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Sammanfattning 
Titel: “Borde Zlatan ryta till?” En experimentell kvantitativ studie om marknadsaktiviteters           
påverkan på en Celebrity Endorsers uppfattade varumärkespersonlighet. 
Datum: 2018-05-22 
Nivå:  Kandidatuppsats Internationell marknadsföring  
Författare:  Benjamin Kype och Leo genberg 
Handledare:  Henrietta Nilson 

 
Problemformulering: Påverkas konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en       
celebrity endorser, av en marknadsaktivitet och denna aktivitets förmedlade personlighet? 

 
Syfte: Studiens syfte är att förklara sambandet mellan en celebrity endorsers uppfattade            
varumärkespersonlighet och en marknadsaktivitet denne deltar i.  

 
Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen består av existerande teorier om          
varumärkespersonlighet, celebrity endorsement, Meaning of Transfer Model och        
marknadsaktiviteter 

 
Metod: Denna studien har valt en deduktiv kvantitativ experimentell forskningsmetod. Den           
insamlade primärdatan består av 159 deltagare som fick besvara en online-enkät som            
distribuerades via privata sociala medie-kanaler. 

 
Resultat: Resultatet i denna studie består av 159 respondenters attityd gentemot en celebrity             
endorser som därefter har analyserats via statistiska metoder. 

 
Slutsats: Studiens resultat påpekar att det inte finns en förändring av en celebrity endorsers              
uppfattade varumärkespersonlighet till följd av en marknadsaktivitet som går att statistiskt           
bevisa. Resultaten visade en viss varians, men dessa är troligen slumpartade. 
 
Nyckelord: Celebrity Endorsement, Marknadsaktivitet, Meaning of Transfer,       
Varumärkesteori, Varumärkespersonlighet och Varumärkesimage. 
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Abstract 
Title: “Should Zlatan roar?” An experimental quantitative study on marketing activities           
effect on a celebrity endorsers perceived brand personality. 
Date:  2018-05-22 
Level:  Bachelor Thesis in International Marketing 

Authors: Benjamin Kype och Leo genberg 
Supervisor:  Henrietta Nilson 

 
Problem Formulation: Is the consumers perceived brand personality of a celebrity endorser            
affected by a marketing activity and its transferred personality? 
 
Purpose: The purpose of this study is to explain the correlation between the perceived brand               
personality of a celebrity endorser and a marketing activity he or she partakes in. 
 
Theoretical Framework: The frame of reference consists of existing theories regarding           
brand personality, celebrity endorsement, the Meaning of Transfer Model and Marketing           
Activities.  

 
Method: This study has chosen a deductive quantitative experimental research design. The            
collected primary data is consisting of 159 respondents who answered an online survey which              
was distributed through private social media channels. 

 
Empirical Findings: The results in this study comprehends of 159 respondents attitude of a              
celebrity endorser, which has been analysed through statistical methods. 

 
Conclusion: The study’s results point out that there is no significant change on a celebrity               
endorsers perceived brand personality from effect of a marketing activity, which kan be             
statistically proven. The results showed a slight variance, however these are most likely a              
result of random. 
 
Keywords: Celebrity Endorsement, Marketing Activity, Meaning of Transfer, Brand Theory,          
Brand Personality and Brand Image.  

3 



Ordlista 

 
Utmed detta arbete förekommer vissa ord i deras orginalspråk: engelska. Därav inkluderas            
denna ordlista för att underlätta läsning. 

 
 
Celebrity Endorser - Känd förespråkare 

Celebrity Endorsement  - Användandet av en känd förespråkare 

Celebrity  - Kändis 

Competence - Kompetens. Ett huvudkaraktärsdrag i Brand Personality Scale (Aaker, 1997). 

Excitement  - Spänning. Ett huvudkaraktärsdrag i Brand Personality Scale (Aaker, 1997). 

Sincerity  - Öppenhet. Ett huvudkaraktärsdrag i Brand Personality Scale (Aaker, 1997). 

Sophistication  - Kultiverad. Ett huvudkaraktärsdrag i Brand Personality Scale (Aaker,1997). 

Ruggedness  - Robusthet. Ett huvudkaraktärsdrag i Brand Personality Scale (Aaker, 1997). 
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1. Inledning 
 

Detta kapitel är till för att ge läsaren en introduktion till det ämne studien rör sig inom. Kapitlet                  
kommer innehålla bakgrunden till ämnet och vidare diskutera det undersökta problemet för att sedan              
mynna ut till studiens problemformulering och syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Celebrity Endorsement är en välanvänd metod i dagens marknadsföringsklimat. Genom          
marknadsaktiviteter används celebrity endorsers för att skapa en positiv inställning i           
konsumentens medvetande och förknippa företagets produkt och varumärke med samma          
kulturella betydelse som celebrityn själv står för (Erdogan, 1999). Det har använts av företag              
och dess varumärken i flera decennier; Creswell (2008) påpekar hur amerikanska filmstjärnor            
endosserade cigarettmärken redan på 1940-talet. Creswell (2008.) fortsätter och menar att det            
idag är svårt att öppna en tidning eller hemsida utan att se en produkt som presenteras i                 
samband med en celebrity endorser. Att använda celebrity endorsers anses fortfarande som en             
värdefull metod för varumärken att utnyttja, Albert, Ambroise & Valette-Florence (2017)           
nämner bland annat Cristiano Ronaldos avtal med Nike som är värt 14 200 000 brittiska pund                
per år till och med 2020 vilket talar för magnituden av celebrity endorsement möjliga              
värdeskapande. Kortfattat förekommer användandet av en celebrity endorser likt Byrne,          
Whitehead & Breens (2003) förklaring, att företag nyttjar personligheter som          
överensstämmer med deras varumärke för att bättre nå deras önskade målgrupp. 
 
När ett företag promotar sitt varumärke eller sin produkt via en celebrity endorser överförs              
dennes sedan länge uppbyggda karaktär till det endosserade varumärket eller produkten           
(McCracken, 1986; McCracken, 1989; Batra & Homer, 2004). Vid denna överföring           
medföljer sådana karakteristiska innebörder som demografisk information likt ålder, kön,          
social status men även djupare innebörder såsom de symboliska associationer som de väcker             
hos referensgruppen (McCracken, 1989). Överföringen i sin tur sker genom samhällets           
kulturella sammanhang, och det innefattar bland annat marknadsaktiviteter (McCracken,         
1989). Detta gör celebrity endorsers till ett effektivt redskap för att överföra önskade             
värderingar och associationer till en produkt eller ett varumärke.  
 
Genom överförandet av celebrity endorserns associationer till produkten eller varumärket          
påverkar således celebrity endorsern varumärkesimagen hos det endosserade varumärket.         
Varumärkesimage är den uppfattning som omvärlden har av ett varumärke (Aaker, 1996).            
Aaker (1996) menar att varumärkesimage i sin tur består av vidare beståndsdelar och             
däribland Varumärkespersonlighet.  
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Att koppla samman ett varumärke med en personlighet är sedan gammalt och redan 1958              
nämner Martineau (1958) ordet personlighet i samband med en studie om varför två till synes               
liknande butiker attraherar olika karaktärer av kunder. Martineau (1958) börjar redan då            
formulera vad som senare kommer att bli det välkända varumärkesbegreppet. Aaker (1996)            
förklarar i sin tur varumärkespersonlighet som de mänskliga karaktärsdrag ett varumärke kan            
associeras med. Detta verktyg ger varumärkesstrateger inom ett företag en fördel då det ger              
dem en ytterligare dimension de kan tolka sin varumärkesimage genom, och på så sätt              
försöka bygga och bibehålla en strategisk varumärkesidentitet (Aaker, 1996).         
Varumärkesimage och varumärkesidentitet är lätt att blanda ihop, men lätt förklarat från            
Aakers (1996) definition är image det som uppfattas och identitet det som önskas skall              
uppfattas.  
 
För att förtydliga ett varumärkes identitet och därmed önska att styrka varumärkets image,             
kan företag strategiskt använda sig av celebrity endorsers (Aaker, 1996). Detta knyter bland             
annat McCracken (1989) ihop med sin modell över processen: Meaning of Transfer Model             
(hädanefter MTM). I denna modell beskriver McCracken (1989), hur celebrity endorsern           
laddas med kulturella värderingar som sedan överförs till varumärkets produkt eller           
varumärket själv och sedan överför till konsumenten genom någon form av           
konsumtionsritual. Således överförs en del av celebrity endorserns karaktär samt personlighet           
till varumärket och i sin tur uppfattas och konsumeras av konsumenten och påverkar dennes              
uppfattning av varumärkets personlighet (Roy & Moorthi, 2009).  
 
Men det finns risker med att använda en celebrity endorser (Erdogan, 1999). Det som skall               
tänkas på innan användandet av en celebrity endorser är risken att dennes karaktäristiska             
drag, kulturella sammanhang och personlighet drastiskt förändras under en kampanj och           
därmed påverkar produkten och varumärket negativt (Erdogan & Baker, 2000). För att nämna             
några faktiska exempel drabbades PepsiCo av en sådan kris när de valde att använda sig av                
Madonna och hennes senaste låt “Like A Prayer” i en reklamkampanj, vilket resulterade i en               
tillbakadragen reklamfilm och $5 000 000 i stöpet, då Madonnas musikvideo för låten som              
släpptes i samband med reklamfilmen innehöll bland annat våldtäkt och brinnande kors (New             
York Times, 1989). Det kan även nämnas att Nike, PepsiCo (Gatorade) och EA fick se sin                
egen celebrity endorsement-satsning ge bakslag när Tiger Woods karriär hastigt sattes på            
spel, och de förlorade samtliga över 4% marknadsandelar på grund av detta (Knittel &              
Stango, 2010). Detta sker då dessa celebrity endorsers anammar nya kulturella meningar            
vilket enligt MTM överförs till varumärket eller produkten och således på nytt uppfattas av              
konsumenten, men denna gången negativt. Då ett endosserat varumärke delvis utsätts för            
risker vid endossering, bör då även en förändring av ett företags marknadsaktivitet medföra             
risker mot celebrity endorsern och på liknande sätt möjligen påverka dennes           
varumärkesimage och därmed dennes uppfattade varumärkespersonlighet. 
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1.2 Problemdiskussion 

Celebrity endorsers kan och bör enligt Kapferer (2008), Seno & Lukas, (2007) och             
Halonen-Knight & Hurmerinta (2010), ses som ett eget varumärke. Precis som vid            
varumärken, kan celebrity endorsers undersökas från Aakers (1996) två perspektiv: image           
och identitet. Aaker (1966) påpekar att en image och dess underliggande beståndsdelar,            
påverkas av de flertal faktorer ett företag utför under varumärket och där innefattar han              
marknadsaktiviteter.  
 
I en studie där McCracken (1989) introducerar MTM, beskriver han även att de symboliska              
meningar celebrity endorsers överför till varumärket sker genom bland annat          
marknadsaktiviteter, vilket även poängteras i en studie av Seno & Lukas (2007). McCracken             
(1989) introducerar även i sin grundläggande studie att överföringen av symboliska meningar            
bör således även kunna ske åt motsatt håll, det vill säga att vid celebrity endorsement kan                
varumärkets image-egenskaper överföras till celebrity endorserns image. Detta har visats av           
Halonen-Knight & Hurmerinta (2010) som genom sin studie bekräftat att förhållandet mellan            
en celebrity endorser och det varumärke han eller hon endosserar bör anses som en allians.               
Med en allians menar Halonen-Knight & Hurmerinta (2010) att de två påverkar varandra och              
därmed att McCrackens (1989) antydning om en tvåvägsrelation stämmer. 
 
Fenomenet har även studerats kvalitativt av Jain & Roy (2015) där de via ett              
intervjuförfarande, formulerade att konsumenter i Indien uppfattar att en celebrity endorsers           
images påverkas av det varumärke som celebrity endorsern representerat. Därtill har Arsena,            
Silver & Pandelaere (2014) undersökt huruvida ett samspel mellan en celebrity endorser och             
en produkt med likvärdig karaktär influerar konsumentens uppfattning av celebrity endorsern           
i jämförelse med ett icke matchande samspel. Dessa studier har därmed undersökt och påvisat              
att en celebrity endorsers övergripande image kan påverkas av det varumärke de associeras             
med och även att detta troligtvis sker via bland annat marknadsaktiviteter.  
 
Vid fall så som undersökt av Jain & Roy (2015) då en celebrity endorser endosserar eller                
endosserat, två eller fler varumärken är det påvisat att de olika varumärkenas image som              
denna celebrity endorser associerats med och som konsumenten tar del av, kommer ha en              
påverkan på celebrity endorserns image. Men de och tidigare nämnda studier, har i sin tur               
misslyckats att påvisa om konsumentens uppfattning av en celebrity endorsers varumärke kan            
påverkas av händelser eller faktorer som sker under ett och samma varumärke; till exempel,              
påverkan av marknadsaktiviteter under ett och samma varumärke och den uppfattade           
varumärkesimagen hos en celebrity endorser. De har även inte undersökt den direkta            
påverkan av en marknadsaktivitet och dess förmedlade personlighet. Halonen-Knight &          
Hurmerinta (2010) har snuddat vid området men fokuserade på den marknadsförda           
produktens egenskaper och inte marknadsaktivitetens utformning som till exempel         
förmedlade personlighet.  
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En förståelse om marknadsaktiviteter under ett och samma varumärke och dess förmedlade            
personlighet, och hur dessa kan ha en påverkan på konsumentens uppfattning av en             
medverkande celebrity endorser, kan och bör tillgodose en djupare kunskap kring           
marknadsaktiviteter och celebrity endorsement och även hur de två interagerar med varandra. 
 
Genom detta kan det alstras kunskap om en sådan specifik relation existerar och således dess               
signifikans för en celebrity endorsers image. Detta kan i sin tur öppna för en diskussion om                
framtida forskning såväl som ett nytt perspektiv kring användandet av celebrity endorsement.  
 
Det är ett stort område i sig att undersöka och vid fall av en omfattande undersökning kring                 
påverkan av en marknadsaktivitet under ett och samma varumärke på en celebrity endorsers             
image, kräver omfattande resurser. Dock är det fullt möjligt att undersöka           
marknadsaktiviteters påverkan på en specifik aspekt av celebrity endorserns image. Roy &            
Moorthi (2009) menar att Brand Personality även är en egenskap som celebrity endorsers             
bär. Därtill menar både Roy & Moorthi (2009) samt Aaker (1996) att varumärkespersonlighet             
är en del av en uppfattad image tillika då en del av en celebrity endorsers image. Det är likväl                   
så att Aaker, Fournier & Brasel (2004) och Ouwersloot & Tudorica (2001) studerat hur              
marknadsaktiviteter, specifikt reklam, kan förmedla varumärkespersonligheter. Därmed       
skulle en undersökning på olika marknadsaktiviteter som sker under ett och samma            
varumärke samt marknadsaktivitetens förmedlade personlighet, och dess påverkan på         
konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser påvisa om det          
finns en relation mellan dessa. Denna undersökning skulle även visa om denna relation är              
signifikant och om marknadsaktiviteternas skiljaktiga förmedlade personlighet har en         
signifikant inverkan på relationen. 

1.3 Forskningsfråga 

Påverkas konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser, av en          
marknadsaktivitet och denna aktivitets förmedlade personlighet? 

1.4 Syfte 
Studiens syfte är att förklara sambandet mellan en celebrity endorsers uppfattade           
varumärkespersonlighet och en marknadsaktivitet denne deltar i som sker under ett           
varumärke.  
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2. Metod 
 

Denna metodologiska del av arbetet kommer att informera läsaren om studiens upplägg, utformning             
samt hur teorier valts och hur detta berättigas. Vidare i kapitlet diskuteras studiens validiteten och               
eventuell kritik. 

 

2.1 Övergripande Forskningsansats 

I denna studie har vi valt att förhålla oss till en objektiv ståndpunkt. Bryman & Bell (2011)                 
definierar objektivism som den ontologiska ståndpunkt där sociala företeelser och deras           
betydelse existerar oberoende av sociala aktörer. I denna studies fall då vi söker efter en               
relation mellan två variabler, stämmer detta överens. Relationen om bevisat, existerar oavsett            
sociala företeelser och kan bevisas genom fakta och empirisk data (David & Sutton, 2011) 
 
Vidare utgår vi från ett positivistisk kunskapsteoretiskt perspektiv. Med positivism menas att            
kunskap uppnås genom insamlingen av fakta som skall utgöra en grund för lagmässiga             
regelbundenheter (Bryman & Bell, 2011). Detta går i hand med studies utformning där vi              
samlar hård data gällande konsumentens uppfattning av ett fenomen. Datan nyttjar vi sedan             
för att bryta ut om den undersökta oberoende variabeln, påverkar den undersökta beroende             
variabeln. Detta sambandet mellan variablerna är om det existerar, objektivt och det uppfattas             
lämpligen genom ett positivistiskt perspektiv (David & Sutton, 2011) 
 
Det skall nämnas att positivistiskt kunskapsteori oftast görs i samband med hypotesbildning            
(Bryman & Bell, 2011; David & Sutton, 2011; Jacobsen, 2002). Å andra sidan hävdar bland               
annat Bryman & Bell (2011) att detta är en åsikt som kan skilja sig mellan forskare. Denna                 
studie kommer dock att följa praxis och bilda hypoteser för att sedan förkasta eller acceptera               
dessa. Således förhåller sig denna studie med den positivistiska kunskapsteorin då studiens            
metod faller in under det positivistiska kunskapsparaplyet. 
 
I och med detta alstrande av kunskap önskar vi att tillgodose och generera en förklarande               
kunskap gällande det observerade fenomenet. Förklarande kunskap är den vars mål är att             
förklara varför ett fenomen uppstått (Jacobsen, 2002). Exempelvis kan det gälla att förklara             
varför ett varumärke uppfattas som överklass eller varför ett företags aktiekurs inte följt             
marknadens genomsnittliga värdekurva. Dessutom kan förklarande kunskap vara av en art           
som förklarar om ett samband existerar och hur det ter sig, vilket denna studie har i avsikt att                  
göra med hjälp av acceptera eller förkasta studiens ställda hypoteser. Detta kommer således             
studien att åstadkomma genom en deduktiv ansats. 
 
Via en deduktiv ansats skapar forskaren först en bild av hur denne tror att verkligheten ter sig                 
genom att deducera en hypotes (Bryman & Bell, 2011). Därefter samlar forskaren empiri från              
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omvärlden för att se om dennes förväntningar är förenliga med verkligheten (Jacobsen, 2002;             
Bryman & Bell, 2011). Vi förhåller oss därmed deduktivt då vi ämnar att testa variabler mot                
varandra och i första fall finna en eventuell relation mellan dem och sedan för att undersöka                
den eventuella relationens signifikans. Positivt anser vi att en deduktiv ansats är gynnsamt             
gentemot studiens syfte då ansatsen enligt Alvesson & Sköldberg (2017) möjliggör ett            
befästande gällande de ställda hypoteserna . 
 
Negativt vid en deduktiv ansats kan forskare färgas utav sitt perspektiv som härstammat från              
den information de bygger sina hypoteser på, och därmed gå miste om underliggande mönster              
och tendenser (Alvesson & Sköldberg, 2017; Jacobsen, 2002). Det krävs dock vid denna             
studie då studiens mål att undersöka om sambandet mellan två variabler existerar och hur det               
ser ut. Fortsatt negativt för oss med bristande kapital och tid är att en deduktiv ansats oftast                 
kräver en högre grad av extern validitet, vilket sker genom ett högt antal observationer              
(David & Sutton, 2011). Däremot kan vi med digitala hjälpmedel och studiens            
undersökningsdesign, ändå nå högre antal observationer än jämfört med tidigare traditionella           
metoder. Vi anser därmed att en deduktiv ansats går i hand med studiens forskningssyfte.              
Detta då vi dessutom utgått från tidigare forskning för att forma studiens hypoteser och              
därefter testar ställda hypoteser mot empirisk data.  
 

2.2 Litteraturgenomgång 
Denna studie tar sitt avstamp i tidigare forskning kring de huvudsakliga ämnen som studien              
berör. Detta då det krävdes en betydande mängd kunskap och förförståelse för att forma en               
uppfattning och således en hypotes om det observerade fenomenet existerar och hur det             
observerade fenomenet ser ut, samt förstå vilka tidigare teorier som är av relevans vid              
diskussionen av resultaten.  
 
Denna forskning fann vi genom Högskolan i Halmstads bibliotek. Vi nyttjade dessa för att              
först finna ett möjligt undersökningsområde men även kunskapsklyfta, och skapa en           
uppfattning om vilka litterära verk och akademiska studier som var återkommande och            
förlitliga källor. Nyckelord som användes vid sökningen var bland annat: Brand Image,            
Brand Personality, Brand Personality Scale, Celebrity Endorsement, Meaning of Transfer,          
Varumärkesteori och  Varumärkespersonlighet. 
 
Därefter undersöktes de återkommande och relevanta källorna på Google Scholar för att            
undersöka deras tillförlitlighet. Tillförlitligheten bedömde vi till stor del på antalet citeringar            
av varje källa, samt de sammanhang de citerats i. Högst värderade vi de källor som citeras av                 
vetenskapliga tidskrifter och de som var peer-reviewed. Detta förarbete gav oss ett brett             
sortiment av böcker, artiklar och författare som vi i det tidiga stadiet valde att utgå från. 
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Det litteraturarbete som sedan genomfördes bestod till stor del av att granska och ta del av vår                 
valda litteratur och undersöka författarnas källor samt vilka som i sin tur citerat deras arbeten.               
Vi granskade även tidigare studentuppsatser via DIVAs databas för att via dem skapa en än               
bredare uppfattning om de vetenskapliga artiklar och litterära verk som finns inom det             
vetenskapliga området. De verk som framstod genom detta fick genomgå samma behandling            
som tidigare utvalda verk. 

2.3 Empirisk Studie 
Empiriska studier kan förhålla sig mot två huvudsakliga typer av metodologiska strategier för             
att samla in data, kvantitativa eller kvalitativa (Bryman & Bell, 2011). Denna studie har valt               
att förhålla sig till den kvantitativa metoden. Bryman & Bell (2011) samt Jacobsen (2002)              
förklarar kvantitativa metoder som den metod då man tolkar den sociala verkligheten med             
hjälp av numeriska värden och datan förhåller sig därmed kvantifierbar. Oftast nyttjas            
metoden för att möjliggöra fastställande av verkan och orsak och urvalsgrupper ter sig vara              
av större omfång vid denna strategi (Bryman & Bell, 2011).  
 
Negativt erbjuder en kvantitativ metod inte möjligheten för forskaren att genom tolkning av             
ord genererade via text eller intervjuer, söka efter djupgående och underliggande mönster.            
Den typen av analys sker via en kvalitativ metod och i de flesta fall kan forskaren då                 
ackumulera en mer djupgående kunskap från färre individuella fall (Jacobsen, 2002). 
 
Således genererar de olika strategierna olika typer av information. Jacobsen (2002, s. 48)             
påpekar att: “Båda ger riktig och viktig information, men av olika typer och innehåll!” .              
Ytterligare poängterar Jacobsen (2002) att de båda typerna av information tillför både för-             
och nackdelar, så därför måste forskare acceptera att det alltid medföljer vissa nackdelar och              
förhålla sig mot dem. Då denna studie ämnar att undersöka sambandet mellan två faktorer              
och inte de bakomliggande mekanismerna till varför det sker, anser vi att en kvantitativ              
metod är fördelaktigt och rättfärdig. Det finns flertal vis en kvantitativ metod kan utföras              
genom och en av dessa samt den som studien inspireras av är fältexperimentell design.  
 
Undersökningar som följer en experimentell design nyttjas ofta då forskare önskar att utröna             
en kausal relation mellan variabler, och med specifikt fältexperiment innebär det att forskare             
utför experimentet i en icke laboratorisk miljö (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011)               
presenterar att en kausal relation som en orsaks- och verkansrelation mellan minst två             
variabler. I andra ord menar de att minst en oberoende variabel har en påverkande              
orsaksrelation till minst en beroende variabel.  
 
När man nyttjar en experimentell design bestämmer först forskaren vilken variabel som anses             
vara beroende och vilken som är oberoende. Därefter skapar forskare minst två grupper av sitt               
urval: en experimentgrupp/behandlingsgrupp och en kontrollgrupp. Den förstnämnda        
gruppen utsätts för någon typ av manipulation eller stimuli (den oberoende variabeln) och             
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den andra gruppen utsätts inte för någon manipulation eller stimuli (Bryman & Bell, 2011).              
Den beroende variabeln mäts sedan i sin tur både före och efter manipulationen eller stimulit               
(den oberoende variabeln) i den experimentella gruppen och i kontrollgruppen mäts den            
beroende variabeln likadant fast utan ett stimuli mellan mättillfällena. Genom detta kan            
forskaren undersöka hur gruppernas resultat skiljer sig och utrannsaka om den oberoende            
variabeln har haft en orsaksverkan på den beroende variabeln samt om mätverktyg tillåter,             
hur stor denna orsaksverkan är (Bryman & Bell, 2011). 
 
Detta valet av undersökningsdesign föreligger i denna studies syfte att besvara hur            
marknadsaktiviteter under ett och samma varumärke har en orsakande verkan på           
konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser.       
Marknadsaktiviteterna föreligger därmed som oberoende variabel och stimuli, och genom          
mätning av den då beroende variabeln - konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av           
celebrity endorser - före och efter stimuli, kan studien utmynna om denna relation existerar              
och hur den förhåller sig. Genom undersökningen har urvalet fördelats i tre grupper där två av                
dessa manipuleras genom ett stimuli utmed experimentet och blir då undersökningens           
behandlingsgrupper. Den tredje gruppen å andra sidan behandlas inte av någon manipulation            
och fungerar då som kontrollgrupp.  
 
Experimentell design anser generera en hög intern validitet, alltså att undersökningen klart            
och tydligt påvisar den kausala relationen (Bryman & Bell, 2011). Detta möjliggörs via             
användandet av en kontrollgrupp som då skall eliminera (eller kontrollera) att möjliga            
alternativa förklaringar till resultatet utesluts (Bryman & Bell, 2011). Exempelvis i en studie             
tillåter kontrollgruppens resultat att analysera den påverkan den oberoende variabeln inte har            
och genom frigörelsen av denna uppfattning kan forskare genom att jämföra resultatet från             
den eller de experimentella grupperna, fastställa den kausala relationen mellan variablerna           
(Bryman & Bell, 2011).  
 
Det finns således som vid alla typer av undersökningar en del föreliggande nackdelar som bör               
beaktas. Till exempel påpekar Bryman & Bell (2011) att det kan finnas skillnader mellan              
urvalets grupper i exempelvis former av attityder. Dock hänvisar Bryman & Bell (2011) även              
att en forskare kan undgå detta till stor grad genom en slumpmässig fördelningsprocess vilket              
i sin tur skett vid denna studie och kommer att framgå i senare avsnitt. 
 
Vidare påpekar Saris & Gallhofer (2014) att forskare bör beakta Carry Over Effects , som till               
exempel Testningseffekten eller Anchoring Effect. De sistnämnda innebär att respondenter          
‘lär’ sig under experimentet och blir allt mer vana utmed experimentets gång. Detta kan ses               
som både positivt och negativt. Positivt kan svaren då utmed experimentet bli allt mer              
substantiella men negativt kan tidiga svar anses som mindre substantiella. Vidare negativt            
kan respondenter ‘lista ut’ syftet med studien och då försöka svara antingen utefter eller emot               
vad de tror sig syftet vara (Bryman & Bell, 2011). Detta är således en faktor som inte går att                   
bemöta, dock poängterar Bryman & Bell (2011) att då denna faktor bör anses gälla både               
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experimentgrupperna och kontrollgruppen, och har då en likvärdig effekt fördelat över           
grupperna och således bör gruppernas enskilda effekt ta ut varandra. Därav går denna effekt              
att avfärda.  
 
En annan direkt carry over effect poängterad av Saris & Gallhofer (2014) är att respondenter               
vid experiment kan skapa en uppfattning och attityd genom kontakten med den beroende             
variabeln före stimulin och föra dessa med sig till nästa kontakt med variabeln. De menar då                
att vid andra kontakten är respondenten influerad av sin första kontakt och det påverkar då               
resultatet negativt. Detta är då något vi har tagit i beaktning och vårt bemötande mot det                
kommer att framgå i senare avsnitt.  
 
Vidare poängterar Bryman & Bell (2011) att vid fältexperiment förekommer stimulanser från            
omgivningen som inte går att kontrollera till samma grad som vid laboratorieexperiment och             
kan påverka resultatet. Dock påpekar de likväl att laboratorieexperiment medför en oftast            
steril och onaturlig stimulerande påverkan på respondenterna och att det även det påverkar             
resultatet (Bryman & Bell, 2011). 
 
Denna undersökningen förhåller sig därmed efter en fältexperimentell design där de           
ovanstående bristerna bemötts utefter de resurser tillgängliga. Den då valda designen av            
datainsamling i detta experiment är en surveydesign. Vilket innebär att respondenter besvarar            
en enkät av frågor eller påståenden eller där man utför en strukturerad intervju. I denna studie                
kommer en enkätundersökning att utföras. 
 
Denna typ av datainsamling används traditionellt inte vid ett experiment då det kan vara svårt               
att implementera den oberoende variabeln, det vill säga stimulit. Dock påpekar Saris &             
Gallhofer (2014) att enkätförfarande är en allt mer vanlig form vid experiment tack vare              
digitaliseringen och de funktioner som det medfört. Man kan med hjälp av digitalisering             
implementera ett stimuli i en enkät och med denna möjlighet i beaktning kunde vi därmed               
utföra experimentet genom en enkätdesign. 
 
Denna enkätundersökning har i sin tur gjorts efter en tvärsnittsdesign, vilket menar att flera              
fall observerats under en viss tidpunkt (Bryman & Bell, 2011). Detta tillåter forskaren att              
studera relationer mellan variabler och därmed se ett sambandsmönster (Bryman & Bell,            
2011). Tvärsnittsdesign är dessutom billigare och mindre tidskrävande än exempelvis en           
tidsseriestudie som ibland kan kräva flera år av forskaren (Jacobsen, 2002).  
 
Med beaktning av de positiva faktorerna som stödjer studiens syfte och kännedom om både              
de negativa faktorerna och hur vi skola parera dem, påbörjades en fält-experimentell            
enkätundersökning. 

16 



2.3.1 Enkätdesign 
För att samla tillräcklig och ändamålsenlig data för att sedan kunna jämföra och analysera              
resultaten, valde vi att utföra experimenten utifrån ett varumärke, deras celebrity endorser och             
två av deras marknadsaktiviteter. A-Z blev det utvalda varumärket och även då deras             
celebrity endorser Zlatan Ibrahimovic. Därefter valde vi utifrån företagets         
marknadsaktiviteter som Zlatan deltar i, två reklamfilmer: Zlatan and Agent Dex (A-Z            
Sportswear, 2017) och The Inner Voice (A-Z Sportswear, 2017).  
 
Med studiens syfte och design i åtanke valde vi att konstruera tre enkäter. En för varje                
experimentgrupp och en för kontrollgruppen. Var enkät har samma design och utformning            
och inkluderar samma frågor; skillnaden ligger i vilken oberoende variabel tillika stimuli som             
ingår med då undantag för kontrollgruppen däri inget stimuli inkluderades. 
 
Vid den ene experimentgruppen inkluderades Zlatan and Agent Dex (A-Z Sportswear, 2017)            
som oberoende variabel och stimuli. Den andre experimentgruppens enkät inkluderade The           
Inner Voice (A-Z Sportswear, 2017). Denna design konstruerades för att kunna härleda hur             
en marknadsaktivitet och dess förmedlade personlighet påverkar respondentens uppfattade         
varumärkespersonlighet av den deltagande celebrity endorsern (Figur 1). 
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Figur 1. Egen figur. Enkätdesign 

 
Varje enkät i sin tur är uppbyggd av totalt 84 påståenden och 12 frågor, varav påståenden är                 
förenade med studiens forskningssyfte och resterande 12 frågor har syfte att “underhålla”            
respondenten innan denne tar del av enkätens stimuli eller inget stimuli och även för att skapa                
ett tidsrum mellan de två mättillfällena. Dessa påståenden är uppdelade efter sina syfte genom              
tre av enkätens totala avsnitt. Vid var avsnitt inkluderades relevanta mått för att mäta              
respondentens instämmande på påståendena. Tre demografiska frågor lades till i enkätens           
sista avsnitt för att kunna härleda studiens urval och därigenom mot vilken population             
studiens slutsats möjligen kan generaliseras. Dessa tre frågor gällde ålder, kön och            
nationalitet.  
 
Utöver, för att försäkra om respondenternas fullföljande och förståelse av enkäten,           
inkluderades i början en sammanfattning på enkätens utformning, inför var avsnitt           
förklarades momentet och slutligen efter avslutande inkluderades en förklaring om studiens           
syfte om respondentens integritet och en fråga ifall respondenten godkänner att dennes            
resultat nyttjas i studien. Respondenterna fick inte ta del av syftet innan besvarande för att det                
kan möjligtvis påverka resultatet negativt. 
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Enkätens första avsnitt påbörjades med en presentation av en bild på Zlatan Ibrahimovic samt              
inkluderade påståenden, även kallat items , vilka mäter respondentens uppfattade         
varumärkespersonlighet av celebrity endorsern. Mätskalan anammades från Aakers (1997)         
Brand Personality Scale (hädanefter BPS). Aakers (1997) skala är en utvidgad variant av             
hennes BPF som används för att kategorisera varumärkens personlighet.  
 
Aakers (1997) BPS består av 42 personlighetsdrag fördelade på fem huvuddrag som kan             
användas för att undersöka ett varumärkes personlighet (Figur 2). 
 

 
Figur 2. Egen bearbetad Brand Personality Scale (efter Aaker, 1997) översättning från 
Ydefjäll & Karlsson (2014, s. 26) 
 
Som nämnt är skalan framtagen för att definiera ett varumärkes personlighetsdrag. Dock            
påvisade en studie utförd av Roy & Moorthi (2009) att BPS även kan nyttjas som ett                
acceptabelt verktyg vid undersökning av uppfattade personlighetsdrag hos celebrity         
endorsers. Denna skala konstruerades sedan in i studiens första avsnitt för att utvärdera             
respondentens uppfattade varumärkespersonlighet av celebrity endorsern. Med det ombads         
respondenten att besvara hur denna ansåg att karaktärsdraget tillika items, beskriver celebrity            
endorsern. 
 
Vid det andra avsnittet presenterades respondenten för ett annat varumärke och ombads sedan             
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att besvara 12 ja-eller-nej-frågor gällande vilka karaktär-gestaltningar som denne fann          
matchade varumärket. Syftet med dessa var att motverka en faktor vid experiment som Saris              
& Gallhofer (2014) benämner som carry over effects, alltså att respondenter kan föra med              
tidigare uppbyggd attityd till fortsatt del av undersökningen. En sådan händelse skulle således             
påverka studiens resultat negativt och därför konstruerades detta avsnitt för att bibehålla            
respondenten inom ämnet men bort från sammanhanget.  
 
Vid det tredje och sista avsnittet blev de respondenter som tilldelats till de experimentella              
grupperna, presenterad för studiens stimuli även oberoende variabel. Den ena gruppen blev            
då ombedd att ta del av reklamfilmen Zlatan and Agent Dex (A-Z Sportswear, 2017) från               
början till slut, och den andra gruppen likaså fast gällande reklamfilmen The Inner Voice              
(A-Z Sportswear, 2017). Därefter ombads de att besvara samma skala som vid enkätens             
första avsnitt, men med påståendena presenterade i en ny slumpmässigt placerad ordning.            
Kontrollgruppen i sin tur blev emellertid inte presenterad för något stimuli utan blev återigen              
presenterade för samma bild på Zlatan Ibrahimovic och även de, ombedda att besvara samma              
skala som vid enkätens första avsnittet, men med påståendena presenterade i en ny             
slumpmässigt placerad ordning. Ordningen av påståendena ändrades för att motverka          
positioneringeffekten vilken Bryman & Bell (2011) beskriver som en negativ effekt av att             
respondenter vid återupprepade och likartade frågor lär sig ordningen och besvarar på snabbt             
och därmed härleder till sämre resultat. 
 
Var påstående valdes med syfte att erhålla förståelse om respondentens uppfattade           
varumärkespersonlighet av celebrity endorsern och hur denna påverkas av studiens oberoende           
variabel, marknadsaktiviteten. Genom denna konstruktion kan således respondentens        
uppfattning före och efter stimuli tillika opåverkad av stimuli att analyseras och förklara om              
och hur den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. 
 
Enkäten konstruerades på svenska då undersökningen utförts mot ett svenskt urval och det             
ansågs som att minska risken för att respondenter skola tolka påståendena felaktigt.  

2.3.2 Val av respondenter och Datainsamling 
För att kunna utföra undersökningen behövde vi i första hand definiera den undersökta             
populationen. Med studien önskar vi att generera ett resultat gentemot den svenska            
befolkningen som kan stå till grund för vidare forskning. Vår teoretiska population består             
därav av den svenska befolkningen, men valde att avgränsa denna till de som är 18 år gamla                 
och uppåt. Denna avgränsning vid 18 års ålder gjordes för bekvämlighetens skull. Bryman &              
Bell (2011) poängterar att undersökningar mot omyndiga kräver målsmans vetskap och           
godkännande, och detta var något som vi inte kunde garantera genom en enkätundersökning. 
 
Detta innebär viss svårighet då vi inte har tillgång till en en lista över alla svenska                
medborgare över 18 års ålder, vilket således gör det svårt för oss att utföra ett systematiskt                
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eller slumpartat urval (Jacobsen, 2002). Vår teoretiska population består därmed av den            
ungefärliga beräkningen av den svenska befolkningen över 18 års ålder: 7 998 644 personer              
(Statistikdatabasen, 2017). Då vi inte har de resurser som krävs för att studera hela              
populationen genomförde vi ett urval (Jacobsen, 2002).  
 
När man skall definiera sin urvalsstorlek diskuterar Bryman & Bell (2011) att man först skall               
bestämma den konfidensgrad studien skall förhålla sig till, vilket de menar per            
undersöknings-praxis bör förhålla sig till 95%. I och med detta samt vår population, bör vi               
enligt uträkning producera ett urval på 384 respondenter (Figur 3) (Creative Research            
Systems, 2012). 

 

 
Figur 3. Urvalsstorleksberäkning (Creative Research Systems, 2012) 

 
Därefter sökte vi vårt urval. Enligt Jacobsen (2002) finns det flera olika urvalsmetoder. Den              
minst kostsamma urvalsmetoden är icke-sannolikhetsurval vilket innebär att alla individer i           
populationen inte har samma sannolikhet att bli utvald till att delta i undersökningen (Bryman              
& Bell, 2011; Jacobsen, 2002). En typ av icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval, även            
kallat lämplighetsurval, och är när forskaren låter personer som finns i närheten ingå i              
studien, exempelvis universitetscampus eller köpcentrum (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen,          
2002). Ytterligare en typ av icke-sannolikhetsurval inkluderar självurval vilken tillåter          
personer att själva välja om de vill delta i en studie eller inte (Jacobsen, 2002). Dessa typer av                  
urval gör det dock svårare för forskare att generalisera resultat då man inte kan vara säker                
vilken del av populationen urvalet representerar (Bryman & Bell, 2011). Det gör det även              
omöjligt för forskaren att göra en bortfallsanalys och därmed mister förståelsen för vilken del              
av populationen som förblir icke representerad eller representerad (Jacobsen, 2002). Bryman           
(1989, citerad av Bryman & Bell, 2011) påstår emellertid att bekvämlighetsurval är vanligt             
förekommande inom ekonomi- och managementstudier.  
 
Denna studie har utfört ett sorts bekvämlighetsurval genom att låta dela en enkät via privata               
sociala medie-kanaler, men även ett självurval då enheter själva har valt om de vill medverka               
i undersökningen genom att klicka på enkät-länken. Dessa urval valdes då de är avsevärt              
mindre kostsamma än andra urvalsmetoder, samt att genom digital distribution kunde vi            
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publicera enkäten snabbare vilket var en viktigt faktor på grund av tidsramen. Valet av              
självurval eliminerar risken att vi som forskare låter våra egna värderingar påverka vilka som              
väljs ut till att svara på enkäten, vilket nämns av Bryman & Bell (2011) som en av                 
nackdelarna med bekvämlighetsurval.  
 
Vid vår undersökning samlade vi in data genom att först framställda enkäterna digitalt via              
verktyget Google Forms. Därefter kopplade vi de konstruerade enkäterna till ett digitalt            
A/B-verktyg, NA.GG (Nagg, u.å.). Genom detta A/B-verktyg kopplar man länkar för var            
enkät, väljer procentuellt hur många av de som klickar som skall föras till vardera enkät och                
därifrån tar verktyget fram en enda länk. Vi fördelade möjligheten till 33,33% för två av               
enkäterna och 33,34% för den sista. Denna förlust av 0,01% slumpmässig fördelning ansåg vi              
som acceptabel och således därefter delades undersökningslänken via våra profiler på de            
sociala medierna LinkedIn och Facebook. 
 
Denna fördelnings- tillika urvalsprocess passar vår studie då det var bekvämt för            
respondenterna och det tillät oss att nå dem snabbt och utan någon kostnad. Tillika likt det                
Bryman & Bell (2011) poängterar, tillåter en sådan process att respondenten tar del av              
undersökningen efter eget tidsschema och därmed även en positiv bekvämlighetsfaktor för           
dem. Sedan följer det studiens inriktning som fältexperiment då vi bemöter respondenter i             
deras vardagliga miljö (Bryman & Bell, 2011). 
 
Genom undersökningen genererade vi 159 giltiga svar. Detta är under den uträknade            
behövliga urvalsstorleken. Vi delade vår undersökning vid flera tillfällen och bad även            
personer i våra nätverk att dela denna i deras nätverk. Men med en tidsram i beaktning valde                 
vi att fortsätta studien med 159 respondenter. Vi var medvetna om att detta minskar studiens               
externa validitet och där även den möjliga generalisering av våra resultat. Oavsett så fortskred              
vi studien och tog detta i beaktning vid analysen och diskussionen av resultaten. Därmed              
fortskrider studien med ett konfidensintervall av ±7,77 och en konfidensgrad på 95% (Figur             
4) (Creative Research Systems, 2012). Vi valde att behålla sidans rekommenderade procent            
(50%), för att försäkra oss om en acceptabel konfidensintervall. Det poängteras att när man              
räknar ut konfidensintervall för en specifik fråga kan man fördela procenten efter            
fördelningen av respondenternas svar. Dock när man skall utröna ett konfidensintervall för            
alla frågor i en enkät poängterar de att 50% är den procent som kan anges för att försäkra sig                   
mot det värsta tänkbara scenariot där samtliga respondenter besvarar en fråga annorlunda mot             
vad andra svarat (Creative Research Systems, 2012).  
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Figur 4. Konfidensintervallsuträkning (Creative Research Systems, 2012) 

2.3.3 Mått- och Dataenheter 
I och med utformningen av enkäten förhåller sig all insamlad data efter vad Aakers (1997)               
BPS tillgodoser. BPS består av fem stycken huvudsakliga personlighetsdragskluster;         
sincerity, excitement, competence, sophistication och ruggedness. Varje kluster i sig består           
av ytterligare adjektiv, vilka är studiens items. Därav återfås genom undersökningen data            
genom den mätenhet som korresponderar till dessa item. 
 
I Aakers (1997) studie fick respondenter besvara en 5-gradig likertskala för hur de uppfattade              
att ett item beskrev de undersökta varumärkena. En likertskala testar attitydkluster genom            
items, för att låta respondenten svara på om de 1 (= inte alls beskrivande) till 5 (= väldigt                  
beskrivande) (Bryman & Bell, 2011).  
 
Fördelen med likert-skalan bekräftas även av Romaniuks (2008) studie som testade vare sig             
en likertskala eller free choice, alltså att låta respondenten fritt välja vilka attribut denne              
tyckte lämpade sig bäst, var att föredra. Romaniuks (2008) studie menar att ingen märkbar              
skillnad mellan dessa test kunde uppnås, men att fördelarna av free choice var att den               
svarande inte lika snabbt tröttnade vid svarandet av flera enkäter efter varandra. I denna              
studie bedömdes det att en 5-gradig likertskala tillåter ett neutralt svar samtidigt som vi kan               
bli säkrare på att respondenten tagit ställning till varje ord, vilket free choice-alternativet inte              
gör, valde vi därmed att behålla Aakers (1997) 5-gradiga likertskala för att undersöka den              
upplevda varumärkespersonligheten (Tabell 1).  
 
Begrepp: Källa: Beskrivning (mätenhet): Items: 

Varumärkes- 
personlighet av en 
celebrity endorser  
 

Aaker (1997) 
Roy & Moorthi 
(2009) 

Femgradig likertskala, 
42-karaktärsdragsskala; 
items enhetsmått 
5 = Väldigt 
beskrivande, 
1 = Inte alls 

(1) Sincerity: 
Jordnära, ärlig, sund, 
glad (11 items totalt); 
(2) Excitement: 
Vågad, livfull, 
fantasifull, up-to-date 
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beskrivande 
Romaniuk (2008) 
 

(11 items totalt); 
(3) Competence: 
Trovärdig, intelligent, 
framgångsrik (nio 
items totalt); 
(4) Sophistication: 
Överklass, charmig, 
glamorös (sex items 
totalt); 
(5) Ruggedness: 
Friluftaktig, maskulin, 
 tuff (fem items totalt) 
Ydefjäll & Karlsson 
(2014) 

Tabell 1. Egen tabell. Operationaliseringsschema 
 
Denna typ av data som genereras betecknas som ordinal data. Ordinal data är en form av                
variabler vars kategorier går att rangordna, men avståndet mellan dessa kategorier förhåller            
sig inte lika stora längs med skalan (Bryman & Bell, 2011). Vi har som nämnt samlat in ett                  
svar från varje individ mellan 1 och 5 för 42 items. Dessa kan alltså i sin tur rangordnas i                   
storlek, men intervallet mellan dem är inte lika stort igenom dataresultaten.  
 
Den oberoende variabeln, alltså en specifik marknadsaktivitet eller ingen marknadsaktivitet          
alls, anses som en nominell variabel. Detta då den kan kategoriseras likt: 1 = reklamfilm X, 2                 
= reklamfilm Y och 3 = ingen reklamfilm. Dock går den inte att rangordna och därav beskrivs                 
den som Bryman & Bell (2011) påvisar, en nominell variabel.  

2.3.4 Dataanalys 
Vi har utmed studien samlat ordinal data och nominal data och för att undersöka dessa har vi                 
utfört både uni-, bi- samt multivariatsanalyser. Univariat analys innebär att man analyserar en             
variabel i taget och det kan som i vårt fall vara via beskrivande statistik och vi har då valt att                    
undersöka mått på centraltendensen (Bryman & Bell, 2011). Vi undersökte därmed dessa            
resultat genom att jämföra medelvärden och standardavvikelser för att kunna utmynna           
skillnader och likheter mellan grupperna. Men, den beskrivande statistiken visade inte ett            
tydligt mönster och för att vidare kunna diskutera våra hypoteser, valde vi även att utföra               
ytterligare uni-, bi- och multivariatsanalyser.  
 
En multivariatsanalys är när forskaren analyserar flera variabler i taget med syfte att utröna              
hur dessa är relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2011). I vårt fall har vi utfört en “Box's                  
Test of Equality of Covariance Matrices a” (hädanefter Box’s Test), vilket är ett test som              
mäter kovariansen mellan grupper (Hair, Black, Babin & Anderson, 2010). Kovarians i sig är              
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ett mått på samvariationen mellan två slumpmässiga variabler och mäter alltså om de två              
variablerna har någon typ av gemensamt variansbeteende gentemot varandra (Hair et al.,            
2010). Specifikt vid ett Box’s Test, testas hur kovariansen skiljer sig mellan två eller fler               
grupper. Dess nollhypotes är att det inte finns någon skillnad mellan grupperna, alltså att              
kovariansen mellan variablerna är densamma mellan varje grupp (Hair et al., 2010). I denna              
studies fall innebär Box’s Tests nollhypotes att den oberoende variabeln påverkar den            
beroende variabeln på samma sätt i varje grupp, och dess motsatta hypotes säger att den               
oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln olika i de olika grupperna. Vid dessa             
test kan nollhypotesen förkastas om p-värdet understiger 0,05, men detta test är ytterst             
känsliga för både små och stora urval och på grund av testets känslighet menar bland annat                
Hair et al. (2010) att en mer konservativ nivå bör användas varpå vi beslöt oss för att använda                  
0,01 som vår signifikansnivå.  
 
Vi har även utfört ett “Levene's Test of Equality of Error Variances” (hädanefter Levene’s),              
vilket är ett likartat test som Box’s Test. Detta test testar skillnaden mellan variansen mellan               
de enskilda variablerna, alltså en univariat analys (Hair et al., 2010). Nollhypotesen vid detta              
test är likartat som vid Box’s Test; att variansen är densamma för varje variabel och tillåter                
också att förkasta nollhypotesen vid ett p-värde under 0,05 (Hair et al., 2010). Dessa två test                
har därmed möjliggjort för oss att utröna om den oberoende variabeln påverkar den beroende              
variabeln annorlunda mellan både urval och grupper. 
 
För att vidare undersöka relationen mellan den oberoende och beroende variabeln i de tre              
grupperna har en ANOVA-analys utförts. ANOVA är en förkortning av Analysis of Variance,             
och är en analys som påvisar om en undersöknings resultat är av signifikans genom att testa                
de olika gruppernas medelvärden och därmed utreda om en skillnad existerar (Hair et al,              
2010). 
 
Det finns olika varianter av ANOVA-analyser vilka går att utföra. I det fall forskaren önskar               
att testa en oberoende variabel mot fem beroende variabel mellan grupper, rekommenderas en             
så kallad one-way ANOVA-analysis (Hair et al., 2010). Sådant är fallet i vår studie och därav                
har vi utfört just denna typ av ANOVA-analys.  
 
I detta fall lyder den analytiska nollhypotesen att medelvärdet i grupperna är densamma.             
Därav för att förkasta denna nollhypotes krävs att dessa resultat skiljer sig och att              
signifikansnivån håller sig under alpha (0,05) (Hair et al., 2010).  
 
Det finns somliga krav som forskare måste förhålla sig inom för att en ANOVA-analys ska               
vara genomförbar och trovärdig (Hair et al., 2010):  
 

● gruppernas storlek bör vara likvärdiga i medlemsantal. 
● observationerna måste skett oberoende av varandra. 
● var grupps urvalsstorlek måste överskrida antalet beroende variabler. 
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● den rekommenderade minimi-storleken per grupp är 20 medlemmar. 
 
I vår studie har vi lyckats förhålla oss efter dessa faktorer. Den har i sin undersökning fler                 
respondenter än antal beroende variabler, samt fler än det minimala kravet av 20 medlemmar              
i varje grupp. Det går dock att diskutera huruvida observationerna har skett oberoende av              
varandra då respondenter besvarat enkäten via internet och kan ha utfört dessa i samband med               
en annan individs påverkan.  
 
Nästkommande test vi utförde var ett “Bonferroni Post Hoc Test” (hädanefter           
Bonferroni-test), vilket är ett test där forskaren analyserar resultaten av dess experimentella            
data (Hair et al., 2010). Det är ett test som görs i samband med att man undersöker flera                  
hypoteser vid ett tillfälle och grunden i detta test är att undersöka möjligheten för att man                
utfört ett Typ-1-fel och därmed inte accepterat en nollhypotes som egentligen skall accepteras.             
Vid detta test används alpha (0,05) dividerat på antal hypoteser man testar, vilket görs för att                
minska risken för ett Typ-1-fel (Hair et al., 2010). Detta då sannolikheten att få det resultat                
man önskar ökar för var gång experimentet utförs. Genom detta ökar även risken att man inte                
accepterar en sanningsenlig nollhypotes och för att minimera denna risk, så bör man minska              
sin acceptansnivå för vart sammanhängande hypotestest. Detta test utförde vi i samband med             
ANOVA-analysen och då vi undersökt fem hypoteser utmed studien, har vi använt oss av              
0,01(=0,05/5) alpha (Hair et al., 2010).  
 
Dessa analyser och deras innefattande nollhypoteser har möjliggjort för oss att tyda om det              
existerar ett samband mellan de undersökta variablerna och om detta sambandet är av             
signifikans. Slutligen så har det sistnämnda Bonferroni-testen tillåtit oss att se om vi gjort ett               
Typ-1-fel och följaktligen förkastat en nollhypotes som ej skulle ha förkastats i samband med              
ANOVA-analysen. Därefter, med syfte att stärka studiens reliabilitet och validitet har även en             
Chronbach’s Alpha och en Pearsons r utförts och dessa test kommer att introduceras med              
vidare förklaring under avsnittet gällande studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Analyserna och databehandlingen har i sin tur skett genom SPSS. SPSS är en förkortning av               
Statistical Package for the Social Sciences och är ett datorprogram för att analysera             
kvantitativ data (Bryman & Bell, 2011). 

2.4 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 

2.4.1 Reliabilitet 
Bryman & Bell (2011) benämner reliabilitet vid kvantitativa metoder som de frågor vilka             
berör studiens mätsystem, om de således är pålitliga och noggranna, alltså om mätningarna av              
observationerna skett korrekt. Reliabilitet i detta fallet kan fördelas till två betydelser varav             
den första Stabilitet , menas med att man frågar sig själv om de använda måtten är stabila över                 
tid (Bryman & Bell, 2011). Det innebär att om man utför en mätning av en grupp vid tidpunkt                  
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ett och senare igen vid tidpunkt två, kommer svaren att generera likvärdiga resultat gällande              
begreppet. Stabilitet kan man enligt Bryman & Bell (2011) bemöta genom att utföra testet vid               
flertal tillfällen och utföra samma mätning mot samma grupp och där i utmynna variationer i               
mätningen och då även dess felmarginal. Då vi utförde denna studie inom en snäv tidsram               
och således via ett tvärsnittsbemötande, förekom det inte för oss en möjlighet att utföra en               
sådan mätning. Dock är BPS ett vederlagt mätinstrument som förespråkas av flertal forskare             
däribland Roy & Moorthi (2009), Aaker (1997) och Romaniuk (2008), anser vi att den är               
peer-reviewed och tillförlitligt. 
 
Den andra betydelsen Intern Reliabilitet , påvisar om skalor eller index är pålitliga och             
sammanhängande (Bryman & Bell, 2011). Detta går enligt Bryman & Bell (2011) att             
undersöka via ett Cronbach’s Alfa . Ett Cronbach’s Alfa påvisar enligt Hair et al. (2010), hur               
konsistent en undersökning mäter de mätta begreppen. Acceptabla resultat finner sig ovan            
0,60, men helst över 0,70 (Hair et al, 2010). Detta resultat kommer att presenteras i avsnittet                
om resultat och vid det skedet kommer dess påverkan på studiens reliabilitet att diskuteras. 

2.4.2 Intern Validitet 
Vidare följer studiens validitet, alltså hur väl studiens empiriska data stämmer överens med             
verkligheten (David & Sutton, 2011). Bryman & Bell (2011) förklarar validitet som frågan             
om ett mått avsett för att mäta ett begrepp, med sanning mäter det avseende begreppet.               
Jacobsen (2002) beskriver detta som intern giltighet och definierar det som frågan om en              
studies frågor mäter det de menar att mäta, alltså hur mycket av operationaliseringen och det               
teoretiska fenomenet som överlappar varandra.  
 
Denna studien undersöker varumärkespersonlighet som är ett komplext ämne, men med hjälp            
av Aakers (1997) BPS kunde vi säkerställa att enkäterna innehöll tillförlitliga items som             
därmed ger svar på det studien vill få reda på, nämligen varumärkespersonlighet.  
 
Dock har BPS bemötts av en del kritik. Kapferer & Azoulay (2003) menar att skalan inte bara                 
mäter varumärkespersonlighet, utan dessutom får med flera byggstenar av det som inom            
teorin benämns som varumärkesidentitet. Vidare beskriver de att produktens fysiska attribut           
och upplevda fördelar kan med hjälp av denna skala återges, vilket inte borde nämnas enbart               
under begreppet varumärkespersonlighet och inte heller är det tänkta syftet med BPS.            
Kapferer & Azoulay (2003) vill med sin artikel skapa en diskussion för hur BPS används för                
att bedöma endast varumärkespersonlighet. Dock fann vi källa för att BPS använts med goda              
resultat till utvärdera en celebrity endorsers varumärkespersonlighet (Roy & Moorthi, 2009).           
Därav det menar vi att denna skala och dess operationalisering av begreppet            
varumärkespersonlighet, går i hand med studiens syfte och är ett tillförlitligt mått för det              
undersökta begreppet. 
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Däremot för att vidare försäkra studiens interna validitet, valdes det att ändå undersöka BPS              
validitet genom ett Pearson r . Ett Pearson r undersöker i första hand linjära relationer mellan               
två variabler, X och Y (Tabachnik & Fidell, 2007). Dock påvisar David & Karras (1997) att                
man kan undersöka begreppsvaliditet via ett Pearson r. Vid dessa fall testar denna relationen              
mellan var item, och om testet visar på en hög positiv relation innebär detta att de undersökta                 
begreppen tillika items, kan anses som valida mått för det som studien avser att mäta (David                
& Karras, 1997). Vi utförde detta test mot och mellan var och en av BPS subkategorier och                 
dessa resultat presenteras under arbetets resultatavsnitt. 

2.4.3 Extern Validitet 
Extern validitet enligt David & Sutton (2011) är huruvida populationens verklighet är            
densamma som studiens resultat. Det skall påpekas att trots studiens experimentella           
metoddesign använde studien inte en slumpmässig urvalsmetod vilken kan negativt påverka           
studiens resultat och externa validitet, däremot utfördes slumpmässig gruppfördelning         
(Bryman & Bell, 2011). Det sistnämnda, är enligt Bryman & Bell (2011) en viktig faktor när                
det kommer till en experimentell metoddesign och vi finner att denna gruppfördelning väger             
delvis upp för den bristande urvalsmetoden. Men bristen har ändå valts att tas i beaktning vid                
studiens reflexivitet. 
 
Vidare påpekar Bryman & Bell (2011) att det skiljer sig alltid från en experimentell miljö och                
verkligheten. Alltså att individen ter sig annorlunda i en konstgjord miljö mot en naturlig. Till               
exempel är individen medveten om att hon deltar i ett experiment och beter sig då efter vad                 
hon tror forskarna önskar, även kallat Hawthorne-effekten (Bryman & Bell, 2011). Detta            
bemöttes genom att inspireras av en fältstudie, alltså att bemöta respondenter utanför ett             
laboratorium. Detta bör således minska gapet mellan studiens resultat och verkligheten men            
dessvärre inte utesluta den. Det enligt Bryman & Bell (2011) en omöjlighet att fullständigt              
sluta detta gap och därav en acceptabel förlust av förståelse, som denna studie ämnar att ta i                 
beaktning. Dock påpekas det att en studie likväl kan korrekt uppfatta en aktionsriktning,             
alltså åt vilket håll ett fenomen rör sig (Bryman & Bell, 2011). Således kan studiens resultat                
likväl ses som generaliserbara mot populationen med beaktande av dess brister. 
 
Under studien så har vi även utfört ett Bonferroni-test. Detta är ett test som påvisar               
sannolikheten om ett test felaktigt förkastat nollhypoteser och därmed undgår ett Typ-1-fel            
(Hair et al., 2010). Typ-1-fel innebär hur säker en forskare kan vara att de inte förkastat en                 
sanningsenlig nollhypotes (Hair et al., 2010).  
 
Det sistnämnda statistiska mått och dess resultat kommer att presenteras och diskuteras i             
avsnittet gällande resultat. 
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2.6 Etiska överväganden 
Bryman & Bell (2011) poängterar att forskare som utför en studie bör vara medvetna om de                
etiska aspekterna kring sitt arbete för att i sin tur kunna fatta välgrundade beslut på hur man                 
kan bemöta dem så etiskt försvarbart som möjligt.  
 
De aspekter vi har beaktat är bland annat att inte inkräkta i respondenternas privatliv. Det har                
vi bemött genom att förhålla studien anonymt och vi har även varit de enda som tagit del av                  
individuella svar för att inte dela deras åsikter. Vi har även varit noggranna med att               
respondenten samtycker efter att de avslutat enkäten att vi nyttjar deras resultat. Detta             
förstärktes redan då datan samlades in via en enkät och respondenten själv valde om denne               
ville delta eller inte. 
 
Dock medan respondenten har besvarat enkäten, har de inte haft kännedom om studiens syfte.              
Det är något som Bryman & Bell (2011) påpekar kan ses som etisk inkorrekt. Vi har då vid                  
efter avslutandet av enkäten lagt till ett informationsstycke om studiens syfte, och där de              
därefter ombeds att ange om de godkänner användandet av deras data till studiens syfte eller               
inte.  
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3. Teori 

 
I detta kommande kapitel presenteras den teoretiska referensram denna studie utgår ifrån vid             
deduktion av hypoteser och diskussion av resultat. Celebrity endorsement, varumärkespersonlighet,          
Meaning Transfer Model, marknadsaktiviteter och förstudien kommer därmed att presenteras. 

 

3.1 Celebrity Endorsement 
Celebrity endorsement är ett fenomen när företag använder en känd person tillika            
personlighet vid promotionen av deras produkt eller varumärke (Keller, 2013). McCracken           
(1989) presenterar det som en individ som är vida igenkänd och som nyttjar denna status till                
fördel för en produkt eller varumärke genom att framstå i marknadsaktiviteter. I och med den               
processen har företaget vilket trätt in i sammarbete med celebrity endorsern, hopp om att              
delvis nå igenom marknadsbruset till deras målgrupp men även fånga intresset hos celebrity             
endorserns följarskara (McCracken, 1989). En celebrity endorser kan även påverka reklams           
effektivitet, varumärkesuppfattning, köpesbeslut och även varumärkeserinran (Spry, Pappu &         
Cornwell, 2011; Byrne et al., 2003).  
 
Man talar om att via endossering, överförs celebrity endorserns karaktärsdrag och den            
symbolik denne förankras med till den marknadsförda produkten och därmed varumärket           
(McCracken, 1989). Utan en celebrity endorser kan det till exempel vid en reklamfilm, de              
individuella rollerna spelas av en okänd skådespelare och genom dennes medverkan           
tillkommer en viss basal innebörd och information till reklamen. Detta kan vara bland annat              
demografisk information som ålder, kön och nationalitet samt innebörden av den roll de             
spelar (McCracken, 1989). Men när en celebrity endorser framträder i en reklam erbjuder             
denne en djupare och bredare innebörd (McCracken, 1989). De erbjuder bland annat en             
personlighet och en livsstil och är ett effektivt verktyg via deras symboliska associationer             
som referensgruppen förenar med dem (Byrne et al., 2003; Halonen-Knight & Hurmerinta,            
2010). Det ligger alltså ett stort värde för företag i att sammankoppla ett varumärke med en                
celebrity endorser för att positivt stärka sin varumärkesimage (Byrne et al., 2003; Spry et al.,               
2011). 
 
Vidare påpekar Kapferer (2008), Seno & Lukas (2017) och Halonen-Knight & Hurmerinta            
(2010) att celebrity endorsers kan på eget håll betraktas som ett varumärke. Med det menas               
att de innebörder en celebrity endorser har kan liknas med de som varumärken innefattar.              
Man kan då observera en celebrity endorser utefter de teoretiska beståndsdelar som ett             
varumärke kan tolkas genom. De innefattar bland annat som Aaker (1996) nämner:            
varumärkespersonlighet.  
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3.2 Varumärkespersonlighet 
“A brand that captures your mind gains behaviour. A brand that captures your heart gains 

commitment.”  
Scott Talgo, Brand Strategist (Citerad av Aaker, 1996, s. 137) 

 
Varumärkespersonlighet är de mänskliga karaktärsdrag som förknippas med ett varumärke          
(Aaker, 1996). Bland annat benämner Aaker (1996) att det kan röra sig om ålder, kön och                
socioekonomisk klass, men även personlighetsdrag såsom om någon är varmhjärtad, klok           
eller impulsiv. Varumärkespersonlighet används idag strategiskt av marknadsförare och         
varumärkesägare för att bygga emotionella och långsiktiga relationer med deras konsumenter           
(Grönholm, 2009). En tydlig varumärkespersonlighet stärker köpintentioner hos        
konsumenter, och bidrar till att bygga varumärkeskapital (Freling & Forbes, 2005). 
 
Denna studie kommer att förhålla sig efter Jennifer Aakers (1997) Brand Personality            
Framework (hädanefter BPF) för att distinkt presentera möjliga uppfattade personlighetsdrag          
hos ett varumärke tillika celebrity endorser. BPF är en modell som tillåter forskaren att via               
sammankopplingen av underliggande adjektiv, tydligt presentera fem huvudsakliga        
karaktärsdrag som kan associeras och förtydliga en varumärkespersonlighet (Aaker, 1997)          
(Figur 5).  
 

 
Figur 5. A Brand Personality Framework (Aaker, 1997) 

 
Den naturliga följdfrågan blir således hur ett varumärke bygger en personlighet, vare sig             
medvetet eller omedvetet. Ouwersloot & Tudorica (2001) påpekar att varumärkespersonlighet          
skapas och influeras genom all direkt och indirekt kontakt en konsument har med varumärket.  
Redan innan detta presenterade och fördelade Aaker (1996) möjliga kontakter som en            
konsument kan ha med ett varumärke och menar att de finns två kategorier med kontaktytor               
mot konsumenten som i sin tur påverkar personligheten; produktrelaterade kännetecken och           
icke produktrelaterade kännetecken (Tabell 2).  
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Produktrelaterade kännetecken Icke produktrelaterade kännetecken 

Bransch 
Paketering 
Pris 
Attribut 

User Imagery 
Sponsring 
Symbol 
Ålder 
Annonsutformning 
Ursprungsland 
Företagsimage 
VD 
Känd förespråkare (Celebrity endorser) 

Tabell 2. Egen tabell. Gällande varumärkespersonlighetsförmedlare (efter Aaker, 1996, s. 
146) 
 
Bland dessa kategorier återfinns Annonsutformning och detta föreligger som en form av            
marknadsaktivitet, vilket är den kontaktpunkt som ligger i studiens fokus gemensamt med            
dess påverkan på varumärkespersonligheten. Med annonsutformning menas, vad en         
annonsering i sig eller annonseringskampanj består av. Det innefattar budskap, meddelande,           
känsloaspekter, talesperson, förmedlad personlighet och i kortfattat alla annonseringens         
beståndsdelar (Clow & Baach, 2017).  
 
Varumärkespersonlighet kan med hjälp av annonsering stärka den tilltänkta personligheten.          
Huvudsakligen sker denna påverkan på två sätt och annonseringen kan stärka           
varumärkespersonligheten genom direkta eller indirekta tillvägagångssätt (Ouwersloot &        
Tudorica, 2001). Annonseringen kan direkt skapa varumärkespersonlighet genom att använda          
sig av en person som stämmer överens med den personlighet som eftersträvas, så som en               
Celebrity Endorser. Indirekt kan personligheten skapas genom att produkten och annonsen           
innehåller budskap som sedan uppfattas av konsumenten som en viss personlighetstyp           
(Ouwersloot & Tudorica, 2001). 

3.3 Meaning of Transfer Model 
En celebrity besitter meningar, status, social klass, kön, ålder och därutöver personlighetsdrag            
och en livsstil (Belch & Belch, 2017). Dessa är karaktärsdrag vilka McCracken (1989) hävdar              
kan överföras till en produkt eller ett varumärke. 
 
En teoretisk förklaring hur processen när en celebrity endorser kulturella meningar överförs            
till en produkt och varumärke presenterades av Grant McCracken (1989) med modellen: The             
Meaning of Transfer Model (hädanefter MTM) (Figur 6).  
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Figur 6. The Meaning of Transfer Model (McCracken, 1989, s. 315) 

 
Kortfattat föreslår McCracken (1986) att celebrity endorsern erhåller associationer från kultur           
och samhället innan endosseringen, och överför sedan dessa till den endosserade produkten            
eller varumärket via att både produkt/varumärke och celebrity endorser frekvent återkommer           
tillsammans i marknadsaktiviteter (Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010; Jain & Roy, 2015;           
McCracken, 1989). Dessa innebörder och associationer konsumeras sedan av köpare genom           
diverse ritualer såsom konsumtions-, ägande- eller bytesritual (Jain & Roy, 2015;           
McCracken, 1989). I och med den process har celebrity endorserns innebörder där innefattat             
personlighet, överförts till produkten eller varumärket och i sin tur till konsumenten. 
 
Det är under det första steget, genom kulturella sammanhang, en celebrity endorsers            
personliga innebörder mot omvärlden i första hand skapas (McCracken, 1989; Belch &            
Belch, 2017). Denna process och skapande av betydelse och innebörder sker genom deras             
tidigare framträdanden via television, filmer, radio, sportsammanhang eller andra         
karriär-relaterade sammanhang. För varje roll och sammanhang celebrity endorsern framträtt          
i, har denne kommit i kontakt med ett spektrum av kontext, objekt och personligheter. Dessa               
kulturella sammanhang överförs i sin tur till celebrity endorsern och föreligger för den             
uppfattning tillika image, omvärlden betingar med dem (McCracken, 1986; McCracken,          
1989). Därefter föreslår McCracken (1989) att det är under MTMs andra steg som dessa              
innebörder överförs till en produkt och/eller ett varumärke.  
 
Det andra steget påbörjas enligt McCracken (1989) med att företaget väljer en specifik             
celebrity. Idealt, menar McCracken (1989) att detta valet baseras på en sofistikerad            
marknadsplan och en summering av de innebörder och symbolik företaget önskar skall            
associeras med deras varumärke och/eller produkt. Därefter menar han att de väljer att inleda              
samarbete med en celebrity som representerar tidigare summerade innebörder och meningar           
(McCracken, 1989).  
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När denna celebrity enodsern sedan är vald måste företaget påbörja en kampanj med             
marknadsaktiviteter som skall koppla samman företagets varumärke och/eller produkt med de           
innebörder och symbolik de önskar att erfara från celebrity endorsern (McCracken, 1989).            
McCracken (1989) poängterar att dessa marknadsaktiviteter måste fängsla alla innebörder          
företaget önskar att erfara, och inte sådana de ej önskar. Halonen-Knight & Hurmerinta             
(2010) och även Jain & Roy (2015) poängterar likväl att det är genom återkommande              
framträdande i marknadsaktiviteter av celebrity endorsern och produkten eller varumärket,          
som celebrity endorsens associationer överförs till varumärket. Under detta steg kan           
associationer gällande varumärket likväl överföras till den endosserande celebrity endorsern          
(Jain & Roy, 2015; Halonon-Knight & Hurmerinta, 2010; Roy & Moorthi, 2009) 
 
Det andra steget i MTM kan då möjligen ses som en tvåvägsrelation. Kulturella associationer              
kan likväl överföras till celebrity endorsern från varumärket och det medium det då sker              
genom är delvis marknadsaktiviteter (Jain & Roy, 2015; Halonon-Knight & Hurmerinta,           
2010; Roy & Moorthi, 2009) 
 
H1: Konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser kan         
förändras av att konsumenten tar del av en marknadsaktivitet endosserad av en celebrity             
endorser.  

3.4 Marknadsaktivitet 
Marknadsaktivitet är likt namnet antyder, de aktiviteter ett företag utför på och mot             
marknaden för att skapa uppfattning, kännedom och relation till deras varumärke eller            
produkt (Belch & Belch, 2017; Fill, 2009). Detta kan vara aktiviteter som direkt             
marknadsföring, sales promotion, public relations men även och traditionsenligt den största           
delen, reklam. 
 
Merriam-Websters (“Merriam-Webster, u.å.) definition av reklam lyder: 
 

“Advertising defines as the actions of calling something to the attention of the public 
especially by paid announcements”. 

 
Ur ett mer akademiskt perspektiv, definierar Armstrong & Kotler (2018) reklam som            
kommunikationen av ett företags eller varumärkes värdeproposition genom betald media som           
ska informera, övertala och påminna konsumenter om denna värdeproposition. Med andra           
ord är reklamens ändamål att kommunicera ett meddelande till en önskad publik och görs              
genom olika medium. Belch & Belch (2017) påpekar att reklam är en opersonlig form av               
kommunikation, med det menar de att den kommuniceras via massmedia mot större grupper             
av individer och det finns generellt ingen möjlighet för direkt feedback på meddelandet. Det              
är därför viktigt att marknadsförarna betraktar hur den mottagande publiken kommer uppfatta            
och påverkas av reklamen (Belch & Belch, 2017).  
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Marknadsaktiviteten reklam är enligt Ouwersloot & Tudorica (2001) en delfaktor i skapandet            
av varumärkespersonlighet (Figur 7). Detta sker när konsumenten tolkar reklamen          
(Ouwersloot & Tudorica, 2001). Genom reklamen kommuniceras önskade personlighetsdrag         
och dessa överförs sedan till konsumenten och således påverkar dennes uppfattning om            
varumärkets varumärkespersonlighet (Ouwersloot & Tudorica, 2001). 

 
Figur 7. Varumärkespersonlighetsskapande och överförande (Ouwersloot & Tudorica, 2001, 
s. 14) 
 
I avseende med vad Arsena et al. (2014) påpekar, att relationen mellan en celebrity endorser               
och ett varumärke ter sig likt en allians och det McCracken (1986) poängterar att det är delvis                 
genom annonser som en celebrity endorser överför sina attribut till varumärket, kan det             
diskuteras ifall fenomenet existerar att annonsen påverkar celebrity endorserns         
varumärkesimage och uppfattade varumärkespersonlighet.  
 
Dock påpekas det av Olney, Holbrook & Batra (1991) att annonser utformas olika mot              
varandra och att dessa skillnader på utformningen påverkas således i sin tur den uppfattning              
respondenten kommer att ha av reklamen (Olney et al., 1991).  
 
H2: Konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser kan         
förändras av att konsumenten tar del av olika marknadsaktiviteter endosserade av denne            
celebrity endorsern. 
 
H3: Konsumentens förändrade uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser         
som sker på grund av att konsumenten tar del av en marknadsaktivitet bestäms av              
marknadsaktivitetens förmedlade personlighet. 
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3.5 Förstudie 
Som presenterats i tidigare avsnitt kan en annons utformas på olika sätt, och att denna               
utformningen i sin tur påverkar den uppfattning respondenten kommer ha av reklamen (Olney             
et al., 1991; Ouwersloot & Tudorica, 2001; Aaker, 1996). Även nämnt, så påpekar             
Ouwerslott & Tudorica (2001) att den uppfattning av varumärket som konsumenten kommer            
att skapa vid kontakt av reklamen formas delvis utefter reklamens utformning. 
 
Med detta i beaktning utfördes en förstudie på hur de två reklamerna som förekommer i               
huvudstudien uppfattas efter Aakers (1997) BPS. Aaker (1997) påpekar att de dimensioner i             
hennes BPS uppfattas av konsumenter genom bland annat kontakt med annonser. Vidare            
utförde Aaker et al. (2004), en studie där de manipulerade reklam efter BPS dimensioner och               
därav uppfattades det som relevant att även studiens reklamer kan uppfattas utifrån Aakers             
(1996) dimensioner.  
 
Vid förstudien ombads 22 studenter på Högskolan i Halmstad fördelade i två grupper (11 per               
grupp), att rangordna hur de uppfattar att en visad reklamfilm efter Aakers (1996) BPS              
(5-gradig likertskala; 1= inte alls beskrivande … 5 = väldigt beskrivande). Vardera grupp             
presenterades således för varsin av de två reklamer ämnade för huvudstudien och fick därefter              
besvara en ordkarta, resultatet från detta visas nedan i tabell 3.  
 

 The Inner Voice 
(medelvärde) 

Zlatan and Agent Dex 
(medelvärde) 

Sincerity 2,76 2,86 

Excitement 3,60 2,80 

Competence 3,36 2,84 

Sophistication 2,15 2,27 

Ruggedness 3,5 2,55 

Tabell 3. Resulterande medelvärden från förstudie 
 
Utifrån mittpunkten (2,5) framstod The Inner Voice (A-Z Sportswear, 2017) som mer            
Exciting (M= 3,6), Competent (M=3,36) och Rugged (M=3,5) Uppfattningen av Zlatan and            
Agent Dex (A-Z Sportswear, 2017) framstod som neutral mot mittpunkten, utan några            
utstickande resultat inom någon av dimensionerna.  
 
Utifrån förstudiens resultat och i samband med Ouwerslott & Tudorica (2001) påpekande, att             
den uppfattning av varumärket som konsumenten kommer att skapa vid kontakt av reklamen             
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formas utefter reklamens utformning, härleds studiens sista hypoteser tillika underhypoteser          
till H3: 
 
H3a: Konsumenten kommer att uppfatta den deltagande celebrity endorserns         
varumärkespersonlighet som mer rugged, exciting och competent efter att de tagit del av en              
rugged, exciting och competent reklam.  
 
H3b: Konsumenten kommer inte att uppfatta den deltagande celebrity endorserns          
varumärkespersonlighet annorlunda, efter att de tagit del av en neutral reklam. 
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4. Resultat 
 

I detta kapitel presenteras först och främst studiens demografiska resultat. Detta för att ge läsaren en                
uppfattning om den population studien faktiskt representerar. Därefter kommer studiens data att            
presenteras i bearbetad form och där även att analyseras mot studiens hypoteser. Vid kapitlets              
slutskede presenteras de analyser som gjort för att undersöka studiens reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Demografi 
Enkätens sista avsnitt består av tre generiska demografiska frågor för att utröna studiens             
faktiska population och även studiens demografiska urval. Resultaten från två av de tre             
frågorna presenteras nedan (Tabell 4; Figur 8). Alla som deltog i enkäten angav att de var av                 
svensk nationalitet och därav kommer vi inte presentera detta i noggrann detalj. 
 
Fortsatt är undersökningens 159 individuella svar fördelade på 80 män och 79 kvinnor             
(Tabell 4).  
 

Grupper: Kvinnor: Män: Totalt: 

Experimentgrupp 1 
“Zlatan and Agent 
Dex”: 

30 23 53 

Experimentgrupp 2 
“The Inner Voice”: 

33 20 53 

Kontrollgrupp: 17 36 53 

Totalt: 80 79 159 

Tabell 4. Demografi och könsfördelning 
 
Av dessa 159 respondenter var majoriteten i åldern 18-24 och 25-34 år gamla (Figur 8).               
Därmed kommer vårt urval att till störst grad representera både svenska kvinnor och män              
mellan åldrarna 18 och 34 år gamla. 
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Figur 8. Demografi och åldersfördelning 

4.2 Beskrivande Statistik 
I första hand, för att visa ett övergripande och överskådligt resultat visas här diagram samt               
tabeller över centraltendensen (Tabell 5; Figur 9). Detta innefattar måtten medelvärde och            
standardavvikelse. 
 

  Groups Mean Std. 
Devia
tion 

N   Groups Mean Std. 
Devia
tion 

N 

Sincerity -  
Före 
  

Agent 
Dex 

3.073 .645 53 Sincerity -  
Efter  

Agent 
Dex 

3.234 .726 53 

The 
Inner 
Voice 

3.113 .591 53  The 
Inner 
Voice 

3.042 .672 53 

Kontro
llgrupp 

3.109 .629 53   Kontroll
grupp 

3.169 .603 53 

Excitement- 
Före 

Agent 
Dex 

3.675 .718 53 Excitement -  
Efter  

Agent 
Dex 

3.512 .755 53 

The 
Inner 
Voice 

3.593 .713 53  The 
Inner 
Voice 

3.600 .749 53 
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Kontro
llgrupp 

3.751 .607 53   Kontroll
grupp 

3.665 .609 53 

Competence
- Före 

Agent 
Dex 

4.056 .684 53   Agent 
Dex 

3.974 .683 53 

The 
Inner 
Voice 

4.031 .570 53 Competence- 
Efter 

The 
Inner 
Voice 

3.981 .694 53 

Kontro
llgrupp 

4.046 .595 53   Kontroll
grupp 

4.100 .541 53 

Sophisticati
on- Före 

Agent 
Dex 

2.528 .487 53   Agent 
Dex 

2.544 .638 53 

The 
Inner 
Voice 

2.503 .557 53 Sophistication
- Efter 

The 
Inner 
Voice 

2.399 .621 53 

Kontro
llgrupp 

2.440 .578 53   Kontroll
grupp 

2.478 .595 53 

Ruggedness
- Före 

Agent 
Dex 

3.384 .744 53   Agent 
Dex 

3.343 .676 53 

The 
Inner 
Voice 

3.437 .612 53 Ruggedness- 
Efter 

The 
Inner 
Voice 

3.313 .617 53 

Kontro
llgrupp 

3.445 .638 53   Kontroll
grupp 

3.400 .728 53 

    N= 
159 

    N=
159 

 Tabell 5. Beskrivande statistik och centraltendenser 
 
Tabell 5 visar medelvärde och standardavvikelse för varje subkategori och grupp, före och             
efter stimuli. Denna tabell ger en övergripande bild på respondenternas uppfattning av            
celebrity endorserns varumärkespersonlighet vid de två mättillfällena. Det högsta         
medelvärdet före stimuli uppenbarades för subkategorin “Competence - Före” för samtliga           
grupper (M=4,056; M=4,031; M=4,046). I sig säger detta att samtliga grupper uppfattar            
celebrity endorsern som “Competent” innan dess att stimulit introducerats.  
 
Efter stimuli finns även de högsta medelvärdet för varje grupp under subkategorin            
“Competence - Efter” (M=3,97; M=3,98; M=4,10). Detta resultat påvisar att stimulin inte            
haft någon direkt påverkan på den subkategori som varit starkast vid det första mättillfället.  
 
Den största differensen mellan medelvärden vid mättillfällena återfinns i Agent Dex-gruppen           
(M 1=4,056; M 2=3,970). Denna varians mellan medelvärde inom subkategorin “Competence”         
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(-0,086) är inte direkt substantiell och detta talar då emot att stimulin - en marknadsaktivitet,               
tillika oberoende variabel - skall haft en signifikant påverkan på den beroende variabeln             
“Competence” (H1). Vidare så finns den näst största variansen mellan medelvärdet på            
“Excitement” och “Sincerity” i Agent Dex- Gruppen (-0,165;0,157) vilket inte heller är en             
direkt märkbar varians. Således påvisar inget av dessa resultat om den oberoende variabeln             
har haft en påverkan på den beroende variabeln mer än den som kan bli förklarad av slumpen                 
(H1). 
 
Resultaten påvisar inte heller någon substantiell varians mot “Ruggedness”, “Excitement”          
och “Competence” för Inner Voice-gruppen efter stimuli (H3a). Dock påvisar resultaten för            
Agent Dex-gruppen att det inte förekommer någon direkt varians mellan resultaten vid de två              
mättillfällena (H3b). Det framstår inte heller någon uppenbar varians mellan den           
genomgående uppfattade varumärkespersonligheten efter stimuli och undersökningsgrupp       
(H1;H2;H3). 
 
Nedan i Figur 9, återfinns medelvärdet för var subkategori fördelade över subkategoriernas            
totala summa, detta för varje undersökningsgrupp både före och efter stimuli.  
 

 
Figur 9. Medelvärden för varje grupp, före och efter stimuli 
 
Från Figur 9 kan det inte urskiljas någon större skillnad inom grupperna före och efter               
stimuli. Vi kan tyda att det finns vissa tendenser för varians mellan de två mättillfällena, men                
denna varians kan likväl vara slumpartad (H1).  
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I diagrammet (Figur 9) framstår ingen direkt substantiell varians mot “Ruggedness”,           
“Excitement” och “Competence” för Inner Voice-gruppen efter stimuli (H3a). Det illustreras           
att resultaten inom Agent Dex-gruppen inte heller har någon direkt markant varians mellan de              
två mättillfällena (H3b). Därtill påvisar inte heller resultaten någon direkt varians mellan            
undersökningsgrupperna och deras stimulis påverkan på den beroende variabeln (H2;H3). 
 
Som illustrerat i Figur 9 och Tabell 5, förekommer det en viss varians mellan mättillfällena               
men denna kan ändock vara slumpartad. För att undersöka om denna är signifikant har även               
en ANOVA-analys utförts. 

4.2 Analysis of Variance 
Resultaten från studiens ANOVA-analys utförd i SPSS presenteras nedan (Tabell 6). 
 

  Mean Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

95% Confidence  

Interval for Mean 

F p 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Sincerity-Före Agent Dex 3.073 .645 .088 2.895 3.251 .065 .937 

The Inner  

Voice 

3.113 .591 .081 2.950 3.276     

Kontrollgrup

p 

3.109 .629 .086 2.936 3.283     

Excitement-Före Agent Dex 3.675 .718 .098 3.477 3.874 .710 .493 

The Inner  

Voice 

3.593 .713 .098 3.396 3.790     

Kontrollgrup

p 

3.751 .607 .083 3.583 3.918     

Competence-Före Agent Dex 4.056 .684 .094 3.867 4.245 .022 .978 

The Inner  

Voice 

4.031 .570 .078 3.874 4.188     

Kontrollgrup

p 

4.046 .595 .081 3.881 4.210     

Sophistication-Fö

re 

Agent Dex 2.528 .487 .067 2.393 2.662 .371 .691 
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The Inner  

Voice 

2.503 .557 .076 2.349 2.656     

Kontrollgrup

p 

2.440 .578 .079 2.280 2.599     

Ruggedness-Före Agent Dex 3.384 .744 .102 3.179 3.590 .129 .879 

The Inner  

Voice 

3.437 .612 .084 3.268 3.606     

Kontrollgrup

p 

3.445 .638 .087 3.269 3.621     

Sincerity-Efter Agent Dex 3.234 .726 .099 3.034 3.435 1.126 .327 

The Inner  

Voice 

3.042 .672 .092 2.857 3.228     

Kontrollgrup

p 

3.169 .603 .082 3.002 3.335     

Excitement-Efter Agent Dex 3.512 .755 .103 3.304 3.721 .620 .539 

The Inner  

Voice 

3.600 .749 .102 3.393 3.806     

Kontrollgrup

p 

3.665 .609 .083 3.497 3.833     

Competence-Efte

r 

Agent Dex 3.974 .683 .093 3.786 4.163 .643 .527 

The Inner  

Voice 

3.981 .694 .095 3.789 4.172     

Kontrollgrup

p 

4.100 .541 .074 3.951 4.249     

Sophistication-Ef

ter 

Agent Dex 2.544 .638 .087 2.367 2.720 .726 .486 

The Inner  

Voice 

2.399 .621 .085 2.228 2.570     

Kontrollgrup

p 

2.478 .595 .081 2.313 2.642     

Ruggedness-Efter Agent Dex 3.343 .676 .092 3.157 3.529 .225 .798 
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The Inner  

Voice 

3.313 .617 .084 3.143 3.483     

Kontrollgrup

p 

3.400 .728 .100 3.199 3.600     

Tabell 6. ANOVA-analys 
 
Denna analys jämför medelvärden för de tre undersökningsgrupperna, i varje subkategori vid            
de båda mättillfällena (Tabell 6). Här inkluderas även ett p-värde som kan ställas mot alpha               
(0,05) och om detta p-värde är mindre än alpha kan man förkasta testets nollhypotes och               
påvisas att differenserna mellan medelvärden är signifikanta (Hair et al., 2010; Tabachnick &             
Fidell, 2007). Vid denna studies fall skulle ett sådant resultat påvisa att den oberoende              
variabeln har en varierande påverkan på de beroende variablerna som skiljer sig mellan             
grupperna och alltså att de två olika stimulina i studien således påverkar den uppfattade              
varumärkespersonligheten och även att de har en skild påverkan (H1; H2; H3;H3a;H3b).  
 
Det framstår i Tabell 6, att det lägsta p-värdet återfinns efter stimuli vid subkategorin              
“Sincerity-Efter” (0,372). Detta p-värde är således dock inte mindre än alpha (0,05) och det              
kan därmed inte specificeras att den oberoende variabeln har haft en påverkan på medelvärdet              
(H1;H2;H3;H3a). Vidare återfinns inget p-värde i analysen som finner sig under alpha (0,05).             
Därav kan vi via detta test inte påvisa att de olika oberoende variabeln har en heterogen                
påverkan på den beroende variabeln (H2;H3;H3a). Således är påverkan av en mer homogen             
natur mellan grupperna och det är då svårt att påvisa ifall någon av de två stimulina har en                  
mer neutral påverkan än den andra (H3b). 

4.3 Box’s Test of Equality of Covariance Matrices a 
Det påvisades genom den beskrivande statistiken att det existerar en föga varians i den              
beroende variabeln - den uppfattade varumärkespersonligheten av celebrity endorsern - vid de            
olika mättillfällena. Dock påvisade ANOVA-analysen att denna heterogenitet av         
medelvärden inte är signifikant. Men då det likväl är av intresse att undersöka om den då                
påvisade ringa variansen ändock kan skilja sig mellan undersökningsgrupperna, har ett Box’s            
Test utförts.  
 
Ett Box’s Test påvisar om kovariansen - om de två undersökta variablerna har någon typ av                
gemensamt variansbeteende med varandra - skiljer sig mellan grupperna (Hair et al., 2010).             
Vi utförde därmed detta test över undersökningsgrupperna och nedanstående resultat          
framkom (Tabell 7) 
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Box's Test of Equality of Covariance Matrices a 

Box's M F df1 df2 Sig. 

179.269 1.482 110 65869.541 .001 

Tabell 7. Box’s Test of Equality of Covariance Matrices a 

Vid ett Box’s Test jämför man det uträknade p-värdet (sig.) och jämför sedan detta mot               
signifikansnivån (Hair et al., 2010). Hair et al. (2010) rekommenderar att man använder en              
lägre signifikansnivå (0,01) och detta rådet har vi följt. Som Box’s Test visar föreligger              
p-värdet lägre än signifikansnivån (0,001<0,01) och det påvisar då att det finns en signifikant              
skillnad på kovariansen och därmed samvariansen, mellan alla variabler över alla           
undersökningsgrupper. Detta innebär då att den påverkan som den oberoende variabeln har på             
den beroende variabeln oavsett om den är slumpartad skiljer sig mellan de tre             
undersökningsgrupperna, och därmed beroende på stimuli (H2;H3;H3a;H3b).  

Däremot har tidigare resultat och analyser i studien påvisat att denna påverkan och             
samvariation är relativt obetydlig och tillika inte signifikant, så även om Box’s Test påvisar              
att den skiljer sig mellan grupperna kan den således likaväl sakna signifikans. Däröver             
påpekar även Hair et al. (2010) att ett Box’s Test är väldigt känsligt vid både små och stora                  
urval. Dock benämner varken Hair et al. (2010) eller Tabachnick & Fidell (2007), vad som               
skall anses som ett smått eller stort urval och det är därmed svårt för oss att förmedla en                  
slutsats om resultatet vid detta Box’s Test har visats sig signifikant på grund av testets               
känslighet mot urvalsstorlek. För att då bemöta detta valde vi att vidare undersöka varianser              
mellan variablernas jämlikhet genom en univariat Levene’s-analys. 

4.4 Levene's Test of Equality of Error Variances 
Levene’s test ter sig likt och undersöker liknande varianser som ett Box’s Test, till skillnad               
att vid detta test undersöks varianser mellan variablerna (Hair et al., 2010). Det fås därmed ett                
resultat som påvisar om variansen mellan variabler är lika mellan variablerna och inte över              
alla variabler och alla grupper. Resultatet från detta test visas nedan (Tabell 8).  
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  F df1 df2 Sig. 

Sincerity - Före .085 2 156 .919 

Excitement - Före 1.201 2 156 .304 

Competence - Före .012 2 156 .988 

Sophistication - Före 1.198 2 156 .305 

Ruggedness - Före .218 2 156 .805 

Sincerity - Efter .414 2 156 .661 

Excitement - Efter 1.144 2 156 .321 

Competence - Efter 2.516 2 156 .084 

Sophistication - Efter .057 2 156 .945 

Ruggedness - Efter .502 2 156 .606 

Testar nollhypotesen att error-variansen av de beroende variablerna är jämlik över grupperna. 

Tabell 8. Levene’s Test of Equality of Error Variances 

Det framstår genom detta test att alla p-värden (Sig.) finner sig över signifikansnivån (0,05).              
Detta påvisar då att variansen mellan variablerna, inte skiljer sig (H2;H3;H3a;H3b) (Hair et             
al., 2010; Tabachnick & Fidell, 2007). Detta resultat visar därmed att det den oberoende              
variabeln inte har en varierande påverkan beroende på undersökningsgrupp och alltså           
påverkar inte de olika stimulin den beroende variabeln annorlunda (H2;H3;H3a;H3b).          
Resultaten från Levene’s test påvisar alltså i rak motsats det resultat som Box’s Test påvisat. 

4.5 Bonferroni Post Hoc Test 
Ett Bonferroni-test kan nyttjas då man testar flera hypoteser vid ett tillfälle som vid fallet av                
studiens ANOVA-analys. Det förekommer i dessa fall en risk för Typ-1-fel (Tabachnick &             
Fidell, 2007). Typ-1-fel innebär att man förkastat en nollhypotes som inte skall förkastas             
(Hair et al., 2010; Tabachnick & Fidell, 2007). Bonferroni-test räknar ut ett p-värde (Sig.) för               
var beroende variabel över varje grupp utifrån skillnader i medelvärden. Sedan beräknas            
testets alpha, vilket görs genom att dividera 0,05 med antalet testade hypoteser (0,05/5).             
Därefter jämför man p-värdet för var beroende variabel vid var grupp med alpha (0,01) (Hair               
et al., 2010). Resultatet av detta Bonferroni-test återfinns som Bilaga 1 . 

46 



 
I Bilaga 1, framstår det att samtliga p-värden vid varje oberoende variabel för var grupp               
ligger högt över alpha (>0,01). Därav kan vi förkasta att vi utfört ett Typ-1-fel vid vår                
ANOVA-analys och har alltså korrekt förkastat ANOVA-analysens nollhypotes (Tabachnick         
& Fidell, 2007). Detta resultatet förtydligas då den tidigare ANOVA-analysens resultat har            
tolkats korrekt och därmed stärkt dess resultat och även studiens externa validitet. 

4.6 Validitets- och Reliabilitetsanalys 

4.6.1 Reliabilitetsanalys 
Vi har utfört ett Cronbach’s Alpha-test för att mäta reliabiliteten mellan de items som använts               
under studien. Detta innefattar BPS och dess 42 inkluderade items. Vi har därmed önskat att               
se hur dessa items korrelerar med varandra. Desto högre resultat ett Chronbach’s Alpha visar              
(mellan 0-1) ju högre överensstämmelse föreligger mellan de items som undersöks (Hair et             
al., 2010). Resultaten av detta test presenteras nedan (Tabell 9). 
 

Scale Antal Items α- Reliabilitet 

Brand Personality Scale 42 .92 

Sincerity 11 .78 

Excitement 11 .86 

Competence 9 .80 

Sophistication 6 .44 

Ruggedness 5 .65 

Tabell 9. Reliabilitetsanalys, Chronbach’s Alpha 

Tabell 9 visar här den övergripande reliabiliteten för BPS och även dess subkategorier.             
Resultaten visar tydligt att reliabiliteten av skalan i dess helhet är bra med ett högt värde                
(0,92) över 0,7, vilket anses som en “kritisk nivå” (Hair et al., 2010; Tabachnick & Fidell,                
2007). Reliabiliteten för subkategorierna visar även ett acceptabelt värde         
(0,78;0,86;0,80;0,44;0,65). Det skall däremot påpekas att subkategorin “Sophistication” har         
den lägsta reliabilitetsnivån (0,44) och därmed under det kritiska värdet. Detta kan däremot             
bero på att denna kategorin innehåller färre items än de övriga och men med skalans               
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övergripande höga resultat anser vi att vi kan bortse från det lägre resultatet och ange att                
studiens mätsystem är reliabla och har en hög stabilitet. 

4.6.2 Begreppsvaliditet 
Ett Pearsons korrelationsanalys har utförts för att mäta de undersökta begreppens validitet.            
Detta korrelationstest gjordes då våra items besvarats genom en likertskala och testet            
undersöker korrelationen mellan studiens testresultat för att påvisa om begreppen har en            
önskvärd relation sinsemellan varann (David & Karras, 1997). Testets resultat påvisar en            
positiv korrelation mellan BPS subkategorier då Pearson Correlation (>0) mellan var           
subkategori (Tabell 10). Denna positiva korrelation mellan subkategorierna påvisar även en           
stark begreppsvaliditet (0,688;0,640;0,487;0,458;0,784;0,521;0,599;0,424;0,534;0,368) och    
därigenom stärker studiens interna validitet. 

 

  Sincerity Excitement Competence Sophistication Ruggedness 

Sincerity Pearson 
Correlatio
n 

1 .688** .640** .487** .458** 

Sig. 
(2-tailed) 

  .000 .000 .000 .000 

Excitement Pearson 
Correlatio
n 

  1 .784** .521** .599** 

Sig. 
(2-tailed) 

    .000 .000 .000 

Competence Pearson 
Correlatio
n 

    1 .424** .534** 

Sig. 
(2-tailed) 

      .000 .000 

Sophisticatio
n 

Pearson 
Correlatio
n 

      1 .368** 

Sig. 
(2-tailed) 

        .000 

Ruggedness Pearson 
Correlatio
n 

        1 

Sig. 
(2-tailed) 

          

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Tabell 10. Korrelationsanalys, Pearsons r (N=159) 
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5. Slutsats 
 

Detta kapitels syfte är att diskutera möjliga slutsatser efter studiens forskningsfråga och hypoteser             
utefter studiens teoretiska referensram och resultat. 

 

5.1 Slutsatser 
Denna studie har sökt att förklara sambandet mellan en celebrity endorsers uppfattade            
varumärkespersonlighet och en marknadsaktivitet denne deltar i som sker under ett och            
samma varumärke. Därav har studien via en experimentell design undersökt hur de            
deltagande respondenterna uppfattat en celebrity endorser före och efter ett stimuli i form av              
en marknadsaktivitet, med en tillagd kontrollgrupp som inte blivit manipulerad via ett stimuli. 

5.1.1 Hypotes 1 
“Konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser kan förändras         
av att konsumenten tar del av en marknadsaktivitet endosserad av en celebrity endorser.” 
 
Resultaten av studiens undersökning har påvisat att det inte finns en signifikans påverkan av              
den oberoende variabeln på den beroende variabeln (Tabell 5; Tabell 6). Dock har denna              
hypotes byggt på tidigare studier som påvisat att marknadsaktiviteter kan påverka           
konsumentens uppfattning av en celebrity endorsers image (Halonen-Knight & Hurmerinta,          
2010; Jain & Roy, 2015; Arsena et al., 2014). I och med Aakers (1996) och Roy & Moorthi                  
(2009) påvisande att varumärkespersonlighet är en dimension av ett varumärkes och celebrity            
endorsers underliggande dimensioner, kan man logiskt anta att en marknadsaktivitet som en            
celebrity endorser deltar i bör påverka konsumentens uppfattning av celebrity endorserns           
varumärkespersonlighet. 
 
Den beskrivande statistiken påvisar visserligen en tendens av varians mellan mättillfällena           
och det kan diskuteras huruvida hypotesen kan accepteras (Tabell 5; Figur 9). Dock kan dessa               
varianser vara slumpartade. Resultaten i ANOVA-analysen förtydligar att det inte finns           
någon signifikant skillnad på medelvärden före och efter stimuli och därav väljer vi att              
förkasta studiens första hypotes då dessa varianser som tidigare påvisats, troligen är            
slumpartade (Tabell 6). 

5.1.2 Hypotes 2 
“Konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser kan förändras         
av att konsumenten tar del av olika marknadsaktiviteter endosserade av denne celebrity            
endorsern.” 
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Aaker (1996) och Ouwersloot & Tudorica (2001), påpekar att varumärkespersonlighet skapas           
genom bland annat marknadsaktiviteter och att marknadsaktivitetens utformning påverkar         
varumärkespersonlighetens karaktär. Dessutom påpekar McCracken (1989) att det är genom          
marknadsaktiviteter som en celebrity endorsers symboliska associationer likt personlighet         
överförs till ett varumärke. Olney et al. (1991) påpekar även att då marknadsaktiviteter             
utformas olika jämfört med varandra kommer utformningen således påverka uppfattningen          
och attityden av en marknadsaktivitet. Det vore därav även logiskt att den uppfattade             
varumärkespersonligheten av en celebrity endorsers bör förändras om denne tar del av olika             
marknadsaktiviteter med olika utformningar. Dock har studiens resultat inte påvisat detta.  
 
Det framkom vid den beskrivande statistiken att det fanns somliga tendenser för variation             
mellan grupperna vid det senare mättillfället (Tabell 5; Figur 9). Dock påvisade            
ANOVA-analysen att denna varians på medelvärden inte var av signifikans och vidare            
påvisade Levene’s att samvariansen mellan variablerna inte skiljer sig (Tabell 6; Tabell 8).             
Detta motbevisar då studiens andra hypotes då det inte framkommit någon skillnad på varken              
medelvärden eller variansen.  
 
Dock påvisade Box’s Test att det finns en viss varians (Tabell 7). Men som diskuterat kan vi                 
inte avgöra om detta är på grund av testets känslighet och i avseende till resultaten från                
Levene’s väljer vi ändock att förkasta studiens andra hypotes (Tabell 8). 

5.1.3 Hypotes 3 
“Konsumentens förändrade uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser som         
sker på grund av att konsumenten tar del av en marknadsaktivitet bestäms av             
marknadsaktivitetens förmedlade personlighet.” 
 
H3a : “Konsumenten kommer att uppfatta den deltagande celebrity endorserns         
varumärkespersonlighet som mer rugged, exciting och competent efter att de tagit del av en              
rugged, exciting och competent reklam.“ 
 
H3b : “Konsumenten kommer inte att uppfatta den deltagande celebrity endorserns          
varumärkespersonlighet annorlunda, efter att de tagit del av en neutral reklam.” 
 
Studiens tredje hypotes är en förlängning av de andra hypoteserna. Alltså att den varians              
mellan gruppernas uppfattade varumärkespersonlighet av celebrity endorserns       
varumärkespersonlighet, bestäms av den marknadsaktivitet de tagit del av. Denna hypotes har            
i vidare tur undersökts via två underhypoteser som härleddes gemensamt med förstudiens            
resultat. Likt tidigare hypoteser kan även denna ses som ett logiskt fenomen. Detta delvis då               
Arsena et al. (2014) har påvisar att konsumentens uppfattning av en celebrity endorsers image              
påverkas om produkten de endosserar har en likvärdig karaktär som framstår i reklamen.             
Dock har studiens resultat även i detta fall påvisat annorlunda.  
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Därtill framkommer det i den beskrivande statistiken att somliga tendenser existerar (Tabell            
5; Figur 9). Men återigen kan denna variation vara slumpartad och tillika påvisar inte              
ANOVA-analysen ett signifikant samband (Tabell 6). Det utförda Box’s Test tyder på att det              
finns en viss heterogenitet mellan gruppernas varianter, men som tidigare nämnt kan vi inte              
fastslå detta på grund av testets natur och även då när Levene’s test påvisar en rak motsats                 
(Tabell 7; Tabell 8). Vi väljer därmed att även förkasta studiens tredje hypotes och den första                
underhypotesen (H3a).  
 
Den andra underhypotesen (H3b) å andra sidan kan möjligen accepteras. Det framkom inte             
någon signifikant varians på den ena experimentgruppens (Agent Dex) uppfattade          
varumärkespersonlighet av celebrity endorserns, innan och efter stimuli (Tabell 5; Figur 9).            
Dock i och med att resterande hypoteser förkastas och att det via flertalet av studiens analyser                
inte framkommit ett signifikant samband mellan de oberoende och beroende variablerna anser            
vi att detta även är fallet i denna grupp (Tabell 6; Tabell 7; Tabell 8). Detta resultat anser vi                   
därav som slumpartat och väljer att även förkasta denna underhypotes (H3b). 

5.1.4 Forskningsfråga 
“Påverkas konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en celebrity endorser, av en          
marknadsaktivitet och denna aktivitets förmedlade personlighet?” 
 
Vi kan vid detta tillfälle konstatera att en marknadsaktivitet och dess förmedlade personlighet             
inte har ett påverkande samband med konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet.         
Studien påvisar att de varianser som framgått är slumpartade och inte signifikanta. Därav går              
det inte heller att härleda en förklaring på fenomenets natur. Detta resultat och de              
slumpmässiga varianserna kan och bör gälla för svenska män och kvinnor mellan 18-34 års              
ålder, inom spannet av standardavvikelsen per variabel och därtill studiens konfidensintervall           
(±7,7). 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer reflexivitet angående studien utförande diskuteras. Dessutom kommer det även             
presenteras förslag för vidare forskning inom ämnet som studien avhandlat. Därefter kommer även de              
bidrag och värde studien tillför kunskapsområdet att argumenteras för. 

 

6.1 Reflexivitet 
Alvesson & Sköldberg (2017) beskriver reflexivitet som en reflektion där man funderar på             
och kring förutsättningarna av sin aktivitet. Specifikt presenterar de att vid kvalitativ            
forskning påverkas den interaktion forskaren har med det undersökta fenomenet av sin egna             
personliga och intellektuella involvering (Alvesson & Sköldberg, 2017). De påpekar dock att            
man kan bemöta detta genom att vara reflexiv och reflektera kring sina premisser; sitt              
tänkande, sitt observerande, sina handlingar och sitt språkanvändande (Alvesson &          
Sköldberg, 2017). Vi anser att denna typ av reflektion inte binder sig till enbart kvalitativ               
forskning utan kan även tillämpas till den kvantitativa. Då vi under denna studie funnit              
resultat från vilka vi bör och måste förkasta studiens hypoteser, och då dessa hypoteser i sin                
tur bygger på tidigare forskning som påvisat att den grundläggande relationen till stor grad              
existerar; har vi valt att reflektera kring hur våra begränsade tillvägagångssätt kan varit en              
påverkande faktor till studiens resultat.  
 
Studien utgår från tidigare forskning kring celebrity endorsement och dennes samt det            
endosserade varumärkets image. Jain & Roy (2015), Halonen-Knight & Hurmerinta (2010)           
och Arsena et al. (2014) har de alla påvisat att relationen och samspelet mellan en celebrity                
endorser och det varumärke de endosserar ter sig åt två riktningar från en konsuments              
uppfattning - celebrity endorsers image påverkar varumärkets image och vice versa. Därtill,            
förespråkar Kapferer (2008), Seno & Lukas, (2007) och Halonen-Knight & Hurmerinta           
(2010) att celebrity endorsers kan och bör ses som varumärken och därmed innehar en              
varumärkespersonlighet. Vidare och gemensamt med att Aaker (1996), Ouwersloot &          
Tudorica (2001) och McCracken (1989) påpekar att det är via bland annat            
marknadsaktiviteter som omvärldens image skapas, bör det logisk te sig att en celebrity             
endorsers uppfattade varumärkespersonlighet (men även varumärkespersonlighetsimage)      
påverkas av de marknadsaktiviteter denne är en del av. Som nämnt påvisar dock våra resultat               
att detta samspelet tillika påverkan inte är signifikant och inte heller markant och sålunda              
ställer vi oss frågan: varför är detta fallet? Föreligger det i vårt utförande, ett eventuellt               
misstag eller att vi missförstått fenomenets natur? 
 
Med utgångspunkt i vår egen studie kan detta resultatet vara en påföljd av studiens design               
och utförande. David & Sutton (2011) påpekar att en studies empiriska resultat begränsas             
alltid av studiens utformning och design. De menar alltså att om man undersöker ett fenomen               
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från ett perspektiv vid en tidpunkt så kommer den empiri man samlar att spegla fenomenet               
från det särskilda perspektivet vid den särskilda tidpunkten (David & Sutton, 2011). Vid vår              
studie har vi undersökt fenomenet vid en tidpunkt, alltså genom en tvärsnittsdesign. Detta har              
då enbart gett oss en empirisk bild på hur en marknadsaktivitet kan påverka den uppfattade               
varumärkespersonligheten av en celebrity endorser vid ett specifikt tidsrum. Uppbyggnaden          
av en image för både celebrity endorser och ett varumärke är en process som sker               
kontinuerligt över en längre tidsperiod (Aaker, 1996; Ouwersloot & Tudorica, 2001;           
McCracken, 1989). Undersökningens design i aspekt av tid kan då ha varit en påverkande              
faktor. Vid ett fall då man undersöker en långsamt uppbyggd konstruktion, kan ett längre              
tidsrum kanske medfört ett mer uttömmande resultat. Jain & Roy (2015) använde i sin studie               
en retrospektiv design för att undersöka hur konsumenters image av en celebrity endorser             
förändrades genom åren och demonstrerade ett påvisande resultat för detta.Vi tror därmed att             
om vi istället hade förhållit oss till en annan tidsdesign så skulle studiens resultat tett sig                
annorlunda. En longitudinell design till exempel, må ha varit mer effektiv för studiens syfte              
då som Bryman & Bell (2011) nämner, denna typ av design är effektiv för att kartlägga                
förändring. Dock hade en longitudinell design möjligen inte ens varit genomförbar med våra             
förutsättningar. Det hade bland annat krävt att vi behållit kontakten med hela urvalsgruppen             
och fått dem att ta del av fler än ett undersökningsmoment. Det hade inneburit att vi behövt                 
deras kontaktuppgifter, samtidigt som vi inte kunnat garantera att samtliga deltagit vid alla             
moment och det hade varit betydligt svårare att ha lika många eller fler än de 159                
respondenter som vid vårt nuvarande utfall. En longitudinell design hade troligtvis gynnat            
studiens undersökning och vi hade kunnat anpassa studiens utformning därefter. Till exempel            
hade vi kunnat nyttjat ett mindre urval och förhållit oss kvalitativt istället för kvantitativt.              
Exempelvis låtit intervjua respondenter vid två eller tre tillfällen och diskutera både deras             
uppfattning av en celebrity endorser, av en marknadsaktivitet och hur de uppfattar att de två               
påverkar varandra och sedan härleda en förändring genom studiens förlopp. 
 
Studien urval kan även varit en påverkande faktor. Vi lyckades inte samla in 384 individer i                
urvalet vilket rekommenderades via vår uträkning (Figur 3) och kan i sin tur ha påverkat               
resultaten negativt. Denna brist i medlemsantal tillsammans med att vi utförde ett            
bekvämlighets- och självurval kan ha härlett till att vår urvalsgrupp var mer homogen än              
önskvärt, trots slumpmässig gruppindelning, och genom detta kan viktiga attitydskillnader          
försummats. Det kan då i sin tur snedvridits till ett mer homogent resultat. Vi kunde               
möjligtvis motverkat detta genom att påbörjat undersökningen tidigare och då haft mer tid för              
uppföljning av respons samt funnit ett tillvägagångssätt för att utföra ett slumpmässigt urval             
och då generera en mer heterogen urvalsgrupp. Vi hade kunnat nyttja fler och andra kanaler               
för att kontakta möjliga respondenter och vi hade även förmått att lägga till vissa frågor i                
enkäten som hjälpt oss att urskilja attityder och på så vis kunna utröna gruppens homogenitet.               
Dock så har detta inte skett, vilket grundas i att vi inte förstod vikten av detta innan vi utförde                   
experimentet gemensamt med vår initiala ignorans kring empiriska processer. Där och då såg             
vi möjligheterna i den data vår experimentdesign kunde samla, och försummade att tänka på              
både vikten av en heterogen urvalsgrupp och dess påverkan på resultaten. Detta val har även               
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gett upphov till att vår betänkta population inte är representerad. Vår studies resultat             
representerar nu endast svenska män och kvinnor mellan 18 och 34 års ålder jämfört med att                
vi önskade att den skulle representera den svenska befolkningen.  
 
Vidare är det av vikt att poängtera att en image av en celebrity endorser är en komplicerad                 
och invecklad konstruktion. Den består av flertalet viktiga och fundamentala beståndsdelar           
och vår studie påvisar inte dessas påverkan och inverkan. Det bestämdes vid tidigt skede att               
utesluta alla faktorer förutom varumärkespersonlighet för att möjliggöra en experimentell          
design. Detta kan ha varit ett felaktig bedömning. Det kanske borde valts ett annat mått än                
BPS, eller möjligen en förkortad variant, och inkluderat andra beståndsdelar av en celebrity             
endorsers image för att gett ett omfångsrikare resultat kontra det nischade som vi             
åstadkommit i denna studie.  
 
Slutligen kan det diskuteras om studien verkligen mätt det som varit avsett att mäta, om detta                
blivit mätt korrekt, huruvida detta påverkat studiens resultat och om resultaten tolkats korrekt.             
Detta har ingått i vår undersökning och vi har med hjälp av statistiska analyser undersökt               
detta. Vår Chronbach’s Alpha-analys påvisade ett positivt resultat (Tabell 9), och det påvisar             
att måttet är reliabelt. Vidare påvisade vår Pearsons R-analys att det finns en positiv              
korrelation mellan de fem variablerna (Tabell 10) och på så vis styrkt att begreppen är valida.                
Fortsatt så har vi även utfört ett Bonferroni-test för att klargöra om vi utfört ett typ-1-fel vid                 
ANOVA-analysen, och det framkom från testet att det är en väldigt låg risk att detta varit                
fallet ( Bilaga 1). Därav så menar vi att våra resultat är pålitliga från dessa perspektiv och att                 
de slutsater vi tagit gällande studiens hypoteser är trovärdiga i förhållande till vad vi              
undersökt och hur vi undersökt detta. På sådant vis kan vi även konstatera att de resultat vi                 
åstadkommit är reliabla och valida för det urval vi studerat och utifrån den tidsaspekt vi               
förhållit oss till. 

6.2 Förslag för Vidare Forskning 
Med denna undersökning har vi lyckats undersöka en liten del av det som varumärkes- och               
celebrity endorsement-teorierna täcker. Det specifika området gällande hur en         
marknadsaktivitet kan påverka den uppfattade varumärkespersonligheten hos en celebrity         
endorser valdes då vi inte kunde finna tidigare studier som undersökte detta specifika område.              
Det har dock förekommit studier som undersökt liknande överföringar av          
varumärkespersonligheter; både till och från varumärken, men även till och från celebrity            
endorsers. Halonen-Knight & Hurmerinta (2010), Jain & Roy (2015) och Arsena et al. (2014)              
nämner att ett fenomen så som det studien undersöker existerar, vilket ytterligare påpekar             
vikten av fortsatt forskning inom området. 
 
Då denna studie menade att förklara effekten en marknadsaktivitet har på en celebrity             
endorsers uppfattade varumärkespersonlighet, genom användande av Aakers (1997) BPS,         
blev därmed enkäten som respondenterna besvarade lång. Antalet som besvarade enkäten och            
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dessutom besvarade den helt sanningsenligt kan därmed blivit lidande. Vi föreslår att fortsatta             
studier inom området mäter varumärkespersonlighet med en modifierad BPS som använder           
färre karaktärsdrag, eller användningen av free-choice skalor och därmed underlättar för den            
svarande att ge uppriktiga svar (Romaniuk, 2009). Då denna studie har fokuserat på             
varumärkespersonligheten hos en celebrity endorser vilket endast är en del av           
varumärkesimagen, kan underliggande och signifikanta faktorer försummats. Därav        
rekommenderar vi även att vid fallet av vidare forskning inkludera andra beståndsdelar av             
image exempelvis attribut och lokal eller global (Aaker, 1996). Detta kan möjliggöras genom             
modifieringen av BPS och/eller nyttja ett annat mätinstrument och på så vis underlätta             
studerandet, eller utföra detta genom en annan undersökningsdesign. 
 
Oavsett om denna studie påvisar att det inte finns något samband mellan marknadsaktiviteter,             
dess förmedlade personlighet och konsumentens uppfattade varumärkespersonlighet av en         
celebrity endorser; har tidigare studier såsom Jain & Roy (2015) och Arsena et al. (2014)               
påvisat en viss motsats. Det kan då som tidigare diskuterat, föreligga att detta resultat skett på                
grund av studiens tvärsnittsdesign. McCracken (1989) nämner att en celebrity endorsers           
medförda personlighet byggs upp under en lång tid och kan därmed ses som en trögrörlig               
image. Därmed rekommenderar vi vidare forskning som utförs på detta ämne, att utföra en              
longitudinell studie och därmed studera fenomenet under en längre tid för att analysera hur              
detta kan förändras över ett längre tidsförlopp (Bryman & Bell, 2011). 
 
Halonen-Knight & Hurmerinta (2010) har i sin studie antytt att det är först när celebrity               
endorserns varumärke samt varumärket denne representerar är ungefär lika välkända som en            
möjlig överföring mellan de två kan ske. Vi anser då att det är intressant för framtida                
forskning att genomföra studier med flera olika nivåer av välkända celebrity endorsers samt             
varumärkena de presenterar för att utröna vid vilken nivå denna överföring faktiskt sker, och i               
vilken riktning den sker beroende på nivå. 

6.3 Bidrag och Värde 
Det föreligger intressant i och med dagens medielandskap då det har noterats en markant              
ökning av användandet av influencer marketing under de senaste åren, att fortsatt förstå             
överföringen av personligheter och varumärkesimage mellan endorsers, marknadsaktiviteter        
och varumärken. En influencer definieras av Institutet för reklam och mediestatistik (2017, s.             
1) som:  

“En influencers inflytande utgår från en digital närvaro såsom en blogg/vlogg eller profil i 
sociala nätverk med innehåll av en personlig karaktär snarare än en redaktionell 

utformning ”.  
 
Precis om celebrity endorsern erbjuder en influencer exponering för produkter med hjälp av             
sitt kändisskap. Institutet för reklam och mediestatistik (2017) beskriver dessutom i sin            
rapport, hur det år 2016 spenderades över en halv miljard svenska kronor på influencer              
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marketing. Influencer marketing anser vi bör liknas vid celebrity endorsement, då det            
föreligger i båda fallen att företag nyttjar kända personligheter för att visa upp en produkt               
eller ett varumärke för följare eller fans och på så sätt ge ytterligare ett lager av tillförlitlighet.                 
Därmed ökar betydelsen av att vidare förstå hur en känd person, inom sin specifika              
följarskara endosserar en produkt eller varumärke. Denna studie bidrar med en utgångspunkt            
i hur man kan gå tillväga samt vilka fallgropar som föreligger. Därmed anser vi att trots                
denna studiens resultat, att det är värdefullt att fortsätta utreda marknadsaktiviteternas           
påverkan på en celebrity endorser, eller en influencer. 
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Bilaga 1. Bonferroni Post Hoc Test 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable (I) Groups (J) Groups Mean 
Differenc

e (I-J) 

Std. 
Erro

r 

Sig. 95% Confidence 
Interval 

LB UB 

Sincerity-Före Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

-.039 .120 1.00
0 

-.3321 .2532 

Kontrollgru
pp 

-.036 .120 1.00
0 

-.3287 .2567 

The Inner 
Voice 

Agent Dex .039 .120 1.00
0 

-.2532 .3321 

Kontrollgru
pp 

.003 .120 1.00
0 

-.2892 .2961 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .036 .120 1.00
0 

-.2567 .3287 

The Inner 
Voice 

-.003 .120 1.00
0 

-.2961 .2892 

Excitement-För
e 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.082 .132 1.00
0 

-.2382 .4029 

Kontrollgru
pp 

-.075 .132 1.00
0 

-.3960 .2451 

The Inner 
Voice 

Agent Dex -.082 .132 1.00
0 

-.4029 .2382 

Kontrollgru
pp 

-.157 .132 .706 -.4784 .1628 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .075 .132 1.00
0 

-.2451 .3960 

The Inner 
Voice 

.157 .132 .706 -.1628 .4784 

Competence-Fö
re 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.025 .120 1.00
0 

-.2659 .3161 

Kontrollgru
pp 

.010 .120 1.00
0 

-.2805 .3015 
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The Inner 
Voice 

Agent Dex -.025 .120 1.00
0 

-.3161 .2659 

Kontrollgru
pp 

-.014 .120 1.00
0 

-.3056 .2764 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex -.010 .120 1.00
0 

-.3015 .2805 

The Inner 
Voice 

.014 .120 1.00
0 

-.2764 .3056 

Sophistication-F
öre 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.025 .105 1.00
0 

-.2298 .2803 

Kontrollgru
pp 

.088 .105 1.00
0 

-.1669 .3431 

The Inner 
Voice 

Agent Dex -.025 .105 1.00
0 

-.2803 .2298 

Kontrollgru
pp 

.062 .105 1.00
0 

-.1921 .3179 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex -.088 .105 1.00
0 

-.3431 .1669 

The Inner 
Voice 

-.062 .105 1.00
0 

-.3179 .1921 

Ruggedness-För
e 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

-.052 .129 1.00
0 

-.3666 .2609 

Kontrollgru
pp 

-.060 .129 1.00
0 

-.3741 .2534 

The Inner 
Voice 

Agent Dex .052 .129 1.00
0 

-.2609 .3666 

Kontrollgru
pp 

-.007 .129 1.00
0 

-.3213 .3062 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .060 .129 1.00
0 

-.2534 .3741 

The Inner 
Voice 

.007 .129 1.00
0 

-.3062 .3213 

Sincerity-Efter Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.192 .130 .426 -.1228 .5067 

Kontrollgru
pp 

.065 .130 1.00
0 

-.2493 .3803 

The Inner 
Voice 

Agent Dex -.192 .130 .426 -.5067 .1228 
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Kontrollgru
pp 

-.126 .130 .997 -.4412 .1883 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex -.065 .130 1.00
0 

-.3803 .2493 

The Inner 
Voice 

.126 .130 .997 -.1883 .4412 

Excitement-Efte
r 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

-.087 .137 1.00
0 

-.4204 .2455 

Kontrollgru
pp 

-.152 .137 .807 -.4856 .1803 

The Inner 
Voice 

Agent Dex .087 .137 1.00
0 

-.2455 .4204 

Kontrollgru
pp 

-.065 .137 1.00
0 

-.3981 .2678 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .152 .137 .807 -.1803 .4856 

The Inner 
Voice 

.065 .137 1.00
0 

-.2678 .3981 

Competence-Eft
er 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

-.006 .125 1.00
0 

-.3088 .2963 

Kontrollgru
pp 

-.125 .125 .948 -.4283 .1768 

The Inner 
Voice 

Agent Dex .006 .125 1.00
0 

-.2963 .3088 

Kontrollgru
pp 

-.119 .125 1.00
0 

-.4220 .1830 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .125 .125 .948 -.1768 .4283 

The Inner 
Voice 

.119 .125 1.00
0 

-.1830 .4220 

Sophistication-E
fter 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.144 .120 .692 -.1463 .4356 

Kontrollgru
pp 

.066 .120 1.00
0 

-.2249 .3570 

The Inner 
Voice 

Agent Dex -.144 .120 .692 -.4356 .1463 

Kontrollgru
pp 

-.078 .120 1.00
0 

-.3696 .2123 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex -.066 .120 1.00
0 

-.3570 .2249 
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The Inner 
Voice 

.078 .120 1.00
0 

-.2123 .3696 

Ruggedness-Eft
er 

Bonferr
oni 

Agent Dex The Inner 
Voice 

.030 .131 1.00
0 

-.2874 .3478 

Kontrollgru
pp 

-.056 .131 1.00
0 

-.3742 .2610 

The Inner 
Voice 

Agent Dex -.030 .131 1.00
0 

-.3478 .2874 

Kontrollgru
pp 

-.086 .131 1.00
0 

-.4044 .2308 

Kontrollgru
pp 

Agent Dex .056 .131 1.00
0 

-.2610 .3742 

The Inner 
Voice 

.086 .131 1.00
0 

-.2308 .4044 

Baserad på observerade medelvärden. 
 The error term is Mean Square(Error) = .456. 
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Bilaga 2. Enkät Experimentgrupp “The Inner Voice”
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Bilaga 3. Enkät Experimentgrupp “Zlatan and Agent 
Dex”
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Bilaga 4. Enkät Kontrollgrupp.
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Bilaga 5. Enkät Förstudie “Zlatan and Agent Dex”.
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Bilaga 6. Enkät Förstudie “The Inner Voice”.
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