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Sammanfattning 

 
I denna studie har vi valt att ur ett marknadsföringsperspektiv studera varför företag använder 

sig av kända svenska idrottspersonligheter i sin marknadskommunikation. Vi har valt att se på 

detta fenomen genom både företagens och idrottspersonligheternas perspektiv, det vill säga 

undersöka vilka incitament dessa båda parter har för att samarbeta. Vi har i vår uppsats valt att 

använda oss av en analytisk ansats, då vi ämnar skapa en djupare förståelse för ett fenomen 

snarare än att skapa generella lagar. Som datagenereringsmetod har vi använt oss av 

semistandardiserade intervjuer med företag som under senare år har använt någon svensk 

idrottspersonlighet i sin marknadskommunikation. De teorier vi har använt är främst celebrity 

endorsement teorier, men vi har även valt att ta med branding teorier för att belysa hur en 

idrottspersonlighet kan skapa associationer till ett varumärke.  

 

I vår analys har vi funnit att företagen är väldigt noggranna med att använda sig av 

idrottspersonligheter som har en naturlig ”fit” till deras produkter eller till företaget självt. 

Även idrottsmän vill uppleva en ”fit” mellan dem själva och företagen de representerar, då de 

inte ställer upp på reklam som de inte känner sig kunna stå för. Vidare har vi upptäckt att det 

är relativt ovanligt att idrottsmän förhandlar till sig sådant som kan vara till långsiktig nytta 

för dem i sina endorsement kontrakt (som till exempel någon form av utbildning som de har 

nytta av efter idrottskarriären) snarare än pengar som mer är till kortsiktig nytta. Vi tolkar 

detta som att det finns mycket som är tämligen outforskat kring ämnet individvarumärken 

gällande idrottspersonligheter. Våra rekommendationer till företagen är att välja 

idrottspersonligheter som har en naturlig ”fit” till företaget, detta för att erhålla en hög 

trovärdighet gentemot konsumenterna. Vidare vill vi poängtera att risken finns för företagen 

att en idrottspersonlighet kan överskugga en reklamkampanj. För idrottspersonligheten anser 

vi att det kan vara till gagn att i ett tidigt skede av sin idrottskarriär skapa sig en uppfattning 

om vad de vill göra efter idrottskarriären för att på så sätt kunna vidta nödvändiga åtgärder i 

ett tidigt skede, till exempel som att samarbeta med företag som kan erbjuda utbildning eller 

annan hjälp till efter idrottskarriären. 



Summary 
 
In this thesis we have studied why companies use famous Swedish athletes in their marketing 

communications. We have chosen to study this phenomenon from both the companies as well 

as, the athlete’s perspective. We want to find out which the factors are that can contribute to 

the two parties’ cooperation agreement. In this thesis we have chosen an analytical approach, 

which fits well with our intention to create a deeper understanding for celebrity endorsement 

rather than creating general laws for the phenomenon. We have chosen to generate data by 

interviewing companies that have used Swedish athletes in their marketing communication. 

The theories used in this thesis are mainly theories treating celebrity endorsement, but we 

have also used some branding theory, to shed some light on how an athlete can create 

associations to a trademark. 

 

We have found that companies have a carefulness in finding athletes that have a natural fit 

with their products or the company itself. The athletes also want it to be a fit between 

themselves and the companies they represent, if there is not a fit, there is an inclination for 

athletes to turn down proposals of cooperation. Further, we have discovered that it is quite 

unusual for athletes to negotiate for variables in their endorsement contracts that are of long-

term use for them (such as education within the company that would be of use to them after 

their athletic career) rather than money that is of more short-term use to them. We interpret 

this as the “athletes as a trademark” is a field of study where much more research can be done. 

We recommend companies to choose athletes with a natural fit to the company to endorse 

their products, this is to be credible to the consumers. Further we want to point out that an 

athlete that is used in marketing communications actually can overshadow the product he or 

she is endorsing. As for the athletes we believe that it could be a good idea to early on in their 

athletic careers decide what they want to do after their athletic careers, in order to take the 

necessary measures in an early stage, such as cooperating with companies that can offer them 

education or other kinds of help after their athletic career. 
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1 Bakgrund 

Det blir allt vanligare att se idrottspersonligheter reklam. Henrik Larsson gör reklam för 

Länsförsäkringar, Henrik Lundqvist för Fructis schampo, Fredrik Ljungberg för Calvin Klein, 

Peter Forsberg har synts som frontfigur för Falcon, Mats Sundin har varit affischnamn för 

McDonald´s både i Sverige och Kanada och Kajsa Berqvist har gjort tuggummireklam för V6. 

Som synes kan listan över svenska idrottsstjärnor som medverkat i reklam göras lång. Under 

hösten har Klädesbutiken MQ använt ett antal olika idrottspersonligheter i sina olika 

reklamkampanjer. Det verkar vara en allt vanligare företeelse att företag använder sig av 

fenomenet celebrity endorsement i sin marknadsföring. Det första fallet av celebrity 

endorsement uppkom på 1870-talet och har ända sedan dess varit ett sätt för företag att 

marknadsföra sina produkter (Clark & Horstmann, 2003). När Forbes.com rankar världens 

mest populära kändisar så hamnar Oprah Winfrey på förstaplats, Tiger Woods på andra och 

Mel Gibson på tredje. Rankingen är gjord med hänsyn till lön och prestationer av olika slag. 

Agrawal and Kamakura (1995) bedömer att ca 20 procent av all tv-reklam innehåller 

kändisar. Företag i USA beräknas under år 1998 ha spenderat över 800 miljoner dollar för att 

ha med kändisar av olika slag i sin marknadskommunikation (Clark & Horstmann, 2003).  

Martin (1996) menar på att det inte längre bara är de stora företagen som använder sig av 

celebrity endorsement, även små företag med begränsade resurser börjar mer och mer 

använda sig av kändisar. 

 

Detta tyder på att företagen faktiskt i någon mening drar nytta av att i deras 

marknadskommunikation associeras med en känd personlighet. Forskning visar på att 

celebrity endorsement bidrar till högre lönsamhet och är mer effektiv då produkten matchar 

kändisen och vice versa (Till, 1998, Clark & Horstmann, 2003). Således föreligger det 

troligtvis ett samband mellan budskapet i företagets marknadskommunikation och olika 

egenskaper hos den individuella idrottspersonligheten. En anledning till att fenomenet har 

blivit vanligare kan vara att kända personer i olika meningar har fått mer utrymme i media 

och på så sätt fått större betydelse för samhället i stort. En relevant fråga att ställa sig är hur 

allmänheten uppfattar dessa kändisar. Kan det vara så att kändisar genom sitt yrke, 

prestationer och media, blivit associerade med olika egenskaper vilka attraherar företagen? 

 

Clark & Horstmann (2003) nämner tre hypoteser hur celebrity endorsement påverkar 

konsumenten köpbeteende; celebrity endorsement förhöjer medvetandet om en produkt; 
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kändisar har trovärdighet eller expertkunskaper som gör produkten mer åtråvärd och förhöjer 

uppfattningen om kvalitet; kändisens ”image” överförs till produkten och associeras med den.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Om det nu är så att celebrity endorsement leder till att associationer av olika slag kan föras 

över till en produkt eller ett varumärke. Hur resonerar företag då de ska hitta en lämplig 

idrottspersonlighet som frontfigur för deras produkter eller varumärke. Vad är det som avgör 

vilken idrottsman ett företag använder sig av? Har det att göra med kändisens ”image” och 

associationer kopplade till den, eller attraherar kändisen en målgrupp som företaget är 

intresserade av? Skulle det kunna vara helt andra faktorer som slumpen, eller att en idrottsman 

är tvingad att ställa upp i reklam via sponsoravtal med klubbar och förbund. En intressant 

fråga som ofta förbises är idrottstjärnornas roll i marknadskommunikationen. Som alla vet är 

en idrottskarriär tidsbegränsad, vilket kanske påverkar idrottsmännens funderingar i banor av 

vilket eller vilka reklamuppdrag som kan gynna dem efter sin idrottskarriär. Kan det vara så 

att idrottsmännen väljer uppdrag efter helt andra faktorer, som till exempel kontakter, 

goodwill eller för att stärka sitt eget varumärke som person, snarare än pengar? Vi har för 

avsikt att studera växelspelet mellan företag och idrottsmän närmare för att få en ökad 

förståelse för hur celebrity endorsement fungerar i praktiken. 

 

1.2 Problemformulering 

Varför använder sig företag av kända idrottspersonligheter i sin marknadskommunikation som 

till synes är fjärran från vad företaget eller dess produkter står för. 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skälen till varför företag använder sig av kända 

idrottspersonligheter i sin marknadskommunikation. Vidare vill vi ta reda på hur företagen 

resonerar kring sina val av idrottspersonlighet i sin marknadskommunikation. Ytterligare vill 

vi undersöka hur idrottsmännen resonerar kring sin egen medverkan, om det finns tendenser 

till att idrottspersonligheterna tänker på sin ”efteridrottskarriär”, då de medverkar i företags 

marknadskommunikation. 
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1.4 Perspektiv 

Denna studie är gjord ur ett marknadsföringsperspektiv, dels ur företagens perspektiv då vi 

vill utröna vilka incitament det kan finnas till att använda sig av celebrity endorsement i sin 

marknadskommunikation, men även ur idrottspersonlighetens perspektiv som celebrity 

endorser.  

1.5 Avgränsningar 

Studien har två grundläggande avgränsningar; för det första kommer studien bara att behandla 

idrottspersonligheter och inte kända personer generellt. För det andra kommer enbart svenska 

idrottsmän samt företag med verksamhet i Sverige att studeras. 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapssyn 

Lundahl & Skärvad (1999), förklarar att metod är en beskrivning över hur forskaren ska gå till 

väga för att samla in och analysera tillräckligt med data för att får svar på de frågor som ställts 

upp i problemformuleringen. Metod är därför ett viktigt redskap och grundläggande 

kunskaper i och förståelse för metodfrågor behövs för att kunna uppnå målsättningen med en 

undersökning. Metoden som används kan vara av flera olika slag, och beroende av vilken 

metod som väljs, anser vi att resultatet kan bli annorlunda.  

 

Vi har i vår uppsats valt att använda oss av en analytisk ansats med tanke på att vår 

problemställning mer är av förståelseinriktad art. Arbetsmetoden är mer lik hur hermeneutiker 

arbetar snarare än positivisternas, då tolkning är ett centralt begrepp i vår studie. Vi ämnar 

skapa en djupare förståelse om ett fenomen snarare än att skapa generella lagar, vilket 

utmärker positivismen.  

2.2 Val av metod 

Då marknadsföring är ett relativt flyktigt begrepp som över tid ständigt tar nya skepnader 

anser vi att en fullt deduktiv studie med inslag av teoretisk generalisering, inte var tillräckligt 

för vår studie, eftersom teoribildningen kring fenomenet celebrity endorsement inte är fullt 

utvecklad. Därför har vi valt att kombinera en deduktiv litteraturstudie, med mål att undersöka 

den befintliga teoribildningen kring fenomenet och annan aktuell litteratur tillsammans med 

en induktiv empirisk studie med syfte att på bästa möjliga vis finna kunskap om vår 

undersökningsfrågeställning. Induktiv empirisk studie tillåter att kunskap uppstår medan 

undersökningsprocessen fortskrider (Svenning, 2000) samt att vi som forskare inte begränsar 

oss till vår egen förförståelse angående celebrity endorsement, utan har möjligheten till att 

skaffa en bred empirisk bas. Gustavsson (2004) berättar att det finns ett antal olika sätt att 

undersöka ett problem vetenskapligt. Beroende på karaktären av det aktuella problemområdet 

samt syftet med forskningsfrågan väljs olika forskningsansatser och därmed används olika 

metoder. Med utgångspunkt från den information som undersöks brukar två olika metodiska 

angreppssätt användas inom samhällsvetenskapen. Den ena är kvantitativ metod vilket oftast 

innebär att resultatet går att kvantifiera i siffror och sedan bearbeta statistiskt. Den andra är 
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kvalitativ metod som är ett samlingsnamn för övriga angreppssätt, med det gemensamma att 

samla in information för att hitta förklaringar.  

 

Vi valde en kvalitativ metod eftersom vi ville sträva efter en djupare förståelse för celebrity 

endorsement i företags marknadskommunikation. Kvalitativ metod ger oss en möjlighet att 

genom personliga intervjuer samla in information från olika berörda parters erfarenheter, 

åsikter och upplevelser uttryckta i deras egna ord. Att sedan tolka och förstå deras svar anser 

vi vara centralt i undersökningen.  Lundahl & Skärvad, (1999) anser att om problemet handlar 

om att tolka och förstå människors upplevelser eller om frågor som rör underliggande mönster 

ska besvaras, är ett kvalitativt förhållningssätt att föredra. 

 

Vårt mål är att kunna få fram exempel på varför företag använder sig av celebrity 

endorsement. Därför lämpade sig den kvalitativa ansatsen bäst, vilket överensstämmer med 

Svenning (2000) som menar att tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera 

istället för att dra generella slutsatser. 

 

I denna undersökning ansåg vi det viktigt att kunna ställa följdfrågor samt möjlighet att 

diskutera svaren med de intervjuade, vilket möjliggörs i en kvalitativ studie. Det personliga 

mötet anser vi bidrar till större djup och förståelse, vilket ger oss en tydligare helhetsbild. En 

annan fördel är att intervjuaren kan se och avgöra hur respondenterna beter sig. Därigenom 

läggs en viss tolkning till de erhållna svaren.  

2.3 Datagenereringsmetod 

2.3.1 Sekundärdata 

En typ av data som en undersökare samlar in är existerande eller sekundär data (Svenning, 

2000). I vår studie utgörs sekundärdata av den text som presenteras i teori kapitlet, som skall 

ge en bas samt ett bakgrundsperspektiv för vår problemställning. Inledningsvis, för att få en 

ökad förståelse inom problemområdet genomförde vi en litteratursökning på bibliotek runt om 

i Stockholm. Internet användes även för att söka i flertalet databaser för akademiska artiklar, 

till exempel Jstor, Emerald och Google Scholar. Sökord som använts är till huvudsak: 

celebrity endorsement, product endorsement, endorsement och sport marketing. Sökningarna 

gav en mängd referenser och de flesta var användbara. Vi kunde konstatera att det hade 
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skrivits relativt lite om celebrity endorsement, men desto mer om varumärkesteori. Våra 

litteraturgenomsökningar har genomförts vid ett flertal tillfällen, allt eftersom vår förståelse 

och vår kunskap om problemet har ökat. Kurslitteratur från tidigare kurser har vi också haft 

nytta av. 

2.3.2 Primärdata 

Vår empiriska studie ämnar skapa en förståelse för fenomenet celebrity endorsement, både 

från ett företagsperspektiv, men även från en idrottspersonlighets perspektiv. Vi gör detta för 

att vi vill få en bredare bild av fenomenet celebrity endorsement.   

 

Vi har valt att intervjua tre företag som i sin marknadskommunikation har använt sig av kända 

idrottspersonligheter. Sedan har vi valt att intervjua en idrottspersonlighet med erfarenhet av 

celebrity endorsement, samt en expert på marknadsföring kopplat till idrott. Dessa 

respondenter förutom idrottspersonligheten i viss mån, förmedlar på så vis inte bara en bild av 

varför celebrity endorsement används. De är även väl insatta i marknadsföring och arbetar 

aktivt med detta i sitt dagliga arbete. Anledningen till att vi valde att ta med en expert var för 

att täcka in alla perspektiv, för att få en bredare syn och vara säkra på att vi inte i vår studie 

missar väsentlig information. Respondenterna som utgör företagsperspektivet i det empiriska 

materialet har en nyckelposition gällande frågor kring användandet av idrottspersonligheter i 

respektive företags marknadskommunikation, och ansågs därför som lämpliga för ändamålet. 

Eftersom vi valde att göra en kvalitativ studie, fanns det inget krav på ett slumpmässigt urval, 

utan urvalet valdes subjektivt av oss. 

2.4 Metod för insamling 

För att samla in primärdata från respondenter har intervjuer använts som enda metod. Intervju 

är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en metod som innebär att information inhämtas genom 

att en intervjuare ställer frågor eller går in i en dialog med intervjupersoner. Andra metoder 

för att samla in primärdata är genom enkäter och observation. Enkäter anses vara mindre bra 

eftersom det inte ges möjlighet till följdfrågor eller kontroll av att alla frågor verkligen 

besvaras samt att respondenten har uppfattat frågan korrekt. Vi anser det också viktigt att både 

respondenterna och vi som intervjuare, får möjlighet att förklara sig ytterligare, om det är 

något som är oklart, vilket möjliggörs i en intervju. Observation är mycket tidskrävande och 

var inte aktuellt i vårt fall.  
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Intervjuer kan delas upp i gruppintervju, telefonintervju och personlig intervju. Vi har i vår 

uppsats använt oss av tre stycken personliga intervjuer och två stycken telefonintervjuer. 

Anledning till att vi använde oss av telefonintervjuer var för att två av våra respondenter 

föredrog detta framför en personlig intervju. Innan samtliga intervjuer presenterade vi vad 

studien skulle handla om för att försäkra oss om att respondenten var insatt i dessa frågor. De 

personliga intervjuerna genomförs öga mot öga med respondenten vilket gör det möjligt för 

intervjuaren att ta intryck av ansiktsuttryck, kroppsspråk och andra visuella signaler. 

Nackdelen kan vara att det lättare kan ske en viss snedvridning av svaren för att behaga 

intervjuaren. Respondenten kan också känna press att svara på något som han/hon inte är 

insatt i. Dessa aspekter måste intervjuaren ha i åtanke och ta hänsyn till (Svenning, 2000). 

 

Vi intervjuade endast en person i taget. Att intervjua flera personer på samma gång anser vi 

skulle kunna skapa långa diskussioner och de intervjuade kan också lätt bli påverkade av 

varandra. Vi valde att vara två medverkande vid varje intervju eftersom vi anser att två 

personer tillsammans kan komma på flera och bättre följdfrågor än om intervjuaren hade varit 

ensam.  

 

Intervjuerna som genomfördes var semistandardiserad. Lundahl och Skärvad (1999) förklarar 

att en semistandardiserad intervjuguide innebär att huvudfrågorna är förutbestämda och ges 

till alla respondenter. Uppföljningsfrågor som ”vill du utveckla det” används sedan till att 

följa upp svaren. En semistandardiserad intervjumetod tillåter också oss som forskare att ställa 

frågor speciellt anpassade till respondenten, till skillnad från en strukturerad intervjumetod, 

där samma frågor ställs till alla respondenter (Lundahl & Skärvad, 1999). Enligt kvantitativ 

metodteori passar ostandardiserade intervjuer bättre vid explorativa och teoriutvecklande 

undersökningar medan standardiserade intervjuer främst passar hypotes- och teoriprövande 

undersökningar. En annan fördel med mindre standardiserade intervjuer är att svaren kan bli 

mer uttömmande och nyanserade vilket skapar ett djup i undersökningen, därför är denna typ 

vanliga vid kvalitativa undersökningar (Lundahl & Skärvad, 1999). 

 

Samtliga intervjuer spelades in, fördelen med inspelning är att kunna intressera sig till fullo 

för respondenten och lättare kunna följa med i diskussionen och därmed ställa följdfrågor. 

Alla respondenter tillfrågades dock innan om lov.  En annan fördel med att använda sig av 

inspelning är att inget tolkas fel på grund av att vi inte kom ihåg vad respondenterna svarade.  
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2.5 Presentation av empiri och metod för analys 

Det empiriska materialet har vi valt att presentera i löpande textform för att få ett flyt och 

sammanhang för läsaren och göra läsningen mer intressant.  Analysen strukturerades upp i 

teman efter uppsatsens teoriavsnitt, där sedan teori och empiri jämfördes. I analysen valde vi 

att lyfta fram de faktorer som har varit särskilt framträdande i intervjuerna och de mest 

intressanta resultaten presenteras i komprimerad form i uppsatsens slutsatser.  

2.6 Undersökningskvalitet 

2.6.1 Generaliserbarhet 

Vårt mål med studien, vilket också karakteriserar kvalitativa studier (Svenning, 2000) var att 

exemplifiera snarare än att kunna dra generella slutsatser. Vi ville bara visa på möjliga orsaker 

till varför celebrity endorsement används i marknadskommunikation. Vi är medvetna om att 

vi endast har intervjuat tre företag och det är bara deras sätt att arbeta med 

marknadskommunikation som presenteras. Det skulle ta för lång tid att intervjua tillräckligt 

många företag för att kunna dra generella slutsatser. Det är inte säkert att det resultat som vi 

kom fram till är det absolut bästa. Men det kan vara ett angreppssätt till varför företag 

använder sig av celebrity endorsement i marknadskommunikationen. Dock visar empirin 

tendenser till överensstämmelse angående orsaken till varför företag väljer att använda sig av 

kända idrottspersonligheter, därför kan man anta att resultatet ändå är representativt för ett 

större urval, med begränsning till företag aktiva på den svenska marknaden samt svenska 

idrottspersonligheter.                                                                                                                                   

2.6.2 Validitet 

Begreppet validitet syftar till forskaren faktiskt mäter det som avses mätas (Gustavsson, 

2004). Validitet i en undersökning kan även definieras som frånvaro av systematiska mätfel 

(Lundahl&Skärvad, 1999). Vi anser att validiteten i denna studie är god, då vi har intervjuat 

personer som är väl insatta in ämnet vi undersöker. Dessutom har alla intervjuer spelats in, 

vilket minimerar risken för feltolkning. Valet att även intervjua en expert samt en idrottsman 

anser vi även stärka validiteten i denna uppsats, eftersom vi då även fångar in andra 

perspektiv förutom företagets. Bristande validitet i detta arbete skulle kunna vara att de 

mindre strukturerade intervjuerna bidrog till att viktiga aspekter kring vår undersökningsfråga 

inte belystes. Detta anser vi dock inte har varit fallet, eftersom den semistrukturerade 
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intervjumetoden tillåtit oss som forskare att ställa följdfrågor, i syfte att få respondenten att 

utveckla sina svar.  

2.6.3 Reliabilitet 

Gustavsson (2004) menar att reliabilitet mäter hur pass upprepbart en undersöknings resultat 

är. En studie med hög reliabilitet innebär att samma resultat skulle uppnås om studien genom-

fördes en gång till med samma metodansats (ibid). Reliabilitet uppnås genom att forskaren 

svarar upp till fastställda syften samt att mätningen inte påverkas av vem som utför den eller 

de omständigheter under vilken den sker (ibid). 

 

För att uppnå hög reliabilitet deltog båda uppsatsförfattarna vid varje intervju. Intervjuerna 

har dessutom spelats in och noga dokumenterats. Efter varje intervju diskuterades hur vi 

uppfattat respondenternas svar, för att på sådant sätt komma fram till en gemensam bild. Detta 

har bidragit till att subjektiviteten i uppsatsens empiriavsnitt har minskat. Under intervjuerna 

använde vi oss av den semistrukturerade intervjuguiden för att säkerställa att alla respondenter 

svarade på huvudfrågorna i studien. Det bör påpekas att samma följdfrågor inte ställdes till de 

olika respondenterna, eftersom deras situationer var olika. Istället valde vi att komplettera de 

allmänna frågorna med specifika följdfrågor som vi ansåg var relevanta i samband med den 

aktuella respondenten. Följdfrågor utnyttjades även när vi kände att respondenten hade extra 

mycket information att delge oss.  

2.7 Metoddiskussion 

Vi inser begränsningen i vår studie eftersom den är fokuserad på att skapa en förståelse 

snarare än att bevisa. Det är därför inte helt säkert att resultatet skulle kunna upprepas i detalj 

om en liknande studie genomfördes.  

 

Om undersökningsmetoden hade varit kvantitativ och till exempel utgjorts av enkäter, är det 

möjligt att resultatet hade blivit annorlunda. Dels hade det varit stor risk för bortfall av både 

hela enkäter och ej svar på vissa frågor och dels dynamik i utfrågningar där vi som intervjuare 

kan ställa följdfrågor och besvara oklarheter kring våra frågor. Vi är av den erfarenheten att 

svaren på enkäter ofta bli korta. Det tar längre tid för en respondent att skriva ner sina 

praktiska exempel än vad det tar att framföra dem muntligt. En fördel med väl genomförda 
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kvantitativa studier är dock att generaliserbarheten blir högre och mer tillförlitlig för ett större 

urval.  

 

Observationer ger den fördelen att respondenterna inte kan försköna sina verksamheter och vi 

skulle i så fall med egna ögon ser hur det egentligen är. Det här skulle i sådant fall innebära 

att vi hade fått lägga ner mycket tid i respondenternas verksamheter. För att få en uppfattning 

om organisationernas sätt att arbeta skulle förmodligen observationer behöva utföras i minst 

två månader.  

 

Om vi hade utfört intervjuer på fler företag eller pratat med fler idrottspersonligheter, anser vi 

att vi både hade fått en bredare men även en djupare syn på fenomenet celebrity endorsement. 

Därmed hade våra slutsatser kunnat bli mer tillförlitliga.  
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3 Teori 

3.1 Teoretisk Referensram 

Vi har valt att främst inrikta oss på celebrity endorsement teorier, det vill säga teorier om hur 

en idrottspersonlighet kan användas i marknadskommunikation. Vidare har vi valt att ta med 

teorier som behandlar ”branding”. Detta för att belysa hur idrottspersonigheter kan skapa 

associationer till en produkt eller ett varumärke. De teorier vi har använt oss av är; 

McCracken (1989), celebriteters roll i meningsskapande modellen; Martin (1996) sportens 

betydelse i ett endorsementsmarbete; Riezebos (2003), brand image, image forming och 

brand-added value; Uggla (2004), Varumärkesassociationer; Aaker (1991), 

Medvetandepyramiden.  

3.2 Celebriteters roll i meningsskapande modellen  

 

 

 

Modellen visar hur en celebritet har en viss mening för allmänheten som denne ackumulerat 

genom sin karriär. Celebritetens mening överförs till produkten denne gör reklam för. 

Slutligen förs meningen från produkten till konsumenten. Vi ska nu förklara de tre stadierna i 

figuren ovan lite närmare: 

 

 
 
 
       
          2 

objects 
persons 
context 

role1 

celebrity 

       3 Stage 1 

Culture 

product 

Stage 2 

Endorsement 

celebrity consumer

Stage 3 

Consumption 

product 

     = path of meaning movement 
 
     = stage of meaning movement 

Figur 3.1: Meaning movement and the endorsement process 

 Källa: McCracken, 1989, s. 315 
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3.2.1 Stadie 1 

celebrity endorsement ger ett företags reklam access till en unik person. De celebriteter som är 

med i reklam är symboler som laddar reklambudskapen med detaljrik mening. McCracken 

menar att det är en stor skillnad mellan celebriteter och de vanligtvis okända skådespelare 

eller modeller som är med i reklam. Celebriteter ger budskapen ytterligare subtilitet, styrka 

och djup. Enligt McCracken kan visserligen okända aktörer i reklam förmedla mening, men 

den mening de förmedlar är av en demografisk karaktär som till exempel kön, ålder och 

status. Celebriteter förmedlar samma demografiska meningar men med ytterligare precision. 

De förmedlar även budskap som rör livsstil och inte minst deras egna unika attribut och 

personlighet, det är just detta, som McCracken menar är extra värdeskapande med att använda 

celebriteter i reklam jämfört med okända aktörer. Celebriteterna har byggt upp sin image 

genom sina karriärer och kan därför förmedla budskap med en tyngd som inte NN kan oavsett 

begåvning. Celebriteterna förmedlar budskap och meningar till konsumenterna genom 

reklamen via de meningar (för andra) de byggt upp under sin karriär. Deras karriärer skulle 

kunna ses som en stor reklamkampanj för celebriteternas eget varumärke, nämligen namnet. 

Allt celebriteterna tar sig för i sin karriär gör att de kommer i kontakt med olika objekt, 

personer och förknippas inom olika kontext. Dessa tre faktorer förknippas sedan på olika sätt 

med celebriteten, och skapar således för celebriteten i fråga, olika och nya meningar bland 

allmänheten. När sedan celebriteten är med i en reklamkampanj eller representerar en 

produkt, förs alla tidigare budskap och meningar som är förknippade med celebritetens 

tidigare förehavanden vidare ut till allmänheten. Annorlunda uttryckt, den mening en 

celebritet skänker till en produkt har redan skapats tidigare under dennes karriär.  

3.2.2 Stadie 2 

När väl ett företag har valt en celebritet, är det viktigt att identifiera de budskap och meningar 

celebriteten står för. Företaget måste fånga in alla budskap och meningar de vill att 

celebriteten ska föra över på produkten i reklamen. Det är också viktigt att poängtera, att en 

celebritet kan föra över egenskaper på produkten som ett företag inte vill ska förknippas med 

produkten. För att utestänga dessa oönskade egenskaper kan reklamen som celebriteten 

medverkar i, fyllas med andra objekt, personer och kontext som ger redundanta ledtrådar om 

de egenskaper och meningar som företaget vill att celebriteten ska överföra från sig själv till 

produkten. Då en celebritet medverkar i en reklam eller syns med en produkt så påverkar 

alltså företaget vilka av celebritetens attribut och meningar som ska synas, detta kan medföra 
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att celebriteten och dennes symboliska betydelse för allmänheten kan förändras. McCracken 

menar att vissa celebriteter faktiskt utnyttjar detta fenomen då de tar sig an specifika 

reklamuppdrag för att på så sätt kunna styra sin image. Slutligen menar McCracken att det är 

av yttersta vikt för en reklam med en celebritet, att den påvisar likheterna och sambandet 

mellan celebriteten och produkten. Detta för att konsumenten ska kunna ta det sista steget i 

meningsskapande processen. Konsumenten tar detta sista steg då denne upplever en likhet 

mellan celebriteten och produkten. 

3.2.3 Stadie 3 

Det sista stadiet behandlar hur celebrity endorsement hjälper konsumenter att skapa sig 

mening genom att köpa en viss produkt. Konsumenter söker ständigt efter materiella objekt 

som kan skänka mening åt, eller stärka deras självbild. De söker objekt för att till exempel 

befästa sitt kön, klasstillhörighet, personlighet och klasstillhörighet. Detta sista steg i 

meningsskapande processen är komplicerat. Det räcker inte för en konsument att äga ett 

objekt för att passa in dess meningar i dennes självbild, då mening inte automatiskt uppstår 

vid ägande. Konsumenten måste göra anspråk på objektets meningar och sedan arbeta med 

dem för att få dem att passa konsumentens självbild. Celebriteternas roll i detta sista stadie är 

att de har skapat sitt jag offentligt. Konsumenterna har kunnat följa och sett hur 

celebriteternas självbild formats genom deras karriär. McCracken menar att det är attraktivt 

för människor att se skapade och till synes perfekta självbilder som celebriteter ofta har. 

Celebriteterna sätter ett sorts exempel för andra att följa. De har lyckats skapa sig en relation 

till olika objekt i det första stadiet som konsumenterna försöker göra i det tredje. Detta blir ett 

bevis för konsumenterna att meningsskapande processen fungerar. Celebriteterna ger inte bara 

konsumenterna ett bevis på att processen fungerar utan de ger även konsumenterna verktygen 

för hur de ska ändra sin självbild. Dessa verktyg är naturligtvis produkterna de gör reklam för. 

McCracken menar att det finns vissa grupper av människor som behöver de meningar som 

celebriteter skapar mer än andra. Personer som undergår någon sorts förändring som till 

exempel att flytta till ny kultur, är mer benägna att ta till sig meningar knutna till materiella 

objekt eller celebriteter. McCracken menar vidare att celebrity endorsment som 

meningsskapande fenomen påverkar alla i högre grad nu än tidigare. Två starkt bidragande 

faktorer till detta är dels att samhälls normerna går mer mot individualism vilket gör att alla 

får ett sorts krav på sig att skapa sig en image och därför söker mening bland objekt och 
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celebriteter. Den andra faktorn är att gamla institutioner som exempelvis familjen och kyrkan 

som tidigare skänkte mening åt människor nu har fått en mindre roll i samhället.  

3.3 Sportens betydelse i ett endorsementsamarbete 

Martin (1996) tar upp tre teoretiska perspektiv som beskriver hur idrottsstjärnans sport kan 

påverka endorsement samarbetet. Det första perspektivet hänvisar till att konsumenten 

värderar idrottsstjärnan och dennes sport och sedan sätter det i förhållande till tidigare 

uppfattning om produkten. Om konsumenten uppfattar att det finns en överensstämmelse 

mellan produkt, person och sport upplevs en acceptans av reklamens budskap som leder till 

positivt bemötande. Skulle däremot konsumentens tidigare uppfattning om produkten inte 

överensstämma med budskapet upplevs detta som att det finns för stora kontraster i budskapet 

och således blir resultatet negativt och informationen når inte fram.  

 

Det andra perspektivet refererar till att konsumenten upplever en överensstämmelse mellan 

egenskaper hos idrottsstjärnan och produkten. I detta scenario värderas egenskaper hos 

personen med uppfattningar om sporten i sig. Skulle en överensstämmelse uppnås upplevs 

budskapet som mer trovärdigt och en positiv effekt uppnås där egenskaper från personen 

projekteras över till produkten. Även här får budskapet en negativ effekt, om konsumenten 

inte upplever en överensstämmelse.  

 

Det tredje och sista perspektivet bygger på de två föregående perspektiven, men ger en 

djupare förståelse i hur processen avseende överensstämmelsen går till. Utgångspunkt är att 

konsumenten har en samlad kompott av associationer och förväntningar avseende till exempel 

olika sporter och produktgrupper, en mental bild av hur de är eller ska vara. Konsumenten 

jämför sedan egenskaper hos den enskilda produkten med befintlig minnesbild bestående av 

tidigare uppfattningar och associationer avseende produktgruppen. Detsamma gäller för 

idrottsstjärnan och den sport denne utövar, konsumenten måste uppleva att idrottsstjärnan och 

dennes egenskaper lever upp till den mentala bild konsumenten har avseende den specifika 

sporten. Endast då produkten möter förväntningarna samt idrottsstjärnan överensstämmer med 

den mentala bild av egenskaperna specifika för sporten upplevs budskapet som positivt.  

 

Martin (1996) kom fram till en rad punkter angående urvalsprocessen av idrottsstjärnor i 

reklambudskap. 
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Vissa icke sport relaterade produkter är bättre lämpade än andra för att i reklam framhäva ett 

positivt budskap genom idrottsstjärnor. 

För en given produkt betraktas vissa sporter som bättre passande att i reklam förknippas med, 

dessa skapar mer positiv respons. 

Desto fler likheter i de mentala bilderna avseende sport och produkt, desto bättre verkar 

överensstämmelsen vara. 

Brist på överensstämmelse mellan mental bild av produkt och sport kan vara en viktig faktor 

för produkter med generellt avvikande kopplingar till sport. 

 

För att sammanfatta ovanstående menar Martin (1996) att det inte bara är idrottsstjärnans 

personliga egenskaper som är viktiga när det gäller reklam förknippade till idrottsstjärnor, 

även upplevd överensstämmelse mellan produkt och sport är en viktig faktor. Vidare stolpar 

Martin (1996) olika systematiska punkter för att ta reda på nödvändig information för att hitta 

lämpligaste idrottsstjärna för reklamsyfte. 

 

Först och främst måste man ta reda på vilken mental bild som produkten i fråga framkallar 

hos konsument, d.v.s. vilka faktorer som förknippas med den givna produkten. Detta görs 

lämpligast genom olika marknadsundersökningar. 

Sedan undersöker man vilka sporter som verkar bäst lämpade att möta den mentala bilden 

som konsumenten har. Genom marknadsundersökning mäter man överensstämmelse mellan 

produkt och sport. 

Idrottsstjärnor från sporter med bäst överensstämmelse väljs ut, dessa personer måste även 

inneha egenskaper och attribut som går i linje med de kritiska faktorer som stödjer den 

mentala bilden. Lämpligast är att leta efter personer som kan förstärka de befintliga attributen 

hos sporten i fråga, detta för att i sin tur förstärka produktens mentala bild.  

Därefter mäts konsumentens uppleva överensstämmelse för att slutligen välja vilken eller 

vilka personer som framhäver produkten på bästa sätt. 

 

Genom att få fram den bästa överensstämmelsen mellan produkt, sport och idrottsstjärna kan 

företaget på ett ännu bättre sätt, i reklamsammanhang, framhäva produkten. 
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3.4 Medvetandepyramiden 

För att som konsument kunna känna igen ett varumärke krävs det att man känner till 

varumärket i fråga. Aaker (1991) kategoriserar medvetandegraden bland konsumenter i fyra 

olika nivåer. Det illustreras med hjälp av en pyramid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• “Omedvetande”, detta är den lägsta nivån, konsumenten är omedveten om varumärket. 

• “Igenkännande”, konsumenten känner igen varumärket vid en direkt konfrontation 

med det. 

• “Ihågkommande”, konsumenten kommer ihåg varumärket utan ledtrådar. 

• “Top-of-mind”, det första varumärke konsumenten tänker på inom en viss 

produktkategori. 

3.5 Brand image & image forming  

Resonemanget kring image forming & brand image handlar om att människor har en mental 

”bild” av någon eller något. Denna mentala bild innefattar allmänna uppfattningar och 

betydelser kopplat till någon eller något. Exakt vad som utgör den mentala bilden är 

varierande och kan till exempel vara specifika egenskaper hos en produkt eller andra 

immateriella värden. Brand image per definition är en subjektiv mental bild av ett varumärke 

som delas av en grupp konsumenter (Riezebos, 2003). Bilden som delas av gruppen kan 

innefatta associationer i form av till exempel kunskap, känslor, ljud och lukt. 

Varumärkesassociationer kan delas in i två grupper, materiella- och immateriella 

varumärkesassociationer. Där den förra hänvisar till materiella egenskaper hos objektet, till 

Figur 3.2: The Awareness Pyramid 

 Källa: Aaker, 1991, s. 62 
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exempel kvalitet, design och tålighet. Den senare gruppen är ej relaterad till det fysiska 

objektet utan innefattar immateriella associationer, så som känslor och livsstil.     

 

Hur associationer kan bli kopplade till ett visst varumärke är en central fråga inom image 

forming. Den mentala bilden kan ses som en sorts stereotyp som skapas för ett varumärke 

eller ett objekt. Det finns två sätt att härleda hur processen kring image forming ter sig, 

induktiv och deduktiv slutledningsförmåga. Induktiv slutledningsförmåga är processen där 

konsumenter själva skapar mentala bilder av ett varumärke eller objekt genom konfrontation 

och reklam. Deduktiv slutledningsförmåga hänvisar till att konsumenten skapar sin 

uppfattning från redan existerande värderingar av ett varumärke. Denna process är ett viktigt 

instrument när det kommer till att föra över redan existerande värderingar och associationer 

till ett annat varumärke, produkt eller objekt, även kallat ”image transfer”. I ett sådant fall 

finns en ”källa” från vilken man vill projektera över associationer till ”målet”, för att en sådan 

överföring skall bli lyckad måste båda parterna ha något gemensamt så att konsumenterna kan 

relatera de båda parterna till varandra.  

 

 

 

 
 

Riezebos (2003) menar att marknadskommunikation är ett bra verktyg för att skapa och 

förstärka varumärken. Vidare menar Riezebos (2003) att det blir svårare för företag att i ett 

senare skede ändra den initiala uppfattningen och därför borde marknadskommunikation vara 

riktad mot konsumenten redan innan första kontakt med produkten eller objektet. Detta för att 

inte bli påverkade av andras eventuella uppfattningar. Marknadskommunikationen borde vara 

inriktad på att skapa en initial associationsbas som framhäver attribut och egenskaper hos 

produkten eller objektet. I ett initialt skede är det viktigt att kommunikationen inte ”lovar” för 

mycket, eftersom det kan skapa besvikelse hos konsumenten som sedan präglar dennes 

framtida uppfattning. De starkaste associationerna som ett företag väljer att associera med en 

produkt kallas kärnassociationer. Dessa ska helst vara i linje med den varumärkesidentitet 

som företaget vill uppnå. 

Figur 3.3: A summary of the process of inductive inference on brand image 

 Källa: Riezebos, 2003, s. 66 
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3.6 Brand-added value 

“Brand-added value is the contribution of the brand name and its related connotations to the 

consumer’s valuation of the branded article as a whole” (Riezebos, 1996, s. 69). 

 

Definitionen säger oss att varumärket i sig är laddat med olika värden och associationer som i 

sin tur spelar in vid konsumentens uppfattning om den enskilda produkten eller objektet.  

 

Tre komponenter kan bidra till Brand-added value; upplevd utförande, psykosocial mening 

och varumärkeskännedom. I termer av Brand-added value handlar det om vilka associationer 

som förknippas med ett varumärke och vilken betydelse dessa har för konsumenten. Detta är 

en väldigt relativ fråga, men upplever inte konsumenten att dessa associationer bidrar till ett 

upplevt mervärde så kan dessa betraktas som irrelevanta för varumärket.  

 

Upplevt utförande refererar till materiella varumärkesassociationer så som kvalitet och 

materialval. Prisstrategier och andra yttre attribut kan bidra till att påverka konsumentens 

uppfattningar angående materiella associationer. Produkter som upplevs ha hög kvalitet samt 

speciella i sitt utförande anses ofta inneha ett högre värde hos konsumenten.  

 

Psykosocial mening innefattar immateriella varumärkesassociationer som konsumenten 

upplever som överensstämmande med sin egen personlighet eller sin sociala situation. Ett 

varumärke med hög psykosocial mening gör att konsumenten kan identifiera sig med 

varumärket och på så sätt uttrycka sig, vem de är eller vem de vill vara. Varumärket 

kommunicerar ut individen självbild.   

 

Varumärkeskännedom kan ta olika former och kan påverka köpfrekvensen av en viss produkt. 

I vissa extremfall har produktkategorier blivit synonyma med vissa varumärken. Då pratar 

man ofta om top-of-mind-awareness, vilket betyder det första varumärke som konsumenten 

kommer att tänka på i en viss produktkategori. Generellt kan man säga att konsumenter 

värderar ett välkänt varumärke högre än ett relativt okänt. Ett välkänt varumärke påverkar 

också konsumenters beslutsprocesser i högre grad och har större priselasticitet. Det finns 

också en inneboende reflexiv effekt där varumärkeskännedom kan påverka de andra två 

komponenterna i Brand-added value, där även dessa komponenter i sin tur kan påverka 

kännedomen om varumärket både positivt men även negativt.  
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3.7 The brand association base model   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver hur företag kan låna och dela på associationer genom projektion från ett 

varumärke till ett annat, som en sorts mental karta för kopplingar av associationer mellan det 

ledande varumärket och partner varumärket (Uggla, 2004).  

 

3.7.1 The leader brand associations 

I en strategisk allians finns det ett ledande varumärke och ett partner varumärke. Fyra kriterier 

definierar vem som är det ledande varumärket; den som driver produktkategorin framåt, den 

som kontrollerar marknadsföring och distributionssystem, den som anses vara 

förändringsbenägen samt den som har en kundbas. En viktig strategisk aspekt för det ledande 

varumärket är hur det ska positionera sig i förhållande till sin partner. Vilken roll partnern 

kommer att ha beror mycket på situationen på den enskilda marknaden. Det ledande 

företagets koppling till associationsbasen är att den tillför sin identitet, som den är uppfattad 

av konsumenterna.  
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Figur 3.4: The brand association base with image and identity transfer between brands 

 Källa: Uggla, 2005, s. 54 
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3.7.2 The partner brand associations 

Associationer relaterade till partner varumärket är definierade som sekundära associationer 

som står utanför det ledande varumärkets identitet, vilka i ett samarbete blir kopplade till det 

ledande varumärket. Partner varumärke kan vara komponenter, produkter, människor eller 

även geografiska platser. Lika för alla är att de genom transferering av meningar bidrar med 

varumärkeskapital till det ledande varumärket, där samarbetet kan bli antingen symetrisk eller 

asymmetrisk. Den senare betyder att ett varumärke generellt blir mer dominant i alla 

kategorier än den andra, medan ett symetriskt samarbete speglar ett mer balanserat samarbete 

mellan de båda varumärkena.  

 

3.7.3 Institutional associations 

Institutionella associationer är associationer utan direkt kommersiell karaktär, då institutioner 

är djupt socialt eller kulturellt förankrade inrättningar i samhället. Dessa associationer har en 

mening eller en innebörd som förstås och uppfattas av samhället i en ett givet sammanhang. 

Associationerna kan företag utnyttja för att skapa mening och värde för sitt varumärke 

eftersom de redan har en inneboende mening för konsumenterna. Exempel på sådana är olika 

sorters kvalitetsstämplar.  

 

3.7.4 Brand image 

De olika elementen med anknytning till varumärket som återfinns i modellens mitt, 

associationsbasen, har en avgörande roll för konsumentens uppfattning om varumärket. Den 

uppfattningen kan ändras när varumärket blir sammankopplat med ett annat varumärke. Ett 

exempel på det kan vara en tillverkare som gör vissa produkter tillsammans med en partner, 

det vill säga ett partnervarumärke, den konstellationen kan då uppfattas annorlunda av 

konsumenten till skillnad från det enskilda varumärket.   
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4 Empiri 

4.1 Länsförsäkringar 

Intervju med Pär Hjärtström, Projektledare kommunikationssidan, Länsförsäkringar AB. 

 

Länsförsäkringar är idag marknadsledande gällande sakförsäkringar i Sverige. Förutom 

försäkringar har även Länsförsäkringar en relativt nystartad bankverksamhet. För att öka 

kännedomen om banken har man bland annat gjort en reklamfilm med fotbollsspelaren Hen-

rik Larsson. Det är viktigt att poängtera att Länsförsäkringar består av 24 självständiga lo-

kala bolag. Vissa funktioner inom Länsförsäkringar görs gemensamt, ovan nämnda 

reklamfilm var just en sådan funktion.  

 

Länsförsäkringar hade aldrig tidigare använt sig av vare sig idrottspersonligheter eller andra 

celebriteter i sin marknadskommunikation. Enligt Hjärtström var inte ursprungstanken att få 

med någon celebritet i den här reklamkampanjen heller. Anledningen till att det blev Larsson i 

reklamfilmen var mer något av en tillfällighet, då Larsson visade ett intresse för att samarbeta 

med Länsförsäkringar.  

 

Exakt hur kontakten togs och under vilka omständigheter, vill inte Hjärtström gå in på, av 

respekt för Larssons integritet. Han klargjorde även att han inte ville diskutera någonting 

kring den ekonomiska uppgörelsen parterna emellan. Vidare kunde Hjärtström heller inte 

spekulera i vilka anledningar Larsson hade för att samarbeta med Länsförsäkringar, men han 

trodde inte det hade att göra med att skaffa sig en plattform till efter karriären. Gällande 

Larssons roll i reklamfilmerna, måste han ge sitt medgivande till hur reklamen är utformad 

gällande repliker och dylikt. Han är inte med i den förberedande processen, förutom samtal 

med avstämning. Om Larsson hade gjort ett eget manus så tror Hjärtström att det hade 

diskuterats och utvärderats precis som andra idéer.  

 

Länsförsäkringar valde att samarbeta med Larsson på grund av hans personliga egenskaper, 

snarare än hans idrottsliga prestationer, då de upplever honom som en trygg och bra person. 

Hjärtström förtydligade att det var Larssons personlighet som var det väsentliga, genom att 

exemplifiera med att han ”lika gärna kunde ha spelat gitarr och ändå varit intressant för 

Länsförsäkringar”. Hjärtström uttryckte att, oavsett talang eller berömmelse, skulle inte vem 
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som helst kunna vara företagets frontfigur. Zlatan Ibrahimovic skulle inte kunna vara det, 

medan Carolina Klüft eventuellt skulle kunna vara en intressant profil för förlängning av 

deras varumärke.  

 

Företagets kärnvärden är enkelhet, närhet och prisvärdhet. Enkelhet står för att det ska vara 

enkelt och smidigt att vara kund hos Länsförsäkringar. Närhet syftar till att det är lokala bolag 

över hela Sverige. Slutligen prisvärdheten, där Hjärtström menar att det inte betyder billigt 

men att kunden har möjlighet till ett bonussystem om denne samlar sina affärer hos 

Länsförsäkringar. Hjärtström tycker att Larsson är en bra bärare av dessa kärnvärden då han 

ger ett lågmält och sympatiskt intryck. Att Larsson pratar med dialekt ger också den lokala 

förankringen stöd. En gemensam nämnare för Länsförsäkringar och Larsson, är enligt 

Hjärtström att båda ger en långsiktig trovärdighet. 

 

Hjärtström anser att det är hur Larsson uppfattas av allmänheten som är den största fördelen 

med honom. Det allmänheten förknippar med Larsson får gärna förknippas med 

Länsförsäkringar. Han får höga betyg som människa även av personer som inte är 

fotbollsintresserade. Länsförsäkringar är inte oroliga att han kommer att figurera i negativ 

press, vilket Hjärtström upplever som den största risken med celebrity endorsement, eftersom 

han är trygg i sig själv och ger ett pålitligt intryck. Larsson är enligt en undersökning från 

2004 Sveriges mest beundrade person (tillsammans med Carolina Klüft). På grund av att 

Länsförsäkringar använder sig av Larssons personliga egenskaper i reklamen, upplever 

Hjärtström att företaget inte är speciellt beroende av hur det går för Larsson som 

fotbollsspelare. Det är givetvis inte negativt när Larsson figurerar i pressen på grund av 

idrottsliga framgångar, men det är inte det som är det viktigaste för Länsförsäkringar i deras 

samarbete med Larsson. Ett faktum är dock att om inte Larsson varit en duktig 

fotbollsspelare, hade han inte varit älskad och känd och inte funnits i folks medvetande och 

därmed inte varit aktuell som frontfigur för Länsförsäkringar. 

 

Hjärtström berättar att det finns vissa kopplingar mellan Länsförsäkringar och fotbollen som 

sport. De olika lokala bolagen är ofta starkt förankrade i de lokala samhällena och har därför 

starkt engagemang i ortens näringsliv. Sponsring av lokala fotbollslag är ett exempel på detta. 

Eftersom fotboll är en väldigt folklig sport tror Länsförsäkringar att Larsson hjälper till att få 

folk att stanna upp framför tv’n och bli mer uppmärksamma på deras budskap.  
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Vad Länsförsäkringar vill förmedla med sin reklamfilm är att göra både befintliga och 

potentiella kunder uppmärksamma på sin bankverksamhet. Reklamfilmen skall vara snygg, 

prydlig och rolig och ge en bra ”magkänsla” som sedan skall kopplas ihop med varumärket. 

Nästa gång man stöter på Länsförsäkringar ska man ha en positiv känsla för varumärket. 

Hjärtström tror att Larsson som kan anses som väldigt folklig, hjälper till att förkorta vägen 

mellan kund och Länsförsäkringar. Ett stort diskussionsämne innan var huruvida Larsson 

skulle ta för stort utrymme i marknadskommunikationen. Om det bestående minnet av 

reklamen skulle vara fotbollsspelaren Henrik Larsson eller Länsförsäkringar. Företaget gör 

löpande ”tracking” d.v.s. undersökningar där man mäter effekten av reklamen, till exempel 

”top-of -mind och in-mind”. Hjärtström hade ingen exakt statistik men han kunde säga så 

mycket att de är väldigt nöjda med Larssons insats och att vi kommer få se mer av samarbetet 

2006. 

4.2 Falcon 

Telefonintervju med Pål Ekberg, Senior Brand Manager, Falcon. 

 

Öltillverkaren Falcon har historiskt sett haft en nära relation till svensk ishockey genom 

sponsoravtal med Tre Kronor och sponsring av olika ishockeyevenemang. Idag har man ett 

samarbete med fem elitserieklubbar. För några år sedan var ishockeyspelaren Peter 

Forsberg frontfiguren i en reklamkampanj för Falcon. 

 

Ishockey är en idrott som väl överrensstämmer med Falcons varumärke. Det är en tuff idrott 

som har ett manligt tilltal. Falcon som varumärke vill förmedla naturens kraft och en manlig 

urkraft, den målgrupp som Falcon fokuserar på är män. Anledningen till att Forsberg blev 

frontfigur i Falcons kampanj är enligt Ekberg, att Forsberg är det starkaste varumärket bland 

individuella ishockeyspelare i Sverige, och därför troligen har störst supporterskara. En annan 

anledning till valet av Forsberg var att Falcon ville ha en talesman för varumärket som hade 

någorlunda samma egenskaper som varumärket har. Ekberg tror att de önskvärda 

egenskaperna som Forsberg besitter är tjurskallighet och en vinnarinstinkt. Forsberg precis 

som falken är en vinnarsymbol. ”Ingen sätter sig på Forsberg, och ingen sätter sig på en falk, 

som är högst i näringskedjan” menade Ekberg. Detta gör att Forsberg skulle kunna vara en 

”Falcon kille”. 
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Ekberg anser att Falcon såg en stor potential i att använda Forsberg i sin reklam genom att han 

är så känd. Det skapar en erinran hos konsumenterna som gör att de lättare uppmärksammar 

Falcons marknadskommunikation. En annan tanke med att använda Forsberg var att förstärka 

vissa egenskaper hos varumärket. Ekberg hävdar vidare att det kan vara kampanjbart med en 

celebritet som talesman för varumärket. Med det menar han att det går att använda i butiker 

vid försäljning av produkten, det vill säga att det går att göra mer med en talesman än bara 

exempelvis tv-reklam. Ekberg menar att de största riskerna med att använda sig av celebrity 

endorsement är att företaget förlorar kontrollen över varumärket genom att man aldrig kan 

veta vad en idrottsman kan hamna i för problem. Ekberg exemplifierade detta med Sweden 

Hockey Games skandalen förra året. Ett annat potentiellt problem är att celebriteten kan väcka 

större uppmärksamhet än själva produkten. 

 

Falcon var inte helt nöjda med resultatet av Forsberg kampanjen, då Forsberg inte drev 

varumärket särskilt bra. Kampanjen stärkte inte Falcons varumärkes nyckelvariabler i någon 

större utsträckning. Enligt Ekberg ”tog Forsberg mer syre än vad han gav” och det blev aldrig 

någon bra balans mellan Forsberg som varumärke och Falcons produkter. Som det ser ut just 

nu planerar inte Falcon att ha någon ny frontfigur för varumärket. Ekberg tror inte att det var 

negativt för Forsberg personligen att vara med i kampanjen, även om han fick viss kritik i 

media för att ha ställt upp i en ölreklam. En ytterligare anledning till att kampanjen inte gick 

så bra som Falcon hade hoppats, tror Ekberg är att vissa av de olika reklamfilmer som 

spelades in var svåra att knyta an till varumärket Falcon. Slutligen menar Ekberg att det är 

relativt ovanligt att idrottsmän hör av sig angående att medverka i reklam. Däremot är det 

ganska vanligt att de hör av sig för sponsring i olika former.   

4.3 AXA 

Telefonintervju med Urban Steveling, sponsrings- och eventansvarig, Axa. 

 

Axa som ägs av Lantmännen genom företaget Cerealia har en lång erfarenhet gällande 

samarbete med svenska idrottsprofiler. Under perioden som denna uppsats skrevs har de en 

omfattande kampanj med Susanna Kallur som frontfigur för deras produkter. 
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Steveling berättar att Axa har haft samarbete med idrotten sedan 1993, de började arbeta med 

skidförbundet och skidlandslaget och har tillsammans med dem samt dietister och 

kostrådgivare arbetat fram ett material som heter ”uppladdningen” som bygger på kosten och 

konsten att äta rätt. Föregångarna har varit skidåkare till exempel Gunde Svan, som de 

tidigare har arbetat med. Målet med samarbetet är att genom marknadskommunikation lyfta 

fram sina produkter, då spannmål enligt Stevling bevisat är bra produkter för människor som 

vill orka mer, det är den främsta kopplingen. 

 

Vidare berättar Stevling att Axa har en klubb på Internet som heter Axa Sports Club, vilken 

har 35 000 medlemmar. Syftet är att nå ut till alla som vill vara aktiva. All kan vara med och 

det går även att tävla för Axa Sports Club då de är anslutna till Riksidrottsförbundet. 

Medlemmarna kan ta del av olika erbjudande, tidigare har de till exempel bidragit med 

startavgiften till Vasaloppet. Stevling menar på att det är ett bra sätt för att nå ut med sitt 

budskap, de har stärkt sitt varumärke på tre år från 124:e till 17:e plats, när det gäller 

kännedom.    

 

När det gäller att välja ut fronfigurer för Axa väljer de helst individuella idrottare, orsaken är 

att de är bättre på att hålla kosten jämfört med lagidrottare. Aktuella idrottspersonligheter som 

för tillfället figurerar i reklam för Axa är Susanna Kallur och Peter Forsberg, båda två genom 

initiativ från Axas sida. Tidigare har de arbetat med bl.a. Magdalena Forsberg, Erica 

Johansson, Lars Frölander, Christian Olsson, Kirsten Belin och Pim-pim Johansson. 

Gemensamt för alla idrottsprofiler är att de ska kunna representera vad Axa står för som enligt 

Stevling är nyttiga frukost- och pastaprodukter, att leva sunt helt enkelt. Stevling säger att de 

vill trumma in varumärket Axa i varje persons medvetande och ha stjärnor som ungdomarna i 

Axa sports club kan förknippa sig med. När de sedan ser dessa personer i TV eller annat 

forum skall de undermedvetet tänka på Axa.  

 

Förutom marknadskommunikation genom media använder sig även Axa av bilder på 

idrottsstjärnor på sina förpackningar. Detta är något som historiskt har visat sig vara väldigt 

framgångsrikt. När de en gång i tiden började med detta fördubblade de sin försäljning direkt. 

De har valt att använda svarta förpackningar på sin serie produkter kopplade till 

idrottsstjärnor, för att få en lite tuffare attityd och koppla ihop med Axa sports Club. 
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Företaget bygger även events runt idrottsstjärnorna, för att ytterligare förstärka sin 

marknadskommunikation. Axa har till exempel tagit över gamla Arla kannan, som nu heter 

Axa sports games, och riktar sig mot femteklassare. Stevling nämner att föreläsningar är ett 

annat forum där Axa använder sig av sportstjärnorna som språkrör för att nå ut med sitt 

budskap om att äta nyttigt. Susanna Kallur och Christian Olsson har varit ute och pratat bland 

skolelever i samband med Axa sport games. Snart ska Magdalena Forsberg besöka Falun, där 

de har samarbete med bandyföreningen Falun BS. Hon skall berätta om sina erfarenheter men 

även om kostens betydelse. Han säger att hon alltid har varit noga med kosten, även innan hon 

började med skidskytte.  

 

Förutom Skidförbundet har företaget samarbetat med en mängd idrottsklubbar i Sverige, 

Hammarby, HV71 samt Djurgården-Älvsjö är några och alla dem har vunnit sm-guld. 

Stevling menar att Axa har en väldigt nära kontakt med sina samarbetspartner. Deras 

kostrådgivare gör individuella tester på lagspelarna för att se till att de äter rätt.  

 

När det gäller idrottspersonligheternas delaktighet i marknadskommunikationen så säger 

Stevling att idrottstjärnorna ständigt testar av nya produkter och att de inte skulle ställa upp, 

om de inte tyckte de var bra. Ett exempel är Axas sortiment ”Go och mix”, där Peter Forsberg 

och Susanna Kallur själva valt vilken produkt som de vill ha sin bild på. Han valde en naturell 

smak medan hon valde mandel och honung. Stevling tror även att de har möjlighet påverka 

den reklam de medverkar i, rent produktionsmässigt. Han trodde inte idrottstjärnorna var med 

i reklamen för att kunna bygga sig en plattform till efter karriären. Forsberg var med mycket 

på grund av att Axa sponsrat Modo.       

 

Risker med celebrity endorsement är främst negativ press, vilket var fallet med Ludmila 

Enqvist som tävlade för Axa. Stevling beskriver att det blev ett väldigt ramaskri i pressen. 

Dock tror han att de fick bra reklam för sitt varumärke ändå, eftersom de direkt tog avstånd 

från henne. I avtal med idrottsmän såväl som med klubbar står det att dopning inte får 

förekomma. De försöker också styra så att deras partners inte har avtal med ölproduceter, 

eftersom detta kan sända ut dubbla budskap. Stevling säger dock att detta kan vara svårt 

många gånger och refererar till Peter Forsberg, som var med i en Falcon reklam.  
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4.4 S&B 

Intervju med Niklas Olovzon, Creative Director & Partner, S&B. 

 

S&B är ett företag som arbetar med marknadsföring kopplat till  idrott. S&B arbetar mot 

företag, idrottsklubbar och individuella idrottsmän. I dagsläget arbetar företaget med att 

starta en verksamhet med fokus på uppbyggnad av idrottsmäns individuella varumärken. S&B 

har ofta figurerat i media kring värderingsfrågor av idrottsvarumärken.  

   

S&B har utvecklat en modell för värdering av idrottsvarumärken, Passion Brands Analysis 

(PBA), som baseras på sju parametrar för objektet som ska värderas; 

 

1. Rättigheter, nuvarande sponsor- och reklamkontrakt. 

2. Sport, hur populär och hur stor spridning idrotten har. 

3. Prestation, vilken förmåga, utvecklingspotential, antal år kvar på toppnivå, klubblag 

samt vilken position idrottsmannen har.  

4. Personlighet, namn och vilka associationer idrottsmannen ger. 

5. Exponering, massmedialt intresse och samarbetspartners. 

6. Fan-base, möjlighet till produktlicensering, internationalisering. De möjligheter som 

finns till en karriär efter den aktiva idrottskarriären. 

7. Unikhet, hur unika ovanstående parametrar är samt möjlighet att skydda varumärket 

juridiskt. 

 

Olovzon menar att det är svårt att värdera ett varumärke i exakta pengar enligt PBA-modellen 

då det inte alltid går att få access till olika sponsorkontrakt eller avtal. PBA är mer ett verktyg 

för att värdera en idrottspersonlighets eller idrottsklubbs styrkor och svagheter. 

 

Generellt anser Olovzon att marknadsföringen kring idrott och i synnerhet individvarumärken, 

är idag underutvecklade områden i Sverige. Agenter och managers kan ofta vara ganska svaga 

på att långsiktigt arbeta med sina klienter som långsiktiga varumärken, istället letar de 

kortsiktiga lösningar som ger avkastning endast för stunden, eller som Olovzon uttrycker det, 

”att smida medan järnet är varmt”. Olovzon påpekar dock att idrottspersonligheter bör ha sin 

idrott som främsta fokus och akta sig för att tänka på- och se sig själva som varumärken, då 

det kan innebära att de slutar vara sig själva. Själva varumärkestänkandet bör agenterna ägna 
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sig åt. Att endast en handfull svenska idrottsmän lyckats som affärsmän efter karriären, anser 

Olovzon vara dåligt, han understryker dock att idrottsmän nödvändigtvis inte behöver sträva 

efter att bli egna företagare efter karriären. Olovzon tror att nyckeln för en idrottsman att 

kunna lyckas efter sin idrottskarriär är att hitta strategiskt riktiga partners och ha en bild av 

vad man vill göra efter idrottskarriären, redan under den aktiva idrottskarriären. För att 

möjliggöra en karriär efter idrottskarriären bör idrottspersonligheten vara trovärdig. Olovzon 

anser ett bra exempel på detta är att vissa idrottspersonligheter väljer bort reklam som de inte 

anser sig kunna stå för vilket Olovzon anser vara positivt för deras långsiktiga trovärdighet. 

 

Media påverkar idrotten i stor grad, vilket har påverkat idrottspersonligheterna på två sätt. Det 

första är att idrottsmännen blivit mer medvetna om sin ”efteridrottskarriär”, då de enligt 

Olovzon blivit dagens rockstjärnor. Manchester United skapar idag samma hysteri när de 

kommer till en stad som The Beatles gjorde. Det andra sättet idrottspersonligheterna blivit 

påverkade av media är en följd av det första, då idrottspersonligheterna blivit mer medievana, 

och ofta blir medietränade av sina klubblag. Olovzon anser att medieträning kan vara negativ 

till viss del då den kan slå ihjäl idrottspersonlighetens spontanitet. ”Det är dock en hårfin 

balansgång mellan att vara spontan och på så sätt skapa positiva rubriker och att göra bort sig” 

fortsätter Olovzon. 

Olovzon menar att idrottspersonligheter går igenom tre faser i sitt förhållande till media; 

 

1. Den oförstörda och naiva fasen, idrottspersonligheten bjuder på sig själv och är 

spontan i sitt förhållande till media, exempelvis genom ”hemma hos” reportage. 

2. Den otrevliga fasen, idrottspersonligheten tröttnar på media och är följaktligen inte 

intrsserad av att bli intervjuad eller att ställa upp för media i andra sammanhang. 

3. Den professionella fasen, idrottspersonligheten har vant sig vid, och lärt sig hantera 

media. Intervjuerna med idrottspersonligheter i denna fas kan ibland bli tråkiga och 

förutsägbara. 

 

Olovzon anser att det bästa för en idrottspersonlighet ur en varumärkessynpunkt är en 

kombination av den första och tredje fasen. Den andra fasen behövs överhuvudtaget inte alls. 

 

Anledningen till att företag använder sig av idrottspersonligheter i sin 

marknadskommunikation är enligt Olovzon, att företag vill ha tydliga associationer i sin 

reklam. Det är lättare att få konsumenter att identifiera sig med ett företag eller dess produkter 
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med hjälp av en mänsklig budbärare. En annan anledningen för ett företag att använda sig av 

idrottspersonligheter kan vara att företaget vill ändra sin profil eller image. Ytterligare 

anledningar kan vara att företaget vill ge sin produkt en högre status, eller rent av att försöka 

förflytta sitt varumärke menar Olovzon.  

 

Olovzon tror att många företag kan vinna på att använda sig av idrottspersonligheter även om 

det är en dålig ”fit” mellan företaget (eller dess produkter) och idrottspersonligheten. 

Anledningen till det är de ofta starkt positiva associationer som konsumenter har till 

idrottspersonligheten i fråga. Olovzon menar att celebrity endorsement som 

kommunikationsmetod ligger någonstans i mitten av trovärdighetsskalan för konsumenter. 

Det är inte lika trovärdigt som word-of-mouth från vänner och bekanta men trovärdigare än 

vanlig reklam. 

 

Den största risken med celebrity endorsement är risken för personliga skandaler. Olovzon 

menar därför att företag generellt sett är rädda för att förknippa sig med idrottsmän. Detta 

innebär att företag ofta väljer idrottsmän med liten potential för skandaler, samtidigt vill 

företag ha idrottspersonligheter som är unika och har en stark profil. Olovzon anser detta vara 

en paradox. Han menar att på grund av rädslan för att förknippas med skandaler så utplånar 

företaget originaliteten hos sin idrottspersonlighet, samma originalitet som man tidigare 

eftersträvat. Slutligen menar Olovzon att det finns tre nivåer ett företag kan sponsra på; 

 

• Nationell nivå, företaget sponsrar en hel liga eller ett förbund. Det är ett tämligen 

tryggt sätt att sponsra på, då enskilda idrottspersonligheters skandaler inte påverkar 

företaget nämnvärt. Det blir dock inte speciellt starka associationer för konsumenterna 

till företaget. 

• Lokal nivå, företaget sponsrar en idrottsklubb. Riskerna blir något större vilket också 

associationerna blir. 

• Individ nivå, företaget sponsrar en individ. Associationerna är absolut starkast på 

individnivån. Konsumenterna har troligen redan någon sorts relation till individen. 

Riskerna är dock också stora då en skandal för idrottspersonligheten kan förstöra en 

hel kampanj eller påverka företagets image negativt. 
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4.5 Mattias Sunneborn 

Intervju med Mattias Sunneborn, Längdhoppare.  

 

Sunneborn är Sveriges genom tiderna bästa längdhoppare. Han innehar fortfarande svenskt 

rekord (8,21meter) samt var finalist i OS-1996 i Atlanta. Idag är Sunneborn 

föreläsningshållare samt fystränare. 

 

Sunneborn var under sin karriär i huvudsak sponsrad av Reebok, som han än idag har god 

kontakt med, Oakley, Mitsubishi och DTG (ett kosttillskott). Sunneborn förklarade att det 

fanns klausuler om doping i samtliga kontrakt men att det inte fanns några andra klausuler om 

hur han skulle bete sig som privatperson. Däremot så agerade företagen om deras 

idrottspersonlighet skapade negativa rubriker. Sunneborn har själv erfarenhet av det, då Audi 

bröt sitt samarbete med Sunneborn efter en fortkörning. Efter att Sunneborn kom tvåa i 

inomhus VM 1995, var det många företag som var intresserade av att sponsra honom. 

Sunneborn menar att när det går bra idrottsligt vill man som idrottspersonlighet ha korta 

kontrakt med sponsorer (cirka ett år) medan man vill ha längre kontrakt då det går dåligt. 

Sunneborn hade två agenter under sin karriär, den ena hade hand om alla avtal med sponsorer, 

medan den andra agenten skötte alla avtal kring startpengar vid tävlingarna. Generellt sett fick 

Sunneborn ingen återkoppling från sponsorerna om hur reklamkampanjer och liknande gått. 

Sunneborns agent tog dock reda på eventuella försäljningsökningar ur förhandlingssynpunkt. 

 

Den största anledningen till att medverka i marknadskommunikation, menade Sunneborn var 

pengar. Som aktiv inom en idrott där det inte handlar om sådana stora summor som finns 

inom exempelvis ishockey eller fotboll är man beroende av att ha sponsorer för att kunna 

tävla på yppersta elitnivå. Träningsläger samt att man inte kan ha ett vanligt arbete under sin 

elitkarriär kostar mycket pengar. Sunneborn var dock noga med att inte ta sig an några 

sponsorer som stod för sådant han själv inte kunde stå för, han har exempelvis tackat nej till 

ett sponsoruppdrag för godis. Sunneborn ställde dock upp på reklam events för kompisar och 

andra han kände. 

 

Under sin karriär hade Sunneborn fått en kaxig image av massmedia, enligt Sunneborn 

anspelade han ibland på den, exempelvis tävlade han i Oakley solglasögon. Sunneborn menar 

att Oakley inte ville ha ”någon idrottspersonlighet som satt hemma och åt havregrynsgröt” 
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utan mer färgstarka personer. Sunneborn tror att det var fullt möjligt att han hade kunnat 

påverka reklamen han var med i, men han menar dock att exempelvis Reebok var oerhört 

professionella i utformningen av sin marknadskommunikation, vilket gjorde det överflödigt 

att komma med egna synpunkter. Sunneborn anser att det kan vara bra om 

idrottspersonligheter blir mer medvetna om sin efteridrottskarriär och förhandlar till sig 

exempelvis utbildning i sina kontrakt eller investera sina pengar på ett klokt sätt. 

 

Sunneborn menade att han själv inte tänkte på sig själv som ett varumärke under karriären. 

Hans huvudfokus var ständigt att hoppa längre, vinna tävlingar och ta medaljer. Han tävlade 

dock i Oakleys solglasögon för att stärka sin kaxiga image. Rent generellt så använde han 

även media för att skapa rubriker för att anspela på sin image. Sunneborn menar att man som 

idrottspersonlighet ganska snabbt blir medveten om hur media fungerar och på så sätt i ganska 

stor utsträckning kan styra vad rubrikerna på ens uttalanden blir. Sunneborn förklarade även 

att han alltid ställde upp för sponsorerna, enligt kontrakten var det i genomsnitt fyra gånger 

per år. Ibland kunde det vara events som var mindre roliga att medverka i, Sunneborn nämner 

ett exempel där han stod i en bilhall och en äldre man kom fram och började ställa frågor om 

kardanaxlar och bilars köregenskaper. Sunneborn anser vidare att både media och sponsorer 

väljer den färgstarkaste av ett visst antal lika duktiga idrottspersonligheter.  

 

Sunneborn anser att det är mycket massmedia i Sverige idag. Det krävs förhållandevis lite för 

att bli uppmärksammad och man placeras i ett fack av media. När Sunneborn hade en agent 

gick alla intervjuer via honom vilket Sunneborn anser vara lite överdrivet. Sunneborn menar 

att det var bäst att medverka i TV då tidningar kunde förvränga vad han sagt lite hur som 

helst. Sunneborn anser idrottspersonligheters relation till massmedia vara en ”win-win” 

situation där det gäller att behandla massmedia på ett korrekt sätt och ställa upp på intervjuer 

för att få publicitet i utbyte. Sunneborn förklarade att svenska idrottspersonligheter ofta 

känner varandra vilket innebär att journalister som kränker idrottspersonligheternas integritet 

får väldigt svårt med accessen till andra idrottspersonligheter. Sunneborn menar vidare att de 

idrottspersonligheter som inte vill ställa upp på intervjuer eller liknande för massmedia ofta 

har den ekonomiska möjligheten, för de flesta idrottspersonligheter är det viktigt att synas för 

att på så sätt locka till sig sponsorer. 
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5 Analys 

5.1 Celebriteters roll i meningsskapande modellen 

Samtliga tre företag som vi intervjuade förklarade att de i någon mening har valt sina 

respektive idrottsmän för att få en extra tyngd i sin marknadskommunikation. Detta visar 

tydligt att företagen ser en extra vinning med att förknippas med en idrottsstjärna, något som 

de annars inte skulle kunna uppnå med till exempel en vanlig okänd aktör. Ett tydligt exempel 

på det är Länsförsäkringar som berättade att ursprungstanken inte var att ha med någon 

celebritet i kampanjen, men att sedan möjligheten med Henrik Larsson dök upp, en möjlighet 

som de inte kunde tacka nej till. Falcon menade att Forsberg var det starkaste varumärket 

bland individuella hockeyspelare i Sverige och väckte en erinran hos konsumenterna. Även 

Axa valde individuella idrottsmän som var välkända för allmänheten och som skulle fungera 

som förebilder för konsumenterna. Dessa resonemang angående val av idrottspersonligheter 

går att koppla till McCracken (1989), som i sin meningsskapande modells första stadie, menar 

att det finns ett extra värdeskapande för ett företag genom att använda sig av celebriteter i sin 

marknadskommunikation då de förmedlar budskap med en större precision än vad okända 

aktörer i marknadskommunikation gör. Olovzon på S&B menar att företag som använder sig 

av celebrity endorsement, vill ha tydliga associationer gentemot sina konsumenter i och med 

sitt användande av idrottspersonligheterna, vilket stärker McCrackens (1989) teori om att 

celebriteter kan ses som värdeladdade varumärken i sig, som genom sin karriär har skapat sig 

en image eller en profil. Annorlunda uttryckt kan man säga att allmänheten uppfattar 

celebriteten på ett visst sätt, där olika attribut har genom exempelvis media kopplats till 

personen. I intervjun med Sunneborn berättade han att kaxighet var ett attribut som hade blivit 

en del av hans image. Detta attribut kanske var avgörande för Oakleys val att samarbeta med 

Sunneborn, just därför att de inte kunde uppnå det attributet i deras marknadskommunikation 

på samma effektiva sätt, om de använt en vanlig aktör.  

 

Länsförsäkringar anser att Larsson ger ett lågmält och sympatiskt intryck, vilket gör honom 

till en bra bärare av företagets kärnvärden. Falcon menade att Forsbergs egenskaper som 

vinnarinstinkt och envishet passar in bra med Falcons produkter. Axa har valt ut idrottsmän 

som alla är noga med sin kosthållning och lever ett hälsosamt liv i övrigt.  

Denna empiri får stöd av McCrackens (1989) andra stadie i meningsskapandemodellen, där 

han menar att det är viktigt för företag att fånga in de budskap och ”meningar” som de vill att 
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celebriteten ska föra över till sin produkt. Empirin säger oss också att företagen ser en likhet 

och ett samband mellan deras varumärke och dess produkter med den individuella 

idrottstjärnan, vilket enligt McCracken (1989) är viktigt för att konsumenten skall ta det sista 

steget i den meningsskapande modellen. Givetvis kan även celebritetens image förändras i 

och med deras medverkan i reklam, vilket ibland kan påverka celebriteters val av reklam 

(McCracken, 1989). Därför väljer celebriteter ibland att medverka i viss 

marknadskommunikation för att styra sin egen image i någon riktning. Indikationer på att så 

kan vara fallet för celebriteter, fick vi då Sunneborn förklarade att han ansåg det passande för 

honom att tävla i Oakley solglasögon för att stärka och anspela på sin ”kaxiga” image.  

 

Olovzon menar att företag ofta vinner på att använda sig av idrottspersonligheter i sin 

marknadskommunikation, även om det inte finns någon tydlig ”fit” mellan produkten och 

idrottspersonligheten. Detta därför att det ofta redan finns positiva associationer för 

konsumenterna till idrottspersonligheterna. Detta finner stöd i McCrackens (1989) tredje 

stadie i meningsskapandemodellen, där McCracken dels menar att konsumenterna anser det 

attraktivt med celebriteter som har skapat sitt jag offentligt (exempelvis inom sin idrott) och 

därför tenderar att konsumera produkterna som celebriteterna marknadsför. Vidare hävdar 

McCracken (1989) att celebrity endorsement har större inflytande i 

meningsskapandeprocessen idag då gamla meningsskapande instutitioner som kyrkan och 

familjen fått mindre betydelse i dagens samhälle. Sunneborn anser att det är viktigt för många 

svenska idrottsmän att synas i media för att på så sätt locka till sig sponsorer. Detta kan tyda 

på att det för idrottsmän är viktigt att skapa sitt jag offentligt, för att bli attraktiva som 

budbärare för företags marknadskommunikation. 

5.2 Sportens betydelse i ett endorsementsamarbete 

Martin (1996) menar att det finns tre perspektiv som beskriver hur en idrottspersonlighets 

sport kan påverka ett endorsement sammarbete. För det första är det viktigt att det finns en 

överrensstämmelse mellan produkt, person och sport. För det andra ska idrottspersonlighetens 

personliga egenskaper överensstämma med produkten, och slutligen, för det tredje är det en 

sorts blandning mellan de två första perspektiven där helheten av associationer 

överrensstämmer. Vi har funnit stöd för denna teori i våra intervjuer med företagen. 

Länsförsäkringar anser att det finns kopplingar mellan fotbollen och dem själva då både 

länsförsäkringar och fotboll har en stark lokal förankring i större delen av Sverige. Ett 
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exempel på detta är att Länsförsäkringrar sponsrar ett flertal olika fotbollsklubbar på olika 

nivåer runt om i Sverige. Vidare upplever Länsförsäkringar att även Larsson överrensstämmer 

med Länsförsäkringar då han talar med dialekt. Falcon upplever att ishockey är en tuff och 

manlig idrott som väl överrensstämmer med deras varumärke. Forsberg är enligt Falcon lik en 

falk då han inte tillåter att någon ”sätter sig på honom”. Även S & B: s modell PBA har vissa 

parametrar som ger Martin (1996) stöd. Modellen behandlar bland annat vilken sport som 

idrottspersonligheten utövar. Där man värderar hur stor spridning sporten har respektive dess 

popularitet. En annan parameter är personlighet där de associationer som 

idrottspersonligheten ger värderas. Sunneborn förklarade att han inte tog sig an några 

reklamuppdrag eller sponsorer som han inte kunde stå för vilket tyder på att det även är 

viktigt för idrottspersonligheterna (precis som för konsumenterna och företagen) att känna 

överrensstämmelse mellan sin egen personlighet, produkt och företag som de representerar. 

Enligt Olovzon finns det dock en paradox, då företag på grund av rädsla för skandaler 

utplånar originaliteten hos idrottspersonligheten, samma originalitet som man tidigare 

eftersträvat. Genom att göra det kan alltså företaget förstöra en del av den ursprungliga 

överensstämmelsen mellan idrottspersonlighet, produkt och företag. I intervjun med 

Sunneborn verkade detta inte vara någonting som berörde honom, hans fokus var ständigt att 

hoppa längre och tänkte inte under sin karriär på sig själv som ett varumärke. Visserligen kan 

kraven från samarbetspartners vara olika beroende på företag och utsträckning av samarbetet.  

5.3 Medvetandepyramiden 

Länsförsäkringar anser att många konsumenter är omedvetna om deras bankverksamhet. Med 

Larsson i deras marknadskommunikation hoppas de stärka konsumenternas medvetande kring 

bankverksamheten. Länsförsäkringar har även valt att mäta top-of-mind och in-mind effekten 

som uppföljning av reklamfilmerna med Larsson. Falcon valde Forsberg som frontfigur för att 

de ansåg att han var det starkaste varumärket bland svenska ishockeyspelare vilket i så fall 

troligen skulle innebära att han redan är vad Aaker (1991) benämner top-of-mind hos många 

konsumenter, vilket skulle gagna Falcons kampanj. Axa har valt idrottspersonligheter som 

ungdomar kan förknippa sig med och således skapa en högre medvetandegrad för Axa och 

deras produkter. Axa använder sig även av bilder på idrottspersonligheterna på vissa av sina 

förpackningar för att ”igenkännandet” för Axas produkter ska bli enklare för konsumenterna. 

Olovzon menar att det är enklare för konsumenter att ta till sig ett budskap från ett företag 

med en mänsklig budbärare vilket tyder på att konsumenter har lättare att associera sig till 
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personer och därmed produkter som de sedan tidigare känner igen. Vidare anser Olovzon att 

idrottspersonligheter är dagens motsvarigheter till, och har samma status som The Beatles en 

gång hade, detta tyder på att allmänhetens kännedom om idrottspersonligheter är stor. Detta 

bekräftar faktumet att företag i större utsträckning använder sig av celebrity endorsement. 

Sunneborn förklarade att det var väldigt många företag som ville sponsra honom efter 

inomhus VM 1995. Detta kan tolkas som att företag får ett större ”igenkännande” och top-of-

mind för idrottsmän då de presterar bra och därmed får ett större massmedialt utrymme. 

5.4 Brand image, image forming & brand-added value 

Samtliga av de intervjuade företagen ansåg att deras idrottspersonligheter ger konsumenterna 

positiva associationer, som därmed hjälper företagen i fråga att nå ut med sina budskap. Även 

Olovzon ansåg att företag använder sig av celebrity endorsement för att ta del av de tydliga 

associationer som celebriteter ofta för med sig. Detta stöds av Riezebos (2003) teori kring 

brand image där han menar att ett varumärkes image är konsumenternas mentala bild av ett 

varumärke, i den bilden finns det immateriella associationer som till exempel kan vara känslor 

eller livsstil. Axa exemplifierar detta synsätt på ett tydligt sätt då de samarbetar med 

idrottspersonligheter som har, och är tvungna att ha en tydligt hälsosam livsstil för att kunna 

prestera på en toppnivå, exempelvis skidåkare. Återigen kan Axas strategi att även ha bilder 

av idrottstjärnorna på förpackningar, ses som ett ytterligare steg i att knyta an de immateriella 

associationerna från idrottspersonligheten till sina produkter.  

 

Som diskuterats föregående berättade Sunneborn att han avstod från att göra reklam för en 

godistillverkare eftersom han inte kunde stå för produkten, detta skulle kunna tolkas som att 

han inte tyckte att produkten överensstämde med hans image. Alltså var beslutet att inte 

medverka ett lika aktivt beslut ur brand image synpunkt, som de gånger han faktiskt beslutade 

att medverka i reklam. 

   

Teorin förespråkar (Riezebos, 2003) att det skall finnas något gemensamt mellan källan och 

målet gällande transfereringen av associationer, även kallat image transfer, för att 

konsumenterna skall kunna relatera de båda parterna till varandra. I samtliga intervjuer med 

företag, så kan vi utläsa att det finns en tanke bakom vilka associationer och attribut som de 

vill framhäva i sin marknadskommunikation. Ett exempel är Länsförsäkringar som tyckte att 

Larsson som person var trygg och jordnära, vilket de ansåg stämde överens med deras företag 
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och vad de står för, egenskaper som kunde förstärka deras image gentemot konsumenterna. 

Detta kan analyseras i termer av vad Riezebos (2003) kallar deduktiv slutledningsförmåga, 

där konsumenterna bildar sig uppfattningar om ett varumärke från existerande värderingar. 

Genom att förstärka vissa associationer till ett varumärke, så som exempelvis trygghet, kan 

företaget förstärka sin profil på marknaden. Genom att koppla ytterligare associationer eller 

förstärka redan befintliga associationer till ett varumärke skapar man ett mervärde för 

varumärket, detta är just vad teorin om Brand-added value handlar om. Företag kan alltså 

stärka sina varumärken genom att anspela på olika komponenter, som till exempel 

förpackningar i fallet med Axa, eller genom känslor som vinnarinstinkt eller en trygg 

personlighet vilket Falcon respektive Länsförsäkringar har gjort.  

 

Olovzon pratar om att idrottsstjärnorna måste vara långsiktigt trovärdiga för att kunna bygga 

varumärke av sitt namn, dels för att dra nytta av det under sin karriär, men även efter. Således 

kan man se möjligheten att försöka styra sin image genom företags marknadskommunikation, 

som ett verktyg för att bygga upp en image som av konsumenterna uppfattas som långsiktigt 

trovärdig. Media är ett annat forum genom vilken idrottsstjärnor kan använda sig av för att 

påverka sin image. Sunneborn påstod att hans snabbt blev medveten om hur media fungerar 

och till viss del kunde styra hur rubrikerna skulle bli. Enligt Sunneborn är relationen mellan 

media och idrottspersonlighet en win-win situation, där det gäller att ha en bra dialog för att få 

publicitet. Eftersom det är viktigt att synas ur sponsorsynpunkt. Ur ett brand image  

perspektiv (Riezebos, 2003), skulle media kunna ses som ett forum som förmedlar och skapar 

de associationer som allmänheten förknippar med idrottspersonligheten. Därför torde en bra 

relation till media vara att föredra då den gängse uppfattningen om idrottsstjärnan faktiskt 

ligger till grund för sponsorskap och andra samarbeten. På längre sikt skulle det vara möjligt 

att media faktiskt skulle kunna hjälpa eller stjälpa idrottspersonligheten och dennes 

varumärke, vilket kan vara förödande för en eventuell efterkarriär.   

5.5 Brand association base model  

Uggla (2004) skriver att ett partner varumärke kan vara komponenter, produkter, platser men 

även personer. Därför är modellen relevant för analys av celebriteter som kan ses som ett 

varumärke i sig. Han menar att samarbetet kan få två utfall, antingen symetriskt eller 

asymmetriskt. Ekberg på Falcon berättade att han upplevde att Forsberg tog mer ”syre” än han 

gav, och att det aldrig blev någon bra balans mellan varumärket Falcon och Forsberg. Detta 
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ser vi som ett typexempel på ett asymmetriskt samarbete, när partner varumärket är för starkt 

och dominant i förhållande till vad som skall vara det ledande varumärket. I detta fall verkade 

det som Forsberg och associationerna kopplade till honom inte transfererades över till Falcon 

som det var tänkt.  

 

Idrott kan analyseras i termer av Ugglas (2004) institutional associations. Där sporten i sig 

kan ses som en institution med tillhörande associationer. Genom att förknippa sig med sporten 

försöker företagen att kapitalisera på redan existerande associationer, för att skapa 

igenkännande och legitimitet för sitt varumärke eller sin produkt.  
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6 Slutsatser 

Det är uppenbart att företagens marknadsavdelningar känner att de har något att vinna på att 

använda sig av idrottspersonligheter i sin reklam. Samtliga företag som vi intervjuade ansåg 

att de fick ett mervärde i sin marknadskommunikation då de använde sig av sina respektive 

idrottspersonligheter. Det är också uppenbart att företagen är väldigt medvetna om att en ”fit” 

mellan sina produkter, sitt varumärke och idrottspersonligheten är viktig, för trovärdigheten 

gentemot konsumenterna. De ägnar stor möda åt att finna idrottspersonligheter att samarbeta 

med, som har någon sorts ”fit” med företaget eller de produkter som de gör reklam för. 

Samtliga av de intervjuade företagen kunde, då de tillfrågades, räkna upp ett antal olika 

anledningar till varför just deras idrottspersonlighet passade bra som representant för deras 

företag. De associationer som företagen ville skulle transfereras över till deras varumärke eller 

produkter, var inte alltid knutna till idrottsmannens idrottsliga prestationer, utan kunde lika 

väl höra samman med dennes personlighet, som i fallet med Länsförsäkringar och Henrik 

Larsson. Det är alltså uppenbart att samarbetet mellan företag och idrottspersonlighet som i 

gängse syn kan uppfattas som ”fjärran” ifrån varandra, i själva verket tenderar att ha en 

bakomliggande strategisk tanke.  

 

Vi anser att ett företag kan bli mer uppmärksammade och få en något högre medvetandegrad 

hos konsumenterna, genom att använda sig av celebrity endorsement, däremot behöver det 

inte per automatik innebära att brand-added value skapas. Falcon är ett bra exempel på detta 

då de använde sig av Peter Forsberg i en reklamkampanj och ändå inte upplevde att de fick 

det mervärde de hade förhoppningar om. 

 

Ur idrottspersonligheternas perspektiv har vi noterat att det knappt finns någon teoribildning 

kring ämnet idrottspersonligheters ”efterkarriärer”, det vill säga hur man kan dra nytta av de 

associationer som skapas kring en idrottspersonlighet under dennes idrottskarriär, men även 

efter idrottskarriären. Detta kan bero på att det verkar saknas ett långsiktigt tänkande bland 

agenter och idrottsmän kring vad som ska ske efter idrottskarriären. Givetvis ska en 

idrottspersonlighet sätta sin idrott i fokus, men det är bra att vara medveten om att 

idrottskarriären tar slut en dag. Vi anser att ett bra sätt att förbereda sig för sin ”efterkarriär” 

skulle kunna vara att förhandla till sig internutbildning eller något liknande hos de företag 

man gör reklam för, snarare än bara pengar då de flesta svenska idrottspersonligheter inte 

tjänar så mycket pengar under sin idrottskarriär att de är ekonomiskt oberoende för resten av 
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sina liv. Det är dock tydligt att vissa idrottsmän har ett i det närmaste omedvetet 

varumärkestänkande kring sig själva, bra exempel på detta är Sunneborn som under sin 

karriär anspelade på sin ”kaxighet” samt valde att inte representera företag eller produkter han 

inte ansåg sig kunna stå för, eller med andra ord inte hade en ”fit” med. Anledningen till detta 

är troligen att media är större och har en större genomslagskraft idag än för exempelvis 50 år 

sedan, vilket för det första gör att idrottspersonligheterna exponeras mycket i media (både 

frivilligt och ofrivilligt) och för det andra medför att fler människor känner till och har en 

åsikt kring idrottspersonligheterna. Vilket i sin tur leder till att idrottspersonligheterna blir mer 

medvetna om sin image. 

 

Olovzon menar att idrottsstjärnans främsta fokus bör vara idrott och inte att se sig själv som 

ett varumärke, eftersom de då kan sluta vara sig själva. Vi tror att dagens idrottsstjärnor som 

är intresserade av att bygga ett personligt varumärke, inte kan komma ifrån att faktiskt delvis 

se sig själva som levande varumärken. Agenter kan till vis del styra uppbyggnaden av  

Idrottspersonlighetens ”image”, men mycket är upp till den individuella idrottsstjärnan.   

6.1 Förslag till vidare studier 

Då vi inte har haft tid att studera idrottsmän under en längre tidsperiod vore det intressant att 

studera ett större antal idrottsmän under en längre tidsperiod och se hur de, eller snarare deras 

agenter aktivt arbetar för deras ”efterkarriär”. Ett annat intressant forskningsområde skulle 

kunna vara att studera agenter för att se om de i tillräckligt hög grad interagerar med företag 

och andra institutioner för att främja sina klienter. Ytterligare ett intressant område för vidare 

studier vore en jämförande studie med idrottspersonligheter och exempelvis artister och 

skådespelare för att se huruvida det finns samma möjligheter för dessa olika yrkesgrupper att 

på ett framgångsrikt sätt skapa individvarumärken. Ännu en intressant jämförande studie 

skulle vara att jämföra vad företag respektive idrottspersonligheter vill ha ut av celebrity 

endorsement för att på så sätt kunna skapa sig en tydligare och bättre bild av hur alla 

inblandade parter i celebrity endorsement sammanhang kan vinna maximalt på det. 

6.2 Rekommendationer 

Vi anser att företag som vill använda sig av celebrity endorsement måste vara medvetna om 

att det finns mycket mer trovärdighet att vinna hos konsumenterna om idrottspersonligheten 

företaget använder sig av har en naturlig koppling, eller ”fit” till företaget och dess produkter. 
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Vidare bör företagen vara medvetna om att en välkänd idrottspersonlighet kan ”överskugga” 

en reklamkampanj. Detta innebär att om en idrottspersonlighets varumärke är starkare än 

företagets så tar inte konsumenterna till sig de olika budskap från företaget som var meningen 

med reklamkampanjen. 

 

Vi har valt att utforma en enkel modell för att belysa vad vi tror skulle kunna vara en 

framgångsrik modell för hur en idrottspersonlighet skulle kunna börja bygga på sin 

”efterkarriär” redan under sin idrottskarriär. 

 

   
 

Cirkeln idrottspersonlighet står för idrottsmannen, dennes personlighet och de associationer 

som konsumenter har till densamma. Dessa associationer skapas under idrottskarriären som 

till exempel Sunneborns ”kaxighet”. Med företag och produkter menar vi att det är viktigt att 

redan under idrottskarriären skapa sig ett nätverk som kan vara idrottspersonligheten till hjälp 

efter den aktiva idrottskarriären. Viktiga att poängtera med detta ”nätverkande” är att 

idrottspersonligheten skulle kunna förhandla till sig annat än enbart pengar som till exempel 

utbildning hos företaget eller kanske till och med vara med att utveckla eller ta fram nya 

produkter för företaget istället för att ”bara” vara en endorser. Slutligen så anser vi det viktigt 

för idrottspersonligheten att ha en vision eller någon slags framtidsplan, så att det finns en röd 

tråd för valen av företag och produkter som idrottspersonligheten väljer att samarbeta med. 

Detta då konsumenter finner idrottspersonligheter som inte är konsekventa mindre trovärdiga.  

Om dessa tre komponenter överrensstämmer så tror vi att chansen att lyckas i sin 

efteridrottskarriär är betydligt större för en idrottspersonlighet än vad den annars skulle vara. 

Företag och produkter 

Vision / Framtidsplan 

Idrottspersonlighet 
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