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Abstrakt 

För företag i det moderna samhället är nyckeln till framgångsrik marknadsföring en förmåga 

att kunna sälja in produkter, tjänster och budskap och att kunna göra det på ett sådant vis att 

de sticker ut ur mängden bland andra företag som syftar till att göra samma sak. Ett sätt att 

uppnå detta är genom att använda sig av kända människor för att lyfta fram det som 

marknadsförs. Åtskillig forskning har bedrivits kring denna marknadsföringsmetod. Detta 

arbete har undersökt hur och om användandet av kändisar påverkar ett varumärkes status hos 

mottagarna. Den tidigare forskningen kring marknadsföring med hjälp av kändisar har mest 

kretsat kring effektiviteten av sådan marknadsföring. Inom ramen för detta arbete 

genomfördes en enkätundersökning för att mäta hur ett varumärkes status påverkas av att 

kändisar används i dess marknadsföring. I försöket att mäta attityder kring ett varumärkes 

status då det använder kändisar som förespråkare blir det oundvikligt att beröra de områdena 

som tidigare forskning har berört, t.ex. hur kändisar påverkar marknadsföringens 

uppmärksamhetsvärde. Resultaten pekar på att en kändis kan påverka ett varumärkes status 

hos mottagarna, men att detta kan gå i både en negativ som en positiv riktning. Resultaten 

visar inte att enbart det faktum att en människa är känd ger positiva effekter per automatik i 

fråga om ett varumärkes status hos mottagarna. Till syvende och sist är det som avgör hur 

framgångsrikt ett varumärke kan använda en kändis till att förespråka dess produkter vilken 

inställning eventuella mottagare har till kändisen.  

Nyckelord: Kändis, icke-kändis, marknadsföring, varumärke, status, mottagare. 
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Abstract 

For companies today the key to a successful marketing strategy is an possess ability to sell 

products, services and messages and to be able to do it in such a manner that they differentiate 

themselves from other companies that aim to do the same. One way of achieving this is by 

using celebrities to promote what is being marketed. Considerable research has been 

conducted surrounding this marketing strategy. This essay has examined if and how the use of 

celebrities affects a brands status with its receivers. Earlier research concerning the use of 

celebrities in marketing has mostly been conducted around effectiveness of such marketing. 

Within the frame of this essay an investigation with the help of a survey study was conducted 

to measure how a brands status is effected by the use of celebrities in its marketing. In the 

attempt to measure attitudes surrounding a brands status when it is using celebrities as 

promoters it is inevitable to the areas that earlier research has touched, for example how 

celebrities effect the grade of attention the marketing is receiving. The results point to that a 

celebrity can affect the status of a brand in the mind of the receivers, but this can work both in 

a positive and a negative direction. The results does not point to that only the fact that 

someone is a celebrity gives positive effects to a brands status with the receivers. In the end 

what decides how efficiently a brand can use a celebrity to promote its products is what 

attitude supposed receivers has towards the celebrity. 

Key words: Celebrity, non-celebrity, marketing brand, status, receivers.  
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1 Inledning  

Varumärken använder sig idag utav en mängd olika tekniker för att fånga konsumenters 

uppmärksamhet. Man vill helt enkelt stå ut ur mängden. Tillvägagångssätten är oändliga. Ett 

sätt är att varumärkena i sina kampanjer framhäver sina produkter med hjälp av kända 

människor. Detta ser man varje dag i alla typer av branscher. Livsmedelsbranschen är ett 

exempel där AXA använder sig av bl.a. systrarna Kallur eller Christian Olsson som är 

välkända ansikten från friidrott men känns igen av långt fler än de som är 

friidrottsintresserade. RisiFrutti använder Magnus Samuelsson, känd världens-starkaste-man-

tävlande, i sina kampanjer. Många andra branscher nyttjar samma tillvägagångssätt för att 

lyfta fram sina produkter. Detta fick mig att fundera över om hur viktigt det är för ett 

varumärke att kända människor representerar det. Av särskilt intresse blev då MQ:s 

affischkampanjer där modeller som är kända från andra sammanhang, t.ex. Carola Häggqvist 

eller Marie Sernholt, och modeller som inte är det, bl.a. en man vilken arbetar som arkitekt 

och en kvinna vilken arbetar som advokat representerat varumärket periodvis. Jag började då 

undra vad som var tanken bakom användandet av de olika modellerna och framför allt hur 

andra människor uppfattade kampanjerna. Att MQ valde ut vissa kända människor var inget 

jag reflekterade över särskilt mot bakgrund att detta är ett vanligt förfarande i kampanjarbete 

för många branscher och varumärken. Många klädesbutikskedjor, bl.a. H&M, gör likadant. 

Det som var intressant var om det uppstod skillnader i hur de olika kampanjerna togs emot av 

människor beroende på om det var kända eller okända modeller som representerade MQ, och 

framför allt om dessa skillnader manifesterade sig i påverkan på varumärket MQ:s status hos 

mottagarna. Detta var utgångspunkterna för det fortsatta arbetet.  

 

2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, utifrån ett antal av varumärket MQ:s kampanjer, hur 

mottagare upplever ett varumärkes status beroende på om det är kända eller okända modeller 

som representerar detta i dess reklamkampanjer. 

 

3 Frågeställning 

För att kunna genomföra undersökningen utifrån dess syfte ställdes följande frågeställning 

upp: 
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• Hur påverkar de kända modellerna mottagarnas åsikter om varumärket? 

• Vilka skillnader gör mottagarna mellan de kända och okända modellerna i termer av 

varumärkets status? 

 

4 Material 

Till undersökningen har det valts ut 6 stycken bilder från olika affischkampanjer för MQ. 

Bilderna är hämtade från MQ:s hemsida och har varit synliga på staden i affischställ. Nedan 

följer en kort presentation av varje modell i den ordning de visas upp för respondenterna i 

enkäten. Eftersom att definitionen på vilken av modellerna som ska räknas som känd kommer 

att utgå från ett mottagarperspektiv presenteras nedan siffror på i vilken utsträckning de olika 

modellerna kändes igen utav respondenterna. Utav 240 svaranden på enkäten var endast 193 

stycken giltiga varför samtliga tal och procenttal som anges i anslutning till presentationen av 

varje modell utgår från denna siffra.  

 
Modell 1: Konrad Krupinski. Ingick i 

kampanj under hösten 2009 tillsammans med 

modell 4. Båda arbetar som arkitekter. MQ 

valde dem för att de ansågs vara intressanta 

personer ur den urbana miljön (www.mq.se). 

Endast 11 respondenter ansåg att de kände 

igen honom från andra sammanhang. 

Uttryckt i procent innebär det 5,7 % . 

 

Känner igen modell 1 
  

Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

Ja 7 3,6 3,6 

Ja, representerar 
bra 

4 2,1 5,7 

Nej 119 61,7 67,4 

Nej, representerar 
bra 

63 32,6 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.1 
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Modell 2: Salem al Fakir. Ingick i 

kampanjen Urban Nature: Han valdes därför 

att marknads- och försäljningschefen på MQ 

menade att han skriver soundtracket för dem 

som lever det ultimata urbana livet. 

Dessutom verkade Salem ha en rätt 

avslappnad attityd till livet varför han fick 

representera MQ:s casual-kollektioner 

(www.mq.se). I övrigt är Salem al Fakir känd 

som soloartist (www.wikipedia.se). 163 

respondenter kände igen honom från andra 

sammanhang. Det innebär 84,5 % av alla 

giltiga enkätsvar. 

Känner igen modell 2 
  

Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

Ja 87 45,1 45,1 

Ja, representerar 
bra 

76 39,4 84,5 

Nej 8 4,1 88,6 

Nej, representerar 
bra 

22 11,4 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.2 
 

 

 
Modell 4: Pontus Gårdinger. Ingick i 

kampanjen Urban Blazers. Han valdes därför 

att hans livsstil personifierar temat; den 

resande kosmopoliten, dvs. stadsmänniskor 

som rör sig från stad till stad (www.mq.se). 

Har arbetat som programledare för SVT och 

kanal 5, jobbat som modell och diverse annat 

(www.wikipedia.se). 168 respondenter ansåg 

Känner igen modell 4 
  

Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

Ja 92 47,7 47,7 

Ja, representerar 
bra 

76 39,4 87,0 

Nej 16 8,3 95,3 

Nej, representerar 
bra 

9 4,7 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.4 
 

Modell 3: Caroline Blomst. Ingick i 

kampanjen Urban Nights som är mer inriktad 

på kläder för festliga tillfällen och nattlivet. 

Caroline valdes till denna kampanj därför att 

hon har koll på vad som gäller i nattlivet 

världen över (www.mq.se). Hon driver sin 

egen blogg där hon skriver om mode 

(caroline.feber.se). 42 respondenter, eller 

21,8 %, ansåg att de kände igen henne från 

andra sammanhang.  

 

Känner igen modell 3 

  
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 23 11,9 11,9 

Ja, representerar 
bra 

19 9,8 21,8 

Nej 86 44,6 66,3 

Nej, 
representerar bra 

65 33,7 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  
Tabell 4.3 
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att de kände igen honom från andra 

sammanhang. Det innebär 87 %. 

 
 
 
Modell 5: Therese Malm. Ingick i samma 

kampanj som modell 1. Arbetar som 

arkitekt. 16 respondenter ansåg att de kände 

igen henne från andra sammanhang. Uttryckt 

i procent innebär det 8,3 %. 

 

Känner igen modell 5 
  

Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 

Ja 8 4,1 4,1 

Ja, 
representerar 
bra 

8 4,1 8,3 

Nej 128 66,3 74,6 

Nej, 
representerar 
bra 

49 25,4 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.5 
 

 
Modell 6: Laila Bagge. Ingick i en 

julkampanj för MQ:s urban kollektion 

2009. MQ valde henne därför att hon 

speglar den urbana känsla som MQ vill 

förmedla. Hon har dessutom en stil som går 

hand i hand med MQ:s koncept 

(www.mq.se). Hon är i övrigt känd som en 

av domarna i musikprogrammet Idol och är 

annars en låtskrivare (www.wikipedia.se). 

151 respondenter, eller 78,2 %, ansåg att de 

kände igen henne från andra sammanhang.  

 

Känner igen modell 6 
  

Frekvens Procent 
Kumulativ 
Procent 

Ja 111 57,5 57,5 

Ja, representerar 
bra 

40 20,7 78,2 

Nej 39 20,2 98,4 

Nej, representerar 
bra 

3 1,6 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.6 
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Modellerna 2, 4 och 6 räknas som kändisar eftersom att de alla låg på runt 80 % som kända 

från andra sammanhang bland respondenterna. Resterande modeller, 1,3 och 5, räknas då som 

okända. 

 
Känd eller okänd 

  
Känner igen 

modell 1 

Känner igen 

modell 2 

Känner igen 

modell 3 

Känner igen 

modell 4 

Känner igen 

modell 5 

Känner igen 

modell 6 Respondenter 

Valid 193 193 193 193 193 193 193 N 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Medel 3,23 1,82 3,00 1,70 3,13 1,66  

Minimum 1 1 1 1 1 1  

Maximum 4 4 4 4 4 4  

Tabell 4.7 
 
Från tabell 4.7 ser man vilka genomsnittsvärden de olika modellerna hade. Dessa 

representerar vilket svar de fick mest av. Två olika ja-alternativ fanns där det ena var att 

modellen kändes igen och det andra var att modellen kändes igen samt att denne 

representerade MQ bra. Samma gällde för nej-alternativet, dvs. nej, vilket innebär att 

respondenten på det ena alternativet inte kände igen modellen, och nej att respondenten inte 

kände igen modellen men ändå ansåg att denne representerade MQ bra på det andra. Detta 

innebär att de modeller som hade låga värden, dvs. ett medel som börjar på 1 kändes igen av 

många medan de modeller som har högre värden, 3 eller mer, inte kändes igen av så många. 

Maximumvärdet fyra representerar antalet svarsalternativ. Att tänka på angående frågan om 
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respondenterna kände igen modellerna är att flera svarsalternativ kunde markeras. Teoretiskt 

sett kunde en respondent m.a.o. ge sex svar på denna fråga.  

 72 % av respondenterna hade sett kampanjerna innan de tog del av enkäten medan 13 % 

inte visste om de sett dem. 
Sett tidigare 

  
Frequency Percent 

Cumulative 
Percent 

Ja 139 72,0 72,0 

Vet ej 25 13,0 85,0 

Nej 29 15,0 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 4.8 
 

5 Avgränsningar 

Syftet med arbetet är som sagt att undersöka hur varumärken påverkas hos mottagarna utifrån 

om kända eller okända modeller representerar dem i dess reklamkampanjer. Arbetet kommer 

dock att avgränsas till ett antal utav varumärket MQ:s affischkampanjer. De valda bilderna 

kommer inte att analyseras utan endast presenteras för respondenterna så att de kan ta 

ställning till enkätfrågorna. Vidare skulle det vara fördelaktigt att lägga ned arbete på att ta 

fram en definition av vad som utgör en känd modell men någon sådan definition kommer inte 

att göras. Istället kommer de modeller som har ansetts vara kända från andra sammanhang av 

många enkätrespondenter att definieras som kända. Som nämndes i avsnittet ovan kommer 

definitionen av känd modell att utgå ifrån ett mottagarperspektiv.  

 Eftersom att syftet med undersökningen är att mäta hur ett varumärkes status påverkas, 

dvs. mottagarnas attityder gentemot det så kan det vara bra att i detta avsnitt nämna att ingen 

av den litteraturen som detta arbete knyter an till redogör för hur kändisar påverkar 

varumärkens status, utan den redogör för termer som företagsbild, image, varumärkesidentitet 

och positionering vilka alla är närliggande termer. 

 

6 Bakgrund 

Termerna som följer nedan är till för att ge läsaren en inblick i varför kändisar potentiellt sett 

kan vara attraktiva att använda ur marknadsföringssynpunkt. Flera av termerna är mycket 

övergripande företeelser men trots det är de av viss vikt att ha med sig när man ser på hur ett 

varumärkes status eventuellt kan påverkas av om kända eller okända modeller representerar 

detta i dess marknadsföring. 
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6.1 Promotional culture 

L´etang (2008) utreder begreppet genom att referera verk av bl.a. Wernick. Begreppet 

förespråkande beskrivs som en kulturell kraft som påverkar förhållandet mellan ekonomi och 

kultur. Kretsarna av konkurrerande utbyte (circuits of competitive exchange) behövde 

propagerandet och produktionen av symboliska förespråkande diskurser som var intertextuellt 

sammanlänkade med estetik-, utbildnings-, politiska – och religiösa diskurser. Genom 

referenser till andra områden gjordes ekonomiska och kommersiella behov meningsfulla. 

Denna utveckling var en konsekvens av en okontrollerbar kapitalism under förvandling och 

obeveklig expandering av processen för varufiering (commodification), vilket ledde till att 

förespråkande blev en nödvändig förutsättning för kultur och kommunikation. När något 

produceras så görs det med baktankar av förespråkande för det som produceras, hur man ska 

göra för att produkten ska sälja. Här görs jämförelser med studenter som skriver uppsatser och 

att de i sitt skrivande ständigt skulle tänka på hur framsidan ska se ut eller vilka bilder som 

ska inkluderas i arbetet för att imponera på läsarna. Syftet att förespråka är därför en del av 

produktionen (L´etang 2008:213f). Då kan man ställa sig frågan vad detta förespråkande 

innebär på en mer detaljerad nivå. Om promotional culture räknas som makroperspektivet på 

varför förespråkande och därmed markandsföring är en så stor del av det moderna samhället 

så är nedanstående termer beståndsdelarna på en mikronivå.   

 

6.2 Varumärkesidentitet 

En klar del av varför promotional culture är rådande i samhället är varumärkesidentitet och då 

syftas på varumärkets personlighet. Denna uppnås på en mängd olika vis, t.ex. genom att 

framträda med varumärket i specifika sammanhang, använda särpräglad reklam eller, av 

intresse för detta arbete, att använda kända personer. Den sistnämnda strategin för att utforma 

ett varumärkes personlighet har sedan länge varit ett av de vanligaste tillvägagångssätten. 

Tanken bakom användandet av kända personer såsom fotomodeller, skådespelare eller 

idrottsstjärnor är att skapa positiva varumärkesassociationer. Sättet är ett av de mest 

framgångsrika eftersom att konsumenter gärna identifierar sig med kända personer. Strategin 

kan dock vara riskfylld om något händer i den kända personens liv som kastar ett negativt ljus 

över denne och de varumärken denna representerar (Melin 1999: 95).  
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6.3 Image 

En annan del av promotional culture är image. Enligt Dahlqvist och Westerståhl (1989) har 

inte alla avsändare i ett utgångsläge samma möjligheter att kommunicera med sin målgrupp. 

Dessa skillnader förklaras utifrån mottagarnas motivation. Termen motivation utgörs av 

mottagarnas kunskap och intresse. Motivationen delas upp på två olika kategorier av 

perspektiv. Det ena perspektivet är avsändarens och det andra är mottagarens. Ur mottagarnas 

perspektiv utgörs motivationen av, förutom kunskap och intresse, även av avsändarens image. 

Imagen i sin tur byggs upp av vaga och diffusa förställningar om ett företag. Oftast kan dessa 

förställningar vara rena fördomar och felaktiga uppfattningar. Icke desto mindre utgör de ändå 

grunden för hur attityden gentemot ett företag formas. Dahlqvist och Westerståhl gör också en 

uppdelning mellan identitet, innebärande vad man verkligen är; profil, hur man vill uppfattas 

och image, hur man egentligen uppfattas. En avsändares image kan påverkas av en mängd 

faktorer t.ex. kännedom om företaget, dess ägar- och företagsstruktur, dess produkter och 

tjänster, intresset för produktslaget och produktlivscykeln. Även uppmärksamhet påverkar ett 

företags image. Med detta menas både bra och dålig uppmärksamhet. Man talar då om 

Hollywoodeffekten som innebär att det är bra med alla former av uppmärksamhet, både bra 

och dålig, på lång sikt. Detta gäller mest för företag som inte profilerat sig särskilt, ett mer 

etablerat företag kan inte använda sig av Hollywoodeffekten i samma utsträckning, om ens 

något (Dahlqvist & Westerståhl 1989:19 ff.).  

 

6.4 Företagsbilden 

Företagsbilden ska skiljas från varumärkesidentiteten eftersom den syftar på företaget som 

ligger bakom ett eventuellt varumärke, t.ex. ägarstrukturer osv. Termen är likaväl en del av 

promotional culture och innebär att den personlighet eller det mentala intryck företaget 

förmedlar till konsumenten utgör företagets bild. Eftersom att företagsbilden är ett kraftfullt 

verktyg för att få kunderna att bli medvetna om och köpa produkter använder företagen olika 

metoder eller tekniker för att positionera sig på marknaden (Kincade & Gibson 2010, s. 

161ff.).  

 

6.5 Positionering 

I dagens hårda konkurrensklimat inom klädesbranschen måste företag vara mycket tydliga på 

att besvara frågan ”vilka är vi?” Positionering handlar om att skapa ett företagsanseende eller 
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att designa företagets produkter så att branschens konsumenter förstår var företaget står i 

förhållande till konkurrensen. Företagen måste med andra ord vara medvetna om vad som gör 

att konsumenter väljer deras produkter och inte samma produkter från andra producenter. 

Detta innebär att företagsledningen måste identifiera företagets konkurrensmässiga fördelar, 

dess styrkor eller unika kvaliteter (Kincade & Gibson 2010, s. 158f). Positioneringen i sig 

utövas på så vis att den knyter an till det väsentliga i promotional culture.  

 

6.6 Uppmärksamhet 

Uppmärksamheten knyter direkt an till promotional culture genom att, bildligt sett, utgöra 

dess bränsle och samtidigt det som eftersträvas. Vi lever i ett informationssamhälle där 

konsumenter ofta befinner sig i en form av överbelastning på deras sinnen., dvs. att de utsätts 

för mycket mer information än de kan och vill bearbeta. Mycket av detta bombardemang 

kommer från kommersiella källor och konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet ökar 

hela tiden. Den genomsnittlige vuxna konsumenten utsätts dagligen för 3500 enheter 

kommersiell information i form av annonsering och liknande. Detta gör att marknadsförare 

ständigt söker efter nya sätt att bryta igenom ”bruset” och få människors uppmärksamhet 

(Solomon 2007:66).  

6.7 Celebriteter 

Den sista beståndsdelen knyter inte an till promotional culture på riktigt samma sätt som 

övriga termer men kan mer ses som dessa termers redskap för att uppnå de önskade effekterna 

enligt promotional culture. Braudy (1986) menar att strävan efter berömmelse har varit en del 

av det västerländska samhället i århundraden. I det romerska samhället bedömdes framgång 

efter prestationer (Braudy 1986:17). Graeme redogör i sin bok understanding celebrity för 

Rojek som menar att kändisskap i dagens samhälle är en modern företeelse som han menar 

beror på massmedian. Vidare redogör Graeme för andra forskare som menar att dagens 

kändisskap beror på den teknologiska utvecklingen. Kändisskapets spridning anses vara tätt 

förknippat med den visuella teknologin (Graeme 2004:10). Graeme redogör för Schickel som 

menar att kändisskap inte fanns innan 1900-talet. Innan dess fanns det människor som var 

framgångsrika och var berömda p.g.a. detta (Graeme 2004:10f.).  
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7 Tidigare forskning 

Utifrån de ovan beskrivna termerna går arbetet nu vidare med tidigare forskning som ligger 

nära och i viss mån överlappar undersökningens syfte att undersöka hur ett varumärkes status 

påverkas hos mottagarna av dess reklamkampanjer beroende på om kändismodeller används 

eller inte. Generellt riktar den tidigare forskningen som gåtts igenom in sig på hur pass 

effektivt det är att använda kändisar i reklamkampanjer. Den fokuserar också på vad 

marknadsförare bör ha i åtanke när de beslutar vilken kändis som ska användas och vilka 

konsekvenser detta kan få. Ingen forskning jag funnit har direkt berört kändisars inverkan på 

ett varumärkes status bland mottagarna.  

 

7.1 Mehta 

Mehta (1999) har i boken The Advertising business ställt sig ett antal frågor om kändisars 

påverkan på de reklamkampanjer de deltar i. De frågor som är av intresse för detta arbete är: 

 

Får annonsering med kändisar mer uppmärksamhet och är mer utmärkande än andra sorters 

annonsering? 

 

Är annonsering med kändisar mer övertygande än andra former av annonsering? 

 

Syftet med en annons är att den ska bli ihågkommen. Mehta ställer sig frågan om användandet 

av kändisar hjälper till att uppfylla detta syfte bättre än användandet av icke-kändisar. Det 

finns starka bevis för att annonsering med kändisar har en högre grad av genomslag och 

hågkomst. I en analys av 248 kändisannonser som studerades under en viss period visade 

kändisannonserna 34 % högre grad av medvetenhet än annonserna med icke-kändisar. I detta 

sammanhang innebär medvetenhet hågkomsten av det annonserande varumärket dagen efter 

exponering för annonsen. I en liknande undersökning utav 488 annonser var resultatet 35 % 

högre grad av medvetenhet (Mehta i Jones (ed.) 1999:194f.). Användandet av kändisar är inte 

en garanti för att en annons ska kommas ihåg bättre. Faktorer som spelar in i dessa 

sammanhang är hur lätt kändisen känns igen i annonsen och kändisens popularitet. Resultaten 

visar i undersökningarna att annonser med välkända och populära kändisar där kändisarna lätt 

känns igen hade en grad av medvetenhet som låg över medel. Människor gillar att se på 

kändisar men när de är svåra att känna igen i annonserna så går syftet med att använda 

kändisar förlorat. Mottagare har en tendens att ranka kändisar högre än icke-kändisar när de 
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framträder i likadana eller identiska annonser. I undersökningar för ett fiktivt märke för 

sangria (vindryck) där skådespelaren Al Pacino förespråkade produkten ansåg respondenterna 

att annonsen hade högre trovärdighet än när en vinexpert, VD eller en typisk konsument 

förespråkade drycken (ibid.). Andra forskare har studerat skillnader mellan kändis- och icke-

kändisannonser för alkoholdrycker och kommit fram till att kändisannonserna konsekvent 

visade högre grader av trovärdighet, kompetens och attraktion. I en undersökning av kända 

skådespelerskor och okända modeller i annonser som liknade varandra ansågs de kända 

skådespelerskorna var mer attraktiva så länge de kändes igen. En grupp respondenter som inte 

kände till några av modellerna ansåg att de okända modellerna var mer attraktiva (ibid. s. 

197). Viktigt att komma ihåg är att dessa undersökningar har kretsat kring fiktiva varumärken. 

Mehta menar att resultaten av dessa undersökningar bäst kan appliceras på nya varumärken. 

 Att använda kändisar i annonser är ingen garanti för att övertyga mottagarna. I 

undersökningar kring detta påvisades endast en ökning av övertygelse hos mottagaren på 20 

% i var tredje annons där kändisar användes. Övertygelse innebär här mottagarens attityd 

gentemot att köpa den förespråkade produkten. Mehta menar också att en viktig faktor som 

spelar in är hur passande kändisen är för den produkten eller varumärket som förespråkas. Ett 

stort antal annonser som använder sig av passande kändisar har en högre övertygelsegrad än 

annonser som inte använder sig av passande kändisar (ibid s. 198f.).  

7.2 Dahlqvist och Westerståhl 

Dahlqvist och Westerståhl (1989) har studerat 3400 annonser med olika syften bl.a. kändisars 

användning i annonser. Enligt dem råder det ingen tvekan om kändisars förmåga att skapa 

uppmärksamhet men att det finns många och stora risker med att använda kändisar i annonser 

(Dahlqvist & Westerståhl 1989:118). Den undersökningen de presenterar utgår från 

begreppen räckvidd, som innebär hur många som nås med ett visst medieval och är ett 

prognosmått, och värdering, som innebär hur en mottagare värderar en reklamenhet och om 

den förmedlar något viktigt. Man utgick då från ett index på 100 för samtliga 3400 undersökta 

annonser. Räckvidden för kändisannonserna var 113 med en värdering på 88. Annonserna 

utan kändisar fick en räckvidd på 96 och en värdering på 104 (Ibid. s. 118f.). Utifrån detta 

dras slutsatser att kändisannonsering är mycket vanlig men förenad med risker då chansen är 

stor att kändisen enbart säljer sig själv. Här ges ett exempel på en annons med Pernilla Wiberg 

där reklamen fick stor uppmärksamhet men ingen visste riktigt vad reklamens syfte var. 

Dahlqvist och Westerståhl kommer fram till att ett antal faktorer måste tas i beaktande vid 

kändisannonsering; om kändisen passar produkten och situationen, om kändisen anses vara en 
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auktoritet på området, om denne appellerar till målgruppen, om denne till för produkten något 

och om kändisen är starkt profilerad för en annan produkt (Dahlqvist & Westerståhl s. 119).  

 

7.3 Pringle 

Pringle menar att moderna samhällens medborgare, vilka är mottagarna av 

reklamkampanjerna, har en hög kännedom om kändisarnas syfte att delta i reklamer. Utifrån 

detta menar Pringle att det är av stor vikt att kändisen verkligen passar den produkt eller det 

varumärke denne ska förespråka (Pringle 2004:95). Här redogörs även för undersökningar 

som bedrivits kring användandet av kändisar i reklam och enligt Pringle pekar resultaten på 

att reklam med kändisar i inte har någon större chans att bli framgångsrik än sådan utan 

kändisar. Även andra typer av forskning med annorlunda metoder har visat på samma resultat 

(Pringle 2004:97ff.). Om kändisen däremot är känd av mottagarna uppnås positiva resultat i 

reklamens påverkan. Här tar Pringle upp ett exempel med ett läppstift som skulle lanseras i 

USA med en brittisk modell som förespråkare. Bland de respondenter som inte kände till 

henne togs inte reklamen emot mer positivt än om modellen hade varit en icke-kändis. Hos de 

som kände igen henne blev resultaten positiva. Pringle menar att reklamen med den brittiska 

modellen var relativt framgångsrik även hos de som inte kände igen henne men skillnaderna i 

viljan att köpa läppstiftet mellan de som kände igen henne och de som inte gjorde det var 

ganska stora (Pringle 2004:100f.).  

 

7.4 Solomon 

Solomon redogör för ett antal undersökningar kring användandet av kändisar i annonsering. 

en av undersökningarna kom fram till att kända ansikten fångar uppmärksamhet och bearbetas 

i hjärnan bättre än ”vanliga” ansikten. Andra undersökningar har kommit fram till att kändisar 

ökar medvetenheten om ett företags annonsering och förstärker ett företags image. Speciellt 

effektivt kan användandet av kändisar vara för att differentiera produkter som liknar varandra. 

Detta kan vara speciellt vanligt när produkter har nått så långt de kan i sin utveckling och 

konsumenter inte upplever särskilt stora skillnader mellan olika varumärken inom 

produktkategorin.  

7.5 Sammanfattning  

De författarna vilka har redogjorts för ovan tillhör endast en liten del av de som bedrivit olika 

typer av forskning kring användandet av kändisar i reklam. Den mesta forskningen handlar 
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som sagt om effektiviteten av användandet av kändisar i marknadsföringen och mer direkta 

handfasta råd om vad som bör tas i beaktande vid marknadsföring med kändisar till 

presumerade marknadsförare. Vad de två första arbetena kommer fram till, dvs. Mehta å ena 

sidan och Dahlqvist och Westerståhl å den andra, är att kändisar i reklamkampanjer fungerar 

som ett tveeggat svärd, dvs. de kan antingen stjälpa eller hjälpa. Även Pringle belyser detta 

genom att säga att användandet av kändisar i reklam ska ske selektivt utifrån syftet med 

marknadsföringen. Mehta kallar detta för Matchup Hypothesis och Balance Theory, dvs. att 

det helt enkelt måste råda en balans mellan kändisen och produkten. Detta bekräftas mer eller 

mindre av samtliga författare från ovan. Dahlqvist och Westerståhl genomförde en 

undersökning som mätte just skillnader mellan användandet av kändisar och icke-kändisar. 

Deras fokus var dock inriktat till vilken annons som var mest trovärdig. Även Mehta har i sitt 

arbete redogjort för ett antal arbeten som mäter skillnader av olika effekter hos mottagarna när 

kändisar kontra icke-kändisar representerar det som marknadsförs. Ett generellt resultat som 

kan utläsas ur dessa forskningsinsatser är att skillnader uppvisas mellan kändisar och icke-

kändisar under förutsättning att mottagarna är medvetna om kändisen. Just det att faktum att 

om mottagaren känner till kändisen så ökar benägenheten till att motta marknadsföringen 

positivt bekräftas av flera av de ovan nämnda författarna, bl.a. Pringle. Ofta är det då positiva 

effekter som uppnås i form av högre köpbenägenhet hos mottagarna. Detta kan kopplas 

samman med Mehtas Social Validity Model, som innebär att kändisarna ger en form av social 

acceptans till det de förespråkar. Även Pringle bekräftar detta. Gemensamt hos samtliga 

redovisade författare är att de alla menar att kändisar ökar marknadsföringens 

uppmärksamhetsvärde. De ovan nämnda modellerna följer i teoriavsnittet med en mer 

ingående förklaring. 

8 Teori 

Som nämnts ovan har Metha (1999) redogjort för ett antal teorier kring användandet av 

kändisar. De två mest kända är source model och cognitive response model (Mehta i Jones 

(ed.) 1999:198). Dessa följer nedan. 

 

8.1 Source Model 

Tidiga försök till att förstå påverkan av en källa i termer av övertygelse påvisade att attraktiva, 

trovärdiga, pålitliga och lätt omtyckta källor underlättar budskapinlärnings- och 

accepterandeprocessen. Vad gäller forskning kring kändisars effekt har resultaten varit 
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blandade. Högt åtråvärda källor har varit framgångsrika under vissa förutsättningar. Oftast är 

det deras expertkunskaper som har övertygat mer än deras attraktionskraft. Även väldigt 

trovärdiga källor har inte alltid ansets vara universellt inflytelserika. (Mehta i Jones (ed.) 

1999:200f.). 

 

8.2 Cognitive Response Model 

Här görs en åtskillnad mellan peripheral rout analysis och central rout analysis. I den 

förstnämnda analysen används kändisen som en periferisk nod som hjälper mottagarna att 

antingen acceptera eller förkasta meddelandet. Om mottagarnas deltagande är högt så utgår de 

ifrån meddelandet och inblandningen av kändisar är minimal. Detta är central rout analysis. 

Skillnaden mellan de två är att i den sistnämnda utgår mottagaren enbart från produkten och 

varumärket medan i den förstnämnda utgår mottagaren från källan (kändis eller icke-kändis) 

och hur annonsen används. De två tillvägagångssätten för att analysera ett budskap kan 

övervakas genom att studera de känslor och tankar som respondenterna genererar när de 

utsätts för reklamkampanjerna, dvs. studera de kognitiva reaktionerna. I undersökningar med 

dessa två sätt att analysera ett budskap som utgångspunkt påvisades det att tankar och känslor 

med anknytning till källan hade stor inverkan på respondenternas vilja att köpa produkten. I 

realiteten används dock både sätten att analysera ett budskap i de allra flesta fall men i vissa 

undersökningar har periferisk analys varit mest förekommande vad gäller kändisannonser. För 

icke-kändisannonser gällde central rout analysis, dvs. hög kännedom om produkten som en 

förutsättning för att mottagarens attityd gentemot att köpa produkten skulle bli positiv (Mehta 

i Jones (ed.) 1999:199f.). Mehta menar att det finns två lärdomar att dra utav dessa resultat. 

Den första är att kändisen, och sättet på vilket denne används i annonsen, genererar positiva 

tankar så att övertygelsen rör sig i den önskade riktningen. Den andra lärdomen är att 

kändisen måste föra över fokus till produkten eftersom att central rout analysis utgår ifrån 

produkten och inte kändisen då mottagarens benägenhet att köpa bestäms. Ofta kommer 

mottagare ihåg annonsen och kändisen men vilket varumärke som stod bakom glöms ofta bort 

(Mehta i Jones (ed.) 1999:201).  

 

8.3 Andra modeller 

Mehta menar vidare att en mängd andra faktorer spelar in. Som nämnts ovan är det bl.a. 

viktigt att kändisen och varumärket/produkten passar varandra för att tilltala mottagare. 
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Kändisen och varumärket/produkten samspelar och detta avgör utgången för hur annonsens 

påverkar mottagarna. Detta kallas för Matchup Hypothesis och Balance Theory (Mehta i 

Jones (ed.) 1999:201ff.). Kändisen kan också överföra mening och egenskaper till produkten. 

T.ex. så kan en kändis som är känd för elegans göra att varumärket/produkten känns elegant 

hos mottagarna. Det är i detta skede som vikten av att kändisen och produkten passar ihop gör 

sig påmind. Detta sätt att se på kändisars påverkan på det de förespråkar kallas Cultural 

Meaning Transfer och innebär helt enkelt att en kulturell överföring görs mellan kändisen och 

det som förespråkas (ibid. s. 203f). Eftersom att kändisars personligheter eller deras images 

förändras över tiden, ibland väldigt plötsligt, påverkar även detta hur en kändis kan användas i 

reklam (ibid s. 204f.). Ett exempel på detta som ligger i tiden är Tiger Woods plötsligt 

förändrade image från perfekt atlet med ett fläckfritt familjeliv till en omogen playboytyp som 

behöver leka av sig. Detta är vad som kallas Dynamic and ever changing Celebrity Personas. 

Mehta menar dessutom att om mottagare enbart tror att kändisen verkligen använder sig av 

den produkten eller det varumärket denne förespråkar så duger det åt mottagaren. Social 

Validity Hypothesis innebär att produkten anses vara bra eftersom att kändisar rent allmänt 

anses kunna få vad de vill och har valt just den produkten utav alla tänkbara (ibid s. 205). En 

sista sak att ta upp som är väldigt viktig är självklart publikens egenskaper. Här redovisar 

Mehta att viss forskning har gjorts där mottagarna delas upp i två grupper. De som har en 

tendens att vara mycket analytiska och de som har en tendens att inte vara det. Den 

förstnämnda gruppen är den mest svårflörtade (ibid. s. 206).  

 
Även Solomon (2007) knyter an till cultural meaning-teorin och menar att kändisar väljs ut av 

marknadsförare beroende på vilken innebörd de vill ge sin produkt. Den valda kändisen anses 

då förkroppsliga det som produkten ska förmedla. Detta stämmer också överens med den 

ovan nämnda match-up-hypothesis. Solomon redogör för hur ett 

marknadsundersökningsföretag tog fram enheten ”Q-score” vilket mäter hur pass känd 

kändisen är bland allmänheten och hur många av respondenterna som menar på att en viss 

kändis är deras favorit. Syftet med denna enhet är att mäta hur pass väl en kändis kommer att 

lyckas med att förespråka något i kommersiellt sammanhang (Solomon 2007:277). 

 

Kotler m.fl. (2009) menar att det inte är konstigt att företag använder sig av kändisar i sin 

marknadsföring eftersom att livslängden på denna typ av marknadsföring är mycket lång. För 

att kändisar ska kunna användas med framgång krävs att de har en klar och populär image. 

Vidare ska kändisen ha en hög igenkänningsgrad. Kändisen ska också vara pålitlig på så vis 
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att konsumenterna tror på dennes motiv till att förespråka en viss vara. Detta innebär att 

kändisen och det som förespråkas måste passa ihop och stämmer därmed överens med 

Matchup Hypothesis och Balance Theory. Sammanfattningsvis kan det sägas att fördelarna 

med kändismarknadsföring är att kändisar förstärker både företagets image och attityderna 

gentemot varumärket, de kan inge nytt liv i ett företags marknadsföring, framför allt så kan de 

öka på ett företags vinst och försäljning och så gör kändisar att marknadsföringen står ut från 

mängden (Kotler et al. 2009:478f.).  

 

9 Metod 

I denna del beskrivs tillvägagångssättet för att samla in de data som ligger till grund för 

undersökningen samt tankarna bakom valet av metod. Utgångspunkten för undersökningen 

var min egen nyfikenhet som väcktes efter att jag hade sett MQ:s reklamkampanjer. Det jag 

undrade över var hur mottagare skulle uppleva kampanjerna, dvs. om några skillnader i MQ:s 

status som varumärke skulle kunna påvisas beroende på om kändisar eller icke-kändisar 

användes i kampanjerna.  

 

9.1 Forskningsdesign 

En undersöknings forskningsdesign innebär den samlade planen för insamling och 

bearbetning av data till undersökningen (Östbye m.fl. 2004:261). För att kunna samla in 

information som möjliggjorde någon form av mätning, och eventuellt generalisering, utav 

sådana skillnader arbetet syftar till att undersöka valde jag att använda mig av en kvantitativ 

ansats till undersökningen i form av en survey, vilket är en av metoderna för insamling av 

information förknippade med kvantitativ forskning (Bryman 1997:20). Enligt Östbye ger 

kvantitativa metoder generellt sett större möjligheter till generalisering (Östbye m.fl. 

2004:271). Detta bekräftas även av Bryman som menar att den förmåga en 

surveyundersökning har att generera kvantifierbara data om ett stort antal människor, som är 

representativa för en större population, i syfte att pröva teorier och hypoteser av många har 

uppfattats som ett sätt att fånga viktiga egenskaper hos en vetenskap (Bryman 1997:21).  

Surveyundersökningen genomfördes i form av en enkät vilken utformades utifrån arbetets 

grundläggande frågeställning, dvs. om eventuella skillnader kunde påvisas angående 

varumärket MQ:s status hos mottagarna av de utvalda s.k. Urban-kampanjerna beroende på 

vilken typ av modell som användes. Forskningsstrategin för detta arbete är av extensiv 
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karaktär och innebär att man kartlägger många enheter längs ett fåtal dimensioner (Östbye 

m.fl. 2004:269). Detta innebär att målsättningen för undersökningen vad gäller antalet 

respondenter är att så många som möjligt ska ta enkäten. Undersökningsförfarandet är 

induktivt och det innebär att slutsatser dras utifrån empirisk observation och genom att söka 

efter mönster och generaliseringar (Marsh & Stoker 1995:14). Undersökningen är dessutom 

deskriptiv då jag ämnar beskriva skillnaderna i kampanjeffekter på mottagarna mellan att 

använda kändisar och icke-kändisar som modeller. En deskriptiv induktiv forskningsdesign 

kännetecknas av att fokus ligger på förståelse och förklaring snarare än att formulera teorier 

(Marsh & Stoker 1995:44).  

9.1.1 Surveymetoden 

En surveyundersökning är en kvantitativ undersökning av intervju- eller enkättyp, som lämpar 

sig väl för att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som inte går att 

observera direkt (Johansson i Ekström & Larsson 2000:78f). En typ av undersökning som 

metoden lämpar sig bra för är den deskriptiva metoden. Det innebär att metoden används för 

att beskriva ett eller flera fenomen som är av intresse för forskaren (Adams 1989:21). 

Metoden gör att forskaren kan studera ett litet urval i syfte att kunna uttala sig om en större 

population. Surveymetoden passar även denna undersökning på så vis att den lämpar sig väl 

till att mäta attityder eller beteenden hos en grupp människor vilket är syftet med arbetet. 

(Johansson i Ekström & Larsson 2000:79).  

 

9.1.2 Enkäten 

Enkäten började planeras redan på ett tidigt stadium eftersom att enkäter generellt sett tar lång 

tid från idé till att färdig produkt (Trost 2009:12). Syftet med undersökningen, vilket var att 

mäta attityder, var grunden på vilken enkäten utformades. Trots att enkäten inte distribuerades 

via vanlig post, utan via Internet, definieras den som en postenkät (Johansson i Ekström & 

Larsson 2000:78). Enkäten bygger i stort sett på attitydfrågor vilket innebär att det inte finns 

något svar som är rätt eller fel (Johansson i Ekström & Larsson 2000:141). Detta är den 

huvudsakliga anledningen till varför undersökningen genomfördes med utgångspunkt i den 

deskriptiva induktiva forskningsdesignen. Enligt Trost kan man ställa attitydfrågor på två vis; 

antingen att respondenten tar ställning till påståenden genom att ange i vilken utsträckning 

denne instämmer i påståendena eller att det ställs ja- och nej-frågor (Trost 2009:73f.). Enkäten 

följde dessutom en viss disposition. Detta berodde bl.a. på att frågor som hör ihop 

innehållsmässigt bör komma i anslutning till varandra. Demografiska frågor kan det vara bra 
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att placera längst bak i ett formulär eftersom att sådana frågor kan vara mindre intressanta att 

svara på och dessutom utgör de ofta känslig information för många respondenter (Johansson i 

Ekström & Larsson 2000:94). Det var dessutom viktigt att ha i åtanken då man utformade 

frågorna att de skulle vara entydiga, dvs. att endast ställa en fråga i taget, att aldrig använda 

ledande frågor (Johansson i Ekström & Larsson 2000:96). Johansson (2000) ställer frågan om 

man bör använda svarsalternativet vet ej. Trots detta valde jag att ha med två frågor med detta 

svarsalternativ. För att ett enkätsvar inte skulle räknas som ett internt bortfall ställdes vissa 

krav. Då ovanligt många respondenter valt att inte svara på frågan vilket kön de hade, 80 

stycken, lät jag underlåtelse att besvara denna fråga gå som ett giltigt svar under förutsättning 

att resterande frågor, inklusive den om respondenternas ålder, var ifyllda. Med denna 

uteslutningsmetod fick jag in 193 giltiga svar.  

Rent fysiskt disponerades enkäten med ett flertal visningar av bilderna enligt bilaga 1, efter 

var annan eller var tredje fråga. Detta gjordes av flera olika anledningar, bl.a. för att öka 

svarsfrekvensen då jag kände att många skulle tycka att det var ansträngande att gå tillbaka till 

början av enkäten för att kunna ta ställning till alla frågor. Jag ansåg att en positiv bieffekt av 

detta skulle vara ärligare svar eftersom att tendenser att inte ge ärliga svar kan uppkomma av 

ren bekvämlighet. Alla frågor var slutna. Slutna frågor innebär att alla relevanta 

svarsalternativ finns bifogade i frågan (Östbye m.fl. 2004:142). Enkäten disponerades på så 

vis att den inleddes med ett antal frågor om respondenten, följt av frågor om kännedom om 

MQ och huruvida respondenterna var kunder hos MQ. Efter det gick enkäten in på frågor som 

rörde undersökningens syfte och frågeställningar. Då ställdes frågor huruvida respondenterna 

kände igen modellerna och hur de ansåg att modellerna eventuellt påverkade MQ:s status som 

varumärke. Enkäten avslutades sedan med att respondenterna skulle ta ställning till ett antal 

påståenden som kretsade kring huruvida det var av stor vikt vem som representerade ett 

varumärke osv. För att se vilka frågor som ställdes se bilaga 1. 

 

9.1.3 Missivbrevet 

Enligt Johansson (2004) uppfattar en del människor det som intrång om det bara dimper ned 

en undersökning i brevlådan (läs inboxen) (Johansson i Ekström & Larsson 2004:91). Ett sätt 

att höja benägenheten att svara är att en tid innan låta personen ifråga få ett förberedande brev 

eller vykort (Östbye m.fl. 2004:91). För vänner och bekanta bifogade jag länken i e-

postmeddelandet. När jag vände mig till skolor och universitet vände jag mig till respektive 

institutions ansvarige först med en presentation av varför jag ville ha deras hjälp. I detta e-
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postmeddelande bifogade jag varken missivbrevet eller länken till enkäten. Just för att inte 

vara för påträngande. Många blev positiva medan vissa andra blev misstänksamma till varför 

jag ville nå just deras elever. Jag förklarade då att jag inte var ute efter specifika elever utan 

ville helt enkelt ha respondenter till undersökningen. När jag väl fått ett godkännande om att 

de ville hjälpa mig så skickade jag med missivbrevet som förklarade vad undersökningen 

handlade om och varför den genomfördes. Bl.a. företagsekonomiska institutionen på 

Stockholms universitet hade lagt upp missivbrevet i anslutning till länken. 

 Trots att det i missivbrevet förklarades att anonymitetsgraden var hög eftersom att de 

enda personuppgifterna som efterfrågades var de om ålder och kön blev det ett stort bortfall 

på dessa frågor. Jag misstänkte redan innan distributionen av enkäten påbörjades att frågor 

som berörde respondenternas person skulle kunna få ett stort bortfall varför jag i missivbrevet 

förklarade att ingen respondent skulle kunna identifieras. Bortfall kunde förmodligen inte 

förklaras utifrån hur frågorna hade formulerats delvis därför att dessa hade omarbetats utifrån 

kritik mot pilotundersökningen. Bortfallet kan nog heller inte härledas till att respondenterna 

missat frågorna eftersom att besvarandet av formuläret är väldigt enkelt, man markerar sitt 

svar i en rund ring som då fylls i. Analysen av det stora bortfallet redan på de första frågorna 

pekar på att respondenterna ville ha en ännu högre anonymitetsgrad än vad enkäten erbjöd. 

 

9.1.4 Distribution 

Till denna undersökning utformades och distribuerades, som nämnts ovan, en enkät på 

Internet. Enkäten skickades dels till ett antal vänner och bekanta med förfrågningar om att 

dessa i sin tur skulle vidarebefordra enkäten till sina vänner osv., dels genom distribution på 

högskolor och universitet runt om i landet. Konkret innebar det att enkäten gick ut antingen på 

klasslistor med elevernas e-postadresser eller att den las upp på de olika institutionernas 

hemsidor. Enkäten låg bl.a. uppe på företagsekonomiska institutionens hemsida på 

Stockholms universitet samt institutionen för PR och reklam, också på Stockholms 

universitet, som delade ut enkäten via sina klasslistor till vissa klasser. Andra universitet och 

högskolor som deltog var bl.a. Mitthögskolan, Örebro universitet och Umeå universitet. De 

institutioner jag till störst del skickade förfrågningar om deltagande till var olika medie- och 

kommunikationsinstitutioner men även sådana inriktade på reklam och PR samt 

företagsekonomi. Totalt svarade 240 respondenter av vilka 193 räknades som giltiga svar. De 

flesta svaren inkom inom ett tidsintervall på en vecka, trots att enkäten låg ute i cirka tre 

veckor. Enkäten delades ut till vänner och deras bekanta ett antal dagar innan den första 
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förfrågningen gick ut till universitet eller högskolor. Under denna period inkom inte särskilt 

många svar. Först när skolorna kom in i bilden höjdes svarsfrekvensen markant från ett fåtal 

nyinkomna svar per dag till någonstans mellan 30-60 nya svar per dag. I samtliga e-

postutväxlingar med ansvariga på de olika institutionerna bifogade jag även information om 

hur länge de kunde låta enkäten ligga ut på hemsidan. Mitt önskemål var tre dagar. Av e-

posten jag mottagit efter det datum jag gav dem verkar det som att de flesta vilka hade 

enkäten på sin hemsida också tog bort den det angivna datumet. Att inga nya svar har 

inkommit sedan dess påvisar även detta faktum. Enkäten utformades med onlineverktyget 

www.freeonlinesurveys.com.  

 

9.1.5 Pilotstudien 

Östbye (2000) menar att det kostar mycket att genomföra en undersökning, varför den måste 

föregås av en provundersökning (Östbye m.fl. 2004:152). Då jag använde mig av ett relativt 

billigt onlineverktyg som möjliggjorde en undersökning till inga distributionskostnader så var 

det inte av yttersta vikt av ekonomiska skäl att prova mina frågor i förväg utan av tidsmässiga 

skäl. Därför genomfördes en pilotundersökning dels för att testa några frågor och dels för att 

se hur om det fungerade bra med distribution över Internet. Det blev tidigt problem med hur 

enkätfrågorna skulle formuleras för att bästa fokus på både undersökningens syfte och 

frågeställningar skulle uppnås. Den första enkäten skickades till endast 8 personer, samtliga 

bekanta. Samma onlineverktyg för skapande av enkäter användes här som för den slutgiltiga 

enkäten. Här fick jag erfara ett externt bortfall, dvs. att undersökning inte besvarades av en 

uppsökt respondent (Johansson i Ekström & Larsson 2000:87). Utifrån resultatet av svaren 

från pilotenkäten omformulerades några frågor samt att det tillkom några nya.  

 

9.2 Urval 

Till denna undersökning har två urval gjorts; urvalet av respondenter och urvalet av bilder 

från MQ:s olika Urban-kampanjer. Först beskrivs urvalsprocessen kring respondenterna och 

därefter kring bilderna. Vid urvalsprocessen av respondenter har ett flertal problem 

uppkommit.  
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9.2.1 Urval respondenter. 

De som deltog i undersökningen var människor i åldrarna 16-46, varav medelåldern var 25 år. 

Trost menar att en forskare ska ställa sig frågan vilken befolkningsgrupp man vill kunna uttala 

sig om (Trost 2007:25). Eftersom att undersökningen helt utgick från Internet blir det svårt att 

uttala sig om en viss grupp. Diskussion kring problemen med att definiera urvalet till 

undersökningen följer nedan i metoddelens diskussionsavsnitt.  

 

9.2.3 Urval av kampanjer 

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka om mottagare upplever skillnader mellan 

modeller som är kända från andra sammanhang i jämförelse med sådana som inte är det 

valdes kampanjerna utifrån de kriterierna. Detta innebär att urvalet av vilka kampanjer som 

valdes var ett s.k. strategiskt urval (Esaiasson m.fl. 2004:175). Jag ville ha minst två modeller, 

en av vardera kön som det framgick av deras presentation att de användes av andra orsaker än 

att de var kända. Till det hittade jag en kampanj där MQ hade lyft fram två arkitekter, en man 

och en kvinna. De modellerna som valdes för att de var kända gjordes så på grundval av vilka 

modeller jag kände igen.  

 

9.3 Operationalisering 

Vid kvantitativa metoder talar man ofta om hur det man avser att mäta ska omsättas i empirin, 

dvs. att gå från teoretiska begrepp till något mätbart. I detta fall kodades arbetets 

frågeställning om till ett antal frågor som ingick i ett frågeformulär. Östbye m.fl. menar att 

detta sker genom att begrepp som ingår i teorier och hypoteser operationaliseras (Östbye m.fl. 

2004:147). För att kunna analysera resultatet av undersökningen användes analysprogrammet 

SPSS. Viktigt att veta om hur detta program används för att förstå de olika tabellerna som 

presenteras senare är att när inkodningen av enkätfrågorna sker ges varje svarsalternativ till 

varje fråga ett värde. En fråga som t.ex. behandlar de olika modellerna kommer med all 

sannolikhet att ha sex olika alternativ för respondenten att välja mellan; eftersom att urvalet 

av modeller är sex stycken, vilket betyder att variabeln som representerar frågan i SPSS 

kommer att kodas med sex olika värden som variabeln kan anta. 

 



27 
 

9.4 Metoddiskussion  

För att kontrollera undersökningsmetodens vetenskapliga relevans granskades den mot 

bakgrund av ett antal viktiga begrepp. Enligt Östbye finns det fem viktiga begrepp att ta 

hänsyn till; mätfel, validitet, reliabilitet, generalisering och precision (Östbye m.fl. 

2004:38ff.). Efter att dessa har kopplats mot undersökningen kommer även en diskussion 

kring problemen med urvalet av respondenter följt av en kortare sammanfattning. 

 

9.4.1 Mätfel 

Begreppen mätning och mätfel är uteslutet knutna till kvantitativa undersökningar. Begreppet 

mätfel syftar till skillnader i verkligheten och det som forskaren kan mäta och observera 

(Östbye m.fl. 2004:39). Det kan förhålla sig så att respondenterna egentligen inte gör någon 

skillnad mellan om ett varumärke i sina kampanjer använder sig av kända eller okända 

modeller när de formar sina åsikter om varumärkets status. Det är kanske inget de ens 

reflekterar över. Men faktumet att enkäten sedan ställer frågor om statuspåverkan på 

varumärket kan få respondenterna att anse att de har en åsikt som de då kanske inte ens har. 

Det är något som i så fall skulle utgöra ett mätfel i en undersökning som denna.  

 

9.4.2 Validitet 

Vad gäller undersökningens validitet så går det att dela upp den på begreppsvaliditet och 

resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär att de ska finnas en överensstämmelse mellan 

teoretisk definition och operationell indikator. Detta kan börja diskuteras så fort man bestämt 

de teoretiska begreppen och utformat det operationella mätverktyget. Resultatvaliditet avser 

om man mätt det man ämnar mäta. Begreppsvaliditet och resultatvaliditet brukar benämnas 

intern validitet (Esaiasson m.fl., 2004: 61). För detta arbete innebär det att man måste ställa 

sig frågan om en enkät är rätt sätt att mäta huruvida ett varumärkes status påverkas beroende 

på om kändisar används som modeller i dess kampanjer eller inte. En annan fråga, kopplad till 

begreppsvaliditeten, som man måste ställa sig är om arbetets frågeställning på ett riktigt sätt 

har operationaliserats i enkäten, dvs. om rätt frågor ställs helt enkelt. Endast en fråga i enkäten 

ställs direkt angående hur respektive modell påverkar varumärkets status. För att kunna uttala 

sig om den externa validiteten krävs att forskaren bestämmer sig om denne vill uttala sig om 

det undersökta fallet eller populationen (Esaiasson m.fl., 2004:174). Då varken någon klart 

definierad population eller ett urval har gjorts blir det problem med att ha en ambition att 

generalisera resultaten. Att enkäten endast bestod av slutna frågor kan i sig leda till att 
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validiteten sänks eftersom att det alltid finns en chans att frågan saknar viktiga och relevanta 

svarsalternativ. Slutna frågor kan styra respondenternas svar så att det blir svårt att veta om 

respondenterna missförstår frågan. Fördelar är dock att slutna frågor blir lättare att koda för 

analys samt att det går fort att svara (Östbye m.fl. 2004:143). Att det gick fort att svara tror 

jag bidrog till att enkäten besvarades av relativt många på så kort tid. Beräknad tid för att 

svara på enkäten i makligt tempo var ungefär en och en halv minut. Validiteten av detta arbete 

kan också diskuteras utifrån mätningarna eftersom att dessa syftat till att utvärdera attityder. 

Som nämnts ovan finns det då inget rätt eller fel svar. Det finns heller ingen måttstock för vad 

attitydernas styrka innebär. Det leder då till att det blir svårare att avgöra om man verkligen 

mätt det man avser att mäta (Östbye m.fl. 2004:141).  

 

9.4.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten innebär två saker; dels att respondenterna ska ha samma förutsättningar då de 

fyller i enkäten, t.ex. vara på samma goda humör, dels berör det en undersöknings 

konsekvens, dvs. om samma resultat kan uppnås om undersökningen vidtas vid ett annat 

tillfälle. Vid enkätundersökningars reliabilitet är uttrycket kongruens viktigt. Det innebär att 

ett antal frågor ställs om ungefär samma företeelse i syfte att kunna få med alla dess nyanser 

(Trost 2007:64).  

 

9.4.4 Generalisering och precision 

När man drar slutsatser från ett urval till en population kallas detta för statistisk generalisering 

(Östbye m.fl. 2004:236f). Generaliserbarhet från ett urval till en större grupp beror på två 

faktorer: antal enheter i urvalet och den metod man använder för att komma underfund med 

vilka som ska vara med i urvalet (Östbye m.fl. 2004:42). Visserligen kartlägger 

undersökningen många analysenheter (respondenter) men endast ett varumärke vilket 

försvårar möjligheterna att dra generella slutsatser. Annars så gäller att med många enheter 

har man större möjligheter att generalisera resultaten (Östbye m.fl. 2004:269). Ytterligare 

aspekter att ha i åtanke är att åldersspannet på de som besvarat enkäten är smalt, mest i 

åldrarna 21-26 år. Dessutom består urvalet mest av studenter. Detta kan göra att det blir ännu 

svårare att dra några generella slutsatser från undersökningen. Vad gäller precisionen så 

ställer sig forskaren frågor hur noggrant egenskaper har mätts och analyserats (Ibid s.42). 

Detta blir svårt att ta hänsyn till i denna undersökning då en sådan utredning skulle vara för 
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tidskrävande på så vis att fler pilotundersökningar med stor sannolikhet skulle behövas 

företas.  

 

9.4.5 Urvalsdiskussion 

Många undersökningar kan kritiseras för att de inte klargjort vilken population som ryms av 

frågeställningen (Johansson i Ekström & Larsson 2000:81). Urvalet till denna undersökning 

är diffust vid försök att beskriva det. Affischeringen med MQ:s kampanjer har gjorts på ”stan” 

vilket gör att alla som går på stan kan räknas som population. Ett annat sätt att se det är att alla 

som har uppmärksammat affischerna ingår i populationen eftersom att de då har åsikter om 

kampanjerna, vare sig de är positiva, neutrala eller negativa, så har de ändå någon åsikt. 

Ytterligare ett sätt att se på det är att säga att populationen som denna undersökning vill uttala 

sig om är Sveriges befolkning då MQ endast finns i Sverige. Eventuellt kunde 

undersökningen ha fokuserat på storstadsbor, men då uppkommer problem med vilka som ska 

räknas till den populationen. Vid urval av olika slag finns det ett antal tillvägagångssätt att 

använda sig av. T.ex. obundet slumpmässigt –eller systematiskt urval. Det som ligger nära till 

hands för denna undersöknings urval av respondenter är det obundna slumpmässiga urvalet. 

Det kallas även lotterimetoden och innebär, precis som namnet antyder, att slumpen helt 

avgör vilken lott som dras (Johansson i Ekström & Larsson 2000:84ff). Skillnaden mellan hur 

urvalet har gjorts till detta arbete och OSU är att vid OSU har forskaren ett fast antal möjliga 

enheter att välja på varefter slumpen avgör vilken som blir vald. Detta arbete har inte denna 

yttre ram eftersom att enkäten spreds på Internet och den yttre ramen i så fall blir mycket vid 

då Internet är ett öppet forum. Det fanns med andra ord inget bruttourval. Likheterna är dock 

att forskaren inte har någon kontroll över vilka som deltar i undersökningen. Som sagt så är 

den yttre ramen som ändå finns vid OSU den största skillnaden, varför jag helst inte vill kalla 

urvalsmetoden för denna undersökning för OSU. Det urval som får sägas prägla detta arbete 

är bekvämlighetsurvalet och innebär helt enkelt att enkäten läggs ut och besvaras av de som 

vill och dessa respondenter utgör då urvalet (Trost 2007:32f.). Snöbollsurvalet användes 

delvis också då jag delade ut enkäten till vänner och bekanta och bad dessa i sin tur 

vidarebefordra den i sina vänskapskretsar. Distributionssättet och problemet med att 

klassificera urvalet gör att undersökningen inte brottas med problem vilka är särskilt vanliga, 

speciellt för enkäter, t.ex. externt bortfall samt under- och övertäckning. Frånvaron av det 

externa bortfallet kan härledas till, som nämnts ovan, att det saknades ett bruttourval vilket i 

sin tur förklaras av att någon klart definierad population inte presenterats. Det externa 
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bortfallet, som innebär de som fått enkäten men inte besvarat den av olika anledningar, brukar 

för samhällsvetenskapliga undersökningar ligga på ca 40 % (Johansson i Ekström & Larsson 

2000:87).  

 

10 Analys 

I detta avsnitt kommer inledningsvis svarsfrekvenserna till enkätfrågorna att redovisas. Detta 

innebär att en genomgång av alla enkätsvar sammansatt ges, dvs. hur svarsfördelningen ser ut 

på respektive fråga för samtliga respondenter. Därefter utreds arbetets frågeställning. Mycket 

av denna kommer att besvara i redovisningen av resultaten från enkäten så den efterföljande 

redovisningen av arbetes frågeställning utgör mest en sammanställning utav det mest 

väsentliga för respektive frågeställning från redovisningen av enkätsvaren. Alla analyser sker 

i statistikprogrammet SPSS.  

 

10.1 Giltiga svar 

För att ett enkätsvar skulle beaktas i undersökningen ställdes en del krav. Vissa frågor föll 

bort p.g.a. att dessa saknade relevans och om dessa inte hade besvarats så lämnades det utan 

hänseende. Det var endast två utav totalt 26 frågor som föll bort. De frågorna rörde vilka av 

de från MQ-kampanjerna till undersökningen utvalda modellerna som hade kunnat 

representera andra varumärken av olika status, t.ex. Gucci eller H&M i dessa varumärkens 

kampanjer. De frågorna tar jag inte med i redovisningen av undersökningen då jag inte ser 

någon relevans för vad respondenterna hade för åsikter i dessa frågor utifrån undersökningens 

syfte. Hade en viss respondent missat att svara på en av nyckelfrågorna räknades dess 

enkätsvar som ett internt bortfall. Det tillhör det vanliga att man plockar bort respondenter 

som inte besvarat frågor (Östbye m.fl. 2004:89). Ett undantag gjordes dock. Hade en 

respondent missat att svara på frågan om kön, men besvarat frågan om ålder och resterande 

nyckelfrågor tog jag ändå med denna respondents enkätsvar. Detta svar räknades då till 

kategorin obesvarad. Anledningen till detta är för att göra respondenten någorlunda konkret i 

analysen. En respondent som varken har något kön eller någon ålder blir alltför abstrakt. 

Utifrån dessa krav fick jag in 193 giltiga svar utav totalt 239 st.  
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10.2 Överblick av enkätsvaren 

Respondenternas könsfördelning var enligt följande: 
Kön 

  Frekvens Procent Kumulativ Percent 

obesvarad 50 25,9 25,9 

Man 41 21,2 47,2 

Kvinna 102 52,8 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.1 
 
De respondenter som av olika anledningar 

inte svarat på vilket kön de hade utgjordes av 

lite mer än en fjärdedel. Talen i den högra 

kolumnen representerar födelseår vilket 

betyder att medelåldern på respondenterna 

var cirka 25 år, dvs. respondenter födda 

1985. Den yngsta som tog enkäten var född 

1994 och den äldsta 1964.  

 

Ålder 

  Respondenter Ålder 

Valid 193 193 N 

   
Medel  85,07 
Minimum  64 
Maximum  94 

Tabell 10.2 
 

Alla som tagit enkäten visste vad MQ var vilket var en bra utgångspunkt när man försöker 

mäta hur ett varumärkes status påverkas utifrån dess kampanjer. Av dessa var ca 86 % kunder 

vilket innebar att de någon gång hade handlat på MQ. 
Kund 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Ja 166 86,0 86,0 

Nej 27 14,0 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.3 
 
Nästa fråga behandlade vad 

respondenterna ansåg om MQ:s status 

bland klädbutiker. Här skulle 

respondenterna ta ställning till en 

sjugradig likertskala som sträckte sig från 

mycket låg – till mycket hög status. Här 

hade svarsalternativ fem, ganska hög 

status valts markant flest gånger, 79. Det 

alternativ som näst flest respondenter 

hade valt var alternativ fyra, medelstatus, 

MQ:s status 

  
Frekvens Procent 

Kumulativ 
Procent 

Mycket låg 2 1,0 1,0 

Låg 7 3,6 4,7 

Ganska låg 17 8,8 13,5 

Medel 46 23,8 37,3 

Ganska hög 79 40,9 78,2 

Hög 36 18,7 96,9 

Mycket hög 6 3,1 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.4 
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med 46 respondenter. 

 
Efterföljande fråga är direkt relevant till undersökningens frågeställning och syfte. Då ställdes 

en fråga om hur respondenten ansåg att respektive modell påverkade varumärket MQ:s status. 

Respondenterna skulle då ta ställning på en sjugradig likertskala vad de ansåg om varje 

modells påverkan. 1, minimumvärdet, innebar att modellen påverkade varumärket negativt 

medan 7, maximumvärdet, innebar positiv påverkan. 
Modellernas påverkan på MQ:s status 

 N Minimum Maximum Medel 

Grad av påverkan modell1 193 1 7 4,22 
Grad av påverkan modell2 193 1 7 5,05 
Grad av påverkan modell3 193 1 7 4,65 
Grad av påverkan modell4 193 1 7 4,64 
Grad av påverkan modell5 193 1 7 4,12 
Grad av påverkan modell6 193 1 7 4,09 
Valid N (listwise) 193    

Tabell 10.5 
 
Att döma av medelvärdena ovan ser man att samtliga modeller låg relativt nära varandra i hur 

respondenterna ansåg att de påverkade varumärket. Endast modell 2 nådde upp till värdet 5 

vilket innebär en viss positiv påverkan på varumärkets status. Denna modell låg på tredje plats 

bland mest uppmärksammade modeller där 17.1 % av respondenterna la märke till honom 

före de andra modellerna. Han var också den andra mest igenkända modellen där 84.5 % 

kände igen honom från andra sammanhang. 

Resultatet från tabell 9.5 överensstämmer med vad Pringle (2004) anför när han menar att en 

kändis inte nödvändigtvis lyckas bättre med att göra marknadsföring mer framgångsrik än en 

icke-kändis.  

 
I enkäten ställdes dessutom en fråga om vilken modell som mest ådrog sig respondenternas 

uppmärksamhet. Frågan är inte direkt relevant till undersökningens syfte men kan vara av 

intresse senare i analysdelen. Resultatet följer nedan. 
Vilken modell? 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Modell1 20 10,4 10,4 

Modell2 33 17,1 27,5 

Modell3 21 10,9 38,3 

Modell4 53 27,5 65,8 

Modell5 11 5,7 71,5 

Modell6 55 28,5 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.6 
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Modell 4 och 6, båda kända, ådrog sig mest respondenternas uppmärksamhet och på tredje 

plats kom modell 2, också klassificerad som känd. Att de tre modeller som räknas som kända 

har uppmärksammats mest stämmer överens med vad Metha (1999) kommit fram till 

angående kändisars påverkan på mottagarnas medvetenhet, dvs. hågkomst av en annons. 

Dahlqvist och Westerståhl (1988) talar om detta i termer av uppmärksamhetsvärde. Solomon 

(2007) menar att kända ansikten fungerar som en sorts uppmärksamhetsfångare. Samtliga 

författare som redovisats tidigare i denna undersökning vilka skrivit om kändisföreteelsen i 

marknadsföringssammanhang bekräftar kändisskapets förmåga att dra till sig uppmärksamhet.  

Detta är dock inte enbart i positiv bemärkelse. För att kontrollera vilka typer av känslor de 

uppmärksammade modellerna ådrog sig ställdes en fråga om vilka känslor, olika grader av 

positiva och negativa känslor enligt en sjugradig likertskala, respondenten kände när denne 

såg den uppmärksammade modellen. 

 
Figur 10.1 

Båda modellerna 4 och 6 finns representerade relativt jämt över känslospektrumet.  

 
Ingen av modellerna ansågs påverka varumärket negativt. Trots det likartade resultaten på hur 

modellerna påverkade varumärkets status ansåg många respondenter att det spelade stor roll 

vem som representerade ett varumärke. 
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Avgörande vem som representerar varumärke 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Stämmer inte alls 17 8,8 8,8 

Stämmer dåligt 7 3,6 12,4 

Stämmer ganska dåligt 12 6,2 18,7 

Ingen åsikt 6 3,1 21,8 

Stämmer ganska bra 48 24,9 46,6 

Stämmer bra 43 22,3 68,9 

Stämmer mycket väl 60 31,1 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.7 
 
De flesta, 31.1 %, hade svarat att det stämde mycket väl att det var avgörande vem som 

representerade ett varumärke. Ca 80 % ställde sig neutrala eller ansåg att det spelade roll vem 

som representerar ett varumärke. I detta avsnitt av enkäten skulle respondenterna också ta 

ställning till om de ansåg att kändismodeller påverkade deras uppfattning om ett varumärke. 
 

Känd modell/Påverkan på varumärke 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Stämmer inte alls 37 19,2 19,2 

Stämmer dåligt 24 12,4 31,6 

Stämmer ganska dåligt 14 7,3 38,9 

Ingen åsikt 26 13,5 52,3 

Stämmer ganska bra 32 16,6 68,9 

Stämmer bra 36 18,7 87,6 

Stämmer mycket väl 24 12,4 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.8 
Här hade respondenterna delat upp sig i två läger där vissa ansåg att en kändis påverkade 

deras uppfattning om varumärket medan andra inte gjorde det. De flesta, 19.2 %, ansåg dock 

att en kändis deltagande i en kampanj inte påverkade vad de ansåg om varumärket i fråga. 

Nästa påstående att ta ställning till var om kända modeller bättre representerade ett varumärke 

än okända. 
Känd bättre än okänd 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Stämmer inte alls 49 25,4 25,4 

Stämmer dåligt 29 15,0 40,4 

Stämmer ganska dåligt 26 13,5 53,9 

Ingen åsikt 34 17,6 71,5 

Stämmer ganska bra 27 14,0 85,5 

Stämmer bra 19 9,8 95,3 

Stämmer mycket väl 9 4,7 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.9 
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Här ser man att de flesta respondenter, 71.5 %, inte ansåg eller inte hade någon åsikt i 

huruvida en känd modell representerar ett varumärke bättre än en okänd. Detta stämmer också 

överens med vad som framkom i tabell 9.5.  

 

Det sista påståendet som respondenterna skulle ta ställning till var huruvida de hellre såg en 

modell som var känd än en som inte var det i en reklamkampanj. Tillsammans utgjorde de 

som inte hade någon åsikt eller inte tyckte att det stämde 74.6 % utav svaren. 

 
Känd eller okänd i kampanj 

  Frekvens Procent Kumulativ Procent 

Stämmer inte alls 51 26,4 26,4 

Stämmer dåligt 22 11,4 37,8 

Stämmer ganska dåligt 31 16,1 53,9 

Ingen åsikt 40 20,7 74,6 

Stämmer ganska bra 24 12,4 87,0 

Stämmer bra 14 7,3 94,3 

Stämmer mycket väl 11 5,7 100,0 

Valid 

Total 193 100,0  

Tabell 10.10 
 
När enkäten nu redovisats går utredningen över till att besvara arbetets frågeställning 

9.3 Utredning av frågeställningen 

Den ansvarige på MQ för vilka modeller som skulle väljas ut till kampanjerna valde dessa 

utifrån vad de kunde tillföra till kampanjen samt vad de ansågs representera (www.mq.se). 

Metha (1999) kallar detta för Cultural Meaning Transfer, det att kändisen överför en 

egenskap på produkten, samt match-up-hypothesis och Balance Theory, dvs. att kändisen och 

det som förespråkas måste passa ihop. Dahlqvist och Westerståhl kallar det att kändisen ska 

tillföra produkten något. Dessa faktorer är sådana som skulle kunna påverkar ett varumärkes 

status hos mottagare av en kampanj.  

 

9.3.1 Hur påverkar de kända modellerna mottagarnas åsikter om varumärket? 

Den enkätfrågan som rörde denna fråga är den som ställdes om hur de olika modellerna 

påverkade varumärket MQ:s status. Som redovisats ovan i tabell 9.5 så kan inga markanta 

skillnader mellan de olika modellerna utläsas. Enligt resultaten i tabell 9.7 ansåg en stor del av 

respondenterna att det spelade roll vem som representerade ett varumärke i dess kampanjer. 

Detta innebär dock inte att den modellen nödvändigtvis måste vara en kändis. Dock var 

resultaten tvetydiga när respondenterna skulle ta ställning till om en modell var känd hade stor 
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inverkan på vad de ansåg om det varumärket denne representerade. Inget ställningstagande 

skiljde sig från de övriga i denna fråga. Det innebär att svaren var jämt fördelade över den 

sjugradiga likertskalan. 71.5 % av respondenterna ansåg att det inte stämde eller att de inte 

hade någon åsikt huruvida en känd modell representerade ett varumärke bättre än en okänd 

modell. Resultaten kan utläsas i tabell 9.9. Detta resultat stämde bra överens med resultatet 

från tabell 9.10 där 74.6 % av respondenterna inte hellre såg, eller inte hade någon åsikt om 

att en känd modell representerade ett varumärke i dess kampanjer istället för en okänd. Det 

som tydligt går att utläsa från resultaten av enkäten, i tabell 9.6, är att kändisar drar till sig mer 

uppmärksamhet än icke-kändisar. Både Solomon (2007) och Kotler m.fl. (2009) menar att 

kändisar förstärker ett varumärkes image under vissa förutsättningar, bl.a. måste kändisen 

vara allmänt omtyckt och populär. Användandet ska då följa cultural meaning transfer-teorin 

och match-up-hypothesis. Detta innebär att användandet av kändisar, återigen som Pringle 

(2004) säger, inte automatiskt leder till positiva resultat på ett företags image.  

 

För att underlätta besvarandet av den andra frågan i arbetets frågeställning presenteras nedan 

sex stycken tabeller för att visa om respondenterna ansåg att modellerna representerade MQ 

bra. Detta sammanfördes i SPSS med vilka modeller som kändes igen från andra 

sammanhang. Det är avkortade versioner av samma tabeller som visades i anslutning till varje 

modell i materialdelen som endast visar alternativen ”ja, representerar bra” och ”nej, 

representerar bra”.  
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9.3.3 Vilka skillnader gör mottagarna mellan de kända och okända modellerna i 

termer av varumärkets status? 

Den modell som bäst ansågs representera MQ var modell 2 där denna modell hade valts att 

representera MQ bra 98 gånger, dock kan man inte utläsa att respondenterna ansåg att de 

kända modellerna representerade MQ bättre än de okända från tabellerna nedan. 

 
Känner igen modell 1 

  Frekvens Procent 

Ja, representerar 
bra 

4 2,1 

Nej, representerar 
bra 

63 32,6 

Valid 

Total 67 34,7 

Tabell 10.11 
Känner igen modell 3 

  Frekvens Procent 

Ja, representerar 
bra 

19 9,8 

Nej, representerar 
bra 

65 33,7 

 

Total 84 43,5 

Tabell 10.13 
Känner igen modell 5 

  Frekvens Procent 

Ja, representerar bra 8 4,1 

Nej, representerar 
bra 

49 25,4 

 

Total 57 29,5 

Tabell 10.15 
 

Känner igen modell 2 

  
Frekvens Procent 

Ja, representerar bra 76 39,4 

Nej, representerar 
bra 

22 11,4 

 

Total 98 50,8 

Tabell 10.12 
Känner igen modell 4 

  Frekvens Procent 

Ja, representerar bra 76 39,4 

Nej, representerar 
bra 

9 4,7 
 

Total 85 44,2 

Tabell 10.14 
Känner igen modell 6 

  Frekvens Procent 

Ja, representerar bra 40 20,7 

Nej, representerar 
bra 

3 1,6 

 

Total 43 22,3 

Tabell 10.16 
 

Den andra frågan i arbetets frågeställning är tätt förknippad med den första. Det går inte att 

göra så mycket mer analyser kring insamlad data för att kunna uttala sig om huruvida 

skillnader görs mellan kända och okända modeller hos mottagarna.  

 

11 Slutsatser 

Som beskrevs i metoddelen så finns det inget rätt eller fel när man mäter attityder. Det kan 

även vara lika svårt att utläsa något resultat över huvud taget ur en enkät då syftet är att mäta 

attityder. Många av de författare för vilka det redogjordes i teoriavsnittet menar att kändisar 

visserligen bidrar till uppmärksamhet men hur pass effektiva de är att använda ur ett 

kommersiellt synsätt kan diskuteras. De omedelbara slutsatserna av detta arbete är att det är 

väldigt svårt att mäta hur ett varumärkes status påverkas beroende på om kända eller okända 
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modeller använda i kampanjer för att marknadsföra det. Det är en studie som bör bedrivas 

över en längre tidsperiod för att verkligen få konkreta, valida och reliabla resultat. Men utifrån 

de olika analyserna som gjorts i denna undersökning går det att utläsa att kändisar drar till sig 

uppmärksamhet bättre men att de inte påverkar status, dvs. ett varumärkes image, 

företagsbilden eller varumärkesidentiteten enbart på grundval av deras kändisskap. De kan 

dock göra det om vissa förutsättningar är uppfyllda 

Det som överensstämmer med den tidigare forskningen är att kändismarknadsföring kan 

påverka ett varumärkes status men det beror helt på vem kändisen är som representerar det 

och hur pass positivt mottagarna uppfattar denne.  
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