik karaktär, 

som Kvale beskriver som precisa. Kvale förtydligar och menar att användningen av 

dessa frågor skapar en djupare fokusering på frågan, istället för att intervjupersonen 

ska prata fritt inom ämnet.
27

  

 

Våra huvudsakliga frågor är förankrade med våra tre frågeställningar och är även 

uppdelade därefter. Vi börjar med frågor som rör problematiken kring 

urvalsprocessen av celebritet. Vidare ville vi få reda på hur de olika företagen 

behandlar och bedömer riskerna med en celebritet i marknadsföringen och anpassade 

en del frågor efter detta. Slutligen ville vi ha svar på hur pass väl fallföretagen har 

kontroll på effekterna av fenomenet celebrity endorsement. Här stötte vi på en del 

bekymmer då det i mångt och mycket handlar om ekonomiska tal, vilket vi egentligen 

inte ville gå in på. Istället användes meningar som ökad lojalitet eller ökad 

medvetenhet som nycklar till en bredare förståelse inom delämnet. Vid varje intervju 

så försökte vi få så uttömmande svar, som möjligt och frågade intervjupersonen vid 

ett flertal tillfällen om det fanns något mer som kunde tilläggas. Kvale benämner 

denna fråga som sonderande, vilket innebär att intervjuaren vill ha ett mer ingående 

eller förtydligande på den fråga som ställts innan.
28

 

 

                                                        

26
 Kvale (1997:124) 

27
 Ibid (1997:124) 

28
 Ibid (1997:124) 
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2.4.1 Intervjuprocessen 

Förberedelsefasen inför en intervju är väldigt viktig. Man måste, enligt Bell, välja ut 

teman, frågeställningar och specifika frågor innan intervjun kan ta plats.
29

 Vi hade i 

ett tidigt skede arbetat fram olika teman, som valdes ut från våra frågeställningar. Vi 

skickade över vår intervjuguide till våra respondenter i god tid innan så att de i lugn 

och ro kunde gå igenom frågorna innan intervjutillfället.  

 

Vidare påpekar Bell vikten av att intervjuaren måste använda sig av bandspelare eller 

träna på att notera svar.
30

 Vi genomförde totalt fyra stycken intervjuer varav tre av 

dessa gjordes över telefon. I två av fallen var det avståndet som tvingade oss att 

använda oss av denna intervjumetod. Den tredje telefonintervjun gjordes eftersom den 

tillfrågade hade tidsbrist, vilket vi hade full förståelse för. Telefonintervjuerna 

spelades inte in, då vi istället satt med ett två-delat headset, vilket gav oss båda 

möjligheten att höra konversationen. Högtalartelefon var enligt oss inget alternativ, 

eftersom ljudupplösningen var dålig. Intervjukonversationen genomfördes av en 

person, samtidigt som den andra antecknade. Viktigt att poängtera här är att vi 

genomförde intervjuerna i ett lågt tempo, vilket gjorde att anteckningar kunde göras. 

Under intervjuernas gång hade vi en god kontakt med varandra och påbörjade inte 

nästa fråga förrän allt var nedskrivet.  

 

Den vanliga intervjun som genomfördes spelades in på band, eftersom vi ansåg att 

denna intervjuform krävde det. Detta främst med tanke på att intervjun genomfördes i 

hemmet hos intervjupersonen.  

 

2.5 Analysmetod 

Kvale för ett resonemang hur man på bästa sätt presenterar sin analys. Han menar att 

denna process kan skapas genom att antingen flitigt lyssna på inspelade band eller 

genom att klippa och klistra från anteckningar gjorda under intervjuerna.
31

 Kvale 

belyser vidare begreppet meningskoncentrering vilket innebär att de meningar som 

                                                        

29
 Bell, Judith. (1997:90) Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund. 

 

30
 Bell (1997:91) 

31
 Kvale (1997:172) 
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intervjupersonerna formulerar sedan bearbetas och presenteras på ett koncist sätt. Han 

menar att nyttjande av denna form innebär att större intervjutexter blir kortare och 

mer effektfulla.
32

  

 

Vi har anammat båda processer som Kvale nämner ovan då vi dels arbetat med 

avlyssning av inspelningar samt klippt och klistrat från intervjuanteckningar. 

Gällande meningskoncentrering är detta något som vi har arbetat med då vi anser att 

det är viktigare att presentera effektfulla resonemang från våra respondenter istället 

för att enbart fokusera på enskilda citat. Sammantaget ansåg vi att en kombination av 

meningskoncentrering och citering ger texten ett bättre flyt. 

  

2.6 Studiens tillförlitlighet  

I detta avsnitt kommer vi att presentera två begrepp, som tillsammans ger en bild av 

hur tillförlitlig vår studie är. Begreppen validitet och reliabilitet kommer att beskrivas 

här nedan. Innan det så vill vi påpeka att vår insamlade empiri gärna hade fått vara 

mer omfattande. Dock så valde många företag att inte delta i studien, vilket också 

kommer att innebära att uppsatsen inte får den reliabilitet som vi önskade.    

  

2.6.1 Reliabilitet 

Trost driver ett resonemang gällande hur pass tillförlitlig information man fått tag på 

är. Definitionsmässigt kan man säga att om studien upprepas med samma resultat är 

reliabiliteten hög.
33

 De frågor vi ställt till våra intervjupersoner har varit likadana och 

ställda på samma sätt, vilket kan vara en nackdel, enligt Denscombe. Han menar att 

man kan öka reliabiliteten om man är flera som intervjuar eller riktar sig till olika 

målgrupper.
34

 Detta har vi gjort då vi vänder oss till olika företag som inte är 

verksamma inom samma marknad och har olika kundgrupper.  

 

                                                        

32
 Ibid (1997:174) 

33
 Trost, Jan. (1995:111) Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur AB. 

 

34
 Denscombe, Martyn. (2004:172) Forskningens grundregler: samhällsforskarens handbok i 

tiopunkter. Studentlitteratur AB, Lund. 
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Merparten av våra intervjuer skedde över telefon då avståndet inte var tidsmässigt 

eller ekonomiskt försvarbart vid tillfället. Det finns fördelar med detta men även 

nackdelar. Fördelarna är att intervjupersonen får god tid på sig att förbereda sig (då vi 

skickat frågorna i förväg) och kan välja vilken miljö han/hon vill sitta i. Nackdelen är 

att vi inte kan läsa respondentens kroppsspråk.
35

   

 

2.6.2 Validitet  

Validiteten i en undersökning är i allra högsta grad viktig. Den visar om man lyckats 

mäta den man velat mäta på ett korrekt sätt. Inom validitet kan man se saker på dels 

det interna perspektivet och dels det externa.
36

 Neuman beskriver den interna 

validiteten som tidigare nämnts, att man lyckats mäta det som varit avsett att mäta. 

Den externa validiteten beskriver problematiken kring slutsatser.
37

 

 

Vi har lagt stor vikt på att skapa frågor som berör det valda ämnet på ett 

intresseväckande sätt. Respondenterna har fått ta del av frågorna innan och de har 

varit ställda på så sätt att de heller inte har behövt ljuga för oss, då vi passat oss för att 

ställa frågor av t.ex. ekonomisk karaktär. Vi hade velat ha fler respondenter, men som 

vi berättat tidigare fick vi ett stort bortfall av företag som inte ville dela med sig av 

denna form av information. 

3. Teori 

 

En kort beskrivning på vad ett varumärke är kommer inledningsvis att introduceras. 

Vidare presenterar vi varumärkeskapitalet, för att sen förklara den påverkan en 

celebritet har på detta kapital. Vi kommer sedan att bearbeta den forskning, som finns 

inom ämnet celebrity endorsement och celebrity endorser, för att ge läsaren kunskap 

och förståelse kring den problematik som finns.    

                                                        

35
 Dahmström, Karin. (1996:63-64) Från datainsamling till rapport - att göra en statistisk 

undersökning, Andra uppl. Studentlitteratur. 

36
 Neuman, William Lawrence. (2005:172) Social Research Methods: qualitative and quantiative 

approaches, Fjärde uppl. Pearson Education, USA. 

37
 Ibid (2005: 172-173) 
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3.0.1 Varumärket 

För att kunna tala om det vida begreppet varumärke är det på sin plats med en 

definition. Jacob Östberg och Anders Bengtsson använder följande definition av ett 

varumärke ...ett namn, term, tecken, symbol, design eller kombination som ska 

identifiera varor eller tjänster av en säljare och differentiera dessa från en 

konkurrent. 
38

 

Louise Melander på Sveriges informationsförening menar att ett varumärke kan ha 

olika innebörd beroende på utifrån vilket perspektiv man tittar. Ekonomiskt, 

kommersiellt och juridiskt är några av perspektiven som de väljer att ta upp. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv ser man varumärket som en immaterielltillgång och kan i 

många fall vara den mest värdefulla tillgången för ett företag. Ur ett juridiskt 

perspektiv, med hjälp av den svenska varumärkeslagen definieras ett varumärke som 

ett objekt som ska kunna återges grafiskt och som kan särskiljas från andra produkter. 

Informationsföreningen förklarar t.ex. att Coca Cola har fyra olika varumärkesskydd; 

namnet Coca-Cola, kortformen Coke, skrivstilen och typsnittet som pryder logotypen 

och sen även flaskans utformning. Det perspektiv som vår uppsats kommer att 

fokusera på är det kommersiella och det handlar om att bygga ett starkt varumärke 

och skaffa sig en unik position på marknaden för sina produkter. De tekniska 

produktegenskaperna är idag lättare att kopiera än den identitet som företaget bygger 

åt varumärket, vilket innebär att företaget via sin identitet kan förbli unik.
39

       

 

3.1 Varumärkeskapital  

David Aaker definierar varumärkeskapitalet som allt som kan räknas som företagets 

tillgångar och som skapar ett värde för såväl kund som företag. Aaker delar upp 

varumärkeskapitalet i fyra delar eller dimensioner som på ett mer analytiskt vis kan 

förklara de immateriella värden som skapar märkets intryck i 

konsumenten/mottagaren. Dessa fyra är medvetenhet, lojalitet, associationer och 

                                                        

38
 Bengtsson, Anders & Östberg, Jacob. (2006:7) Märken och människor: om marknadssymboler som 

kulturella resurser. Studentlitteratur AB, Lund. 

 

39
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upplevd kvalitet.
40

 Förutom dessa fyra dimensioner behandlar varumärkeskapitalet 

även klassiska områden som ekonomiskt värde, externa effekter och 

märkesgemenskaper.
41

  

Medvetenhet innebär att ett företag måste besitta kunskapen att kunna se på sig själv 

på ett korrekt vis och därmed ha en chans att förstå vad konsumenten egentligen 

tycker och tänker om företaget. Företaget ska helt enkelt vara medvetet om vad 

individen tycker och tänker. En bra symbol skapar en plattform för kommande arbete 

med varumärket. Ett annat sätt att skapa medvetenhet är att hela tiden synas vilket 

kostar mycket resurser.
42

  

Lojalitet är något som alla företag vill ha men som det ständigt råder delade meningar 

om hur man får.
43

 Melin fyller i att det är varumärket som skapar värde för 

konsumenten och när värdet infriar förväntningarna skapas lojalitet.
44

 

Associationer är nästa steg i förklaringen till varumärkeskapital. För att komma ännu 

närmare konsumenten är det viktigt att man byggt upp något som en framtida 

konsument har lätt att relatera eller associera till. Ett bra exempel på arbetet med 

associationer är celebrity endorsement, då man använder sig av en känd människas 

ansikte eller röst för att konsumenter ska kunna associera produkten/tjänsten till något 

materiellt. Det kan även ske på andra sätt, genom t.ex. produktplacering i filmer.
45

  

Upplevd kvalitet är helheten som kunden/konsumenten känner efter förbrukandet av 

tjänsten/produkten. Man talar här inte enbart om de fysiska egenskaperna utan om allt 

som skett omkring produkten, från köp till konsumtion till eftertanke. Det som 

konsumenten känner med den upplevda kvaliteten är det som kommer att ligga kvar i 

                                                        

40
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konsumentens tankar och kommer efter en tid ställas mot andra konkurrenters 

produkter och erbjudanden.
46

 

 

3.1.1 Celebritetens påverkan av varumärkeskapitalet 

Vid ett lyckat samarbete kan celebriteten öka mottagarens villighet att ta in det 

aktuella erbjudandet och därmed bli mer medveten om varumärkets existens. Detta 

mentala samarbete kan sedan öka efter hand om relationen mellan kunden, 

celebriteten och företaget fortgår. Det är när företagets budskap sänds ut upprepade 

gånger som relationen mellan kund och varumärke sätter sig i kundens medvetande. 

Vidare kan man se att vid ett lyckat samarbete med en celebritet, att helheten i 

kampanjer får ett högre värde än om man hade delat upp marknadsföringen i olika, 

icke-ihopsittande bitar. Företaget måste se till att den celebritet man valt passar in på 

ett naturligt sätt i mottagarens medvetna. De faktorer som inverkar på företagets 

varumärkeskapital är kongruens och hur pass attraktiv och tillförlitlig celebriteten 

är.
47

  

När man talar om kongruens innebär detta hur pass bra följdriktningen är mellan 

endorserns karaktäristiska attribut och produktens eller tjänstens attribut.
48

 Andra 

begrepp som berörs inom diskussionen om lyckad kongruens är endorserns status i 

samhället, värderingar, utseende, vänlighet och andra omständigheter som påverkar 

människors bild av den utvalda personen. Hur pass attraktiv en celebritet är spelar 

roll. Kamins och Gupta skriver om att man kan se tydliga positiva effekter när en 

välkänd celebritet med bra utseende arbetar för ett märke. Man får då ut positiva 

synergier med tanke på celebritetens höga status och trevliga utseende vilket 

resulterar i en positiv association hos konsumenten.
49

 Anledningen till att det är på det 

här sättet hävdar Jaiprakash att det beror på att mer kända människor får mer 
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 Jaiprakash, Anjali T. (2008:57-59) A Conceptual Research on the Association Between Celebrity 

Endorsement, Brand Image and Brand Equity, The Icfai University Press. 

 

48 Misra, Shekhar; Beatty, Sharon. (1990:162) Celebrity spokesper and brand congruence - An 
assessment of recall and affect, Journal of Business Research, Vol. 21. 
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uppmärksamhet än mindre kända människor vilket då innebär en enklare väg för 

marknadsföraren, då fler budskap når hela vägen fram till konsumenten.
50

 Den sista 

faktorn, tillförlitligheten, berör hur pass bra kunden tar emot det sända meddelandet. 

Det har att göra med celebritetens karaktär. Det är inte en lätt uppgift att ha och göra 

med då alla intryck tar sin början i konsumentens inre medvetande. Konsumenten har 

kanske inte sett celebriteten på tv eller dylikt.
51

 Det måste även råda en form 

professionalism och expertis kring den valda endorsern för att budskapen ska kännas 

äkta och pålitliga.
52

   

 

3.2 Sex olika former av celebrity endorsement  

Hamish Pringle skriver i sin bok Celebrity Sells om sex olika typer av celebrity 

endorsements. Precis som andra metoder inom marknadsföring finns det olika former 

att använda sig av celebriteter på.
53

 

 

Figur 1, Areas of star involvement with brand. 
54
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Celebritetskunder - är ett klassiskt sätt att använda sig av celebriteter inom 

marknadsföring. I många fall är redan celebriteten kund hos det aktuella företaget och 

lyckas man visa detta för allmänheten kan det få positiva effekter. Författarna nämner 

rapparna Busta Rhymes och Puff Daddy som exempel, då de i en låt sjöng om ett 

cognacmärke. Det skulle senare visa sig att cognacens försäljning steg med 20 procent 

under 2002 när fansen ville efterlikna rapparnas dryckesvanor.
55

  

Celebritetssponsring - är när man som företag sponsrar en framgångsrik människa och 

tydligt visar upp det genom olika tekniker. Man kan se till att t.ex. idrottaren alltid 

officiellt bär företagets märke på kläderna eller kan man sätta upp stora 

reklamafficher där en bild på idrottaren finns tätt placerat nära företagets märke. Detta 

är också en allmänt vedertagen metod som man idag ser på många ställen.
56

 

 

Celebriteters vittnesmål - är den form av endorsement marknadsföring som är 

vanligast idag.
57

 Det görs på så sätt att man använder en celebritet till att förtydliga 

för kunden att produkten verkligen är bra. Det finns många sätt att göra detta på, men 

en vanlig form är sk "voice-overs" eller tv-program där den kände marknadsföraren 

visar upp att produkten verkligen fungerar. En ”voice-over” kan vara allt från en 

artists låt som spelas till att t.ex. en skådespelare lånar ut sin röst till en reklam. Ett 

bra exempel på detta är när den brittiska stjärnkocken Delia Smith hade ett TV 

program som hette "How to cook" på BBC, där hon använde sig av specifika 

produkter som hon gillade att arbeta med. Effekten av detta program var att 54 

miljoner extra ägg såldes.
58

  

 

Anställd celebritet - är när man som företag anställer den kontrakterade celebriteten 

och visar att han/hon arbetar inom företaget på ett tydligt sätt. Ett bra exempel på 
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denna teknik är John Travolta som periodvis arbetar för det australienska flygbolaget 

Quantas. Allt för att visa att celebriteten tror på märket.
59

 

 

Celebriteten som ägare - är inte lika vanligt som de andra typerna men det finns ändå 

exempel på lyckade satsningar. Richard Branson, VD och skapare av imperiet Virgin 

är mycket starkt ihopkopplad med sitt företag.
60

 Ett vanligare fenomen är när t.ex. 

rockstjärnor eller tv-profiler startar egna märken. Oprah Winfrey är ett klassiskt 

exempel på detta då hennes bokklubb har blivit mycket populär i Amerika. Hon är på 

så vis ägare av sitt eget märke och agerar även huvudperson.
61

 

 

Celebritetsplacering - är när man som företag betalar en celebritet att använda en viss 

produkt. Ett förtydligande exempel inom denna typ av användning av celebriteter är 

då fotbollsstjärnan Wayne Rooney gick in ett samarbete med en bilaktör. Företaget 

ville att Rooney skulle köra deras nya bil för att väcka intresset på marknaden. Andra 

exempel på detta är då varumärken används i filmer för att på så sätt marknadsföra 

produkten i "smyg", vilket även kan kallas produktplacering.
62

     

 

3.3 Effekter  

Erik Hunter kartlägger den tidigare forskningen av vilka fördelar och effekter som 

skapas av användandet av celebriteter i sin bok Celebrity Entrepreneurship and 

Celebrity Endorsement. Han menar att dessa effekter kan delas in i sex olika 

fack; positiva känslor mot reklamen, intresseväckande, ökade köpintentioner, 

personlighet och utstrålning, högre igenkänning och ökad PR.
63
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3.3.1 Positiva känslor mot reklamen 

Enligt Charles Atkin och Martin Block så är den grundläggande faktorn trovärdighet 

vid skapandet av ett budskap. För att skapa denna trovärdighet används celebriteter 

som kan försäkra konsumenten om att en produkt eller tjänst är bra. Därför söker 

företaget efter en celebritet som utstrålar trovärdighet, kompetens och dynamik som i 

sin tur ska utstråla den rätta känslan.
64

 W.J. McGuire menar att celebriteter är väldigt 

eftertraktade på dagens marknad. Detta medium har blivit ett alltmer eftertraktat 

redskap för att ett företag ska kunna särskilja sin reklam från övriga aktörer på 

marknaden. Studier visar att marknadsföring med eller utan celebriteter har olika 

inverkan på konsumenten.
65

 Herbert Kelman menar att det är lättare för konsumenten 

att identifiera sig med en produkt eller tjänst som marknadsförs av en celebritet då 

denne redan har en etablerad identitet.
66

 Vidare talar McGuire om att en celebritet ger 

produkten det där lilla extra som gör att konsumenten i en högre utsträckning vill åt 

produkten och det budskap som celebriteten förmedlar.
67

 Kelman stärker McGuires 

resonemang och menar att det utsända budskapet som celebriteten försöker införliva i 

konsumentens medvetande är effektiv, eftersom konsumenten identifierar sig med 

celebriteten och därmed får en positiv känsla till reklamen.
68

  

  

Vidare beskriver Tom et al. att en känd person skapar positiva känslor och 

uppfattningar endast med sin närvaro. Dessutom skapas positiva känslor och 

uppfattningar om en produkt marknadsförs tillsammans med en celebritet. Därmed 

skapas en dubbel effekt av positiva känslor då en produkt marknadsförs av en 
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celebritet.
69

 Jo Roberts visar i en nyligen gjord studie att en av fyra väljer att inhandla 

en produkt enbart för att produkten marknadsförs av en känd person.
70

   

  

3.3.2 Intresseväckande 

Grant McCracken menar att en celebritet ökar effekten i den utsända 

marknadsföringen. Han menar dock att det finns ett kulturellt dilemma i användandet 

av en celebritet. En känd person behöver inte nödvändigtvis skapa en högre grad av 

effekt bara för att han eller hon är känd, utan det måste finnas en relation mellan 

celebritet och konsument för att rätt budskap ska kunna förmedlas.
71

 

  

Zafer Erdogan beskriver att trots att den kända personen hamnar i blåsväder, skapar 

detta en uppmärksamhet som genererar konsumtion. Företaget Pepsi har använt sig av 

celebriteter i sin marknadskommunikation i flera årtionden och gör det fortfarande, 

trots alla problem de har haft med sina endorsers, som t.ex. Michael Jackson, 

Madonna och Britney Spears.
72

 Atkin och Block menar att den största anledningen till 

att den kända personen utnyttjas av de globala företagen är för att de skapar en större 

uppmärksamhet. De menar att en känd person uppfattas mycket mer underhållande 

samtidigt som de ger produkten de marknadsför en tydligare och mer visuell position 

på marknaden.
73

 

 

3.3.3 Ökade köpintentioner  

Kathleen Farrell et al. visar i sin studie med Tiger Woods att det är viktigt för 

företaget att celebriteten matchar produkten som han eller hon ska marknadsföra. 

Nike visade en kraftig uppgång med Woods som endorser medan American Express 
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samarbete med Woods inte gav någon märkbar effekt.
74

 Michael Kamins och Kamal 

Gupta instämmer i Farrells problematik och förklarar att produkten och celebriteten 

tillsammans skapar ett högre mervärde. Deras resonemang bygger på studier och 

förklarar att köpavsikten ökar om varumärket marknadsförs av en celebritet, men 

även om celebriteten och produkten har en koppling mellan varandra.
75

 Elisabeth 

Jowdy och Mark McDonald påpekar att lojalitet och köpintentioner hos konsumenter 

grundar sig i varumärkets image.
76

  

 

3.3.4 Personlighet och utstrålning 

McCracken menar att oavsett produkt, kan man med hjälp av marknadsföring skapa 

en egen personlighet till produkten som man tror lockar konsumenterna. Han påstår 

att en celebritet är ett utmärkt redskap för att på ett lättare och mer förståeligt sätt ge 

produkten en identitet. Detta resulterar även i en högre grad av igenkännande från 

konsumenterna som associerar den kända personen med produkten, vilket innebär att 

produkten får ett ansikte.
77

 Jib Fowles förklarar vidare att konsumenten idag köper 

produkter som de själva identifierar sig med. Konsumenten lånar den kända personens 

image samtidigt som han eller hon köper produkten som celebriteten marknadsför.
78

 

McCracken menar också att användandet av en icke-känd person inte skapar samma 

identitet och personlighet som en känd person skapar eftersom den icke-kända 

personen endast förmedlar attribut i form av ålder, kön och eventuellt status medan 

den kända personen även förmedlar en livsstil och personlighet.
79

 Lisa Fortini-

Campbell anser att dagens konsumenter idag köper produkter som är likställda deras 

egen personlighet. Produktens personlighet är därför ett viktigt verktyg för företagen 
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att tydliggöra. Celebriteter blir därför ofta använda i sammanhang där företag försöker 

skapa en personlighet och identitet, då en känd person redan har en etablerad 

personlighet som många känner igen.
80

 

  

3.3.5 Högre igenkänning 

Rennac Daneshvary och Keith Schwer menar att det är lättare för konsumenten att 

associera och komma ihåg produkten om celebritetens livsstil överensstämmer med 

konsumentens.
81

 Joseph Kamen et al. påstår att användandet av celebriteter i 

marknadsföringen skapar långsiktiga associationer. De argumenterar att den kända 

personen som marknadsför en produkt inte endast marknadsför produkten när han 

eller hon håller i förpackningen. Utan när celebriteten dyker upp på vita duken eller 

spelar en match eller generellt syns i TV kommer konsumenten associera celebriteten 

till den produkt som han eller hon tidigare marknadsförde.
82

 Miciak och Shanklin 

menar att om celebriteten och produkten överensstämmer med varandra skapar detta 

en trovärdighet som ökar chanserna till att konsumenten känner igen sig i reklamen 

och att produkten inhandlas.
83

  

  

 

3.3.6 Ökad grad av public relations 

Simon Chapman och Julie-Anne Leask anser att oavsett vad en känd person gör så 

skapas det nyheter. I dagens samhälle är intresset stort gällande vad celebriteter gör. 

Detta har tidningarna uppmärksammat och skriver om allt som rör den kända 

personens liv, oavsett om det är en viktförändring eller om den kända personen mår 

dåligt.
84

 Pringle och Binet håller med Chapman & Leask och menar att kändisskapet 
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under de senaste årtiondena haft ett ökat inflytande på marknaden.
85

 Andrea Gabor 

förklarar att under tiden som Michael Jackson var Pepsis endorser under år 1984, 

vilket var samma år som han blev anklagad för övergrepp på barn, skapades det trots 

mörka rubriker en ökad vinst jämfört med föregående år. Försäljningen ökade med 8 

procent, som ur ett ekonomiskt perspektiv motsvarar flera miljoner dollar.
86

   

  

3.4 Val av celebritet 

Under denna rubrik presenteras tre modeller som alla på olika sätt bidrar med relevant 

forskning kring val av celebritet. Inledningsvis presenteras the meaning transfer 

model, som ur ett kommunikativit perspektiv belyser produkten och celebritetens 

samverkan i att skapa den ”sanna meningen” av produkten. Vidare presenteras 

strategiska val av celebritet, som bearbetar hela processen från utformning av 

kampanj, urvalskriterier av celebritet och beslutsfattandet. Avslutningsvis presenteras 

ytterliggare urvalskriterier i TEARS-modellen.     

 

3.4.1 The Meaning Transfer Model 

McCracken skriver i sin artikel från 1989 om the Meaning Transfer Model, som tar 

sin utgångspunkt i ett kulturellt tänkande marknadsföringsmässigt. McCracken 

diskuterar hur man ställer sig till meningsskapande i ett stort och kontextuellt 

perspektiv men även den meningsskapande process som ständigt sker i konsumentens 

medvetna.
87

 Det är alltid upp till konsumenten att ta det sista avgörande beslutet och 

då är det av stor vikt att ha kontroll på denna process (för marknadsföraren) under en 

så lång period som möjligt för att bästa möjliga resultat ska kunna nås med den valda 

celebriteten.
88
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Figur 2, The Meaning Transfer Model. 89 

 

Modellen är uppdelad i tre faser och den första fasen börjar när marknadsföraren 

bestämmer vad produkten ska kommunicera för budskap till konsumenten. Företaget 

ska sedan ta in en celebritet som man anser passa in med produktens eller 

varumärkets ideal och värderingar. Det är en svår process då alla människor utstrålar 

mer än det som företaget vill att man ska utstråla i positiv och negativ bemärkelse. 

Därför bör man göra tydliga kampanjer där konsumenterna formas att inse att 

produktens ideal verkligen är detsamma som celebritetens ideal.
90

 

 

I fas två kopplas celebriteten samman med produkten som skall säljas. En produkt kan 

egentligen bära vilka meningar som helst och det är nu som produktens mening ska 

sammanfalla med både företag och celebritet. Vad som påverkar utfallet av denna 

process är det aktuella företagets kompetens, reklambyråns kreativitet och hur pass 

skicklig celebriteten är inom valt område. Precis som tidigare nämnts så är vikten av 

kontroll nyckeln till framgång i denna delprocess.
91
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Fas tre är den som är mest intressant för alla inblandade parter. Det är nu dags för 

konsumenten att skapa sig en egen uppfattning och hitta den "sanna meningen” med 

produkten och har det grundläggande arbetet varit tillräckligt bör inte konsumenten ha 

bekymmer att skapa en positiv mening gällande produkten. Det är här celebrity 

endorsement kommer in och hjälper konsumenten på traven. Celebriteten ger helt 

enkelt konsumenten ett ansikte till produkten och ökar dess mening. Väljer man att se 

processen som ett hantverk kan man säga att ett väl genomfört förarbete gynnar 

samtliga och att ett sämre ger det motsatta resultatet.
92

 

 

Då många budskap sänds ut av olika företag hela tiden måste företag göra det så 

enkelt för konsumenten som möjligt. När konsumenten ser/får produkten eller tjänsten 

ska den vara så enkel att skapa en egen positiv konstruktion kring att funktionaliteten 

direkt länkas samman positivt och att ett direkt eller indirekt behov väcks. Det är på 

denna komplexa nivå som the Meaning Transfer Model kretsar då den på många sätt 

har en holistisk syn på människans existens och tankar. McCracken anser att det är 

nödvändigt att gå så djupt för att på ett sätt kunna konkretisera den faktiska process 

som verkligen pågår i det mentala hos en konsument som möter ett varumärke med en 

celebritet som front/hjälpmedel. En produkt kan i princip bära vilken mening som 

helst och det är upp till företaget och celebriteten att hjälpas åt att forma en mening 

som individuellt passar den konsumerande parten.
93

  

  

3.4.2 Strategiska val av celebritet  

Miciak och Shanklins strategiska val av celebritet (celebrity endorsers selection 

strategy), är en modell som täcker upp tre områden, som varje företag bör gå igenom 

för att skapa en lyckad kampanj tillsammans med en känd person. Dessa tre steg 

är; kommunikationsövervägande (communication considerations), urvalskriterier 

(selection criteria) och beslutsfattande (decision making).
94
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Figur 3, Celebrity endorser selection strategy. 
95

 

 

Det första steget, kommunikationsövervägande, bör ses som det grundläggande 

arbetet som görs internt inom företaget. Här bestämmer företaget vilket mål som ska 

uppnås med denna kampanj samt vilken roll den kända personen ska ha i kampanjen. 

Därefter måste företaget kritiskt observera sig själva och ställa sig frågan vilken 

identitet företaget och varumärket besitter. Vidare måste företaget kartlägga den 

produkt som ska erbjudas, och sedan bestämma vilken målgrupp erbjudandet ska 

riktas till. När dessa steg är kartlagda kan företaget sätta igång sitt arbete med hur de 

ska positionera sig och sin produkt på marknaden. Miciak och Shanklin menar att 

många företag idag gör misstaget att direkt göra en lista med kända personer vilket 

innebär att de inte har en tydlig bild av vem det egentligen är som passar för 

kampanjen.
96
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Strategins andra steg är urvalskriterier, som innebär att företaget nu ska hårdgranska 

vilken celebritet som är mest lämpad för kampanjen. Listan med de utvalda 

personerna tar sin grund i föregående steg och bör vara framtagen av ett team 

bestående av åtminstone fem personer som känner till kampanjens budskap och mål. 

För att hitta den mest lämpade personen för kampanjen kan man utgå ifrån fem 

kriterier som författarna benämner med förkortningen FREDD; igenkännbarhet 

(Familarity), relevans (Relevance), utstrålning (Esteem),differentiering 

(Differentiation) och uppträdande (Deportment). Författarna betonar att även dessa 

kriterier kan appliceras på ett varumärke, som på samma sätt bör besitta dessa 

egenskaper för att vara konkurrenskraftig på marknaden.
97

  

  

Den utvalda celebriteten måste vara igenkännbar och lätt att tycka om. Den generella 

uppfattningen inte är det som är avgörande, utan företaget ska endast se efter sin egen 

målgrupp och försöka hitta en celebritet som kan skapa mervärde för just detta 

segment.
98

 

  

Det andra kriteriet i modellen är relevans, som fokuserar på celebriteten och om 

denne är lämpad samt är relevant som ansikte för produkten. Frågan företaget bör 

ställa sig här är huruvida den kända personen har rätt image, rätt rykte, liknande 

värderingar och en trovärdighet i sammanhanget. Författarna förtydligar 

resonemanget med ett tidigare samarbete av en känd kock som skulle marknadsföra 

en köttprodukt. Under kampanjens gång visade det sig att den kända kocken var 

vegetarian vilket ledde till en totalt misslyckad kampanj. Framför allt vad det gäller 

relevansen.
99

     

  

Utstrålning, som är det tredje kriteriet i modellen pekar på celebritetens personliga 

trovärdighet och utstrålning. Det är viktigt att den celebritet som används måste ha 

utfört prestationer som målgruppen anser vara tilltalande.
100
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Den fjärde aspekten är differentiering. För att skapa sig en position på marknaden 

krävs ett budskap och en kampanj som skiljer sig från mängden. Författarna menar att 

den kända personen måste vara differentierad, unik och anpassad efter målgruppen.
101

  

  

Det sista kriteriet vid val av celebritet är, uppträdande, som handlar om den kända 

personens uppträdande och beteende. Om inte detta kriterium är uppfyllt spelar det 

ingen roll huruvida de fyra övriga kriterierna är avklarade. Celebritetens agerande är 

ständigt övervakat av media, vilket innebär att deras uppförande på daglig basis måste 

kontrolleras för att inte skapa uppståndelse. Författarna beskriver som exempel att 

Madonna idag är ett av de mest kända personliga varumärkena på marknaden. Dock 

är hennes uppförande oberäkneligt då hon under åren har skiftat sin image vilket 

innebär att företagen har svårt att lita på henne som talesperson.
102

 

  

Det sista steget för strategin, som är beslutsfattandet, är att fatta ett beslut angående 

vilken celebritet som ska agera varumärkets ansikte utåt. När valet är gjort ska man 

skapa en helhet i marknadsföringen. Kampanjens budskap och implementering av 

celebritet är två huvudämnen som måste behandlas innan arbetet kan komma igång. 

Till sist konstaterar författarna att det inte finns två företag som arbetar på exakt 

samma vis när det gäller att skapa en marknadsföring med en celebritet. De 

poängterar dock att denna modell/strategi är ett bra verktyg som företag kan använda 

som guide för att nå hela vägen fram.
103

 

  

3.4.3 TEARS  

Terence Shimp skriver i sin bok Advertising, Promotion, and Other Aspects of 

Integrated Marketing Communications om att det finns två huvudkategorier med fem 

underrubriker att beakta när företag ska välja en celebritet som ska fungera som 

endorser. Modellen benämner författaren som TEARS, där varje underrubrik 

representerar en av de fem bokstäverna. Den första huvudkategorin är trovärdighet 
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(credibility) och har två underrubriker; tillförlitlighet (trustworthiness) 

och sakkunskap (expertise). Kategorin handlar om den förmåga en celebritet har att 

förmedla ett trovärdigt budskap till konsumenten.
104

 Om en konsument anser att 

celebriteten är trovärdig förändras deras attityd i en psykologisk process som 

kallas internalisering, vilket betyder att två parters värderingar överensstämmer och 

parterna, som i detta fall är konsumenten, är benägen att ta till sig budskap från den 

andra parten, celebriteten.
105

  

  

De två första underrubrikerna som presenteras i Shimps modell är sedan tidigare 

kartlagda av forskaren Hovland et al., som är forskare inom området kommunikation 

och menar att mottagaren ofta kommer ihåg vad som sänds ut, men inte av vem.
106

 

Vidare menar författarna att mottagaren i högre utsträckning glömmer bort det 

utsända budskapet om detta inte är tillräckligt trovärdigt.
107

  

 

Hovland et al. är även skapare av modellen The source credibility model, som har lagt 

grunden för många forskare inom området celebrity endorsement. Modellen förklarar 

sambandet mellan avsändare och mottagare som grundar sig i två 

aspekter; sakkunskap och tillförlitlighet, vilka två begrepp även använts tidigare i 

uppsatsen av Shimp.
108

  

 

Den förstnämnda aspekten, sakkunskap, handlar om graden av kunskap och erfarenhet 

som sändaren har inom området. Shimp menar att för att mottagaren ska kunna 

acceptera det utsända budskapet är det av stor vikt att mottagaren anser att sändaren 

har kunskap och erfarenhet.
109

 Om en fotbollsspelare agerar sändare i en kampanj 
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skulle mottagaren acceptera om han marknadsförde fotbollsskor. Den andra aspekten, 

tillförlitlighet, fokuserar mer på sändarens integritet, ärlighet och trovärdighet i 

sändarens personlighet.
110

 

  

Den andra huvudkategorin i Shimps TEARS modell är attraktivitet (attractiveness), 

som inte enbart ser till den fysiska attraktiviteten i celebriteten. Shimp förklarar dock 

att utseendet är en del i processen. De tre kvarvarande underrubrikerna i modellen 

grundar sig i graden av attraktivitet, både fysiskt och socialt hos den kända personen. 

A:et i modellen står för attraktivitet och är direkt länkat till den fysiska attraktivitet 

som celebriteten besitter. Shimp menar att många företag idag som arbetar med 

celebriteter oftast väljer en person som är utseendemässigt tilltalande. Författaren drar 

en parallell med den unga, kvinnliga golfaren Michelle Wie som tjänat 20 miljoner 

dollar som celebrity endorser. Detta trots att hon inte har vunnit en enda professionell 

golftävling.
111

 

  

R:et i modellen beskriver de kvaliteter som celebriteten besitter. Författaren menar 

att respekt kan ses både som den funktionell attraktivitet och fysisk attraktivitet, som 

ovan beskrevs som den formgivande attraktiviteten. Här ska företagen värdesätta den 

kända personens prestationer, antingen som idrottare, skådespelare eller annan artist. 

Viktigt här är även vilket engagemang celebriteten visar ur ett socialt perspektiv i t.ex. 

miljöfrågor.
112

 

  

Den sista bokstaven i TEARS modellen fokuserar på likhet till målgrupp (similarity to 

audience). Hur väl överensstämmer den kända personen med målgruppen är, enligt 

författaren, något som företaget bör ha i åtanke vid val av celebritet. Konsumenten 

tenderar att i högre utsträckning uppskatta en produkt om reklamen känns riktad mot 

deras personliga identitet. Kön, ålder och etnisk bakgrund är några av de faktorer som 
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ska stämma in för att målgruppen ska känna igen sig i celebriteten och det varumärke 

som företräds och marknadsförs.
113

  

  

Roobina Ohanian instämmer med Shimp om att celebritetens trovärdighet är det 

viktigaste karaktärsdraget vid val av en celebritet. Hon bryter ner begreppet 

trovärdighet i tre mindre perspektiv, som skapar helheten av begreppet. De tre 

perspektiven är enligt henne tillförlitlighet, sakkunskap och attraktivitet. Hon menar 

till skillnad från Shimp att attraktivitet också bör ses som en källa till trovärdigheten 

då detta skapar ytterligare en dimension i trovärdigheten.
114

 

  

Pringle visar med hjälp av sin modell A triangular realtionship de parter som måste 

överensstämma för att en kampanj med en celebritet ska bli framgångsrik. Dessa tre 

parter är; celebritetens personlighet, varumärkets personlighet och konsumentens 

personlighet, där alla parters personlighet måste stämma överens med varandras för 

att kampanjen ska bli lyckad.
115

 

 

Figur 4, A Triangular relationship. 
116
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McCracken instämmer med Pringle och menar att företaget först måste kartlägga 

vilka egenskaper som produkten de tillhandahåller utstrålar för att sen välja en 

celebritet som bäst representerar det symbolvärde som överensstämmer med 

produkten och varumärket.
117

 Kamins och Gupta påpekar att för att skapa en lyckad 

kampanj är kongruensen mellan endorsern och produkten en avgörande faktor. 

Trovärdigheten ur konsumentens ögon byggs då endorserns image och produktens 

symbolvärde överensstämmer.
118

 McCracken förklarar vidare att budskapet som 

företaget förmedlar i samarbete med en celebritet kan vara mer eller mindre lyckat 

beroende på hur konsumenten tar emot det. Med andra ord menar han att det är upp 

till konsumenten om budskapet är tillräckligt tydligt eller inte.
119

 Lynn Kahle och 

Pamela Homer skriver att för att konsumenten ska kunna hantera budskapet och ta det 

till sig är det av stor vikt att det finns kongruens mellan produktens och celebritetens 

image.
120

  

  

3.5 Risker och problem  

Här presenteras de risker och problem som forskningen tidigare kartlagts.  

  

3.5.1 Imageförändringar 

Många celebriteter idag har en unik image vilket ofta är en av anledningarna till att de 

just blivit kända från början. Madonna är en av världens största celebriteter, men som 

idag ses som ett wildcard för företag att anställa som endorser, eftersom hennes 

många skiften i image. På en skiva är hon oskuldsfull och på den andra skivan 

anspelar hon mycket på sex.
121

 Attributen som celebriteten tillför en kampanj kan få 

motsatt effekt om den kända personen förändrar sin image eller om hans eller hennes 
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popularitet minskar.
122

 Miciak och Shanklin menar att den kända personens 

uppförande konstant uppmärksammas av media, vilket innebär att den kända 

personens agerande i vardagen kan vara avgörande för varumärket som samarbetar 

med celebriteten.
123

 Erdogan tar även upp det faktum att varumärkets image 

sammankopplas till celebriteten vid en kampanj, vilket innebär att om celebritetens 

image förändras så skadas varumärkets image, som då ofrivilligt ändras av den kända 

personens imageskifte.
124

 Till och Shimp menar att företag bör arbeta med kortare 

kontrakt med sin endorser. Författarna menar vidare att mycket kan hända under en 

för lång kontraktsperiod samt att konsumenten i allt högre utsträckning länkar 

celebriteten till varumärket, vilket kan innebära att en eventuell skandal får större 

konsekvenser.
125

  

  

3.5.2 Negativ publicitet 

Erdogan anser att varumärket ställs i en pinsam situation om deras celebritet drar åt 

sig negativ publicitet i media. Så var fallet när biluthyrningsföretaget Hertz använde 

sig av OJ. Simpson som endorser, som under kontraktsperioden anklagades för 

dubbelmord.
126

 Ett mer aktuellt fall av pinsamma endorsers är Gilettes samarbete med 

golfstjärnan Tiger Woods, som har prytt hela världens löpsedlar med sin 

otrohetsskandal samtidigt som hans ansikte har synts på Gilettes butiksmaterial.
127

 

Oberäkneligt beteende från en endorser kan direkt sammanlänkas med det varumärke 

som han eller hon representerar. Då varumärken vill utstråla en image av goda 

värderingar och ärlighet kan varumärket ta skada om deras endorser inte utstrålar 

detsamma.
128
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Gilette fick nyligen uppleva detta faktum då en av deras endorser gick emot deras 

värderingar om ärlighet och goda värderingar. De har nyligen använt sig av den 

franska fotbollsstjärnan Thierry Henry som endorser för deras rakningsprodukter. 

Problematiken för företaget startades då en direkt avgörande match mellan Frankrike 

och Irland spelades om en plats i fotbolls VM 2010. Frankrike lyckas göra ett mål i 

slutminuterna, men reprisbilderna visar att fotbollsstjärnan tar bollen med handen - 

men målet godkänns trots detta. Kort därefter startas en kampanj i Irland där alla ska 

bojkotta Gilettes produkter som ett resultat av den ilska de känner mot Gilette, 

eftersom de använder sig av Henry som endorser.
129

  

  

3.5.3 Varumärket i skuggan 

En av huvudanledningarna enligt Pringle att använda sig av celebriteter i sin 

marknadskommunikation är för att tränga igenom det brus av reklam som 

konsumenten dagligen möter. Problematiken uppstår när företaget ska bestämma sig i 

vilken utsträckning celebriteten ska synas i reklamen. Författaren menar att företag 

vill utnyttja sin endorser maximalt, vilket innebär att produkten kommer i skuggan av 

celebriteten. Författaren benämner detta som att celebriteten blir en videovampyr som 

suger upp all uppmärksamhet.
130

  

 

Miciak och Shanklin tar upp problematiken med att många celebriteter idag insisterar 

på vetomakt, med andra ord att endorsern har sista ordet vilket kan hämma 

effektiviteten i budskapet som företaget vill förmedla.
131

 Angela Byrne et al. 

återkommer till problematiken vid val av celebritet och menar att om det inte finns en 

kongruens mellan varumärke/produkt och den kända personen kommer konsumenten 

endast att minnas den kända personen eftersom celebriteten är mer intressant än vad 

produkten är.
132
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3.5.4 Överexponering 

Erdogan menar att ett ytterliggare problem med att utnyttja celebriteter är deras 

girighet. Problematiken uppstår då en celebritet inte enbart agerar endorser för ett 

företag utan samtidigt arbetar med flera olika varumärken. Företagen som har anställt 

celebriteten för att förstärka deras image på deras produkt tar smällen i och med att 

celebriteten inte enbart associeras med deras produkt utan med flera.
133

 

 

Jo Roberts förtydligar detta med ett exempel av skandalmodellen Kate Moss, som 

under 2009 var endorser till ett stort antal företag som t.ex. Rimmel, ett kosmetika 

företag, klädföretaget Topshop och Burberry som också i huvudsak tillverkar kläder 

och accessoarer. Undersökningen visade att konsumenterna hade svårt att specifikt 

associera henne till vissa varumärken, då hennes image var exponerad i allt för många 

sammanhang.
134

  

  

3.6 Celebrity endorsement – en summering 

Enligt Pringle finns det sex olika typer av celebrity endorsement. Dessa är 

celebritetskund, celebritetssponsring, celebritetsvittnesmål, celebritetsplacering, 

celebritet som ägare och anställd celebritet. De två sistnämnda typerna går ej att 

applicera på våra fallföretag, men vi valde ändå att ta med dessa i teorin för att kunna 

ge bättre helhetsförståelse. Vidare presenteras de effekter som företag eftersträvar att 

skapa tillsammans med sin endorser. Dessa är positiva känslor mot reklamen, 

intresseväckande, ökade köpintentioner, personlighet och utstrålning, högre 

igenkänning och ökad grad av public relations. För att uppnå dessa effekter är det 

vikitgt att företaget hittar ett bra samarbete tillsammans med en celebritet. Med detta 

presenteras urvalsprocessen med hjälp av tre modeller. Dessa tre är the meaning 

transfer model, strategiska val av celebritet och TEARS-modellen. Avslutningsvis 

presenteras de risker och problem som finns med att nyttja en celebritet i arbetet med 

sitt varumärke. Den tidigare forskningen menar att dessa är imageförändringar, 

negativ publicitet, varumärket i skuggan och överexponering.  

                                                        

133
 Erdogan (1999:296) 

134
 Roberts (2009:20-21) 



 45 

4. Varumärkesnyttjande celebritetsförbindelse 

I detta kapitel presenteras det empiriska materialet som ställs mot de teorier som 

tidigare presenterats. Varje punkt inleds med en presentation av empirin som sedan 

ställs mot teorin och knyts sedan kontinuerligt ihop analytiskt.  

 

4.1 Reklambyråns roll 

Samtliga tre fallföretag har använt sig av en reklambyrå i skapandet av deras kampanj 

tillsammans med celebriteten. Vår intervjuperson, Sofia Vinquist, Senior Brand 

Manager på Risifrutti, beskriver deras samarbete med reklambyrån som ett bollplank. 

Reklambyrån tog fram förslagsunderlag som sedan Risifrutti tog beslut om. Therese 

Olsson, Product Manager Garnier Coloration menar att valet av celebritet görs internt 

men att de använder sig av reklambyrån för att skapa dialog och diskussion rörande 

ämnet. Christian Jansson, VD, Kappahl, säger det var mycket reklambyrån och 

produktionsbolaget, som styrde och ställde, det fanns en grundläggande filmidé om 

dialogen från början och sen var det upp till produktionsbolaget att färdigställa 

reklamfilmerna. Vår intervjuperson på reklambyrån Peacock, Thomas Gibson, 

projektledare, förklarar att de företag som de arbetat med tidigare ofta gett över stort 

ansvar till byrån gällande valet av celebritet. Vidare menar han att de internt på byrån 

ger personförslag för de som de anser vara bäst kandidater för det aktulla varumärket.  
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Figur 5, Reklambild, Pernilla Wahlgren, Garnier.
135

 

 

Figur 6, Reklambild, Magnus Samuelsson, Risifrutti.
136

 

 

4.1.2 Analys av reklambyråns roll 

Miciak och Shanklin belyser vikten av att tillsammans med reklambyråer skapa en 

kampanj. Vidare menar de att kampanjen ska styra valet av celebritet och inte tvärt 

om, dvs. att man ska ta fram kampanjen och dess avsikt först och sedan se vilken 

celebritet som passar in. McCracken instämmer med Miciak & Shanklin och menar i 

sin första fas i the Meaning Transfer Model att budskapet för kampanjen ska tas fram 

innan valet av celebritet görs. McCracken fortsätter i steg två i sin modell och hävdar 

att produktens, celebritetens och varumärkets budskap måste sammanfalla för att rätt 

image ska nå konsumenten. 

 

Risifruttis och Garniers samarbeten är aningen mer ingående där de använder 

reklambyrån som ett bollplank och tillsammans utvecklar hela kampanjen från början 

till slut. Detta i skillnad till Kappahl som istället valde att lita på reklambyrån och 

produktionsbolaget genom att ge dem instruktioner och vänta på resultatet. Detta 

tillvägagångssätt är någonting som visar hur reklambyrån Peacock arbetar då de ger 

personförslag efter att kampanjen är skapad. Thomas säger att samtliga parter vid 

skapandet av en kampanj måste överensstämma, då detta är av stor vikt för hela 

kampanjen. Vi kan konstatera att samtliga fyra intervjupersoner instämmer i att det är 

av stor vikt att nyttja en extern reklambyrå i arbetet med utformningen av en kampanj. 
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Detta resonemang får stöd av forskningen förklarad ovan som menar att kampanjer 

ska skapas med hjälp av reklambyråer. Vi kan notera att fallföretagen nyttjar 

reklambyråer olika mycket men att ett visst samarbete krävs. 

 

4.2 Val av endorser 

I nedanstående avsnitt presenteras hur våra fallföretag arbetar med urvalsprocessen. 

Sedan analyseras respektive arbetssätt.  

 

4.2.1 Garniers urvalsstrategi 

Vid själva valet av celebritet sitter vi inte och bedömer dem utifrån speciella kriterer, 

utan valet av den kända personen faller sig naturligt, säger Therese från Garnier. 

Vidare påbörjade Garnier sitt samarbete med Pernilla blygsamt med en mindre 

annonskampanj. Therese säger …att på så sätt kunde Pernilla födas in i varumärket. 

Hon förtydligar detta och säger …när samarbetet tog vid var det svårt att förutsäga 

hur konsumenten skulle reagera på Pernilla. Garnier arbetar med nationella 

celebriteter eftersom de anser att en global sådan inte ger samma effekt som en lokalt 

förankrad endorser. Hon förklarar också att Garnier blir mer tillgängligt om varje land 

har en egen endorser. Detta för att det blir lättare för konsumenten att relatera till en 

person som befinner sig närmare geografiskt sett. Garnier har tidigare arbetat med en 

norsk profil på den svenska marknaden, men detta gav inte önskat resultat. 

Internationellt arbetar företaget med specifika kärnvärden som måste genomsyra varje 

lands endorser, dvs. att alla måste besitta ungefär samma egenskaper.  

 

4.2.2 Garniers urvalskriterier 

Therese menar att förutom att endorsern skall vara en kvinna är det viktigt att hon 

tilltalar hela målgruppen som är kvinnor mellan 20 till 50 år. Övriga kriterier som 

anses vara viktiga är att de ska vara ärliga, jordnära, öppna, vackra, ha vackert hår och 

ha en nära koppling till produkten. Therese hyllar samarbetet som Garnier lyckats 

skapa med Pernilla eftersom att båda parter passar med varandra per automatik och 

inga vidare justeringar krävs för att samarbetet skall verka trovärdigt. Dessutom ökar 

trovärdigheten i våra kampanjer med Pernilla eftersom hon sedan tidigare, och även 

idag använder Garniers produkter privat. Avslutningsvis menar Therese att hon har 
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svårt att se en annan celebritet som är så bra för Garniers varumärke som Pernilla är 

och har varit. 

    

 

Figur 7, Egen modell på Garniers urvalsarbete. 

 

4.2.3 Risifrutti urvalsstrategi 

När vi på Risifrutti gör det faktiska valet gällande vilken celebritet vi väljer, går vi 

väldigt mycket på magkänsla, berättar Sofia. Vidare menar hon att det är viktigt att 

man känner sitt egna företag och varumärke så pass bra att man spontant redan har en 

bild av vem celebriteten ska vara. Sofia berättar vidare att deras varumärke ska 

förknippas med en svensk profil. Vidare menar Sofia att deras endorser gärna får ha 

varit bäst i världen inom sin gren. 

 

4.2.4 Risifruttis urvalskriterier 

Det är väldigt viktigt för oss att vår kändis är kopplad till fysisk aktivitet, har glimten 

i ögat och är tillräckligt folklig för att konsumenterna ska kunna ta åt sig av 

budskapet. Hon menar att Magnus sedan länge varit känd som en av världens 

starkaste män och tillsammans med hans folklighet är en utmärkt endorser för våra 

produkter. Slutligen poängterar Sofia att …det är viktigt att vår kundgrupp kan känna 

igen sig och ha en relation till den person vi använder. Hon är också medveten om att 

Magnus tid som idrottsprofil är förbi, men säger att hans nyfunna kändisskap i diverse 
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tv-program har gett honom en folklighet som stämmer överens med den identitet som 

Risifruttis varumärke besitter. 

 

Figur 8, Egen modell på Risifruttis urvalsarbete. 

 

4.2.5 Kappahls urvalsstrategi 

Till skillnad från de två andra berörda företagen har Kappahl främst arbetat med 

internationella celebriteter. Christian menar till skillnad från de två övriga 

intervjupersonerna att användningen av globala celebriteter ger en större effekt i och 

med deras internationella status. Han förklarar detta närmare och säger …de var 

tvungna att ha bra bredd och det är ofta därför man enbart kan använda filmstjärnor, 

för de har en sådan internationell status. Inte många andra som besitter den typen av 

bredd. Detta är en av anledningarna till att Kappahl utnyttjar denna genre av 

celebriteter eftersom deras karriärer inte tynar bort på samma sätt som idrottares 

Christian förtydligar också att en idrottsman inte hade stämt överens med deras 

varumärke. Kappahl använder sig av samma kampanj oavsett vilket land man 

marknadsför sig i, vilket inte gäller för de övriga företagen.  

 

4.2.6 Kappahls urvalskriterier 

Vidare menar Christian att deras endorser inte får vara för ung utan måste stämma 

överens åldersmässigt med den kundgrupp som Kappahl erbjuder produkter till. De 
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valda celebriteterna ska utstråla erfarenhet, bredd och klokhet för att det ska stämma 

överens med Kappahls identitet. Celebriteten ska också utstråla en viss attraktivitet 

eftersom utseende spelar stor roll i klädesbranschen.  

 

Figur 9, Egen modell på Kappahls urvalsarbete. 

 

4.2.7 Peacocks urvalsstrategi 

Thomas Gibson på Peacock menar att vid val av celebritet är det viktigt att man 

förmedlar de positiva värdena som den kända personen besitter. Han menar vidare att 

den utvalda endorsern måste passa väl in på produkten som kampanjen kretsar kring 

för att skapa en trovärdighet. Han drar en parallell med Risifruttis tidigare endorsers 

som varit elitidrottare inom diverse krävande idrotter. Detta menar han inte stämmer 

överens med vad Risifrutti representerar, då han tycker att det är mindre trovärdigt att 

idrottare äter Risifrutti innan en tävling.  

 

Vi måste med andra ord hitta profiler som har de rätta värdena, svenskt, 

aktivt, ärligt, roligt, lekfullt, lite halvkaxigt roligt och inte 

bananskalsroligt. Attityden är också ett viktigt kriterium som vi ansåg 

passade in både på varumärket Risifrutti och på Magnus Samuelsson, 

säger Thomas.  
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Utöver samarbetet med Risifrutti anser Thomas att celebriteten redan innan 

samarbetet måste besitta de rätta värdena, dvs. att det måste finnas en naturlig 

koppling mellan celebritet och varumärke. I annat fall kommer målgruppen att ställa 

sig tveksam till budskapet och den trovärdighet som företaget önskar skapa kommer 

inte fram. Han menar också att det är viktigt att företaget internt förstår att deras 

varumärke redan besitter en image och att användandet av en celebritet har för avsikt 

att ge imagen ett extra lyft eller förtydliga ett budskap.  

 

Figur 10, Egen modell på Peacocks urvalsarbete. 

 

4.2.8 Analys av endorserval 

Miciak och Shanklin belyser begreppet igenkännbarhet och påpekar att målgruppen 

ska tycka om och känna igen den utvalda celebriteten. Detta är något som främst 

Garnier och Risifrutti värdesätter vid deras val av celebritet. Sofia på Risifrutti menar 

att i samband med Magnus deltagande i Let's dance skapades en folklighet som 

Risifruttis målgrupp tycker om. Garniers val av Pernilla gjordes i mångt och mycket 

eftersom Therese anser att hon tilltalar hela målgruppen. Kappahl å andra sidan 

använder sig av celebriteter som är igenkännbara ur ett globalt perspektiv då de 

använder samma kampanj oavsett land och marknad.  

 

Pringle tillsammans med Kamins, Gupta, Miciak och Shanklin betonar vikten av att 

celebritetens image måste stämma överens med målgrupp och varumärke. Detta är 
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något som samtliga fallföretag instämmer med. Garnier anser att deras varumärke 

besitter samma värden som Pernilla symboliserar. Vidare menar Therese att Pernillas 

och Garniers image stämmer överens med varandra på ett naturligt och trovärdigt sätt. 

Sofia på Risifrutti anser att det är viktigt att deras kundgrupp har en relation till deras 

utvalda endorser. Hon är medveten om att Samuelsson inte längre är aktiv som 

idrottare, men att hans nyfunna folklighet har skapat en överensstämmande identitet 

som vi vill att vårt varumärke ska besitta. Christian och Kappahl ligger i linje med 

författarna och de två övriga fallföretagen och menar att deras utvalda endorser måste 

befinna sig inom samma åldersspann som deras kundgrupp för att de ska kunna känna 

sig träffade av budskapet. Vi kan konstatera tillsammans med våra fallföretag och 

författare som påpekar att celebritetens image måste stämma överens med både 

målgrupp och varumärke. 

 

Miciak och Shanklin tillsammans med Shimp har i deras båda modeller ett kriterium 

som kretsar kring huruvida celebriteten är tillräckligt relevant och respekterad. 

Tillsammans menar de att celebriteten tidigare bör ha utfört beundransvärda 

prestationer eller besitta egenskaper som målgruppen ser upp till. En av Garniers 

kriterier för att kunna vara en endorser för deras produkter är att celebriteten har ett 

vackert hår, vilket Therese anser att Pernilla har. Sofia säger att deras endorser gärna 

får ha varit bäst i världen inom sin gren, eftersom detta utstrålar de rätta värdena som 

deras varumärke vill bli förknippat med. Detta menar hon är en av anledningarna till 

att valet föll på Samulesson som tidigare varit världens starkaste man. Kappahl valde 

också celebriteter i viss utsträckning efter prestation då man använde sig av rutinerade 

filmstjärnor, som enligt Christian har en lång erfarenhet och har presterat mycket.  

 

Miciak och Shanklin påstår att företagets varumärke bör vara differentierat på en 

marknad för att man ska kunna uppnå en lönsamhet och vidare menar författarna att 

även endorsern som företaget väljer bör vara differentierad för att uppnå samma sak. 

Garnier tycker att Pernilla är en unik profil, precis som deras eget varumärke och hon 

påstår även att en av anledningarna till att Pernilla har varit kvar med Garnier så pass 

länge beror på att hon inte kan se en annan mer lämpad profil. Även Risifrutti 

instämmer med Miciak och Shanklins om att den utvalda celebriteten ska vara 

differentierad då en gemensam nämnare för deras celebriteter är att de vid något 

tillfälle ska ha varit bäst i världen inom sin gren.  
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Shimp och Ohanian är två forskare som påstår att det är viktigt att den utvalda 

celebriteten måste besitta en viss yttre skönhet, eftersom de båda anser att det skapar 

en extra effekt. Våra fallföretag från klädes- och kosmetikabranschen instämmer i 

detta och de båda påstår att det är viktigt just i deras bransch. Risifrutti däremot 

arbetar inte efter kriterier som rör utseendet. Vi kan härmed konstatera att våra 

fallföretag skiljer sig i frågan rörande utseendet, men att detta har att göra med vilken 

bransch företagen är verksamma i. Kosmetika och kläder är trots allt kopplat till hur 

man ser ut.  

 

Trovärdighet är ett kriterium som enligt Hovland och Shimp kan delas in i två fack 

vilka är tillförlitlighet och sakkunskap. De två presenterade författarna får medhåll av 

Ohanian, Miciak, Shanklin, Pringle, McCracken, Kahle och Homer som alla 

instämmer i att detta kriterium är av avgörande karaktär för att kampanjen ska bli 

lyckosam. Tillförlitlighet, som främst fokuserar på celebritetens integritet och 

personliga trovärdighet, menar Shimp har en stor inverkan på konsumenterna. Garnier 

instämmer till fullo med Shimp och förklarar att Pernilla är en väldigt öppen, jordnära 

och ärlig person. Likt Garnier påstår Risifruttis Sofia att valet av Magnus i hög 

utsträckning gjordes eftersom hans folkliga personlighet var uppskattad av 

kundgruppen. Även Kappahl menar att de personliga kriterierna är en viktig aspekt 

vid val av celebritet, som med sina val menar att de gemensamt utstrålar en mognad, 

bredd och klokhet som är synonymt med Kappahls identitet. Peacock är även benägen 

att instämma då de också tar hänsyn till personlighetsdrag vid val av celebritet. 

Peacocks Thomas säger i samband med deras samarbete med Risifrutti att …vi måste 

med andra ord hitta profiler som har de rätta värdena, svenskt, aktivt, ärligt, roligt, 

lekfullt, lite halvkaxigt roligt och inte bananskalsroligt.  

 

Det andra underkriteriet i trovärdighet är sakkunskap. Shimp menar att sakkunskap tar 

sin utgångspunkt i erfarenhet och den kunskap celebriteten har inom produktområdet 

dvs, en mer funktionell trovärdighet. Therese på Garnier anser att kopplingen till 

produkten är viktig och poängterar att deras utvalda celebritet måste ha ett vackert hår 

för att hon ska kunna användas som endorser. Sofia på Risifrutti berättar att valet av 

celebritet måste vara nära förknippat med fysisk aktivitet. Hon berättar vidare och 

förklarar att Magnus tid som idrottare är över, men att många trots detta än idag 
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förknippar honom med aktivitet. Deras tidigare celebritetsval har främst varit idrottare 

som även under kampanjperioden varit fysiskt aktiva. Thomas på Peacock som var en 

stor bidragande faktor till att Risifrutti idag samarbetar med Magnus, menar att 

trovärdigheten i en kampanj måste vara högt prioriterad. Vidare påstår han att 

trovärdigheten i Risifruttis tidigare samarbeten kan man ställa sig frågande till. Han 

utvecklar sitt resonemang och påstår att det är mindre trovärdigt att en elitidrottare 

äter Risifrutti innan tävling.       

 

Begreppen tillförlitlighet och sakkunskap som tillsammans bildar begreppet 

trovärdighet är något som till stor del alla forskare och intervjupersoner prioriterar 

högt. Vi kan konstatera att samtliga intervjupersoner menar att det är av största vikt 

att en trovärdighet genomsyrar valet av celebritet. Magnus trovärdighet grundar sig i 

sin tidigare roll som idrottare, men även i att han är omtyckt som människa, vilket 

Risifrutti vill att deras varumärke ska vara synomnymt med. Garniers anser att 

Pernilla är en öppen och ärlig person som kan kopplas till tillförlitlighet, men även 

hennes sakkunskap, den funktionella trovärdigheten i att hon har vackert hår.  

Kappahl och Peacock menar även att rätt värden måste finnas i samarbetet för att 

samarbetet ska bli trovärdigt. Avslutningsvis kan vi konstatera att huvudbegreppet 

trovärdighet är något som alla parter är överens om som ett viktigt kriterium.   

 

 

4.3 Celebritetens roll och effekt 

I nedanstående avsnitt presenteras endorserns roll i respektive företag och sedan vilka 

effekter som skapats. Sedan analyseras respektive endorsers roll samt effekt. 

 

4.3.1 Endorserns roll hos Garnier 

Som tidigare nämnts valde Garnier att smygstarta sitt samarbete med Pernilla. 

Therese förklarar att Pernillas och Garniers annonser kan ses i de flesta mediekanaler, 

som t.ex. tidningar, tv, internet, produktförpackningar och i butiker. Hon menar att då 

Garnier använder sig av tv reklam med Pernilla som endorser skapas stor 

genomslagskraft. Reklamen visar en dialog mellan Pernilla och hennes mamma, 

Christina Schollin, där Pernilla förklarar de fördelar produkten besitter. Garnier har 

även en plats i Pernillas privata blogg. I denna blogg visar Pernilla upp samtliga 
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hårfärgsprodukter och har en färgskola med tips och idéer. Therese menar att detta är 

ett bra tillvägagångssätt för att komma konsumenten närmare eftersom Pernillas blogg 

har många läsare. Vidare har Garnier i sitt kontrakt med Pernilla befogenheten att 

bedriva tävlingar där priset t.ex. kan vara en heldag med henne. I och med detta 

engagerar vi den enskilda konsumenten i varumärket och bibehåller intresset på en 

hög nivå, säger Therese.  

4.3.2 Garniers effekter 

Therese menar att det är svårt att direkt koppla samman lönsamhetsökningar till 

enskilda och specifika åtgärder i varumärkesarbetet, men trots detta vet hon att när 

Garnier driver en kampanj tillsamman med Pernilla ökar deras omsättning med 

ungefär trettio procent. Denna ökning av försäljning är enligt Therese mycket 

tillfredsställande och är den huvudsakliga anledningen till att Pernilla fortfarande 

används som endorser. Vidare säger hon att en kampanj med Pernilla har en längre 

effektivitet då konsumenten kommer ihåg kampanjen längre och i större utsträckning, 

men främst att budskapet blir mer genomträngande. Detta har mycket med hennes 

mediala närvaro att göra eftersom tidningar och magasin gillar att följa henne. 

Företaget ser i detta tydliga tecken på en lojalare kundgrupp som i stor utsträckning 

blir frekvent återkommande när Pernilla kopplas in i kampanjen. Avslutningsvis 

menar Therese att Pernillas personlighet och charm smittar av sig på Garnier som 

företag och bidrar till en positiv bild av företagets image.                                       

 

4.3.3 Endorserns roll hos Risifrutti 

Magnus roll för Risifrutti kan i många fall likna Garniers samarbete med Pernilla. I 

reklamfilmerna med Magnus uppmuntras konsumenterna att besöka Risifruttis 

hemsida för att kunna vinna en heldag med profilen. Magnus har i kontraktet själv 

gått med på att det är upp till vinnaren i tävlingen hur dagen ska spenderas. Utöver 

reklamfilmerna används mycket butiksmaterial med Magnus i fokus tillsammans med 

produkten. Sofia menar att det är av högsta vikt att man har ett gott samarbete med sin 

endorser för att lättare kunna skapa kreativa kampanjer, vilket hon framhåller att 

Risifrutti och Magnus har idag. På det sättet som Risifrutti använt Magnus i 

reklamerna samt involveringen i den stora tävlingen, har man enligt Sofia lyckats 

skapa en högre medvetenhet och en ökad lojalitet. 
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4.3.4 Risifruttis effekter 

Även på Risifrutti har de, som Garnier, bekymmer med att koppla direkta effekter på 

kampanjer tillsammans med celebriteter då det är svårt att mäta celebritetens 

prestation ekonomiskt. Dock är Sofia nöjd med de ekonomiska effekter man lyckats 

skapa, då hon sett en tydlig ökning i omsättningen. Vidare berättar hon att Magnus 

hjälper Risifrutti att stanna kvar i konsumentens medvetande då hans profil förtydligar 

deras image. Sofia fortsätter med att berätta att Magnus folklighet har en stor inverkan 

på både vårt varumärke och på konsumentens köpintentioner. I och med hans 

medverkan i TV4 programmet Let's dance har hans profil ökat i värde och även hans 

popularitet hos det svenska folket vilket gjorde att Risifrutti ansåg honom som en 

lämplig endorser. 

 

4.3.5 Endorserns roll hos Kappahl 

Kappahl använde sig enbart av TV reklam när de hade sin stora kampanj hösten 2007 

tillsammans med Richard Gere, Goldie Hawn och Dustin Hoffman. Till skillnad från 

de två andra fallföretagen i vår undersökning arbetade inte Kappahl med 

butiksmaterial eller någon tävling. De förlitade sig istället på att de amerikanska 

celebriteterna skulle förmedla rätt värden och associationer som skulle locka 

konsumenten till deras butiker. Christian Jansson menar att eftersom deras 

huvudsakliga målgrupp är kvinnor, använde de sig av manliga celebriteter för att 

bekräfta för Kappahls målgrupp att de blir erbjudna bra produkter. Han tycker även 

att nyttjande av filmstjärnor skapar långsiktiga associationer, eftersom deras karriärer 

är längre än många andra celebriteters. 

 

4.3.6 Kappahls effekter 

Garnier och Risifrutti är fullt inställda på att fortsätta sina samarbeten med sina 

endorsers på ett eller annat sätt, men detta är något som Christian ställer sig tveksam 

till. Han menar att Kappahl inte fullt ut lyckades skapa de positiva effekterna som de 

hoppats på. Han förklarar dock att han inte är helt missnöjd med resultatet då de fick 

en högre varumärkeskännedom hos konsumenten. Han säger …de kläder som syntes i 

reklamfilmerna såldes slut på under fyra dagar, vilket var ett överraskande bra 

resultat. Vidare menar han att butikerna under kampanjen kunde tydligt känna av en 
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större tillströmning av kunder, vilket i sin tur ledde till en periodvis högre 

omsättning.  

 

4.3.7 Peacock 

Företaget kan inte besvara specifika effekter, eftersom de har haft ett flertal 

samarbeten, men Thomas menar likt de övriga tre fallföretagen att den huvudsakliga 

anledningen till att använda sig av en celebrity endorser är att öka lönsamheten samt 

att öka varumärkets kännedom på marknaden. Vidare menar han att om företaget 

lyckas att, med hjälp av endorsern, kommunicera ut rätt budskap är denna strategi mer 

effektfull än traditionell marknadsföring, som saknar en celebritets närvaro. Han 

menar vidare att det är en mycket dyr metod att använda sig av celebriteter och 

reklambyråer, vilket i sin tur ställer höga krav på intäkter och resultat. 

 

4.3.8 Analys av celebritetens roll 

Hamish Pringle berättar att det finns sex olika typer av tillvägagångssätt att nyttja en 

celebritet på. Den första typen beskriver han som när celebriteten agerar som kund. 

Garnier är det enda av våra tre fallföretag som arbetar med sin endorser på detta vis. 

Therese menar att Pernilla även innan samarbetet använde Garniers produkter vilket 

hon även anser ökar trovärdigheten i samarbetet. Den andra typen, menar Pringle, är 

celebritetssponsring. Genom denna typ placerar företaget till exempel ut 

reklamafficher med varumärkesprodukten tillsammans med celebriteten. Detta är 

något som både Garnier och Risifrutti arbetar med. Magnus pryder det material som 

idag finns i butikerna, precis som Pernilla gör. Dock arbetar Garnier med detta i större 

utsträckning då Pernilla även pryder Garniers förpackningar.  

Den vanligaste formen, enligt Pringle, är celebritetens vittnesmål. Han menar här att 

celebritetens roll är att förtydliga för konsumenten att produkten verkligen är bra. 

Kappahls endorsers bekräftade deras sortiment genom att uttrycka you look great till 

de kvinnor som bar kläderna i tv reklamen. Pernilla agerade på ett liknande sätt då 

hon i tv reklamen, uttryckt genom bl.a. en konversation med sin mamma, att Garnier 

Nutrisse ger näring till håret. Vidare försöker Garnier skapa ett engagemang genom 

en tävling riktad mot konsumenten där priset är en heldag med Pernilla. I Risifruttis tv 

reklam kan man se Magnus Samuelsson äta en burk Risifrutti samtidigt som han, 
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precis som Garnier, uppmuntrar tittarna att besöka Risifruttis hemsida för att tävla om 

en heldag med honom.  

När det gäller celebritetsplacering innebär det att företaget betalar sin endorser för att 

använda deras produkt. Garnier är det enda av våra fallföretag som använder sig av 

denna metod och det blir tydligt om man läser Pernillas blogg, där hon har en 

hårfärgsskola med endast Garniers produkter. Två av Pringles metoder att nyttja en 

celebritet på kan inte appliceras på våra fallföretag. Dessa är celebritet som ägare och 

celebritet som anställd. 

Vi kan se att samtliga använder sig av TV reklam och att alla celebriteter kan ses som 

vittnesmål då de bekräftar produkten, om än på olika sätt. De två företagen som 

nyttjade svenska celebriteter använde även dessa i butiksmaterialet under 

kampanjperioden. Kappahl, med de internationella celebriteterna använde, till skillnad 

från de andra, celebriteterna endast i TV reklamen och inte i butiksmaterialet. 

Bedrivandet av tävlingar är också ett sätt för fallföretagen att öka medvetenheten hos 

konsumenterna. Detta är inte någonting som forskningen inom celebrity endorsement 

har bearbetat. Vi kan precis som Pringle konstatera att nyttjandet av celebriteten som 

vittnesmål är den vanligaste formen då samtliga fallföretag i vår studie använder sig 

av denna metod.  

 

4.3.9 Analys av celebritetens effekt 

Kelman och McGuire driver ett resonemang som säger att om man utnyttjar sin 

celebritet på ett effektivt sätt skapas positiva känslor till reklamen. Pernillas 

personlighet smittar enligt Therese av sig på Garnier som företag och bidrar med en 

positiv bild av företagets image. Sofia för ett liknande resonemang och menar att 

Samuelssons medverkan i mediala sammanhang bidragit till hans folklighet, vilket på 

sätt bidrar med en positiv attityd till Risifrutti för konsumenten. Vidare menar 

Christian att Kappahls reklamer skapade känslor som förstärkte varumärkets 

kännedom på marknaden. Thomas på Peacock fyller i att nyttjandet av en celebritet 

bidrar med att varumärkets kännedom ökar på marknaden.  
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McCracken anser att effekten av det utsända budskapet får ett lyft med en celebritets 

närvaro. Han, tillsammans med Atkin och Block menar vidare att uppmärksamheten 

från konsumentens sida ökar när en celebritet kopplas på. Detta är något som Therese 

är villig att instämma i, då hon anser att kampanjer tillsammans med Pernilla har en 

lång effektivitet och konsumenten kommer även komma ihåg kampanjen under en 

längre tid. Gällande Risifrutti och Magnus Samuelsson, påstår Sofia att deras image 

blir förtydligad med Samuelssons närvaro i reklamerna. Vidare menar hon att deras 

produkter stannar kvar i konsumentens medvetande längre perioder, vilket Aaker 

anser vara en viktig del i uppbyggnaden och vidareutvecklingen av varumärket.  

 

Kamins och Gupta, samt Farrell nämner att köpavsikten ökar om varumärket 

marknadsförs av en celebritet. Jowdy och McDonald instämmer i detta påstående och 

berättar samtidigt att lojaliteten förstärks i och med detta påstående. Samtliga 

fallföretag instämmer med detta och menar att deras försäljning och därmed 

konsumenternas köpintentioner ökat under kampanjernas gång. Det har för samtliga 

varit svårt att dra direkta kopplingar mellan kampanj och resultat, men samtliga 

intervjupersoner menar att det gått bättre med celebriteterna. Thomas på Peacock 

menar att en ökning av köpintentionerna är ett måste eftersom stora summor går åt vid 

denna form av samarbete. 

 

McCracken påstår att en celebritet är ett utmärkt redskap för att ge produkter en 

identitet och personlighet. Fowles utvecklar resonemanget och skriver att 

konsumenter idag köper produkter som de anser överensstämma med sin egen 

identitet. Fonti-Campbell avslutar resonemanget och menar att den kända personen 

som nyttjas redan har en etablerad personlighet som konsumenterna redan känner 

igen. Som vi tidigare har nämnt anser Therese att med hjälp av Pernillas personlighet 

och charm skapas en positiv bild av företaget. Detsamma gäller för Risifrutti och 

Magnus Samuelsson då Sofia tycker att han har en folklig personlighet.  

 

Daneshvary och Schwer för ett resonemang att konsumenten har lättare att associera 

en produkt om celebriteten anses stämma överens i sammanhanget. Kamen et al. 

anser att marknadsföring tillsammans med celebriteter skapar långsiktiga 

associationer. Miciak och Shanklin instämmer med de ovan nämnda och poängterar 

att en högre igenkänningsgrad från konsumentens sida är förknippat med kampanjens 



 60 

trovärdighet. Kappahl lyckades skapa en hög igenkänning och kunde se ett stigande 

antal besökare undertiden kampanjen pågick. Även en högre igenkänningsgrad av 

varumärket gick att urskilja efter kampanjens slut. Garnier och Therese menar att 

budskapet av produkten tillsammans med Pernilla blir mer genomträngande samtidigt 

som vi sett en ökning av lojala kunder som återkommer.  

 

Chapman och Leask anser att oavsett vad en känd person gör skapas det nyheter och 

skvaller. De båda författarna menar att dagens konsumenter är väldigt nyfikna och 

intresserade av vad konsumenten gör. Pringle och Binet håller med och lägger till att 

kändisskapet under de senaste årtiondena haft ett ökat inflytande på marknaden. Detta 

är framförallt något som Therese framhåller att Garnier dragit nytta av och hon 

förtydligar att Pernilla är en profil som ofta nämns i media. Risifrutti och Sofia menar 

att Magnus ökade i värde i och med hans popularitet som kom med programmet Let's 

dance. Kappahl och Christian använde sig som tidigare nämnts av filmstjärnor som 

han anser ständigt syns i nya filmer, vilket enligt Christian skapar långsiktiga 

associationer.     

 

Vi kan se att våra fallföretag har lyckats olika bra med att skapa positiva effekter 

tillsammans med sina endorsers. De positiva effekter som gemensamt framträtt för 

våra fallföretag, Peacock exkluderat, är att de lyckats skapa positiva känslor mot 

reklamen samt fått en ökande grad av public relations. Vidare har det för alla varit 

svårt att direkt koppla enskilda reklaminsatser till direkta resultat men att 

köpintentionerna gått åt rätt håll. Med detta kunde man konstatera en högre 

igenkänningsgrad efter kampanjerna. Avslutningsvis kan vi konstatera att Risifrutti 

och Garnier tillsammans med sina endorsers lyckats skapa en personlighet åt 

varumärket. 

                                                                              

4.4 Risker och problem med celebrity endorsement 

I nedanstående avsnitt presenteras fallföretagens syn på de risker och problem som 

tidigare presenterats. Vidare behandlas detta ur ett analytiskt perspektiv.  
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4.4.1 Garnier 

Therese på Garnier berättar att det är svårt att bestämma längden på kontraktet med 

endorsern eftersom det är problematiskt att förutspå hur väl kampanjen kommer att 

falla ut. Därför använder de sig enbart av kontrakt som sträcker sig ett år åt gången.  

 

Vidare är hon medveten om att de har haft Pernilla en farligt lång period vilket kan 

resultera i att konsumenten ser Pernilla som en bestående del av varumärket. Ett stort 

problem är när konsumenten letar efter Pernilla-hårfärgen. De ska ju leta efter 

Nutrisse-hårfärgen, säger Therese bekymmersamt. Hon påstår dock att de i större 

utsträckning försöker arbeta med Pernilla i bakgrunden och förtydliga för 

konsumenten att hon pratar om Nutrisse, men inte är Nutrisse. Garnier var medvetna 

om att Pernilla tidigare agerat endorser för produkter inom tandvård, men detta var 

dock ett antal år sedan. Eftersom hennes tidigare samarbeten inte var inom samma 

produktkategori ansåg Garnier att det inte skulle ha någon inverkan på deras 

samarbete. Therese menar att om Pernilla skulle vilja hjälpa ett annat företag så 

kommer Garnier naturligtvis föra en diskussion och se över vilka möjligheter och 

risker som skulle uppstå.  

 

All PR är bra PR brukar det heta, men jag kan inte alltid påstå att det alltid är 

jättebra, säger Therese och drar en parallell till golfstjärnan Tiger Woods senaste 

otrohetsskandal, där Nike tog stor skada. Garniers långa samarbete med Pernilla hade 

inte varit möjligt om hon var en skandaldrottning, menar Therese. Avslutningsvis 

menar hon att Pernilla tillsammans med hela sin familj är populärt att skvallra om. 

Denna gratis publicitet är vi på Garnier mycket tacksamma över, att hon har en profil 

som tidningarna gillar att skriva om.   

 

4.4.2 Risifrutti 

Till skillnad från Garnier arbetar Risifrutti med kortare längd på kontrakten, då Sofia 

påpekar att det finns en rädsla att endorsern tar över varumärket, dvs. att varumärket 

hamnar i skuggan av celebriteten. Därför arbetar Risifrutti med maximalt tvååriga 

samarbeten. Sofia poängterar att om en förlängning skulle vara aktuell måste 

Risifrutti samtidigt profilera om oss för att undvika en potentiell skugga. Magnus har 

likt Pernilla agerat endorser för andra varumärken tidigare. Men precis som Therese 

på Garnier nämner ovan, skiljer sig även Risifruttis målgrupp sig åt från Magnus 
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tidigare uppdrag. Sofia säger bestämt att kontraktet med Magnus skulle avbrytas om 

han skulle göra reklam för en produkt inom samma kategori. När vi kommer in på 

ämnet negativ publicitet påpekar Sofia, precis som Therese tidigare påpekat, att en 

liknande händelse som Tiger Woods skapade med sin otrohetsaffär hade varit 

förödande för varumärket. Denna problematik är dock något som Risifrutti inte är 

vidare oroade över, då de redan från början i urvalsprocessen väljer bort potentiella 

skandalmakare.  

4.4.3 Kappahl 

Kappahl menar att ett samarbete med en endorser inte ska ha någon förutbestämd 

tidsbegränsning, utan det är upp till celebritetens förmåga att hålla sig attraktiv och 

intressant. Så länge figuren är det har Christian inga problem med långa samarbeten. 

Som vi tidigare nämnt, lyckades Kappahl skapa en högre varumärkeskännedom i 

samband med sin kampanj 2007. Dock anser Christian att fel associationer skapades 

då konsumenten i allt för hög utsträckning associerade reklamen till celebriteten 

istället för varumärket. I frågan om begreppet överexponering berättar Christian att 

deras utvalda celebriteter inte haft tidigare varumärkes samarbeten som påverkat 

Kappahl i någon högre utsträckning. Han ställer sig frågande till fenomenet negativ 

publicitet och menar att allt beror på hur skandalen ser ut. Christian förklarar vidare 

att han anser att H&M fattade rätt beslut när de avbröt samarbetet med Kate Moss 

någon vecka innan lansering på grund av narkotikabruk. Christian tar avstånd från 

skandaler som inte är förenliga med svensk lagstiftning, men anser samtidigt att 

mindre skandaler kan skapa publicitet och gynna varumärket.  

4.4.4 Peacock 

Reklambyrån Peacock och vår intervjuperson Thomas Gibson menar precis som 

Christian Jansson att längden på ett samarbete beror på om celebriteten och dennes 

personlighet fortfarande kan bidra med något. Att behålla en celebritet under en för 

lång period ökar risken för att celebriteten blir starkare än varumärket. Thomas 

förtydligar detta med "foppa-tofflan", vars egentliga varumärkes namn är Crocks. Vad 

gäller överexponering anser Thomas att det inte är något faktiskt problem. Om 

celebriteten redan arbetar för andra varumärken, som kan förknippas med det egna 

varumärket, finns det ingen poäng i att anställa denne. Vidare förklarar Thomas att 

företag kan styra denna process själva genom kontraktering som förbjuder endorsern 
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från att ingå avtal med andra under samma tidsperiod. Skandaler med celebriteter 

involverade är något som Thomas anser vara den farligaste risken för ett varumärke. 

Men igen måste man ha arbetat fram ett kontrakt som gör att man kan ta sig ur 

samarbetet om den andra parten inte håller vad han lovat, säger Thomas. På frågan 

om imageförändringar berättar Thomas att detta är en mycket ovanlig företeelse. 

Marginella skiften i en celebritets image skapar istället publicitet som kan vara 

positiva för varumärken. Precis som Thomas säger, anser våra tre fallföretag att denna 

eventuella risk i princip är obefintlig och inte är något som de behöver oroa sig för.  

 

4.4.5 Analys av risker och problem 

Till och Shimp anser att företag bör arbeta med korta kontrakt med sin endorser. 

Författarna menar att mycket kan hända under en för lång kontraktsperiod. Risifrutti 

har tagit detta i beaktande och Sofia menar att det finns en rädsla att endorsern tar 

över varumärket. Garnier är medvetna om att de använt sig av Pernilla en farligt lång 

tid. Visserligen menar Therese att de arbetar med ettårskontrakt som förhandlas om så 

länge det skapas lönsamhet. Kappahl och Christian ställer sig frågande till att ha en 

förutbestämd tidsbegränsning. Han menar istället att det är upp till celebritetens 

förmåga att hålla sig attraktiv och intressant. Thomas Gibson menar precis samma sak 

som Christian och poängterar att så länge samarbetet bidrar med något positivt finns 

det ingen anledning att sluta.  

Erdogan bygger vidare på problematiken kring för långa kontrakt och menar att en 

celebritets image ibland kan skifta. Miciak och Shanklin menar att i och med 

celebritetens ständiga mediala närvaro är det viktigt för varumärkets image att den 

nyttjade celebritetens image inte förändras. Erdogan instämmer och menar att 

celebritetens imageförändringar kan komma att skada varumärkets image. Denna 

problematik är ingenting som oroar våra fallföretag på något plan. Thomas på 

Peacock säger att detta är en mycket ovanlig företeelse och menar istället att 

marginella imageförändringar endast skapar publicitet som är positivt för 

varumärken.  

 

Något som dock oroar Thomas är skandaler som kan skapas av celebriteter. Han 

menar att detta är den farligaste risken för ett varumärke. Vidare anser han att man 
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måste arbeta fram ett kontrakt som gör att man kan ta sig ur samarbetet om inte 

parterna uppfyller det som står skrivet i kontraktet. All PR är bra PR brukar det heta, 

men jag kan inte alltid påstå att det alltid är jättebra, kompletterar Therese på 

Garnier, då hon drar en parallell till Tiger Woods-skandalen. Hon poängterar dock att 

Pernilla inte är en person som skulle sätta sig i den sitsen. Sofia på Risifrutti berättar 

att negativ publicitet är något de redan beaktar i urvalsprocessen och menar vidare att 

Magnus inte är en skandalmakare. Christian är tudelad i frågan om negativ publicitet. 

Kappahl tar avstånd från skandaler som går utanför svensk lagstiftning, men säger 

samtidigt att mindre skandaler kan skapa publicitet som kan vara gynnsamt för 

varumärket. Erdogan anser att varumärket ställs i en pinsam situation om celebriteten 

drar åt sig negativ publicitet i media. Miciak och Shanklin menar att varumärken vill 

utstråla en image av goda värderingar och ärlighet, kan varumärket ta skada om inte 

deras endorser utstrålar detsamma.  

Pringle menar att det finns en problematik vid utformningen av en kampanj då det är 

viktigt att det finns en balans mellan celebriteten och varumärket i rampljuset. Han 

menar vidare att huvudanledningen att använda en celebritet är för att tränga sig 

igenom mediabruset, vilket ofta resulterar i att celebriteten syns för mycket, vilket han 

benämner som en videovampyr. Denna risk är något som samtliga fallföretag 

instämmer i. Garnier håller med om detta, ett stort problem är när konsumenten letar 

efter Pernilla-hårfärgen. De ska ju leta efter Nutrisse-hårfärgen, säger Therese 

bekymmersamt. Therese förklarar dock vidare att de i fortsättningen ska försöka 

arbeta med Pernilla mer i bakgrunden av kampanjen. Hon vill att konsumenten ska 

inse att Pernilla pratar om Nutrisse, men inte är Nutrisse. Sofia känner också av en 

rädsla av att varumärket hamnar i skuggan av celebriteten. Därför arbetar Risifrutti 

med maximalt tvååriga samarbeten om ingen vidare omprofilering skulle göras. 

Christian anser att Kappahls varumärke kom i skuggan av deras celebriteter efter att 

de drivit sin kampanj under 2007. Han menar att konsumenten i allt för hög 

utsträckning associerade celebriteten istället för varumärket. Även Peacock anser att 

ett för långt samarbete kan innebära att varumärket hamnar i skuggan. Han fortsätter 

med att berätta att risken finns att celebriteten blir starkare än varumärket.  

 

Erdogan menar att det finns en problematik med att nyttja en celebritet som inte 
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enbart agerar endorser för ett företag, utan arbetar för flera olika varumärken 

samtidigt. Jo Roberts menar att konsumenten får svårt att skapa rätt associationer till 

ett varumärkes image om detta byggts upp av en celebritet som sänder ut flera 

budskap samtidigt. Christian menar att deras valda celebriteter inte tidigare haft 

varumärkes samarbeten som påverkat Kappahl. Både Risifruttis och Garniers 

endorsers har tidigare agerat endorser för andra varumärken. Men både Sofia och 

Therese anser att deras tidigare varumärkeskopplingar är tillräckligt avlägsna från den 

marknad där de själva befinner sig. Thomas avslutar och menar att även detta problem 

kan undvikas genom ett väl framarbetat kontrakt. Kontraktet bör enligt Thomas vara 

vattentätt så att endorsern inte kan ingå andra avtal under tiden som kontraktet 

fortlöper.  

Gällande de fyra risker och problem som teorin berör så har våra fallföretag olika 

åsikter gällande dess faktiska påverkan. Imageförändringar är något som ingen av 

intervjupersonerna ser som något större hot. Thomas menar dessutom att mindre 

imageförändringar kan skapa publicitet, som gynnar företaget och varumärket. 

Överexponering är inte heller något som bekymrar, då våra fallföretag vet att den 

endorser de anställt inte agerar endorser för konkurrerande företag, eller varumärken 

av nära karaktär.  

Men en risk som inte går att helgradera sig mot är det faktum att celebriteten kan råka 

ut för skandaler. Våra intervjupersoner uttrycker en rädsla för detta, men menar 

samtidigt att redan vid urvalsprocessen så utesluter man potentiella skandalmakare. 

Ytterliggare en risk som fallföretagen nämner är att celebriteten tar över kampanjen 

och blir starkare än varumärket. Detta är något som två av fallföretagen har råkat ut 

för i olika grad. Thomas menar att denna problematik kan minimeras med hjälp av 

korta kontraktsperioder.  

Vi kan avslutningsvis konstatera att de risker och problem som kan uppstå i samband 

med en endorser i hög grad går att kontrollera med hjälp av kontrakt. Gällande 

imageförändringar och skandaler är det något som våra fallföretag ser som positivt, då 

detta skapar gratis reklam.    
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

I detta avsnitt presenteras vårt syfte på nytt för att påminna läsaren om studiens 

fokus. Därefter diskuteras och besvaras våra forskningsfrågor. Här presenteras även 

vårt teoretiska forskningsbidrag och förslag lämnas för framtida forskning. 

Syftet med vår studie är tudelat. Det första delsyftet är att skapa en bredare förståelse 

för hur företag på den svenska marknaden resonerar vid val av celebritet, samt 

innebörden av celebritetens roll för företagets varumärke.  

 

5.1 Urvalsprocessen, effekter och celebritetens roll  

Det är, precis som teorin beskriver, av högsta relevans att göra ett gediget 

förberedande arbete innan en celebritet kopplas in i en kampanj. Alla fallföretag som 

vi har varit i kontakt med arbetar tätt med reklambyråer för att få rätt budskap att nå 

fram. Byråerna står för en annan form av professionalism som inte alltid kan hittas 

internt i företaget, då de inte är hemmablinda. Vi kan även konstatera att byråerna gör 

stora delar av förarbetet men detta i samarbete med det aktuella företaget. Vidare kan 

vi konstatera i samklang med teorierna att man ska ha utformat kampanjen innan en 

celebritet kopplas in. Vi menar att det blir mer kreativt och i längden lättare på detta 

vis, eftersom man då inte blir fastlåst vid en specifik celebritets karakteristiska drag. 

 

Gällande urvalskriterierna kan vi se vissa skillnader i hur våra fallföretag går tillväga. 

Vi kan ses delade meningar vad gäller effekter en internationell kontra nationell 

celebritet förmedlar. Skillnader i åsikter går även att urskilja huruvida celebriteten 

måste ha ett attraktivt utseende eller ej, men detta tror vi har en koppling till vilken 

bransch man är verksam. Vidare kunde vi se många likheter vad gäller urvalskriterier 

för våra fallföretag. Förutom de få skillnader som vi kunde urskilja kunde vi se att 

samtliga intervjupersoner lade stor vikt vid att celebriteten var tvungen att ha en 

koppling till målgruppen samt varumärket för att införliva trovärdighet i samarbetet. 

 

Våra fallföretag har lyckats olika bra med att skapa positiva effekter tillsammans med 

sina endorsers. Vi kan konstatera att de gemensamma effekter som skapats är positiva 

känslor mot reklamen samt fått en ökad grad av public relations. Vidare ansåg 

samtliga aktörer att det är svårt att direkt koppla marknadsföringsaktiviteter till 

lönsamhetsökningar, men att samtliga är tillfredsställda med det resultatet som 
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skapades under kampanjperiod som endorsern var påkopplad. Avslutningsvis kan vi 

konstatera att Risifrutti och Garnier tillsammans med sina endorsers lyckats skapa en 

personlighet åt varumärket. 

 

I diskussionen om celebritetens roll kan vi se att samtliga använder sig av TV reklam 

och att alla celebriteter kan ses som vittnesmål då de bekräftar produkten, om än på 

olika sätt. De två företagen som nyttjade svenska celebriteter använde även dessa i 

butiksmaterialet under kampanjperioden. Företaget med de internationella 

celebriteterna använde, till skillnad från de andra, celebriteterna visuellt endast i TV 

reklamen och inte i butiksmaterialet. Vidare kan vi konstatera att våra fallföretag 

nyttjade sina celebriteter olika mycket då endast ett av våra företag arbetade med 

sponsring och placering. Det mest intressanta vid nyttjandet av en celebritet är inget 

som teorierna berör, men som två av våra fallföretag anammar. Bedrivandet av 

tävlingar tillsammans med sin endorser skapar ett ökat engagemang samt en högre 

medvetenhet hos konsumenten. Att nyttja endorsern på detta sätt bidrar till en 

ytterligare dimension som kan skapa positiva effekter för det aktuella företaget i 

arbetet med varumärket. Vidare nyttjar Garnier Pernilla genom att ha en egen plats på 

hennes privata hemsida, vilket ger Garnier möjligheten att synas på fler ställen än 

tidigare, samt på en annan nivå som andra företag inte har möjlighet att göra med sina 

endorsers.  

 

5.2 Risker och problem 

Det är precis som vi nämnt i samtliga delar av uppsatsen inte riskfritt att koppla en 

celebritet med ett varumärke. Detta är något som våra intervjupersoner är benägna att 

instämma med till en viss grad. Gällande imageförändringar är inte detta något som 

intervjupersonerna är oroliga för. De menar istället att de imageförändringar som 

eventuellt kan skapas är marginella vilket istället ger publicitet.  

Rädslan för överexponering är inte heller något som i stor utsträckning bekymrar 

intervjupersonerna, då utarbetat tydliga kontrakt där båda parter vet om sina gränser 

och befogenheter. Två av våra fallföretag arbetar idag med celebriteter som vid 

tidigare tillfällen agerat endorser för andra varumärken. Men i och med att dessa 

varumärken skiljer sig från deras egen marknad och varumärke, anses inte risken vara 

hög för att fel associationer ska skapas.  
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Att celebriteten skulle bli inblandad i en skandal och därmed skapa negativ publicitet 

är en risk som alla våra intervjupersoner är medvetna om. Två av fallföretagen 

eliminerar eller minimerar denna risk redan i urvalsprocessen då de redan där väljer 

bort potentiella skandalmakare. Vidare anser samtliga intervjupersoner att negativ 

publicitet i mindre skala kan vara positivt då detta endast ger gratis reklam. Detta 

eftersom celebriteten får medialt utrymme som sedan konsumenten kan associera till 

varumärket.  

Den största risken eller problemet för våra fallföretag är att celebriteten tar för stor 

plats och skapar en skugga över varumärket. Detta är en av anledningarna till att ett 

av våra fallföretag inte längre kommer att nyttja celebriteter i deras fortsatta 

varumärkesarbete. Intervjupersonen menar att fel associationer skapas och att 

konsumenten i högre utsträckning associerar celebriteten istället för varumärket. 

Kosmetikaföretaget i studien påstår att deras kunder benämner vissa produkter med 

celebritetens namn vilket enligt intervjupersonen är förödande för varumärket, som 

alltid måste vara starkare än endorsern. Intervjupersonen förklarar vidare att 

konsumenten måste kunna särskilja endorser och varumärke och att dessa två inte är 

enhetliga. Det tredje fallföretaget känner precis som de övriga två och arbetar därför 

med kortare kontraktstider. Detta för att undvika risken med att celebriteten tar över i 

för stor utsträckning.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att företag vid val av celebritet i stor 

utsträckning har ett liknande tänk. Detta är att den utvalda endorsern måste ha en stark 

koppling till både varumärke och målgrupp.  

Vi kan tydligt se att de risker och problem som den tidigare forskningen tagit upp inte 

oroar våra fallföretag i stor utsträckning. Intervjupersonerna menar bl.a. att negativ 

publicitet kan vändas till något positivt utan att det skadar varumärket.  

Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns en ytterligare aspekt i att använda en 

endorser för att öka varumärkes medvetenhet och kännedom, som vi presenterar i 

avsnittet bidrag till forskning. 
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5.3 Bidrag till forskning 

Vi kan börja med att konstatera att vårt empiriska material i stor utsträckning följer de 

redan befintliga teorierna. Dock anser vi att vissa tillägg kan göras. Pringles sex typer 

av celebrity endorsement anser vi inte vara komplett. Vår studie pekar på att två av 

våra fallföretag nyttjar sina endorsers för att skapa ett engagemang hos konsumenten, 

där celebriteten erbjuds som pris i tävlingar, dvs. att man t.ex. kan vinna en heldag i 

deras sällskap. Vi anser att detta är ett sjunde tillvägagångssätt att nyttja endorsern då 

detta har ökat konsumenternas intresse och engagemang hos de berörda varumärkena. 

Ett lämpligt namn är ”celebrity award”. 

Vidare ser vi med hjälp av våra intervjupersoner att de är medvetna om riskerna med 

celebrity endorsement, men påpekar att risker som negativ publicitet och 

imageförändringar är något som man ofta ser som positivt om det sker i mindre skala. 

Därför ställer vi oss frågande till tidigare forskning rörande de risker som finns i 

ämnet.  

Till sist vill vi lägga fram ett förslag på en svensk definition av det engelska begreppet 

celebrity endorsement. Definitionen lyder ”celebritetsnyttjande 

varumärkesförbindelse”. Vi anser att detta begrepp bör användas av svenska forskare 

i fortsättningen med tanke på att det täcker upp helheten i ämnet. Vi är medvetna om 

att definition är komplex och att den kan vara svår att använda i löpande text, men i 

relation till det nuvarande allmänt vedertagna begreppet ”kändisreklam” står sig den 

nya definition högt i akademisk standard samtidigt som vår nya definition täcker upp 

alla varianter av celebrity endorsement.  

Vi påstår att begreppet ”kändisreklam” inte täcker upp helheten av samtliga 

interaktioner som finns mellan ett varumärke och en celebritet. Celebrity endorsement 

är ett begrepp som även innefattar celebritetskund och celebritet som ägare, vilket vi 

anser faller utanför begreppet ”kändisreklam”.  

5.4 Förslag på vidare forskning 

Vi kan se en begränsad medvetenhet från flera av våra fallföretag vad gäller riskerna 

med celebrity endorsement. I flera fall ser våra intervjupersoner en mindre skandal 

som något positivt. Vi spekulerar i att detta tas för lätt på och vill se en kvantitativ 

undersökning för att genom konsumenten få fram ett mer tillförlitligt underlag. Vi 

skulle även vilja se en studie över utländska företag för att göra en jämförelse hur 
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utländska företag arbetar med celebrity endorsement kontra svenska. En annan 

intressant aspekt som skulle göra en undersökning mer djupgående är om man 

intervjuar fler personer inom samma företag för att få en bredare bild av ämnet. 

Vidare hade det även varit intressant att undersöka de skillnaderna en nationell kontra 

en internationell endorser skapar, där våra fallföretag har delade åsikter. Ska man 

bygga varumärket med en internationell celebritets globala status eller ska man 

försöka skapa en närmre relation till konsumenterna med hjälp av en nationell? Vi vill 

även avslutningsvis påpeka att det hade varit intressant att forska vidare i vilken effekt 

ett varumärke får med hjälp av att nyttja sin endorser i form av tävlingar.  
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7. Bilagor 

 

7.1 Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor. 

  

- Vad anser ni vara er främsta konkurrensfördel? 

 

- Vilken är er huvudsakliga målgrupp? 
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- Vill du i korta drag berätta om ert nuvarande samrbete med er celebritet?   

  

 

 

Urvalskriterier och effekter vid nyttjande av celebritet. 

 

- Hur går ni tillväga vid val av celebritet? Vem väljer kändis? 

Marknadsundersökningar som grund innan val?  

 

- Vilken är den gemensamma nämnaren för era celebriteter? 

 

- Vad ska er celebritet utstråla? 

 

    - Personliga egenskaper 

    - Professionella egenskaper (prestationer) 

 

- Ni har bytt celebritet ett par gånger. Vad har det haft för effekt? 

 

- Gör ni mätningar för att se lönsamhets förändringar under den perioden ni driver 

celebritetskampanjen? Om ja, hur går dessa mätningar till? 

 

- Celebrity endorsement syftar mycket till att skapa relationer mellan frontfiguren, 

kunden och varumärket. (Vilken känsla försöker ni förmedla till kunden?) 

 

- Hur arbetar ni med att överföra er varumärkesimage till celebriteten? 

  

  

 

 

Möjligheter och hot med celebrity endorsement. 

 

- Hur länge anser du att man ska använda sig av en och samma celebritet?  

 

- Om en celebritet vid tidigare tillfällen gjort reklam för andra produkter. Har det 

påvisat någon positiv/negativ effekt? 

 

- Vilka negativa aspekter finns det med att använda sig av celebrity endorsement?       

      

 

- Det är svårt för ett företag att förutse skandaler som skapas av en celebritet, men kan 

man på något sätt förebygga/minska riskerna? 

 

  

- En celebritet är en människa som alla andra med olika fasader och värderingar. Hur 

ser processen ut när ni formar er valda celebritet att passa med varumärket? 

  

- I slutändan är det konsumenten som ska göra ett aktivt val. Hur arbetar ni för att 

göra konsumenten mer öppen och mottaglig mot era budskap? 
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- Vilka utvecklingspotential ser du inom celebrity endorsement, kan man utveckla 

denna strategi vidare med tanke på att den blir alltmer vanlig idag? 

 

- Vilket varumärke generellt tycker du har lyckats bäst med att utnyttja celebriteter? 

Internationellt och nationellt 

 

 

 

 


