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Abstract 
 
The intensified use of celebrity endorsement in marketing has had greater attention in media, 
on the domestic as well as on the international market. Celebrity endorsement is an American 
expression which means that a celebrity is used for marketing and should serve as a 
spokesperson for a product or a service. More and more companies uses this strategy and 
spend an enormous amount of money in their believe that this should lead to increasing sales.  
Even though there is a lot of benefits in using this strategy there is also a risk. 
 
With above mentioned in mind, we have found that it is interesting to study the negative 
effects that can occur when using this strategy and the complex of problem that exists. The 
purpose with this study is therefore to enhance the risks and increase the understanding for the 
complex of problem celebrity endorsement brings.  
 
To get a perspective in how consumers understand advertising containing celebrities we have 
chosen to conduct a questionnaire with 100 respondents. Further we also have conducted 
interviews with two companies to get their point of view and to compare that with how the 
consumers reflect upon the advertisements. Thanks to the interviews and the questionnaires 
we can se that earlier theories and the reality differ from each other and therefore we have 
brought out the differences that have been shown in this study. We also have focused on how 
companies should proceed to minimize as many of the risks this includes as possible. In other 
words, we mention some advises that should be considered in order to reach this goal. 
 
The most obvious differences are that people are more tolerant when it comes to bad 
behaviour from the celebrity. Earlier studies claim that celebrity bad behaviour could bring 
the whole advertising campaign down and thus changes consumer’s opinion in a negative 
way. Another result that has come to light from the study is that there are obvious differences 
between men and women in how they receive the commercials. The study also shows that 
earlier theories concerning the meaning of overexposure differ from the consumer’s 
reflection.  
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Sammanfattning 
 
Den ökande användningen av celebrity endorsement vid marknadsföring har fått större 
uppmärksamhet i media, såväl på den nationella som på den internationella marknaden. Med 
celebrity endorsement, som är ett amerikanskt uttryck, menas att celebriteter används vid 
marknadsföring och skall fungera som en talesman för en produkt eller en tjänst. Allt fler 
företag använder sig av denna strategi och lägger enorma summor med pengar i tron om att 
detta ska leda till ökad försäljning. Trots att det finns många fördelar med denna strategi finns 
det också en baksida.  
 
Med tanke på ovan nämnda har vi funnit det intressant att undersöka de negativa aspekterna 
som kan uppstå med denna typ av marknadsföringsstrategi och den riskproblematik som 
råder. Syftet med denna undersökning blir därmed att belysa riskerna och öka förståelsen för 
problematiken som celebrity endorsement för med sig. 
 
För att få ett perspektiv om hur konsumenterna uppfattar reklam innehållande celebriteter har 
vi valt att göra en förundersökning i enkätform med hundra respondenter. Vi har även gjort 
intervjuer med företag för att se hur deras sätt att tänka stämmer överens med konsumenternas 
sätt att ta till sig reklamen. Vi kan tack vare intervjuerna samt enkätundersökningen se att 
tidigare teorier och verkligheten idag inte stämmer helt överens, och därför har vi framhävt de 
skillnader som har nyanserats i undersökningen. Vidare har vi fokuserat på hur företag bör gå 
tillväga för att minimera så många av riskerna med denna typ av strategi som möjligt. Det vill 
säga att vi lägger fram några råd som bör följas för att uppnå detta.  
 
De skillnader som är mest uppenbara är att människor har större tolerans vad det gäller dåligt 
beteende från celebriteters sida. Tidigare skrivna teorier hävdar bestämt att celebriteters dåliga 
beteende kan haverera hela reklamkampanjen och därmed även förändrar konsumenternas 
uppfattning på ett negativt sätt. Ett annat resultat som framkommer från undersökningen är att 
det finns klara skillnader på hur män och kvinnor uppfattar reklam. Undersökningen visar 
även att tidigare skrivna teorier vad gäller överexponeringens betydelse skiljer sig från 
konsumenternas uppfattning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Celebritet, Talesman, Risk, Image, Reklam 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

5

Innehållsförteckning 
 
ABSTRACT...........................................................................................................................2 
 
SAMMANFATTNING ..........................................................................................................4 
 
FIGURFÖRTECKNING ........................................................................................................6 
 
1. INTRODUKTION..............................................................................................................7 

1.1 Bakgrund ......................................................................................................................7 
1.2 Problemdiskussion........................................................................................................8 
1.3 Syfte ...........................................................................................................................11 
1.4 Disposition .................................................................................................................11 

 
2. METOD ...........................................................................................................................12 

2.1 Vetenskapssyn ............................................................................................................12 
2.2 Val av metod...............................................................................................................12 

2.2.1 Tillvägagångssätt .................................................................................................13 
2.2.2 Primär- och Sekundärdata ....................................................................................13 

 
3. PROBLEMET MED CELEBRITY ENDORSEMENT.....................................................15 

3.1 Trovärdighet ...............................................................................................................15 
3.1.1 Överexponering....................................................................................................15 
3.1.2 Endast för pengarna..............................................................................................16 
3.1.3 Expertis & pålitlighet ...........................................................................................16 
3.1.4 Attraktivitet..........................................................................................................17 

3.2 Miss-match .................................................................................................................19 
3.2.1 Image ...................................................................................................................19 
3.2.2 Att mäta popularitet..............................................................................................21 

3.3 Beteende .....................................................................................................................22 
3.3.1 Celebritetens beteende..........................................................................................22 
3.3.2 Konsumentens uppfattning ...................................................................................22 

3.4 Överfokusering ...........................................................................................................23 
3.5 Värdeöverföring..........................................................................................................24 

3.5.1 Från celebriteten…...............................................................................................25 
3.5.2 … till produkten...................................................................................................25 
3.5.3 … till konsumenten..............................................................................................26 

 
4. SLUTSATSER.................................................................................................................27 

4.1 Är det möjligt att omformulera eller nyansera den riskproblematik som teorierna om 
celebrity endorsement baserar sig på? ..........................................................................27 

4.2 Hur bör användandet av celebrity endorsement gå till för att minimera riskerna med  
denna strategi? .............................................................................................................28 

4.3 Avslutande diskussion.................................................................................................29 
4.4 Förslag till fortsatt forskning .......................................................................................30 
4.5 Kritisk granskning av metoden....................................................................................30 

 
 
 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

6

5. KÄLLFÖRTECKNING....................................................................................................32 
 
6. BILAGOR........................................................................................................................34 

6.1 Intervjuguide...............................................................................................................34 
6.2 Enkätundersökning .....................................................................................................35 

 
 
 
 
 

Figurförteckning 
 
Figur 1: Balansteorin ..............................................................................................................9 
 
Figur 2: The source credibility scale .....................................................................................17 
 
Figur 3: Celebrity Q scores ...................................................................................................21 
 
Figur 4: Meaning movement and the endorsement process ...................................................25 
 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

7

1. Introduktion 
 
I detta första kapitel tar vi upp bakgrund, problemformulering och syfte. Vi redogör vidare 
för studiens avgränsning, perspektiv samt disposition.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Att använda sig av celebriteter vid lansering av produkter eller tjänster är en alltmer vanlig 
använd strategi som företag använder sig av i sin marknadsföring. Detta kallas för celebrity 
endorsement och definieras enligt McCracken som en offentligt igenkänd individ som 
använder sitt kändisskap som kundvärde för ett företags räkning genom att framträda i 
reklam1. Att väcka en känsla av samhörighet hos konsumenten är en av huvudtankarna bakom 
denna strategi, och allt fler företag lägger ner enorma summor pengar på att använda sig av 
celebriteter vid lansering av deras produkter och tjänster i tron att detta skall leda till ökad 
försäljning och större marknadsandelar2. Det gäller att skapa en känsla av att kunden har en 
relation till den kändis som används i reklamen och därmed väljer att köpa en produkt utifrån 
den relationen som finns eller som upplevs. Varför används då celebriteter för att förmedla 
denna relation? Vilka speciella styrkor tillför celebriteten till annonsen, till produkten och 
slutligen till konsumenten som inte en vanlig modell gör? Enligt McCracken är kontrasten 
mellan anonyma modeller och celebriteter stor. Enligt honom ger anonyma modeller bara en 
demografisk information, såsom skillnader i kön, ålder och status. Det användbara värdet blir 
relativt otydlig. Celebriteten erbjuder allt detta värde med en speciell precision. Dessutom 
erbjuder celebriteten en större bredd av personlighet och livsstilsmening som inte anonyma 
modeller kan tillföra3. Med andra ord erbjuder celebriteter många sammansättningar av värde 
som inte anonyma modeller kan bidra med. Till skillnad från anonyma modeller och aktörer, 
så ”äger” celebriteten sitt värde i och med att de har skapat den på en offentlig arena genom 
diverse uppträdande. Även om celebriteten ger samma värde som kan finnas hos en anonym 
modell eller aktör så gör de det med mycket större kraft. 
 
Dock medför denna strategi även risker. Ett känt fall där resultatet har blivit misslyckat är 
samarbetet mellan Hennes & Mauritz och modellen Kate Moss. Det uppdagades att Kate 
Moss hade använt sig av narkotika vid ett flertal tillfällen vilket ställde till det för företaget. 
H&M har som reklampolicy att de personer som de visar i sin reklam ska vara friska, sunda 
och hälsosamma, och de tar bestämt avstånd från missbruk av alkohol och narkotika4. H&M 
hade inget annat val än att slopa den kampanjen eftersom hon var så starkt förknippad med 
drogskriverierna och det hade gett helt fel signaler. Det är detta som är baksidan med att liera 
sig med kändisar. Genom att företag sponsrar stjärnor eller använder dem som modeller blir 
de sammankopplade med dem5. Konsekvenserna blev att H&M sade upp kontraktet med Kate 
Moss och fick kasta den redan fotade reklamkampanjen. Resultatet blev att alla pengar som 

                                                
 
1 McCracken G, 1989 s. 310 
2 Hsu, McDonald, 2002 
3 McCracken G, 1989 s. 315 
4 www.hm.se 
5 Tidningen Resumé 
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lagts ned på detta projekt gick i stöpet. Detta är en klar risk för företag som använder sig av 
celebrity endorsement.  
 
I dagens konsumtionssamhälle är det allt viktigare för konsumenterna att känna ett större 
behov av uppskattning och status. Allt fler söker denna uppskattning genom att uttrycka sig 
materiellt. Genom att använda de ”rätta” produkterna uppfyller människorna ett behov som är 
det slutgiltiga, det vill säga självförverkligandebehov enligt Maslow. Människor har en 
tendens att vilja förknippas med celebriteter och deras val av produkter. Enligt Cialdini har vi 
en benägenhet till att säga ja till de vi tycker om, vilket många marknadsförare är medvetna 
om6. Genom att efterlikna en celebritet försöker vi människor få uppskattning från folk 
omkring oss och därmed hoppas vi på att förverkliga den bild som vi vill att andra ska 
uppfatta oss som. 
 
I denna strategi har image stor betydelse. Det gäller att överföra imagen från kändisen till 
produkten och slutligen till konsumenten. När vi pratar om image är det svårt att inte ta 
hänsyn till begreppet identitet och samspel mellan dessa. Marknadsförare använder sig av 
olika strategier för att skapa rätt ”identitet”. Identiteten är den bild som ett varumärke sänder 
ut, medan image är bilden av hur kunderna uppfattar varumärket. Det gäller för 
marknadsföraren att från början inse att de endast kan skapa rätt ”identitet” och inte någon 
image. Image skapas endast i kundens medvetande och företag kan endast påverka denna bild 
genom att skapa rätt identitet. Ju tidigare företagen inser det, desto lättare blir det att skapa 
rätt ”identitet”. Vi kan säga att det grundläggande steget i denna marknadsföringsstrategi blir 
samspelet mellan image och identitet och hur väl de passar med varandra.  
 
 

1.2 Problemdiskussion  
 
Generellt fungerar celebrity endorsement strategin på så sätt att celebriteter representerar 
kulturell mening, de symboliserar viktiga kategorier såsom status och social klass. På ett 
idealt sätt bestämmer sig marknadsförare först för vilken mening produkten skall uttrycka och 
därefter bestämmer de sig för vilken celebritet som kan framhäva denna mening. På detta sätt 
överförs meningen från produkten till konsumenten genom celebriteten7. 
 
Användningen av celebrity endorsement är dyrt men om strategin används på rätt sätt så är 
det lönsamt om celebriteten kan skapa mervärde hos produkten. Celebriteter ökar 
medvetenheten för ett företags marknadsföring och förhöjer både företagsimagen och 
varumärkesattityden. En anledning till detta är att konsumenter bättre kan identifiera 
produkter som är förknippade med en talesman i form av en celebritet8. 
 
Keller skriver att genom att skapa en länk till ett annat varumärke skapas därmed även en 
sekundär association. Eftersom varumärket identifieras med en talesman, även om denne inte 
direkt associeras med produkten eller tjänsten, drar konsumenterna den slutsatsen att 
varumärket delar värdet med denna talesman. Marknadsförare ”lånar” alltså det värde som 

                                                
 
6 Cialdini, 2001 
7 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 154 
8 Ibid 
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celebriteten ger för att skapa associationer till det egna varumärket som därmed hjälper till att 
bygga upp det egna värdet. Med andra ord kan sekundära associationer öka möjligheten att 
skapa en stark, fördelaktig och unik association som kanske annars saknas. Dessa 
associationer kan även leda till en överföring av attityder eller pålitlighet hos den använda 
talesmannen9. Det handlar alltså om att öka försäljningen genom att kombinera styrkan i 
varumärket med något annat som tillsammans ger mervärde. De positiva effekterna av detta 
blir förhoppningsvis att ett förtroende skapas för produkten som drar till sig uppmärksamhet. 
Genom att använda olika kända personer för olika målgrupper kan fler målgrupper attraheras.  
 
En lyckad överföring av ovan nämnda associationer kommer endast att ske om den använda 
talesmannen i fråga är tillräckligt välkänd och ger den önskade meningen till objektet. Men 
om associationen till talesmannen är för stark, begränsad, eller inte ses som relevant i 
sammanhanget finns möjligheten att konsumenterna inte skapar de önskade associationerna 
som var avsikten10. Detta kan beskrivas utifrån Balansteorin som handlar om relationen 
mellan olika objekt som en person uppfattar sig höra samman med. Teorin innefattar 
relationer mellan tre element vilket resulterar i en så kallad triad. Varje triad innehåller: (1) en 
person eller dennes uppfattningar om de två övriga, (2) attitydobjekt samt (3) en annan person 
eller objekt. Relationen mellan varje element kan vara antingen positiv eller negativ, men 
viktigast av allt är att de skall vara i balans. Om dessa inte är i balans uppstår en spänning 
vilket kommer att resultera i att relationerna elementen emellan kommer att förändras, så att 
balansen återställs. Balansteorin är en ganska förenklad teori men den är mycket användbar 
för att mäta värdet av celebrity endorsement. Marknadsförare kan skapa positiva relationer 
mellan konsumenterna och produkten genom att skildra en positiv relation mellan produkten 
och den välkända celebriteten och det är just denna balansakt som är grundstenen i celebrity 
endorsement. Det skall också tilläggas, vilket vi bör ha i åtanke, att relationen mellan produkt 
och kändis kan slå tillbaka om konsumenternas uppfattning om kändisen förändras från 
positiv till negativ11. 

 
Figur 1: Balansteorin12 

 
Värdet av celebrity endorsement framkommer genom att förena en celebritet och en produkt. 
Dock kan denna förening medföra risker och vi måste vara medvetna om att risken för negativ 
publicitet kan förstöra varumärket som marknadsförs13.  
 

                                                
 
9 Keller, 1998 s. 74-75 
10 Ibid, s. 75 
11 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 133 
12 Ibid, s. 132 
13 Till B D, 1998 

+ / -

+ / -+ / -
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Företag har stor kontroll över en skapad talesman eftersom de själva skapar denna karaktär. 
De kan bygga upp en karaktär som sammanfaller med företagets varumärke och den målgrupp 
som är tilltänkt, och därför kan de försäkra sig om att den skapade karaktären är talesman 
endast för en enda produkt. Till skillnad från detta har företag endast en begränsad kontroll 
över en celebritet, om en sådan används som talesman, då dessa har skapat sin identitet under 
många år. Studier har visat att en skapad talesman är mer effektiv än en celebritet när det 
gäller att skapa en koppling till produkten14. Erdogan skriver att konsumenter lär sig att 
associera till något genom upprepad exponering och att denna association är mycket starkare 
då en skapad talesman används än om en celebritet används. Detta beror på att en celebritet 
inte endast förknippas med en specifik produkt utan med ett flertal olika saker. Med andra ord 
är associationer mycket starkare med en egen skapad talesman eftersom denna talesman är 
unik, medan associationen med en talesman i form av en celebritet är svagare på grund av 
andra associationer som kan göras till denna celebritet15.  
 
En del företag antar att bara för att en person är känd så kommer denne att fungera som en bra 
talesman för den produkt som skall marknadsföras16. Emellertid har det visat sig att det inte 
alls är på det viset, många reklamkampanjer fallerar just på grund av att det har blivit en miss-
match mellan celebritet och produkt. Om den marknadsförda produkten inte passar ihop med 
den aktuella celebriteten kan följderna bli katastrofala.  
 
Vi har gjort en enkätundersökning i vilken vissa av svaren tyder vissa på att de tidigare 
teorierna i ämnet faktiskt inte helt stämmer överens med vekligheten. Teorierna som finns 
tenderar att vara en aning endimensionella och tar inte hänsyn till hur riskproblematiken ser ut 
i verkligheten idag. Bristen på en bredare dimension om riskerna med celebrity endorsement 
strategin har lett in oss på att studera detta närmare och vidare försöka belysa dessa skillnader 
mellan teori och verklighet. Utifrån riskproblematiken som råder blir vår övergripande 
forskningsfråga: 
 
Är det möjligt att omformulera eller nyansera den riskproblematik som teorierna om celebrity 
endorsement baserar sig på? 
 
Vi vill också ta oss an denna problematik på ett praktiskt plan, varför vi frågar oss: 
 
Hur bör användandet av celebrity endorsement gå till för att minimera riskerna med denna 
strategi?  
 
 

                                                
 
14 Erdogan, 1999, s. 3 
15 Ibid 
16 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 155 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med föreliggande studie är att bidra till den diskussion som förs bland 
företagsekonomiska forskare om de risker som är förknippade med celebrity endorsement, 
och då främst bristen på nyanser om dessa risker. På basis av detta vill vi även utarbeta 
riktlinjer för hur företag skall gå till väga för att minimera riskerna med denna 
marknadsföringsstrategi.  
 
 

1.4 Disposition 
 
För att förenkla upplägget i vår uppsats vill vi förklara hur uppsatsen är uppbyggd. Vi har valt 
att börja med att presentera vilken metod vi har använt oss av i kapitel två. Här redogör vi för 
tillvägagångssätt i undersökningen samt hur vi har gått tillväga för att inhämta information. 
Vidare i kapitel tre redogör vi för problematiken med celebrity endorsement genom att 
diskutera teorier och tidigare forskning som har betydelse för vår problematik. Utifrån detta 
har vi analyserat problemet med hjälp av det empiriska material vi har inhämtat genom att 
förklara skillnader mellan teori och empiri. Slutligen i kapitel fyra har vi presenterat de 
slutsatser vi kommit fram till.  
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2. Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi har gått till väga och vilka metoder vi har använt oss av 
för att utföra vår studie. Vi har vidare skrivit om de vetenskapliga förhållningssätten och 
förklarat varför vi har valt att använda oss av hermeneutiskt tänkande.  
 
 

2.1 Vetenskapssyn 
 
Det förhållningssätt som vi tycker passar bäst i denna studie är ett hermeneutiskt perspektiv. 
Eftersom vi har att göra med människor och förhållandet mellan dessa och produkter hör det 
ihop med det hermeneutiska tänkandet. Hermeneutik handlar om människor och hur det är att 
vara människa i olika situationer och hur andra människor tänker och känner. Förståelse är en 
grundläggande del i människors liv och även förhållandet till människor omkring oss. Vidare 
bygger hermeneutik på introspektion, empati och förståelse inom humanistisk- och 
samhällsvetenskap. Till exempel hur människor kan sättas sig in i hur andra människor tänker 
och känner. Vi ser in i oss själva som kallas för introspektion vilket gör att vi kan förstå andra 
människors känslor och upplevelser som hermeneutiken kallar inkännande empati. Det 
bygger på att människor förstår andra människor17. Eftersom vi vill få en djupare förståelse 
för hur människor uppfattar reklam och innehållet i reklamen anser vi att denna metod är 
passande.  
 
Den hermeneutiska processen pendlar mellan närhet och distans, förklaring och förståelse. 
Det är sedan i tolkningen som vi lägger fram vår förståelse. Tolkningen blir därmed resultatet 
av processen mellan förklaring och förståelse, och förförståelsen är det fundament som hela 
den hermeneutiska processen grundar sig på.  
 
 

2.2 Val av metod 
 
Metoden skall ligga som grund för hur vi kommer att gå tillväga för att angripa och lösa de 
problem som vi har valt att undersöka. Det som vi främst är intresserade att ta reda på är vilka 
risker som finns genom att använda sig av celebriteter vid lansering av produkter. Vi har en 
kvalitativ karaktär på studien eftersom vi anser att det passar vår studie på ett bättre sätt. 
Genom att använda oss av denna metod, försöker vi hitta svar på hur företag skall gå tillväga 
för att minimera sina risker som celebrity endorsement kan leda till.  
 
Eftersom ämnet vi skriver om berör människan och hur det är att vara människa i olika 
situationer tycker vi att den valda metoden är passande. Vikten av att förstå hur människor 
upplever olika situationer är en grundläggande del av hur företag skall gå tillväga i sin 
marknadsföring. Det är ju trots allt till människor företagen vänder sig då de gör reklam och 
därför är det viktigt att lägga ned stor vikt att försöka skapa en god relation med de potentiellt 
framtida kunderna. 
  
                                                
 
17 Thurén, 2004 
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2.2.1 Tillvägagångssätt  
 
Vi har utgått ifrån en av fyra strategier som Sigmund Grønmo nämner: att Kvalitativa 
undersökningar blir en uppföljning av kvantitativa undersökningar. Denna strategi fungerar 
så att kvantitativ information fungerar som en förundersökning eller som en första del av 
undersökningen. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att kvalitativ information kan 
fungera som ett tillägg till den kvantitativa undersökningen, eller genom att den kvantitativa 
informationen kan ge en generell översikt för att vi lättare skall kunna finna de faktorer som 
vi bör koncentrera oss på i den kvalitativa undersökningen18.  
 
Enkätundersökningen har vi använt som grund för att få en översikt om hur reklam uppfattas 
av människor för att vi skall kunna gå vidare i den kvalitativa undersökningen. Vi har utöver 
enkätundersökningen använt oss av intervjuer för att få fram den information vi söker. Varför 
vi har valt att använda oss av dessa datainsamlingsmetoder är grundat på den typ av 
information som vi vill få fram. Vi har använt oss av intervjuer med företag eftersom deras 
tankar och känslor vid val av celebriteter inte går att observera. Enligt Patton är syftet med 
intervjuer att komma åt respondentens tankesätt och deras perspektiv på omvärlden19. 
 
Det huvudsakliga syftet med intervjuer i en kvalitativ studie är att helt enkelt att hitta mönster 
och få fram information. Genom att intervjua företag vill vi förstå deras tankesätt och ta del 
av det perspektiv på hur de går tillväga vid val av celebriteter. Forskaren är intresserad att ta 
reda på vad någon annan vet, tycker eller överhuvudtaget tänker på20. Eftersom det som vi är 
intresserade av att undersöka inte går att iaktta, är det därför passande med intervjuer för att få 
fram information. 
 

2.2.2 Primär- och Sekundärdata 
 
I vår studie har vi inhämtat primärdata ifrån intervjuer med två företag, Adidas och MQ samt 
från vår enkätundersökning.   
 
Vi har genomfört en enkätundersökning bland studenter på Stockholms Universitet samt 
Södertörns högskola av praktiska skäl eftersom vi tillbringar stor del av vår tid på dessa 
platser. Undersökningen har gjorts på 100 slumpvis utvalda elever mellan 19-35 års ålder från 
båda skolorna. Vi tror att spridningen på deras ålder, kön, samt att de representerar två olika 
skolor kan hjälpa oss att få fram en någorlunda bra bild av det vi tänkt oss att undersöka. 
Dessutom tror vi att denna målgrupp är mer konsumtionsmedvetna samt att deras förståelse 
av vår problemformulering kommer att underlätta undersökningen.  
 
Anledningen till att vi har valt Adidas är för att vi finner företaget aktuellt med tanke på att 
fotbolls-VM snart äger rum vilket gör att många fotbollsstjärnor som Adidas sponsrar hamnar 
i fokus (ex. David Beckham). Valet av MQ beror på deras flitiga användande av diverse 
svenska celebriteter (exempelvis Darin, Carola, Peter Forsberg) i deras reklamer. MQ har 

                                                
 
18 Holme, Solvang, 1997 s. 86-87 
19 Merriam S, 1994 
20 Ibid 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

14

sedan augusti 2002 använt sig av reklamkonceptet MQ OF SWEDEN där de marknadsför 
sina produkter med hjälp av diverse svenska celebriteter.  
 
Sekundärdata vi har använt kommer framför allt från redan befintlig litteratur samt tidigare 
publicerade artiklar i ämnet, dagspress såväl som vetenskapliga artiklar. Dessa material har 
under skrivandets gång hjälpt oss att analysera resultaten. 
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3. Problemet med celebrity endorsement 
 
I detta kapitel tar vi upp de nackdelar som är väsentliga i sammanhanget, och utifrån dessa 
nackdelar för vi en diskussion om rådande teorier samt att vi jämför teoretiskt material med 
de empiriska data vi har fått fram. Under diskussionen kommer även en analys ske i form av 
en jämförelse mellan empiriskt material och teorierna, och därmed försöker vi förklara vissa 
sammanhang samt skillnader.  
 
Riskproblematik som celebrity endorsement för med sig ut är mycket komplex och beror på 
många saker. Till att börja med har psykologiska faktorer stor betydelse, inte minst vad det 
gäller människors preferenser om bland annat skönhet som är en viktig aspekt i celebrity 
endorsement strategin. Eftersom det är människor som är målgruppen är det viktigt att förstå 
hur människor tycker och tänker i olika situationer, och det är därmed viktigt att hela tiden 
utgå ifrån dessa tankar eftersom det är konsumenterna som bör stå i fokus. Mycket har skrivits 
om celebrity endorsement men då framför allt om dess positiva aspekter. Lite har skrivits om 
de negativa konsekvenser som kan uppstå, det vill säga trovärdighetsproblem, eventuell 
”miss-match”, beteendeskandaler samt överfokusering. I detta kapitel redogör vi för tidigare 
studier inom området och hur de teorierna faktiskt stämmer överens med verkligheten. Vi 
baserar verkligheten på de intervjuer och den enkätundersökning som vi har gjort, och detta 
kommer att fungera som grund för vår analys.  
 
 

3.1 Trovärdighet 
 
Effektiviteten av celebrity endorsement beror på den uppfattade trovärdigheten som en 
celebritet förmedlar. Dock kanske konsumenterna inte tror på en celebritets motiv till att 
marknadsföra en produkt eller så kan de ifrågasätta celebritetens kompetens för att utvärdera 
produktens egenskaper. Enkätundersökningen visar på att många anser att denna strategi kan 
vara manipulerande. Andra faktorer som ansågs negativa var till exempel att företaget målade 
upp en ideal bild av celebriteten som inte behövde överensstämma med verkligheten samt att 
celebriteter kan påverka konsumenters köpvanor alldeles för mycket genom deras popularitet.  
 

3.1.1 Överexponering 
 
Keller beskriver att problemet överexponering kan uppstå om den använda talesman används 
för mycket21, det vill säga att den används i för många olika reklamer. Även Brian Till 
nämner att det kan vara ett misstag att använda sig av en celebritet som är starkt förknippad 
med ett annat varumärke22. Det kan då leda till att meningen som talesmannen var tänkt att 
överföra till den specifika produkten försvinner. Ett sätt att skydda sig mot detta är enligt 
Belch och Belch att skapa en exklusivitetsklausul som innebär att företaget begränsar antalet 
produkter som celebriteten får marknadsföra så länge det egna kontraktet gäller23. I motsats 
till detta, vilket vi kan utläsa ur enkätsvaren är att över hälften av respondenternas förtroende 

                                                
 
21 Keller, 1998 s. 297-299 
22 Till B D, 1998 
23 Erdogan, 1999 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

16

inte påverkas alls av att en celebritet marknadsför olika produkter samtidigt. Endast 13 % 
påverkades negativt vilket inte riktigt följer det som teorierna förutspår. Även Louise Barnes 
på Adidas tror inte att talesmannens trovärdighet sjunker på grund av medverkan i reklam för 
diverse andra varumärken24. Joakim Holmstrand på MQ menar att det är viktigt att skapa ett 
eget koncept och att hålla sig inom detta för att över tiden stå ut bland mängden av reklam och 
för att få en effektivitet i marknadskommunikationen. Att andra aktörer närmar sig konceptet 
och genomförandet är en utmaning och kommer istället att bidra till att de tvingas att fortsätta 
att utvecklas25. Enligt Anders Collin på MQ så ser de denna strategi som ett fungerande och 
kostnadseffektivt sätt att kommunicera med deras målgrupp. Det är först på lite längre sikt 
som han tror att trovärdigheten självklart kan ifrågasättas. 
 

3.1.2 Endast för pengarna 
 
Vidare beskriver litteraturen att konsumenterna kan tro att talesmännen endast gör detta för 
pengarna och att de inte själva tror på produkten eller ens använder den själva. Till exempel 
betalade Pepsi $5 miljoner för att hyra in popstjärnan Michael Jackson för att marknadsföra 
deras produkt, men senare medgav Jackson att han inte drack Pepsi själv26. Än värre kan 
konsumenterna tycka att lönen som talesmännen får utgör en onödig kostnad för produkten 
och därmed påverkar produktens pris. Celebriteter är oftast inte billiga och kan begära 
miljontals kronor för att vara talesmän för ett varumärke, vilket också företag gladeligen 
betalar. Av våra enkätrespondenter anser 73 % att det är bra av företag att använda sig av 
celebriteter, men av svaren på en annan fråga framgår det att så många som 83 % av dessa 
anser att användning av celebriteter endast är en form av försäljningsknep snarare an att det 
medför ett budskap som är trovärdigt. Den viktigaste aspekten som Adidas betonar är att 
trovärdigheten måste vara stark mellan celebritet och produkten i fråga. Personen bör även 
vara inspirerande för andra och värderingarna som celebriteten står för måste stämma överens 
med företagets värderingar27. Detta fall tyder på klara skillnader i uppfattning mellan 
konsumenterna och marknadsförare och dessa skillnader är viktiga att belysa.  
 

3.1.3 Expertis & pålitlighet 
 
Enligt The Source Credibility Model beror budskapets effektivitet på mottagen nivå av 
expertis och trovärdighet som ligger hos en talesman. Information från en trovärdig talesman 
kan påverka tro, åsikt, attityd och beteende genom internalisering vilket inträffar när 
mottagaren accepterar en talesmans påverkan i termer av deras personliga attityd och 
värderingar28. Trovärdighet är kopplat till talesmannens ärlighet och integritet vilket beror på 
mottagarens uppfattning, och därför väljer marknadsförare att lyfta fram celebriteter som 
anses som ärliga, trovärdiga samt pålitliga. Men bara för att en celebritet anses som trovärdig 
och pålitlig ska vi inte glömma den så viktiga kopplingen mellan produkten och celebriteten. 
Ett exempel på ett misslyckat fall där marknadsförare har använt sig av en trovärdig talesman 
var när Michael Jordan gjorde reklam för telekommunikationsföretaget WorldCom 
                                                
 
24 Barnes Louise, Telefonintervju  
25 BrandManager, s. 4 
26 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 154-155 
27 Barnes Louise, Telefonintervju  
28 Erdogan, 1999, s. 7 
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Communications, men det finns ingen uppenbar koppling mellan honom och den tjänst som 
han var talesman för vilket då ledde till ett dåligt resultat. Enligt Smith blir icke trovärdiga 
celebriteter, trots deras andra kvaliteter, ifrågasatta av konsumenter och enligt Friedman har 
trovärdigheten och graden av hur omtyckt en celebritet är, avgörande betydelse i Source 
Credibility Model29.  
 
Enligt Belch och Belch har trovärdighet två dimensioner, expertis och pålitlighet30. Enligt 
författarna väljs talesmän ofta på grund av den kunskap, erfarenhet och expertis som de har 
till sitt förfogande, vilket för Adidas är en grundsten31. Även om expertis är viktigt, betonar 
författarna även vikten av pålitlighet. Denna pålitlighet är en viktig aspekt för marknadsförare 
när de väljer talesmän. Enligt Shimp tar marknadsförare hänsyn till detta och väljer talesmän 
som upplevs som trovärdiga och ärliga32. Graden av hur en talesman uppfattas som pålitlig 
avgörs av hur mottagaren uppfattar dennes bakomliggande faktorer till medverkan. Om 
konsumenterna uppfattar talesmannens motiv som endast av exempelvis ekonomiska skäl, 
minskar pålitligheten. Med expertis menas den vetenskap, erfarenhet samt färdigheter som 
celebriteten har i sin befattning. Så länge som publiken mottar celebriteten, spelar det ingen 
roll om personen i fråga verkligen är expert eller inte.  
 
Utifrån The source credibility model har författaren Ohanian skapat The source credibility 
scale som visas nedan. Denna skala antyder att trovärdighet och effektivitet hos talesmannen 
är bunden till olika karaktärsdimensioner.  

 
Attractiveness Trustworthiness Expertise 

Attractive - Unattractive Trustworthy - Untrustworthy Expert - No expert 
Classy - Not classy Dependable - Undependable Experienced - Inexperienced 

Beautiful - Ugly Honest - Dishonest Knowledgeable - Unknowledgeable 
Elegant - Plain Reliable - Unreliable Qualified - Unqualified 
Sexy - Not sexy Sincere - Insincere Skilled - Unskilled 

 
Figur 2: The source credibility scale33 

 

3.1.4 Attraktivitet 
 
Förutom pålitlighet och expertis är attraktiviteten ett viktigt attribut hos källan som leder till 
identifiering från konsumentens sida. Det är den ökade användningen av celebriteter i reklam 
på senare tid som har bidragit till att även attraktivitet nu ses som en faktor för att bedöma 
källans trovärdighet. Ohanian menar att begreppet inte endast utgör fysisk skönhet utan även 
personliga egenskaper34. De olika karaktärsdrag eller egenskapdimensioner som nämndes 
ovan i ”The Source Credibility Scale” påverkar effektiviteten av attraktivitet. 
 

                                                
 
29 Erdogan, 1999, s. 7 
30 Ibid 
31 Barnes Louise, Telefonintervju 
32 Erdogan, 1999 s. 7  
33 Ibid, s. 9 
34 Ohanian Roobina, 1991 
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Marknadsförare väljer attraktiva celebriteter för att på så sätt dra nytta av både den fysiska 
attraktiviteten samt det kändisskap som en celebritet erbjuder vilket drar till sig 
konsumenternas uppmärksamhet35. Marknadsförare väljer att använda attraktiva människor i 
och med att konsumenter tenderar att ge positiv feedback på detta. Dessutom har tidigare 
forskning visat att fysisk attraktivitet är ett bra verktyg för att ändra på folks tro och 
värderingar och genererar mer köpintentioner36.  
 
McGuire lyfter i sin source attractiveness model fram betydelsen av hur attraktiv källan är i 
mottagarens ögon och dess betydelse för hur effektivt budskapet blir37. När mottagaren finner 
en aspekt hos källaren som attraktiv övertygas denna genom vad som kallas 
Identifikationsprocess38. Om mottagaren kan relatera till en av dessa aspekter och finner 
källan som attraktiv, ökar sannolikheten att denne kan identifiera sig med celebriteten och 
anta dennes attityder, beteenden, intressen och preferenser. Därför har det betydelse att i en 
reklamkampanj använda sig av en person som uttrycker denna attraktivitet. Nu är visserligen 
attraktivitet något som är individuellt och kulturberoende vilket gör att det är svårt att 
definiera attraktivitet39. Trots att det är vanligt förekommande att människor som ser bra ut 
har en fördel i en social miljö, tyder nyligen gjord forskning på att vidden av fördelen som det 
ger kan vara underskattad40. Vår undersökning visar dock att endast en liten del av 
respondenterna kan identifiera sig med en celebritet och ser denna strategi som vi nämnt 
tidigare endast som ett försäljningsknep från företagets sida och inte som något sätt att få 
konsumenter att identifiera sig med celebriteten. 
 
Attraktivitet är en viktig aspekt för en väl genomförd match-up. Brian Till menar att fysisk 
attraktivitet har stor betydelse när talesmän gör reklam för skönhetsprodukter41. Dock menar 
han att expertis är viktigare än attraktivitet och folk kan ha större trovärdighet för en celebritet 
som har expertis inom området som denne representerar snarare än fysisk skönhet. Detta 
samband kunde även vi utläsa av enkätundersökningen då de kvinnliga respondenterna kunde 
koppla samman attraktiva celebriteter med reklam för skönhetsprodukter, till exempel 
skådespelerskorna Catherine Zeta Jones och Eva Longoria. Attraktivitet är positivt när 
marknadsföraren vill få sin produkt igenkänd snarare än att lyfta fram fördelarna med sin 
produkt. Langmeyer och Shank skriver att vara fysisk attraktiv är nödvändigt men dock inte 
avgörande42. De ger exempel på fall där företag har använt sig av attraktiva celebriteter som 
genom sitt uppträdande har fått kampanjen på fall, till exempel Madonna som var taleskvinna 
för Pepsi. Det var inte hennes fysiska attraktivitet som var problemet, snarare det att hon 
gjorde kontroversiella musikvideos i början av 1990-talet som inte gick ihop med den 
katolska kyrkan och det konservativa amerikanska folket. Författarna menar att det finns mer 
än fysisk skönhet som krävs för att celebriteten ska anses som attraktiv. Även Till är inne på 
samma spår och lyfter fram expertis snarare än fysisk attraktivitet som avgörande för hur 
trovärdig en reklam blir43. Till exempel Michael Jordan som är en attraktiv celebritet, hade 

                                                
 
35 McCracken, 1989  
36 Erdogan, 1999, s. 10 
37 Ibid  
38 Ibid 
39 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 
40 Cialdini, 2001 
41 Till B D, 1998  
42 Langmeyer, Shank, 1994 
43 Till B D, 1998  
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större genomslagskraft när han gjorde reklam för Nike och sportdrycken Gatorade som är 
sportrelaterade, än när han gjorde reklam för som tidigare nämnt WorldCom communications. 
 
Både MQ och Adidas menar att attraktivitet inte har någon betydelse för valet av deras 
talesmän. MQ:s anledning till användande av celebriteter är att få uppmärksamhet och större 
genomslag i det totala mediebruset, ett högre PR-värde och att skapa en tydligare icon- och 
modekänsla. Dessutom kan de se att kända personer som gör olika jobb och attraherar olika 
kundsegment. Adidas menar att attraktiva talesmän bara är en bonus men absolut inget krav 
eftersom de vill förmedla en känsla av trovärdighet genom kläder. De menar att det snarare är 
celebritetens presterande som är av betydelse än fysisk skönhet. Enkätundersökningen visade 
att många av respondenterna kom ihåg David Beckham. Det framgår dock inte om 
respondenterna kunde komma ihåg honom på grund av hans prestationer eller på grund av 
hans fysiska attraktivitet. Vi tror att det snarare är det sistnämnda som har bidragit till detta 
igenkännande. Utifrån vår enkätundersökning har vi även fått fram resultat som visar på att 
det verkar vara så att män (67 %) har en tendens att bli mer påverkade av en reklam 
innehållande en känd person än vad kvinnor blir (46 %). Det var även fler män (54 %) än 
kvinnor (46 %) som svarade att den fysiska attraktiviteten har betydelse hos personen i 
reklamen och att detta påverkar deras köpbeteende. Det framkommer även av undersökningen 
att män (48 %) i större grad än kvinnor (29 %) känner att de har en tillhörighet till en 
celebritet som även det påverkar köpbeteendet. Utifrån dessa resultat tycker vi att det är 
intressant och av stort värde för företag som gör reklam riktad mot ett specifikt kön. Om 
målgruppen utgörs av män borde företag fokusera mer på attraktiva celebriteter eftersom 
resultaten av vår undersökning tyder på att det påverkar deras köpbeteende mer än vad till 
exempel expertis gör.  
 
 

3.2 Miss-match 
 
För ett väl fungerande samarbete måste det finnas en rimlig koppling mellan talesmannen och 
produkten44, till exempel basketstjärnan Michael Jordan som talesman för Nike eftersom han 
”representerar” sport. Finns inte denna uppenbara koppling kan budskapet missuppfattas. Ett 
exempel på miss-match är tennisspelaren John McEnroe som var talesman för BIC 
engångsrakhyvlar trots hans ständiga tvådagars stubb på tennisbanan. Ett annat exempel på 
detta var när Cybil Shepherd (amerikans skådespelerska), som var taleskvinna för den 
amerikanska köttindustrin, uttalade sig om att hon inte åt kött.  
 

3.2.1 Image 
 
För att en celebrity endorsement kampanj skall vara effektiv måste celebriteten ha ett gott 
rykte. Utöver detta måste även celebritetens image stämma överens med imagen hos den 
produkt som skall marknadsföras vilket kallas för Match-up hypothesis. Många celebrity 
endorsement kampanjer fallerar på grund av att celebriteten inte har valts ut omsorgsfullt och 
noggrant. Om konsumenten uppfattar celebritetens rykte positivt har de en tendens till att 
lättare ta till sig produkten och vice versa. Vissa marknadsförare antar att bara för att en 

                                                
 
44 Keller, 1998 s. 297-299  
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person är känd kommer denne att fungera som en framgångsrik talesman för en produkt. I 
dagens samhälle är betydelsen för fysisk attraktivitet stor och vi människor tenderar att anta 
att personer som är vackra är smartare och mer fashionabla än andra människor. Detta 
antagande kallas för Halo effect och uppstår då personer som har en hög ranking inom ett 
område antas utmärka sig inom ett annat också45. Ett exempel på det är det amerikanska 
klädföretaget GAP som under de senaste sju åren använt sig av diverse celebriteter, såsom 
Madonna och Sarah Jessica Parker, utan att för den skull öka sin försäljning46. Klädföretaget 
MQ ville med sitt reklamkoncept MQ of Sweden visa intressanta svenskar, kända och okända, 
i alla åldrar tillsammans med starka idéer för varje ny kampanj. MQ gjorde i julas en kampanj 
med andraplatstagaren i TV-programmet IDOL 2004, Darin. MQ:s motiv till valet av Darin 
var att de ville ha en förändring och skapa spänning. ”Med sin personliga stil, charm, 
intensitet och sina musikframgångar går han hem i många olika kundsegment, inte bara bland 
unga tonårstjejer. Han är modern, aktuell precis som MQ”47. MQ verkar ha lyckats utan några 
bakslag, men det krävs en hel del jobb med att få fram vad som behövs för att lyckas med 
denna typ av marknadsföring48. Anders Collin som är ny marknadsföringsansvarig på MQ 
säger att de kan se att denna strategi har lett till snabbare och högre kännedom om MQ. Enligt 
Joakim Holmstrand som var MQ:s tidigare ansvarig för området upplevdes MQ innan de 
använde sig av celebrity endorsement som tråkiga, slätstrukna, identitetslösa och med för de 
flesta kunderna en för låg modenivå. Dessutom hade kunderna svårt att känna att de tillhörde 
vår tänkta målgrupp49. Baserat på den denna situation vill MQ överraska, väcka både intresse 
och känslor men alltid tillsammans med en hög mode- och kvalitetsnivå i varje kampanj. 
Enligt Jörgen Andersson, som är marknadschef på H&M, är det viktigaste att modellen är 
vald för att passa modet eller kollektionen som skall kommuniceras. Vidare säger han att om 
kläderna blir underordnade skriverierna om den valda modellen, då är man lite fel ute50.  
 
Som Erdogan säger så vidhåller match-up hypotesen att budskapet som celebritetens image 
medför samt budskapet hos den produkt som marknadsförs måste sammanfalla för att 
reklamen skall bli effektiv. Det som är avgörande i hur väl celebriteten och produkten matchar 
varandra beror på den grad av hur väl celebritetens och produktens image stämmer överens 
med varandra. Att marknadsföra en produkt via en celebritet som i hög grad sammanfaller 
med produktens image leder till en mer trovärdig reklam än att använda sig av en talesman 
som i mindre grad förmedlar denna egenskap51. Utifrån vår intervju med Adidas kan vi 
urskilja att de är noggranna när det gäller match-up hypotesen. Adidas vision är att ladda 
konsumenterna med en detaljerad och kraftfull mening. 
 
Baksidan med detta, om denna sammanfallande image inte existerar kan konsumenterna tro 
att celebriteten är ”köpt”. Det vill säga att de fått bra betalt för att vara talesman för produkten 
eller tjänsten. Evans hävdar att användningen av celebriteter, om dessa inte har någon tydlig 
eller specifik relation till produkten, skapar vad han kallar för en ”vampire effect”, det vill 

                                                
 
45 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 155 
46 BrandManager, s. 1  
47 Ibid, s. 4 
48 Ibid, s. 2  
49 Ibid, s. 4 
50 Tidningen Resumé  
51 Erdogan, 1999, s. 13 
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säga att ”celebriteter suger blodet ur produkten”, vilket uppstår då konsumenterna endast 
kommer ihåg celebriteten och inte produkten52.  
 

3.2.2 Att mäta popularitet 
 
För att hitta en matchande kändis kan imagen och populariteten hos celebriteter för-testas med 
en så kallad Q-Rating (Q:et står för quality), vilket görs för att öka sannolikheten för 
konsumentacceptansen. Denna klassificering tar hänsyn till två faktorer i undersökningen: 
konsumentens nivå av att känna till namnet på undersökningsobjektet samt antalet 
respondenter som svarar att de tycker om det undersökta objektet. Men även om en celebritet 
har ett högt Q-Rating värde garanterar det inte framgång om inte celebritetens image matchar 
med produktens image53. Det värde som framkommer baseras på en celebritets popularitet 
bland dem som kan identifiera celebriteten. Exemplet nedan visar en jämförelse mellan två 
olika skadespelares Q-Rating.   
 

 
 

Figur 3: Celebrity Q scores54 
 
En celebritets Q-Rating värde räknas fram genom att först visas en bild på en celebritet och 
sedan ställs två frågor till konsumenter: 1) Om de har hört talas om celebriteten? 2) Om de har 
det, hur rangordnas dem? Genom att dividera det procentuella talet, av dem som anger 
personen i fråga som en av sina favoriter, med det procentuella talet av dem som känner igen 
celebriteten fås celebritetens Q-Rating värde fram. En celebritet kan vara ganska okänd av 
dem som tillfrågas men ändå ha ett ganska högt Q-Rating värde på grund av att dem som 
känner igen celebriteten anger personen i fråga som en av sina favoriter. Motsatt gäller det att 
en celebritet kan vara ganska välkänd av de tillfrågade men ändå ha ett lågt Q-Rating värde på 
grund av att dem som känner igen celebriteten inte tycker om denne. Rossiter & Percy 
                                                
 
52 Erdogan, 1999, s. 13  
53 Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999 s. 155 
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argumenterar för att känna till en celebritets Q-Rating värde är inte endast av betydelse i de 
fallen där fokus ligger på en speciell målgrupp55. Detta värde möjliggör även en reducering av 
kostnader i kampanjer där stora celebriteter hyrs in som inte är så populära bland den 
tilltänkta målgruppen. Exempel på detta kan vara om Michael Jackson används som talesman 
för en målgrupp som består av män i åldern 60+. Därmed kan Q Rating sägas vara en 
utgångspunkt vid valet av en celebritet som talesman. 
 
 

3.3 Beteende 
 

3.3.1 Celebritetens beteende 
 
Ett annat potentiellt problem är vad som skall göras då celebriteter missköter sig. Keller 
beskriver att om celebra talesmän hamnar i trubbel eller förlorar popularitet, kan det medföra 
att det värde som de är tänkta att ge till varumärket försvagas56. Ett exempel på ett fall är när 
Britney Spears, som var ansikte åt Pepsi Cola, ”avslöjades” med att kräva en kyl fylld med 
Coca Cola i sin loge när hon var på turné. Detta var nog inte vad Pepsi hade hoppats på, men 
Coca Cola gottade sig nog åt detta och den gratisreklam det medförde. Vidare säger Erdogan 
att en om en celebritet hamnar i blåsväder eller om negativ information om en celebritet 
kommer fram påverkas inte bara konsumenternas uppfattning om celebriteten utan det 
påverkar även den produkt som celebriteten är talesman för. Ett exempel är när Ludmila 
Engquist gjorde reklam för varumärket Axa, då det senare visade sig att hon hade använt 
anabola steroider. Om varumärket är starkt sammankopplat med celebriteten och om det 
förekommer negativ information om celebriteten kommer detta att fastna i människors minne, 
och därmed också till viss del påverka det varumärke som reklamen avser. Anders Collin på 
MQ anser likt ovan nämnda att det finns en risk i de värderingar som associeras med 
celebriteten och också det beteende som kan förknippas med personen ifråga. Enligt Joakim 
Holmstrand försöker MQ välja alla sina modeller med omsorg och jobbar med relativt kort 
framförhållning och korta kampanjperioder. Därmed minskar risken och exponeringstiden för 
respektive kampanj och modell57. 
 
 

3.3.2 Konsumentens uppfattning 
 
Reklamen skall skapa en mening hos konsumenterna vilket celebrity endorsement förstärker 
enligt McCracken. Till skillnad mot anonyma modeller skapar kändisar en extra mening i 
form av finess, djup och makt som konsumenterna kan ta till sig för att bygga upp sitt eget 
jag. Konsumenter attraheras av celebriteters liv i lyx och flärd och ser även upp till identitet. 
Individen identifierar produkten eller varumärket med den kända personen. Denna typ av 
identifikation kan baseras på beundran, längtan, inlevelse eller igenkännande. Det är inte 
ovanligt att konsumenten tänker att om en viss celebritet använder ett särskilt varumärke så 
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måste det vara bra. Louise Barnes på Adidas säger att så länge deras egna kriterier är 
uppfyllda tror de att konsumenterna kommer att ha en positiv uppfattning till Adidas celebrity 
endorsement. När det gäller vilka negativa aspekter som finns med denna typ av 
marknadsföringsstrategi handlade det för Adidas främst om skador som de valda talesmännen 
kan ådra sig, till exempel en fotbollsspelare. Händer det kan inte denna person visa upp det 
budskap som var avsikten, det vill säga att framföra en känsla av att vara framgångsrik och 
förmedla Adidas vision om att bli associerade med ett sunt och hälsosamt liv. 
 
Eftersom celebriteter erbjuder denna mening kan det om celebriteten gör någonting 
kontroversiellt helt haverera, med följden att människors tidigare uppfattning om denna 
talesman förändras. Det leder i sin tur till att det varumärke som celebriteten var talesman för 
också påverkas eftersom det nu är förknippat med denna celebritet. Men, enligt var vi har 
erfarit ifrån vår undersökning verkar det som om detta inte stämmer. Av de svar som vi fått 
fram verkar det som om konsumenterna inte bryr sig särskilt mycket om hur celebriteten beter 
sig. 72 % av våra enkätrespondenter anser inte att deras köpbeteende kommer att förändras 
om den celebritet som används gör något dumt. Svaret kan tyckas motsägelsefullt med tanke 
på att 77 % ansåg att det även kan skada det varumärke som marknadsförs, och därmed även 
vara skadlig för företaget i och med att de inte har kontroll över celebritetens beteende, vilket 
stämmer överens med vad Keller säger. Eftersom så många har svarat att deras köpbeteende 
inte förändras verkar det tyda på att beteendeproblemet faktiskt inte är så farligt ändå, men att 
folk har den uppfattningen generellt. Teorierna hävdar ganska bestämt att celebriteten som 
används vid reklamsammanhang har en stor betydelse för konsumenten och att konsumenten 
vill efterlikna denna celebritet. Därmed, om denna gör något dumt, borde istället 
konsumenten ta avstånd från produkten som celebriteten marknadsför för att gå i linje med 
teorierna.   
 
För att undvika sådana problem som nämnts ovan innehåller de flesta av kontrakten en 
moralklausul vilken ger företaget rätten till att göra sig av med celebriteten om detta sker. En 
annan lösning är att använda sig av seriefigurer vilka tenderar att klara sig ifrån 
beteendeproblem58. 
 
 

3.4 Överfokusering 
 
Att använda sig av celebriteter vid marknadsföring är ett sätt för att komma fram och lysa 
igenom det mediebrus som råder på marknaden. På så sätt ger celebrity endorsement företaget 
och produkten en bättre möjlighet till att utmärka sig i mängden av erbjudande. En förklaring 
till varför attraktiva talesmän har större genomslagskraft hos konsumenten än oattraktiva 
talesmän är enligt McCracken att, fysisk attraktivitet drar till sig konsumenternas 
uppmärksamhet59. Solomon et al. ser detta som en risk och menar att det kan leda till att 
produkten hamnar i skymundan för källans attraktivitet, vilket slutligen leder till att 
konsumenten endast kommer ihåg celebriteten snarare än produkten60. Det är det som är 
problemet med överfokusering och det uppstår då en celebritet övertar fokus från annonsen så 
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att konsumenterna endast lägger märke till celebriteten och har därmed svårt att komma ihåg 
vad det var för produkt som marknadsfördes61. Cooper säger att ”det är produkten, inte 
celebriteten, som måste vara stjärnan”62. Med andra ord, trots att en celebritet kan ge 
betydande uppmärksamhet till ett varumärke kan celebritetens kändhet hamna i för stort fokus 
i konsumenternas ögon och därmed förloras reklamens syfte då de endast ser celebriteten och 
inte produkten. Det svar som har framkommit från vår enkätundersökning tyder dock på att 
75 % av respondenterna kommer ihåg någon celebritet och att de har lätt att koppla ihop rätt 
celebritet till rätt produkt, men det finns studier i USA som visar att i vissa fall var det så få 
som 10 % av dem som såg reklamen som egentligen visste vad den kända personen gjorde 
reklam för. Värre var att fler än 10 % trodde att personen gjorde reklam för en konkurrerande 
produkt63. Enligt Till kan företag undvika detta genom att välja en celebritet som inte är allt 
för känd och som därmed också lämnar plats till produkten64. Det är även viktigt att reklamen 
inte skall innehålla allt för mycket irrelevant information, utan fokus bör ligga på celebriteten 
och produkten tillsammans. 
 
 

3.5 Värdeöverföring  
 
Grant McCracken presenterar en ny teori där han beskriver celebrity endorsement som en 
värdeöverförings-process som sker i tre steg65. Genom att kritisera tidigare förklaringar om 
celebrity endorsement, som lägger tonvikt på källans trovärdighet och attraktivitet, har 
McCracken tagit fram en ny infallsvinkel på celebrity endorsement. Enligt denna modell, som 
är en process i tre faser, överförs imagen från 1) celebriteten till 2) produkten för att därefter 
slutligen hamna hos 3) konsumenten. Vidare menar McCracken att celebriteten har en 
nyckelroll i denna överföringsprocess.  
 
Om vi tittar närmare på denna process ur ett reklamsammanhang sker förflyttningen av 
imagen från celebriteten till produkten. Konsumenten själv är ansvarig för hur överföringen 
ska ske mellan produkten och honom/henne. Konsumentens egen ansträngning bestämmer 
graden av hur överföringen sker, och reklamens uppgift blir då att förenkla denna process. 
Processen i detta sammanhang börjar då marknadsföraren identifierar de kulturella 
meningarna som är avsedda för produkten, det vill säga. kön, status, ålder, livsstil och tid. 
Enkelt sagt är det marknadsföraren som bestämmer vad han/hon vill att produkten ska säga. 
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Figur 4: Meaning movement and the endorsement process66 
 
 
I McCrackens värdeöverförings-process överförs värdet enligt följande: 
 

3.5.1 Från celebriteten… 
 
Meningen, det vill säga värdet, börjar i celebriteten. Celebrity endorsement gör det möjligt att 
i reklam använda en speciell kategori av personer som laddar konsumenterna med detaljerad 
och kraftfull mening. Celebriteter blir enligt denna mening annorlunda från helt vanliga 
anonyma modeller som används för att skapa mening i reklamen. De ger även en extra 
mening i form av finess, djup och makt. Enligt McCracken borde inte användandet av 
anonyma modeller eller kändisar ha stor betydelse i reklamsammanhang då även anonyma 
modeller skapar mening och oftast till en bråkdel av priset att använda sig av en celebritet. Att 
döma av vår undersökning verkar det som om, i alla fall kvinnorna, följer det spår som 
McCracken är inne på. Men, enligt svaren framkommer det även att 67 % av männen blir mer 
påverkade av reklam innehållande celebriteter än reklam utan. Enligt Anders Collin så ser de 
inte till något speciellt symboliskt värde som den celebritet de använder har. De ser det endast 
som ett fungerande och kostnadseffektivt sätt att kommunicera med sin målgrupp. Till 
skillnad från MQ anser Jörgen Andersson på H&M att användning av en celebritet ger lite av 
”kredden”, myten och kulten kring den personen. Men om alla gör på detta sätt så handlar det 
till slut om det ”coolaste” valet eller största plånboken67.  
 

3.5.2 … till produkten 
 
I denna fas förflyttas värdet som finns i celebriteten till en produkt genom medverkande i en 
reklam. Genom att medverka i reklam delar celebriteten med sig av sin mening (värde), som 
också blir produktens mening. Enligt vår undersökning var det sammanställt runt 70 % som 
var positiva till att företag använder sig av celebriteter. En förklaring till det kan vara att 

                                                
 
66 Ibid, s. 315 
67 Tidningen Resumé 



Marknadsföring med celebriteter 
– En studie om riskerna för negativ publicitet 

 
 

 
 

26

konsumenter kan identifiera produkter som är förknippade med en talesman i form av en 
celebritet på ett bättre sätt.  
 
Som det nämndes tidigare är det marknadsföraren som bestämmer de symboliska 
egenskaperna som söks för produkten, eller rättare sagt de egenskaper som efterfrågas från 
konsumenten. Därefter försöker marknadsföraren hitta en celebritet som kan representera 
dessa egenskaper. När slutligen marknadsföraren väljer en celebritet gäller det att fånga och 
hitta all den mening som vill uppnås genom annonsen. Vidare är det viktigt att tänka på att 
endast fånga denna mening och hålla eventuella oönskade meningar borta från det som har 
fastställts från början. För att få ut det exakta värdet som önskas av celebriteten fylls reklamen 
med människor, objekt och sammanhang som stämmer överens med celebriteten. Dock anser 
vi att detta bör göras med försiktighet eftersom det kan leda till att produkten kan bli 
överskuggad av reklamen och därmed förloras reklamens syfte.  
 
Avslutningsvis måste reklamen vara utformad på ett sätt som visar de väsentliga likheterna 
mellan celebriteten och produkten. På så sätt underlättas det för konsumenten att ta det sista 
steget i meningsöverföringsprocessen. Genom att göra det som har sagts hoppas 
marknadsföraren att konsumenten inser likheten mellan celebriteten och produkten och blir 
förberedd att acceptera att värdet i kändisen nu även finns i produkten. 
 

3.5.3 … till konsumenten 
 
Den slutliga fasen blir att överföra produktens värde till konsumenten. Hur kan celebrity 
endorsement fungera för att överföra detta värde till konsumentens liv? Med andra ord, hur 
hjälper till exempel användandet av en idrottsstjärna till för att föra över egenskaperna hos ett 
klädföretag till att bli egenskaper hos konsumenten? 
 
Som vi tidigare nämnde är graden av ansträngning från konsumentens sida avgörande i den 
sista fasen. Eftersom det inte finns någon automatisk överföring av värde från produkten till 
konsumenten måste konsumenten själva göra anspråk på värdet och därefter bearbeta detta. 
Här spelar celebriteten en avgörande roll eftersom den redan har skapat ett jag (en identitet) 
som blir en sorts inspiration för konsumenten. Konsumenten tar till sig olika egenskaper hos 
produkter, för att bygga upp en egen aspekt av sig själv och världen. Som konsument 
beundras folk som har lyckats med denna uppgift och dessutom lyckats bra vilket celebriteter 
är ett levande bevis på. Med andra ord har celebriteten varit där, dit konsumenten vill nå. 
Celebriteter använder olika element som de har tillgång till, till exempel förfogande över olika 
roller eller medverkan i modesammanhang för att skapa sitt eget jag. När de slutligen 
medverkar i reklam, blir plötsligt dessa ”meningar” tillgängliga och konkreta för 
konsumenten, vilket även vår undersökning visar då 70 % av respondenterna var positiva till 
användandet av celebriteter i reklam. Vidare menar McCracken att konsumenterna i sin tur 
tackar genom att använda dessa meningar för att bygga upp sina egna jag.  
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4. Slutsatser 
 
Vi vill i detta avslutande kapitel redogöra för de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån 
vår studie och därmed svara på våra forskningsfrågor. Vidare avslutar vi med en kort 
diskussion om dessa slutsatser.  
 
 
4.1 Är det möjligt att omformulera eller nyansera den 

riskproblematik som teorierna om celebrity endorsement 
baserar sig på?  

 
Vi har funnit intressanta skillnader mellan de teorier som använts i uppsatsen och de svar som 
vi har fått ifrån konsumenter. För att belysa dessa skillnader kan vi trycka på några som träder 
fram mer tydligt än andra: 
 
 Konsumenterna har större tolerans för dåligt beteende än vad teorierna säger 

 
 Klara skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar reklam 

 
 Överexponeringsproblematiken är överdriven  

 
Den första punkten anser vi vara av stor vikt att nyansera då vi anser att teorierna faktiskt inte 
helt stämmer. Det kan vara viktigt att veta om att konsumenterna idag har en någorlunda 
annan syn på celebriteter än vad teorierna förutspår. Troliga orsaker till det kan bland annat 
vara att den alltmer vanliga användningen av celebrity endorsement strategin har gjort att den 
har tappat sin effekt av att stå ut i mediebruset. Vi blir ständigt överösta av reklam, mer och 
mer innehållande celebriteter, och därmed bidrar det till att människor inte längre blir 
uppmärksammade när de ser en reklam innehållande en celebritet. En annan orsak kan vara att 
människor i allmänhet blir mer och mer avtrubbade vad det gäller skandaler. I och med att 
media ständigt tar upp olika skandaler som drabbar antingen kända personer eller företag, blir 
det till slut vardagsmat för människor, det vill säga företagens konsumenter. Skandalerna blir 
kanske uppmärksammade vid dess uppkommande, men det glöms snabbt bort när det 
uppkommer andra skandaler om andra saker. Mediernas innehåll blir grövre och grövre allt 
efter tiden går. Något som var otänkbart att visa för några år sedan är numera vardagsmat, och 
medias vilja att stå ut i mediebruset ersätter de redan kontroversiella budskapen med ännu mer 
kontroversiella budskap. Det leder till att ribban ständigt flyttas uppåt och människor blir mer 
och mer avtrubbade.  
 
När det gäller nästa punkt antydde vår enkätundersökning på intressanta resultat att det finns 
en skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur de uppfattar reklam innehållande 
celebriteter. Framför allt män verkar genomgående bli mer påverkade av reklamer 
innehållande celebriteter än vad kvinnor blir, vilket vi kan anta beror på att män har ett större 
behov av status68. Attraktiviteten hos celebriteten har också en stor inverkan och det påverkar 
i sin tur köpbeteendet hos män. Alltså, om ett företags målgrupp utgörs av män borde de 
fokusera mer på användning av attraktiva celebriteter eftersom det verkar ha en bättre effekt 
att påverka män. Men män verkar även ha en tendens till att lättare kunna rata en produkt om 
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de finner att celebriteten i reklamen inte är passande, eller om de finner celebritetens image 
som avvikande från deras egen image. Därför borde det göras en grundlig undersökning av 
den målgruppen så att rätt celebritet representerar produkten som skall marknadsföras.  
Vad det gäller den tredje punkten, överexponering, verkar det som om teorierna även här inte 
helt stämmer med de svar vi har fått. Teorierna höjer ett varningens finger för att använda 
celebriteter som har medverkat i många olika reklamer. Dock säger våra empiriska 
undersökningar, både enkätundersökningen och intervjuerna, att det var få som påverkades 
negativt av detta.  
 
 

4.2  Hur bör användandet av celebrity endorsement gå till för att 
minimera riskerna med denna strategi?  

 
För att svara på vår mer praktiskt inriktade fråga har vi staplat upp några viktiga detaljer att ha 
i åtanke vid användning denna strategi.  
 
Det som är svårt är, att det i en typ av reklam för en typ av produkt inte går att använda sig av 
samma strategi som för en annan reklam med en annan produkt. Varje enskild reklamkampanj 
behöver en grundlig genomgång så att den verkligen fokuserar på konsumenterna, som är det 
slutgiltiga målet med reklamen.  Allting börjar och slutar i konsumenten, kunden har alltid det 
sista ordet. Det går inte att helt gardera sig mot riskerna som celebrity endorsement kan 
medföra, men det går att planera och att vara noggrann vid valet av celebritet för att i alla fall 
minimera så många risker som möjligt. För att då lyckas att genomföra en bra celebrity 
endorsement kampanj kan det vara av värde att använda sig av någon form av karta eller 
checklista att gå efter. Nedan har vi valt att utgå ifrån Brian Tills förslag till en lyckosam 
kampanj69. Vi har dessutom valt att bredda den med några detaljer som har stor betydelse för 
att minimera riskerna vid genomförandet.  
 
 Det viktiga är att först och främst ställa sig frågan vad målsättningen med reklamen är, 

och om en celebritet kan hjälpa till med att nå detta mål? Vi vill betona vikten av 
koppling mellan produkt och celebritet för att det ska bli ett lyckat resultat.  

 
 Därefter involverar strategin en finansiell fråga, nämligen finns det pengar till detta? 

Celebriteter kan kräva enorma summor för att ställa upp, är det värt pengarna?, och 
kommer den positiva effekten att bli så pass stor att det täcker kostnaderna?  

 
 Nästa fråga är valet av celebritet. Här gäller det att göra en hel del research för att se 

om den tilltänkta celebriteten har ett bra förflutet utan skandaler som vid senare 
tillfälle kan komma att påverka företaget.  

 
 När valet av den tilltänkta celebriteten är gjort måste vi fundera ut hur förtaget på 

bästa sätt kan använda denna celebritet. En bra möjlighet för företag är att använda 
celebriteter som även kan användas utanför reklamen, som på eventuella evenemang 
eller liknande. 
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 Vidare är det av värde att göra en undersökning hos den tilltänkta målgruppen om hur 
den uppfattar och tar till sig reklam innehållande en celebritet, och där är Q-rating en 
bra metod. Denna feedback från konsumenterna är även bra att förmedla till den 
celebritet som används så att denna kan känna värdet av sin insats.  

 
 När det kommer till själva reklamen är det viktigt att det är produkten och inte 

celebriteten som står i fokus då det hela egentligen handlar om att marknadsföra en 
produkt och inte en celebritet. På så sätt blir effekten betydligt starkare i och med att 
produkten inte riskerar att överskuggas av celebriteten. I detta steg är det också viktigt 
att marknadsföraren lycka med att visa att celebriteten använder produkten och inte 
enbart ställer upp för pengarnas skull. På så sätt höjs trovärdigheten i kampanjen. 

 
 Företag bör även involvera celebriteten genom att visa respekt för denne och dennes 

image och karriär samt att fråga hur han/hon känner sig inför medverkan i reklamen 
och om denne har några synpunkter på hur reklamen kan förbättras. Vidare är det bra 
att låta celebriteten själv ge feedback på annonsen eller reklamen innan den släpps ut.  

  
 Slutligen är det av stort värde att göra ständiga uppföljningar för att se hur 

försäljningen förändras. Exempelvis Tracking, som betyder att en undersökning 
genomförs återkommande där reklamtrycket mäts över en längre tid för att se hur 
olika aktiviteter påverkar målgruppens attityder och beteenden. Hur ofta mätningen 
görs beror på syftet med undersökningen och vad som är relevant70. Även 
webbenkäter är ett sätt att få reda på om konsumenterna uppfattar kampanjen positivt 
eller negativt.  

 
Avslutningsvis vill vi nämna att om endast en person i form av en celebritet används vid 
marknadsföring blir därmed riskerna även mer påfallande. Därför bör företag som använder 
sig av denna strategi också använda sig av något ytterligare, så att företaget inte står och faller 
beroende på vad en person gör. Att använda sig av flera celebriteter eller olika typ av reklam 
gör att riskerna kan spridas samt att det kan ge reklamen fler dimensioner. Att även göra 
kampanjerna korta gör att riskerna minimeras då exponeringstiden med celebriteten förkortas 
och därmed även perioden där celebriteten och företagets varumärke kan sammankopplas.   
 
 

4.3 Avslutande diskussion  
 
Syftet med vår uppsats var att bidra till den diskussion som förs bland företagsekonomiska 
forskare om de risker som är förknippade med celebrity endorsement, och då främst bristen på 
dimensioner om dessa risker. Vi ville även utarbeta riktlinjer för hur företag bör gå till väga 
för att minimera riskerna med denna marknadsföringsstrategi.  
 
Som det har framkommit av föregående studie så tycker vi att de teorier om riskerna som 
celebrity endorsement involverar bör ta hänsyn till fler dimensioner. Beroende på den 
enkelspråklighet som teorierna har idag kan viktiga aspekter om riskerna gå förlorade. Det 
handlar inte lägre om samma risker som för till exempel tio år sedan, eftersom samhället och 
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människor i dagens läge ständigt förändras. Därför kan det vara av stort värde att belysa andra 
dimensioner av risker som kan uppstå. Finns det fler dimensioner om dessa risker kan 
företagsekonomer och marknadsförare få större förståelse för de problem som denna strategi 
för med sig, De kan därmed fatta bättre beslut när det kommer till frågor om utformning av en 
reklamkampanj. Eftersom vi har tagit hänsyn till fler dimensioner om riskerna har våra 
rekommendationer större grund och vi kan på så sätt ge en mer korrekt bild av hur riskerna 
kan minimeras.  
 
 

4.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Beroende på de resultat som har framkommit finns det andra saker att belysa utöver det som 
har gjorts i denna uppsats. Därför vill vi försöka rekommendera och lyfta fram intressanta 
synpunkter som vi har valt att göra avkall på. Dessa rekommendationer kan då vara till hjälp 
för framtida forskning inom ämnet.  
 
Det som våra resultat från enkätundersökningen antydde på var att det finns en skillnad 
mellan män och kvinnor när det gäller hur de uppfattar reklam innehållande celebriteter. 
Eftersom vår studie inte fokuserade på detta fenomen kan ett förslag till fortsatt forskning 
vara att studera detta fenomen närmare och på djupet bredda teorierna som i vårt tycke inte 
belyser detta särskilt ingående.  
 
Vi har i denna studie fokuserat på de risker som kan förekomma av negativ association med 
en celebritet. Det skulle dessutom vara intressant att är att studera hur en celebritet som har 
hamnat i blåsväder påverkas av en skandal. Ett exempel på detta är Kate Moss, som var i 
blåsväder beroende på att hon hade fotograferats när hon tog kokain. Hennes kontrakt med 
klädjätten H&M sades upp direkt efter att detta kommit fram och hon gick miste om ett 
arvode på 14 miljoner kronor. Men hennes karriär tog snarare mer fart efter denna skandal 
vilket kan tyckas motsägelsefullt i sammanhanget. Hennes framtid är nu säkrad då hon har 
säkrat kontrakt värda tillsammans 160 miljoner kronor för året 200671. 
 
 

4.5 Kritisk granskning av metoden 
 
Som kritik till den metod som vi har använt oss av kan vara det låga antalet av respondenter 
som har ingått i vår enkätundersökning inte räcker till för en generalisering. Det innebär att 
den information som vi fått fram kanske är i tunnaste laget vad det gäller som analysunderlag. 
Tillsammans med det låga antalet utgör även valet av geografiskt läge en faktor som kan 
tänkas ge en någorlunda smal bild av läget.  
 
Under studiens gång märkte vi att det skulle ha behövts ett antal uppföljningsfrågor i 
enkätundersökningen för att på ett bättre sätt förstå respondenternas tankar kring celebrity 
endorsement.  
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När det gäller intervjuerna anser vi att dessa kan göras betydligt djupare. En telefonintervju 
erbjuder inte de fördelar som en personlig intervju kan ge i form av att observationen av 
respondentens kroppsspråk kan studeras.  
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6. Bilagor  
 

6.1 Intervjuguide  
 
 
Intervjufrågor 
 
 

1. Hur går ni tillväga då ni står inför valet av celebritet? Vilka krav har ni? 
 
 

2. Har ni räknat på om det är lönsamt att använda sig av celebriteter? Får ni igen 
pengarna som ni lägger ned på detta i form av ökad försäljning? 

 
 

3. Eftersom många celebriteter har medverkat i många olika reklamkampanjer, tror ni då 
att trovärdigheten försvagas? 

 
 

4. Är det viktigt att celebriteten ni använder är attraktiv? Kan inte detta påverka hur folk 
uppfattar reklamen negativt? 

 
 

5. Hur tror ni att kunderna uppfattar kampanjen?  
 
 

6. Vilka negativa aspekter ser ni med denna typ av marknadsföring?  
 
 

7. Vad vill ni förmedla med denna typ av strategi?  
 
 

8. Finns det något symboliskt värde hos celebriteten som ni har i åtanke vid lansering av 
en viss produkt?  
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6.2 Enkätundersökning 
 
Marknadsundersökning  
 
Ålder: 
Kön: 
 
 

1. Tycker du som konsument att det är bra när företag använder sig av celebriteter vid 
marknadsföring av sina produkter? 

 
Ja   Nej  

 
 

2. Som du ser det, finns det några negativa aspekter vid marknadsföring på detta sätt? 
Om ja, vilka? 
 
Ja   Nej  
 

 
3. Förändras din syn på produkten beroende på vilken celebritet som används? 

 
Ja   Nej  
 

 
4. Blir du mer påverkad av en reklam som använder sig av en celebritet än utan? Om ja, 

på vilket sätt?   
 

Ja   Nej  
 
 

5. Tror du att ditt köpbeteende förändras om denna celebritet har gjort något dumt (ex. 
Kate Moss)?  

 
Ja   Nej  

 
 

6. Tror du att detta kan skada produkten som marknadsförs? 
 

Ja   Nej  
 
 

7. Kan du tänka dig att du känner viss tillhörighet till en celebritet och därför köper 
produkten som denne marknadsför? 

 
Ja   Nej  
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8. Kan det vara så att du avstår från att köpa en produkt bara för att det är en celebritet 
som marknadsför den? Om ja, varför?  

 
Ja   Nej  

 
 

9. a.) Kommer du ihåg någon produkt/varumärke som du har sett använda sig av 
celebriteter? Om ja, vilken produkt/varumärke var det samt vilken/vilka celebriteter 
användes? 
 
Ja   Nej  
 

 
10. Tycker du att det är ett knep av företag att använda celebriteter för att lura kunderna 

till att köpa produkten? 
 

Ja   Nej  
 
 

11. Kan du identifiera dig med någon celebritet som används vid marknadsföring? Om ja, 
vilken? 

 
Ja   Nej  

 
 

12. Har den fysiska attraktiviteten hos celebriteten någon betydelse för ditt köpbeteende?  
 

Ja   Nej  
 
 

13. Många celebriteter har medverkat i många olika reklamkampanjer. Hur påverkas ditt 
förtroende för produkten och celebriteten då? 

 
Positivt  Negativt  Påverkas ej  Påverkas olika  

 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
Carl & Hamid 
 
 


