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Förord 
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fungerat smärtfritt och vi anser oss nöjda med resultatet. Uppsatsarbetet har varit mycket 
lärorikt för oss och förhoppningsvis bringar uppsatsen nytta även för dig som läsare. Vi 
hoppas att vår insikt i hur celebrity endorsement fungerar kan hjälpa oss i våra framtida 
arbetsliv.  
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Sammanfattning 
 
Titel: Celebrity endorsement är väl ingen sport – En studie om hur sportmodevarumärken 
använder celebriteter i varumärkesbyggande syfte 
 
Författare: Erik Hagberg & Niklas Radhammar 
 
Handledare: Thomas Helgesson 
 
Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 hp, VT 2012 
 
Nyckelord: Varumärke, varumärkeskapital, celebrity endorsement, celebrity endorser, 
sportmodevarumärke, varumärkesbyggande 
 
Problemformulering: Hur arbetar sportmodevarumärken på den svenska marknaden med 
celebriteter i sina varumärkesbyggande processer? 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och 
en abduktiv fallstudie av fem varumärken, kartlägga hur sportmodevarumärken arbetar med 
celebriteter i varumärkesbyggande ändamål på den svenska marknaden. Vi vill även analysera 
positiva effekter och risker vid användning av celebriteter i varumärkesstrategier. 
 
Metod: En kvalitativ ansats med ett abduktivt angreppssätt har använts, där beslutsfattare från 
fem varumärken har intervjuats inom uppsatsens ämne. De fem företagen är adidas, Craft, 
Tenson, Peak Performance samt Unihoc. Alla dessa arbetar aktivt med celebrity endorsement 
som strategi i varumärkesbyggande och marknadskommunikation. 
 
Teoretiskt perspektiv: Avsnittet inleds med en grundläggande beskrivning av 
varumärkeskapital samt hur celebriteter kan addera ytterligare värde till kapitalet. Därefter 
behandlas fenomenet celebrity endorsement samt processen vid urval av celebritet inom 
samma ämne. Teoriavsnittet berör även de positiva effekter samt risker som kan uppstå vid 
användningen av celebrity endorsement. Avslutningsvis behandlas även return on investment 
gällande celebrity endorsement.  
 
Empiriskt perspektiv: I det empiriska kapitlet presenteras de intervjuer vi utfört med 
ansvarig för respektive varumärke. Empirin speglar deras användning av celebrity 
endorsement.  
 
Slutsats: Studien visar att celebrity endorsement kan användas på olika sätt för att bygga 
varumärkeskapital, men även för att stärka varumärket i sin helhet. Vi anser att celebrity 
endorsement är en långsiktig strategi och inte som många teorier hävdar, en kortsiktig. Vi kan 
även dra slutsatsen att den risk som tas upp i samband med de teorier som präglar uppsatsen 
inte överensstämmer med våra fallföretags upplevda risk. De anser att risken är liten vid 
användning av celebrity endorsers.  



 

 
Abstract 
 
Title: Celebrity endorsement is no sport – A study about sportswear brands’ use of celebrities 
in branding purpose. 
 
Authors: Erik Hagberg & Niklas Radhammar 
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Question: How do sportswear brands within the Swedish market work with celebrities in 
their branding processes? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to, through the theoretical framework and an abductive 
case study of five brands, narrate how sportswear brands work with celebrities in branding 
intention within the Swedish market. We also want to analyse positive effects and risks of 
using celebrities in brand strategies.  
 
Method: A qualitative research method with an abductive approach is used and decision-
making individuals from five brands have been interviewed concerning the thesis’ subject. 
The five brands are adidas, Craft, Tenson, Peak Performance and Unihoc. All of those are 
actively working with celebrity endorsement as a strategy in branding and marketing 
communications. 
 
Theoretical framework: The chapter is introduced with an essential description of brand 
equity and how celebrities can add value to it. Thereafter, celebrity endorsement and the 
process of choosing a celebrity are considered. The theoretical framework is also concerning 
the positive effects and risks that possibly can arise when using celebrity endorsers. Finally in 
the theoretical framework, return on investment within celebrity endorsement is discussed.  
 
Empirical framework: In the empirical framework, we are presenting the performed 
interviews with each brand’s decision-maker. The empirical framework is meant to reflect the 
brands use of celebrity endorsement.   
 
Conclusion: The study shows that celebrity endorsement can be used in many different ways 
with purpose to build brand equity, but also the brand itself. We think that celebrity 
endorsement is a long-term strategy, and not like most of the theories suggest, a short-term 
strategy. Furthermore, we believe that the risks described in the theory-section are overrated 
regarding sportswear brands within the Swedish consumer market.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet ger vi läsaren en grundläggande förklaring till vårt ämnesval och 
dess bakgrund. Därefter presenterar vi den problemdiskussion som har tagits fram samt 
uppsatsens syfte och problemformulering. Ur det inledande kapitlet framgår även uppsatsens 
avgränsningar och den dispositionsmall som präglar uppsatsens struktur. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1.1. Introduktion 
I dagens samhälle tenderar produkter bli allt mer snarlika varandra, vilket ställer högre krav 
på en tydligare produktdifferentiering och en attraktiv varumärkespersonlighet hos företag 
(Melin, 1999, s. 71). Enligt Melin (1999, s. 94) väljer konsumenter främst märkesprodukter 
som de vill förknippas eller synas tillsammans med. Konsumenter förväntas därför konsumera 
märkesprodukter som förstärker deras egen självbild. Om ett företag innehar en attraktiv 
varumärkespersonlighet bidrar detta även till att konsumenter kan stärka sin egen 
personlighet, vilket ökar förutsättningarna för märkesinnehavaren att bibehålla en långvarig 
relation till konsumenterna (Aaker, 1996, s. 83). 
 
Förutsättningen för att konsumenter ska forma positiva associationer beror på varumärkets 
trovärdighet (Pringle, 2004, s. 72). Om en konsument anser att varumärket tillför ett värde för 
denne kan konsumenten tillämpa prisdiskriminering av andra varumärken inom samma 
kategori på grund av positiva associationer till varumärket. Positiva varumärkesassociationer 
kan utvecklas på flera sätt (Ibid.). Ett exempel är att företag använder celebriteter vid 
varumärkesbyggande, vilket präglar innehållet i denna uppsats. 
 
Att företag använder celebriteter i marknadsföringssyfte, mer känt som celebrity endorsement, 
har länge varit en strategi för att utveckla varumärken i önskvärd riktning (Melin, 1999, s. 
95). Enligt MEC (2009) har användningen av celebriteter ökat under de senaste åren och idag 
används celebriteter i ungefär en fjärdedel av alla reklamsammanhang. Vidare skriver MEC 
(2009) att ungefär var tredje konsument köper en produkt på grund av att en celebritet 
medverkar i reklamen. Detta kan sättas i perspektiv då Nike är världens högst värderade 
sportvarumärke med ett värde som uppgår till 15 miljarder amerikanska dollar (Ozanian, 
2011). Bland de tio mest värdefulla idrottsprofilerna världen över är sex av dem kontrakterade 
av Nike, däribland golfaren Tiger Woods och tennisspelaren Roger Federer som värderas till 
den värdefullaste respektive näst värdefullaste atleten ur ett varumärkesperspektiv (Ibid.).  
 
Celebrity endorsement är dock ett svårt begrepp att översätta till svenska. Det mest 
närliggande uttrycket som används i vardagssammanhang är kändisreklam, vilket vi inte 
tycker ger en rättvis bild av begreppet. Stone, Joseph och Jones (2003) beskriver celebrity 
endorsement som en strategi företag använder i marknadsföringssyfte. Strategin syftar att 
skapa associationer mellan varumärke och celebritets egenskaper, även kallad celebrity 
endorser, vilket kommer vara ett återkommande begrepp i denna studie.  
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En av anledningarna till att företag använder celebriteter i marknadsföringssammanhang är 
för att tränga genom det påtagliga brus konsumenter utsätts för. Enligt Grusell (2008) 
exponeras konsumenter för upp till 5000 reklambudskap dagligen, beroende på vilka 
medievanor de har. Att som märkesinnehavare använda celebriteter i marknadsföringssyfte är 
dock inte riskfritt, då varumärket är kopplat till personens privatliv som ligger utanför 
märkesinnehavarens kontroll (Pringle, 2004, s. 184). Märkesinnehavare har fått se sina 
varumärken utvecklas i oönskad riktning på grund av händelser i celebritetens privatliv 
(Ibid.). 

1.2. Problemdiskussion 
Celebrity endorsement är ett aktuellt grepp inom varumärkesbyggande, kanske allra mest 
inom sportmodebranschen. Vi har uppmärksammat att sportmodevarumärken använder atleter 
i sin marknadsföring, men även artister och andra orelaterade celebriteter används aktivt i 
sportmodevarumärkens marknadskommunikation.  
 
Vi kommer i denna uppsats bland annat analysera risker och positiva effekter med celebrity 
endorsement. Både teoretiker och praktiker menar att det finns nackdelar med celebrity 
endorsement. Daboll (2011) skriver i branschmagasinet AdAge att celebrity endorsement är en 
ineffektiv metod och att dagens konsumenter influeras mer av personer i sin närhet än av 
celebriteter. White, Goddard och Wilbur (2009) hävdar att konsumenter upplever att negativ 
information om en celebrity endorser smittar av sig på varumärket de förespråkar, medan 
negativ information om ett varumärke inte påverkar uppfattningen om den celebritet som 
marknadsför varumärket.  
 
Efter att golfspelaren Tiger Woods otrohetsskandal uppdagades i november 2009, beräknar 
Knittel och Stango (2010) att aktieägarna i Tiger Woods sponsorföretag totalt förlorat mellan 
fem och tolv miljarder amerikanska dollar. Många sponsorer drog sig då ur samarbetet med 
golfstjärnan medan exempelvis Nike än idag samarbetar med Tiger Woods (Ibid.). Vi hävdar 
att diskussionen, både i branschpress och i vetenskapen, sedan Woods skandal fokuserar allt 
mer på de risker som kan uppstå i samband med användningen av celebrity endorsement. 
Valet av celebritet kan därför få stor betydelse för hur företaget lyckas med sina önskade 
effekter eller ej. 
 
Loschek (2009, s. 119) menar att sportmode blev gatumode i början av 1980-talet. Plötsligt 
blev sportmode synonymt med ungdomlighet och en aktiv livsstil. Vidare menar Loschek 
(2009, s. 120) att 80 procent av alla joggingskor som säljs används i vardagslivet. Därför är 
både design och funktion av största vikt för tillverkare. Loschek (2009, s. 120) hävdar också 
att atleter sedan 80-talet blivit popstjärnor där medianärvaro blivit lika viktigt som 
idrottsprestation. 

1.3. Problemformulering 
Hur arbetar sportmodevarumärken på den svenska marknaden med celebriteter i sina 
varumärkesbyggande processer? 
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1.4. Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en 
abduktiv fallstudie av fem varumärken, kartlägga hur sportmodevarumärken arbetar med 
celebriteter i varumärkesbyggande ändamål på den svenska marknaden. Vi vill även analysera 
positiva effekter och risker vid användning av celebriteter i varumärkesstrategier. 

1.5. Centrala begrepp  
Nedan följer vanligt förekommande begrepp i uppsatsen som kan bringa nytta för läsaren.  
Begreppen är citerade på originalspråk varpå vi ger läsaren en översättning till svenska för att 
undvika missuppfattning kring begreppen. 
 
Brand/Varumärke  
”A brand is a name, term, sign, symbol, design or a combination of these, that identifies the 
maker or seller of the product or service” (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008, s. 
511).  
 
Ett varumärke är namn, benämning, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa, 
som identifierar tillverkaren eller försäljaren av produkt eller tjänst (fri översättning av Kotler 
et al. (2008, s. 511)). 
 
Brand equity/Varumärkeskapital  
“Brand equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand, its name and symbol, that 
add to or subtracts from the value provided by a product or service to a firm and/or to that 
firm´s customers” (Aaker, 1991, s. 15). 
 
Varumärkeskapital är en uppsättning tillgångar (och skyldigheter) länkade till ett varumärke, 
dess namn och symbol, som adderar och subtraherar från värdet anskaffat genom produkt 
eller tjänst till ett företag och/eller företagets kunder (fri översättning av Aaker (1991, s. 15)).  
 
Celebrity endorser 
“A celebrity endorser is an individual who is known to the public (actor, sports figure, 
entertainer, etc.) for his or her achievements in areas other than that of the product class 
endorsed” (Friedman & Friedman, 1979).  
 
En celebrity endorser är en individ känd av allmänheten (skådespelare, idrottsutövare, artist 
etc.) för hans eller hennes prestationer inom andra områden än den produktkategori som han 
eller hon marknadsför (fri översättning av Friedman & Friedman (1979)). 
 
Celebrity endorsement 
Celebrity endorsement är en strategi där märkesinnehavare använder celebriteter i 
marknadsföringssyfte. Detta för att öka försäljningen, varumärkeskännedomen eller 
kommunicera varumärkets värderingar (egen definition baserad på Friedman och Friedman 
(1979) samt McCracken (1989)). 
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Sportmodevarumärke 
Ett företag eller en organisation som säljer och marknadsför klädesplagg eller skor anpassade 
för idrottsutövande och/eller en aktiv livsstil (egen definition). 

1.6. Avgränsningar 
I denna uppsats har vi valt att avgränsa oss till hur sportmodevarumärken arbetar med 
celebriteter gentemot den svenska konsumentmarknaden. Vi anser att möjligheten att nå 
beslutsfattare inom svenska företag eller filialer till utländska varumärken är större än om vi 
studerat en global marknad. Vi avgränsar oss också till varumärken som arbetar aktivt med 
celebrity endorsement i sin externa kommunikation. Den kulturella effekten av denna 
avgränsning hävdar vi kan vara att svenskar är mer kritiska till celebriteter än folk av andra 
nationaliteter. Roberts (2009) menar att konsumenter i Nordamerika och Europa är mer 
negativa gentemot celebriteter än konsumenter i Latinamerika och Asien.  
 
Eftersom uppsatsen syftar att beskriva hur sportmodevarumärken på den svenska 
konsumentmarknaden arbetar med celebriteter i sin varumärkesbyggande process kommer vi 
främst ta hänsyn till märkesinnehavarens perspektiv genom intervjuer med ansvariga för 
respektive varumärke. Hur konsumenter responderar på denna typ av marknadsföring och hur 
celebriteter tänker kring endorsement är inget vi beaktar, eftersom det är irrelevant med 
hänsyn till uppsatsens problemformulering och syfte.  

1.7. Dispositionsmall 
Inledning 
I inledningen presenteras bakgrunden till uppsatsen för att ge läsaren inblick i vad studien 
handlar om. Vi presenterar problemformulering, metod, centrala begrepp samt hur uppsatsen 
avgränsas. 
 
Teoretisk referensram 
Här presenteras de teorier och modeller vi använder oss av. Dessa ligger också till grund för 
uppsatsens analyskapitel.  
 
Metod 
I metodkapitlet presenteras vårt tillvägagångssätt under studiens gång och de metodval vi 
ställts inför.  
 
Empiri 
I empirikapitlet presenteras den primära och sekundära data vi samlat in under arbetets gång. 
Primärdata utgörs framförallt av intervjuer med nyckelpersoner från sportmodevarumärken. 
Insamlad sekundärdata består främst av pressmeddelanden och texter från fallföretagens 
webbsidor.   
 
Analys 
I analyskapitlet presenterar vi likheter och skillnader mellan den teoretiska referensramen och 
våra fallföretag enligt en tematisk struktur. 
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Slutsats 
I slutsatskapitlet drar vi slutsatser baserade på analys, besvarar problemformuleringen samt 
presenterar förslag till fortsatt forskning. 

  



 6 

2. Teoretisk referensram 
Inledningsvis kommer vi presentera vår teoretiska referensram för varumärkeskapital och hur 
det påverkas av en celebritet. Vidare presenteras de teorier som berör celebrity endorsement 
och endorsers, dess potentiella möjligheter och risker. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

2.1. Varumärkeskapital 
Varumärkeskapital beskrivs som de faktorer som kan bidra till ett mervärde för varumärket 
utöver produktens elementära egenskaper. Varumärkeskapital kan ses ur både 
märkesinnehavarens och kundens perspektiv (Melin, 1999, s. 15). Med hänsyn till syftet med 
denna studie kommer vi mestadels lägga fokus på hur mervärde skapas ur 
märkesinnehavarens perspektiv.  
 
Aaker (1991, s. 18) menar att modellens faktorer har en inbördes relation, dock inte någon 
inbördes ordning. Modellen nedan illustrerar varumärkeskapital enligt Aaker (1991, s. 270) i 
modifierad form.  

Figur 1. Egenkonstrurerad modell baserad på Aaker (1991, s. 270). 
 
Märkeslojalitet är ett begrepp som diskuterats flitigt med anledning hur lojaliteten egentligen 
uppstår. Aaker (1991, s. 19) påstår att konsumenter anses vara lojala mot märkesinnehavaren 
om de fortsätter konsumera märkesprodukten, trots att prisförändringar görs samt 
produktattribut förändras. Melin (1999, s. 56) hävdar att varumärket skapar ett värde för 
konsumenten när dennes förväntningar uppfylls, vilket leder till märkeslojalitet.   
 
Märkeskännedom innebär att märkesinnehavaren ska uppmärksamma konsumenten om deras 
produkt. Märkeskännedom är därför en förutsättning för att konsumenten ska skapa 
märkesassociationer. Om varumärket är av känd karaktär kan konsumenten uppfatta 
varumärkets produkt som garanti för dess kontinuitet. För att öka märkeskännedomen krävs 
det att märkesinnehavaren utsätter konsumenten för påminnande reklam (Aaker, 1991, s. 19).  
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Märkesassociationer är nästkommande faktor i Aakers modell (1991, s. 270). De budskap 
som sänds ut till marknaden från märkesinnehavaren ska leda till positiva märkesassociationer 
bland konsumenterna, dels för att märkesinnehavaren ska komma närmare konsumenten, men 
även med anledning av den priskonkurrens som kan uppstå. Om konsumenten besitter en 
positiv uppfattning om varumärket från början behöver inte konsumenten nödvändigtvis 
undersöka konkurrerande varumärken, vilket är till fördel för märkesinnehavaren (Aaker, 
1991, s. 20). 
 
Upplevd kvalitet är till skillnad från faktiskt kvalitet en subjektiv bedömning som konsument 
gör efter användandet av märkesinnehavarens produkt. För märkesinnehavaren gäller det att 
omvandla produktens kvalitet genom marknadsföringsåtgärder, som i sin tur kan leva upp till 
konsumenternas förväntningar (Aaker, 1991, s. 272). 

2.2. Celebritetens påverkan av varumärkeskapitalet 
När märkesinnehavarens budskap kommuniceras till marknaden ett flertal gånger fastnar det 
lättare i konsumentens medvetande (Jaiprakash, 2008). Vid ett lyckat samarbete mellan 
celebriteten och märkesinnehavaren tenderar celebriteten påverka konsumenternas villighet 
att mottaga märkesinnehavarens utsända budskap, vilket leder till ökad märkeskännedom 
bland konsumenterna. Ur märkesinnehavarens perspektiv ligger utmaningen i att försöka välja 
en celebritet som passar in i mottagarens medvetenhet (Ibid.). Om märkesinnehavarens 
varumärkeskapital ökar beror på celebritetens attraktivitet, tillförlitlighet samt dennes 
kongruens, det vill säga sambandet mellan celebritetens och produktens attribut (Misra & 
Beatty, 1990).  

2.3. Celebrity endorsement 
Celebrity endorsement har blivit en vanlig förekommande marknadsföringsstrategi inom den 
moderna marknadsföringen (McCracken, 1989). McCracken (1989) skriver vidare att 
marknadsföring genom celebriteter är ett effektivt tillvägagångssätt för märkesinnehavaren 
när det gäller att kommunicera budskap till marknaden, med anledning av att budskapet blir 
starkare när det förmedlas via en celebritet istället för en i allmänhetens ögon okänd person. 
Budskapet ska därefter utmynna i att konsumenten kan associera till det förmedlade 
budskapet samt celebriteten vid informationssökande och eventuell konsumtion av 
varumärket (Ibid.). Wheeler (2003) hävdar att användningen av celebrity endorsement 
varierar i effektivitet beroende på hur och när det används. Celebrity endorsement är en 
effektiv metod när märkesinnehavaren vill öka medvetenheten om varumärket bland 
konsumenter under ett kortare tidsintervall, alternativt göra konsumenten uppmärksammad 
om exempelvis en nyhet som berör företaget (Wheeler, 2003). 

2.4. Celebrity endorsement i olika former 
Friedman och Friedman (1979) menar att det finns tre typer av endorsers. Dessa är 
celebriteter, experter och typiska konsumenter. En celebritet som endorser, så kallad celebrity 
endorser är en individ som är allmänt känd för sina framgångar i ett annat område än den 
produktkategori celebriteten marknadsför. När det handlar om komplexa produkter är en 
expert att föredra, medan en produkt som bara medför sociala eller psykologiska risker, 
exempelvis smycken, marknadsförs lämpligast via en celebritet. För en produkt med liten risk 



 8 

är en typisk konsument att föredra. Om målet är att stärka ett varumärke och ett namn, är en 
celebrity endorser det lämpligaste valet (Ibid.).  
 
Celebrity endorsement är en metod som kan användas ur olika synvinklar. I boken Celebrity 
Sells, skriven av Hamish Pringle (2008), tas sex olika tillvägagångssätt upp avseende hur 
företag kan använda celebriteter i marknadsföringssyfte.  
 
Celebritet som ägare används när märkesinnehavaren väljer att exponera företagets ägare 
eller VD som celebritet. Denna typ av metod ar relativt sällsynt, men den förekommer. Ett 
exempel är Steve Jobs, förre detta VD för Apple, som var starkt ihopkopplat med företaget 
och dess produkter. En annan typ av ovanstående metod är när celebriteten driver ett företag i 
sitt egna namn. Ett exempel är Björn Borg som tidigare drev underklädesvarumärket med 
samma namn (Pringle, 2004, s. 162-164).   
 
Celebritetsplacering bygger i princip på samma metod som produktplacering. Ett företag 
väljer att betala celebriteten i utbyte att celebriteten använder företagets produkter i 
orelaterade sammanhang. Detta tillvägagångssätt kan ses i filmer som exempelvis James 
Bond, där klockvarumärket Omega syns på James Bonds arm, och därmed kopplas Omega 
samman med såväl karaktären som skådespelaren (Pringle, 2004, s. 118). 
 
Celebritetssponsring innebär att märkesinnehavaren sponsrar celebriteten och använder det i 
sin marknadskommunikation. Celebritetssponsring är den vanligaste metoden vid användning 
av celebrity endorsement (Pringle, 2004, s. 122-123). Ett exempel är tennisspelaren Roger 
Federer som är sponsrad samt ambassadör av det schweiziska klockföretaget Rolex. Roger 
Federer har använts i flera reklamsammanhang för Rolex (Gainey, 2012).   
 
Anställd celebritet är ytterligare en form av celebrity endorsement.  Det grundas i att 
märkesinnehavaren anställer en celebritet som jobbar aktivt med att kommunicera företagets 
budskap till marknaden för att det ska framstå som trovärdigt (Pringle, 2004, s. 156). Ett 
exempel är artisten Kanye West som under år 2009 designade sneakers för det franska 
modehuset Louis Vuitton (High Snobiety, 2009). 
 
Celebritetskunder innebär att en celebritet är kund hos företaget. Om märkesinnehavaren 
lyckas påvisa detta för allmänheten kan det få positiva effekter på exempelvis företagets 
försäljningssiffror (Pringle, 2004, s. 111). Varumärken som får utnämningen ”kunglig 
hovleverantör” är ett exempel på varumärken med celebritetskunder (Pringle, 2004, s. 113). 
 
Celebriteters vittnesmål är den sista formen av celebrity endorsement vilket innebär att 
celebriteten rekommenderar produkten, exempelvis genom så kallade voice-overs, där en 
persons röst används i reklamsammanhang, till exempel tv- eller radioreklam (Pringle, 2004, 
s. 130). År 2010 kontrakterade Mercedes-Benz skådespelaren Jon Hamm, känd som Don 
Draper i tv-serien Mad Men, för att spela in rösten till deras reklamfilmer (Elliott, 2010).  
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2.5. Val av celebritet  
När märkesinnehavaren väljer endorser måste denne överensstämma med varumärkets 
värderingar för att budskapet ska associeras till varumärket produkten och konsumenterna 
(Byrne, Whitehead & Breen, 2003).  Miciak och Shanklin (1994) hävdar dessutom att 
märkesinnehavaren bör ha målgruppen i åtanke vid urvalet av endorser. Många gånger kan 
det vara lönsamt att anlita en endorser som är känd på en lokal nivå, då målgruppen lättare 
kan identifiera sig med denne (Choi, Lee & Kim, 2005; Spry, Pappu & Cornwell, 2011).  
 
Miciak och Shanklin (1994) nämner fyra kriterier som märkesinnehavaren bör tar hänsyn till 
vid urvalet av endorser, vilket kan ses nedan. 
 
Celebrity/Product match innebär att märkesinnehavarens produkt måste överensstämma med 
celebritetens image och värderingar som han eller hon besitter. Dessa ska därefter 
kommuniceras till marknaden (Miciak & Shanklin, 1994). 
 
Celebrity credibility bygger på celebritetens trovärdighet och kunskap gällande produkten 
celebriteten ska kommunicera till konsumenterna. Om celebriteten framstår som trovärdig och 
representativ ökar chanserna att konsumenterna uppmärksammar varumärket. (Miciak & 
Shanklin, 1994). Ogunsjii (2012) benämner i sin artikel att celebrity credibility är den 
viktigaste aspekten av celebrity endorsement. 
 
Celebrity attractiveness innebär hur attraktiv celebriteten anses vara. Om märkesinnehavaren 
väljer att marknadsföra sin produkt via en celebritet som anses vara attraktiv av 
konsumenterna kan detta leda till positiva attityder gentemot varumärket (Miciak & Shanklin, 
1994). 
 
Celebrity/audience match innebär att celebriteten bör vara känd hos märkesinnehavarens 
målgrupp. Celebriteten ska vara en person målgruppen vill efterlikna och identifiera sig med 
(Miciak & Shanklin, 1994). 
 
Vidare skriver Miciak och Shanklin (1994) att märkesinnehavaren ska undersöka om 
celebriteten endast kan representera deras varumärke, och inget annat. Om celebriteten 
exponeras av flera varumärken finns det risk att en felaktig bild ges av företagets varumärke 
bland konsumenterna. Märkesinnehavaren bör även ta hänsyn till om celebriteten har figurerat 
i liknande sammanhang tidigare, fast för konkurrentens räkning (Ibid.). 

2.6. Samband mellan endorser och produkt 
McCracken (1989) menar att det inte är en slump att vissa produkter, varumärken och 
endorsers stämmer bättre överens än andra, och att de dessutom får större välkomnande av 
konsumenterna i form av ökade köpintentioner. Detta ligger delvis grundat i att konsumenter 
kan uppfatta endorsern ur två olika perspektiv, dels genom hur attraktiv han eller hon är, men 
även vilken erfarenhet och expertis endorsern besitter om produkten. Marknadsföringen av en 
produkt kan bli effektivare om det finns en naturlig koppling mellan produkt och endorser 
(Kamins & Gupta, 1994; Charbonneau & Garland, 2005; Erdogan, Baker & Tagg, 2001). 
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Till och Busler (1998) hävdar att inneboende attraktivitet är viktigt hos en celebritet, men är 
inte det ultimata när det gäller att skapa positiva associationer till varumärket. Detta kan 
exemplifieras genom att Citroën använde supermodellen Cindy Crawford som endorser. Till 
och Busler (1998) att Cindy Crawford innehar en attraktiv personlighet, men har ingen 
expertis när det kommer till bilar och därför anses hon inte vara en perfekt ”match-up”. En 
utebliven ”match-up” kan leda till att det kommunicerande budskapet inte får lika stor effekt 
bland konsumenterna. En bättre effekt gavs det när Michael Jordan marknadsförde Nikes 
idrottsskor, då Michael Jordan får anses som en flitig användare samt expert av produkten 
(Ibid.). 
 
Kim och Na (2007) menar att trovärdighet och attraktivitet är viktigt när endorsern 
marknadsför en relaterad produkt, men att attraktivitet framförallt är viktigt när en orelaterad 
produkt marknadsförs. Kim och Na (2007) anser att ett visst mått av överensstämmelse 
mellan endorser och produkt krävs för att bygga ett trovärdigt varumärke.  

2.7. The Meaning Transfer Model 
McCracken (1989) har utformat modellen the meaning transfer model som belyser den 
mening som celebriteten överför till konsumenten och hur konsumentens medvetna påverkas 
under processens gång. Tellis (1998, s. 191) hävdar att McCrackens (1989) meaning transfer 
model är den modell som förklarar hur en celebritet på bästa sätt kan påverka konsument 
genom att marknadsföra märkesprodukten. Modellen är uppdelad i tre steg vilket kan ses 
beskrivet nedan. 

Figur 2. The meaning transfer model (McCracken, 1989, s. 315). 
 
Första steget handlar om att märkesinnehavaren bör besluta vad produkten ska stå för och 
vilka budskap som ska kommuniceras till konsument. Märkesinnehavaren bör därefter hitta en 
person som kan överensstämma med produkten och varumärkets värderingar. McCracken 
(1989) anser att märkesinnehavaren kan använda personer som är av varierande kändisgrad. 
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Det är exempelvis skillnad i kändisgrad av en vanlig klädesmodell som marknadsför en 
kampanj jämfört med en celebritet. Till skillnad från en modell eller i allmänhetens ögon 
okänd person kan en celebritet förmedla en mer djupgående betydelse av budskapet via 
exempelvis sin livsstil och personlighet som skapats bland allmänheten. Det ligger även i 
märkesinnehavarens utmaning att forma konsumenternas åsikter och övertyga dem att 
produkten och celebriteten besitter gemensamma värderingar och ideal (Ibid.). 
 
I modellens andra steg sker urvalet av celebritet avseende vem som ska marknadsföra 
märkesprodukten. I denna fas ska produkten, celebriteten och varumärket sammanflätas med 
varandra. Med anledning av föregående resonemang ligger det i märkesinnehavarens intresse 
att se över vad endorsern har för kulturell betydelse så inte endorsern utstrålar fel värderingar 
(McCracken, 1989). Om det finns en naturlig koppling mellan produkten och endorsern kan 
konsumenten lättare acceptera att celebritetens värderingar återfinns i produkten. Hur väl 
utfallet blir beror på hur bra endorserns och varumärkets konstruerade värderingar har 
kommunicerats samt hur väl celebriteten passar inom produktområdet (Ibid.).  
 
Modellens tredje och sista steg behandlar hur produktens betydelse som skapades i steg två 
kan förflyttas till konsumenten, som därefter kommer bilda sin slutgiltiga uppfattning om 
produkten. Om den tidigare processen har varit framgångsrik bör konsumenten inte ha några 
svårigheter att bilda en positiv uppfattning om produkten. Konsumenten vill oftast ha en 
garanti att produkten kan bringa betydelse för denne, och endorsern har därmed betydelse för 
hur konsumenten i slutändan uppfattar produkten då konsumenten ofta ser upp till endorsern 
(McCracken, 1989).   
 
Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) har anpassat McCrackens (1989) meaning transfer 
model till ett motsatt perspektiv. Deras filosofi ligger grundat i att märkesinnehavaren kan 
vara en risk för endorsern och inte bara tvärtom. Halonen-Knight och Hurmerinta (2010)  
menar att när en negativ händelse drabbar varumärket smittar den negativa publiciteten av sig 
på endorsern. Vidare skriver de att samarbetet bygger på ömsesidighet, benämnt brand 
alliance. Halonen-Knight och Hurmerinta (2010)  nämner vikten av att celebriteten väljer att 
exponera de produkter som överensstämmer med dennes image. Endorsern bör även analysera 
vilka möjligheter och risker som kan utmynna från samarbetet med märkesinnehavaren 
(Ibid.). 

2.8. Positiva effekter vid användning av celebrity endorsement 
Atkins och Block (1983) menar att celebriteter kan bidra till att produkter och varumärken blir 
mer attraktiva och trovärdiga, framförallt hos ungdomar. Konsumenter formar positiva 
attityder gentemot produkter marknadsförda av celebriteter och sannolikheten är större att 
dessa väljs framför produkter marknadsförda utan celebritet (Boyd & Shank, 2004). Atleter 
som endorsers är mest effektivt, framförallt om de är män och produkten är sportrelaterad. 
Kvinnliga konsumenter anser att trovärdigheten ökar om en sportrelaterad produkt 
kommuniceras via en endorser, medan män anser att trovärdigheten är högre när en endorser 
marknadsför icke-sportrelaterade produkter. Boyd och Shank (2004) menar därför att 
målgrupp i form av kön är viktig när det gäller sportmode.  
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Charbonneau och Garland (2005) anser att celebriteter och atleter används främst för att öka 
uppmärksamheten kring produkter. Celebriteter används för att lättare bryta genom det 
mediebrus konsumenter utsätts för. Celebriteters positiva image kan också överföras till 
varumärket han eller hon är endorser för. Detta medför inte nödvändigtvis ökad försäljning, 
men väl ett stärkt varumärke (Ibid.). Tantiseneepong, Gorton och White (2012) menar i sin 
studie att det finns fyra effekter av celebrity endorsement. Dessa är påverkan på den upplevda 
målgruppen, tycke för individen, potentialen för att celebriteten ska öka distributionen av 
produkten samt varumärkesfamiljers roll. Celebrity endorsement har betydelse när målet är att 
ompositionera ett varumärke. En annan viktig faktor är om celebriteten är omtyckt eller ej 
(Ibid.). I tidigare forskning bagatelliseras faktorn till förmån för fysisk attraktionskraft, 
expertis och trovärdighet (Ibid.). 

2.9. Risker vid användning av celebrity endorsement 
Celebrity endorsement är en kortsiktig strategi eftersom celebriteter kan glömmas bort, bli 
offer för skandaler eller förlora sitt jobb (Harrop, 2007). Att som märkesinnehavare använda 
celebriteter är inte riskfritt (Miciak & Shanklin, 1994). Miciak och Shanklin (1994) nämner 
bland annat imageförändringar som en risk vid användning av celebriteter, då media ständigt 
övervakar hur celebriteter förändras över tiden. För att undvika att varumärket skadas vid 
imageförändringar hos celebriteter bör märkesinnehavaren jobba med celebriteter i kortare 
cyklar, då celebriteter tenderar till att förändras över tiden (Till & Shrimp, 1998). Till och 
Shrimp (1998) anser att vid en längre kontraktsperiod med celebriteter ökar riskerna, då 
konsumenterna i högre grad förknippar celebriteter med varumärket, vilket skulle få negativ 
effekt på varumärket vid en eventuell skandal.  
 
Behr och Beeler-Norrholm (2006) menar att det inte nödvändigtvis bara är internationellt 
kända människor som är offer för skandaler. Vem som helst kan vara incitament för en 
skandal om händelsen är allvarlig nog. Däremot blir det ofta skandalartat för kända 
människor, ofta vid en viktig punkt i deras karriär eftersom mycket står på spel, både 
ekonomiskt och karriärmässigt (Ibid.).  Negativ publicitet är en annan risk märkesinnehavaren 
bör beakta vid användning av celebrity endorsement. Vid negativ publicitet rörande 
celebriteten löper märkesinnehavaren risk, då varumärkets värderingar är kopplat till 
celebriteten. Ahluwalia, Burnkrant och Unnava (2000) skriver även att konsumenter tenderar 
till att uppmärksamma negativ publicitet i allt större utsträckning jämfört med positiv 
publicitet. 
 
Överexponering är ytterligare en risk vid användning av celebrity endorsement. När 
celebriteter exponeras i flera sammanhang tenderar dennes trovärdighet att sjunka bland 
konsumenterna. Då exponering sker vid flera tillfällen kan konsumenterna skapa sig 
uppfattningen att celebriteter ser ett större finansiellt intresse i kontrakten, och låter 
varumärket och produkten förbli sekundärt (Tripp, Jensen & Carlson, 1994). En annan typ av 
risk vid användning av celebrity endorsement är att varumärket hamnar i skuggan av 
endorsern. Då företag med hjälp av sin endorser vill tränga igenom det kommunikationsbrus 
konsumenter utsätts för, måste märkesinnehavaren ta ställning till i vilken grad celebritetens 
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roll ska framstå i marknadsföringssammanhanget. Pringle (2004, s. 184) hävdar att 
märkesinnehavaren vill nyttja sin endorser för att få en så hög genomslagskraft som möjligt. 
Detta kan dock leda till att produkten och varumärket hamnar i skuggan av endorsern.  
  
Silvera och Austad (2004) menar att det finns risk i att märkesinnehavaren lägger ner för lite 
resurser och engagemang kring användningen av celebrity endorsement. Silvera och Austad 
(2004)  hävdar att märkesinnehavaren tenderar till att nöja sig med att celebriteten är 
associerad till företaget och hoppas att dennes positiva image ska smitta av sig på varumärket 
per automatik. Märkesinnehavare borde jobba aktivt med att lägga fram trovärdiga argument 
varför endorsern uppskattar produkten och dessutom varför endorsern passar med varumärket 
(Ibid.).    
 
Pringle (2004, s. 182) nämner en juridisk risk med användningen av endorsers i sin 
marknadsföring. Tidigare användning av celebriteter har visat sig leda till konflikter där 
endorsern anser att märkesinnehavaren olovligt använt dennes image, och därför valt att 
stämma märkesinnehavaren. Med anledning av föregående resonemang är det av vikt för 
märkesinnehavaren att upprätta förutsättningar för att juridiska oklarheter ej ska äga rum med 
endorsern (Ibid.). 
 
Akturan (2011) menar att celebriteter ses som förebilder i direkt relation till sitt yrke. 
Konsumenters beundran är därför strikt relaterat till detta, medan negativ perception ofta 
handlar om andra saker, sällan relaterade till yrket. Det varumärke celebriteten associeras med 
upplevs på samma vis som celebriteten i fråga. Därför påverkas varumärken negativt av dålig 
publicitet kring celebriteten. I samband med Tiger Woods otrohetsskandal i slutet av 2009 
beräknade Knittel och Stango (2010) förlusterna hos golfarens sponsorföretags aktieägare. I 
denna studie framgår att Nikes aktievärde minskade med över 4 % under tiden (13 dagar) från 
att incidenten uppdagades till dagen då Tiger Woods annonserade att han lämnar golfen på 
obestämd framtid. Beräknat alla sponsorers aktievärde handlade det om förluster på mellan 
fem och tolv miljarder amerikanska dollar (Ibid.). 
 
Daboll (2011) menar att celebrity endorsement i regel är ineffektivt. En femtedel av alla tv-
kampanjer marknadsförda av celebriteter ger negativ effekt på varumärkets försäljning. 
Daboll (2011) hävdar att dagens konsumenter, genom sociala medier, har så pass mycket 
kontroll över sin konsumtion att de inte lätt kan övertygas av ett känt ansikte. Bra kampanjer 
klarar sig bra även utan celebriteter. Bara för att en celebritet är populär innebär inte per 
automatik att personen är effektiv i marknadsföringskampanjer (Ibid.). 

2.10. Return on investment för celebrity endorsement 
Agrawal och Kamakura (1995) har undersökt amerikanska börsnoterade företag under de 
dagar då de annonserat i dagstidningar och därefter jämfört med aktiekurserna. Generellt, 
menar Agrawal och Kamakura (1995) att aktieägarna reagerar positivt på endorsers. Celebrity 
endorsement ger en positiv inverkan på framtida försäljning. Kostnaderna för att anlita 
celebriteter har ökat avsevärt och så också antalet.  
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Ding, Molchanov och Stork (2010) anser att företag som använder endorsers inte förväntar sig 
att det ska generera intäkter större än kostnaden för celebriteten. Däremot argumenteras för 
vinster i ökad uppmärksamhet och stärkt image. Ding et al. (2010) menar vidare att de 
negativa effekterna, såsom mediala skandaler och liknande, har en större negativ inverkan på 
aktievärdet än vad den möjliga ökningen av aktievärdet kan vara som en effekt av positiv 
respons.  
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3. Metod 
I metodkapitlet beskriver vi och argumenterar för vårt tillvägagångssätt i studien. Vi för ett 
resonemang med avseende kring den primär- och sekundärdata som samlats in. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

3.1. Ämnesval 
Vi har båda ett genuint sportintresse och under vår utbildningstid på 
Marknadsföringsprogrammet vid Högskolan i Halmstad har vi fattat intresse och nyfikenhet 
för varumärkesbyggande. I utbildningens kurslitteratur har celebrity endorsement presenterats 
som ett verktyg för varumärkesbyggande tillsammans med exempel, så som Nike och 
golfspelaren Tiger Woods (Kotler et al., 2008, s. 710). Hur företag strategiskt arbetar med 
celebrity endorsement är ett för oss outforskat område. Det har tidigare skrivits 
kandidatuppsatser kring celebrity endorsement, dock inte branschspecifikt. 
Sportmodebranschen anser vi är särskilt intressant eftersom konkurrensen är hård och 
varumärkesbyggande tillsammans med produktutveckling är absolut nödvändigt för att 
upprätthålla konkurrenskraftiga varumärken. I denna studie har vi valt att söka kvalificerade 
artiklar och böcker, såväl vetenskapliga som populärkulturella, för att sedan jämföra dessa 
med empiriskt material i form av intervjuer.  

Att differentiera sitt varumärke med hjälp av fysiska produktattribut är inte nödvändigtvis det 
mest lämpliga verktyget. Istället kan ett differentierat varumärke skapas genom upplevelser 
och associationer. Celebrity endorsement är sannolikt den strategi för varumärkesbyggande 
som får mest utrymme i massmedia. Ofta handlar det om celebriteter som signerat lukrativa 
avtal med företag eller när en celebritet begått stora misstag, vilket resulterat i försämrat rykte 
även för varumärket celebriteten är knuten till. Detta finner vi mycket intressant, och därför 
har vi valt att fördjupa oss inom området i denna uppsats. Inom sportmodebranschen är 
celebrity endorsement ett vanligt verktyg och stora summor pengar spenderas på detta årligen. 
Att se hur Tiger Woods tagit sig tillbaka till golfscenen från sin otrohetsskandal 2009 
(Manfred, 2012) inspirerar oss till fördjupning i hur märkesinnehavare ser på celebrity 
endorsement idag. 

3.2. Beskrivande undersökning 
Jacobsen (2002, s. 17) menar att det gemensamma och grundläggande målet för 
undersökningar är att utveckla ny kunskap i olika form; beskrivande eller förklarande. En 
beskrivande undersökning syftar att genom en undersökning förbättra insikten om hur ett 
fenomen ser ut. En förklarande undersökning avser att genom orsak och verkan förklara 
varför ett fenomen uppstod (Ibid.). Med hänsyn till Jacobsen (2002, s. 17), uppsatsens syfte 
och problemställning, anser vi att denna undersökning är beskrivande, då vi avser att 
undersöka hur företag i en specifik bransch arbetar med celebrity endorsement. Vi kan dock 
inte generalisera och påstå att våra resultat gäller samtliga företag i branschen. Jacobsen 
(2002, s. 73) hävdar att en beskrivande problemställning ofta är avgränsad i tiden, vilket 
innebär att vi ämnar säga något om ett tillstånd, ofta likheter och skillnader, vid en given 
tidpunkt. Jacobsen (2002, s. 74) menar också att förklaring förutsätter beskrivning, vilket är 
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ytterligare ett argument för att denna undersökning är beskrivande. Omfattningen på 
undersökningen blir större än vi ämnar om syftet är att förklara ett fenomen.  

3.3. Angreppssätt 
Jacobsen (2002, s. 34) hävdar att det finns två huvudsakliga typer av studier; deduktiva och 
induktiva. En deduktiv strategi innebär ”från teori till empiri”, där undersökaren först samlar 
in data i form av tidigare empiriska undersökningar och teorier, som kan ses som 
förväntningar om hur ett fenomen ter sig, för att därefter samla in empiri. När empirin är 
insamlad kan undersökaren se om förväntningar överensstämmer med verkligheten. I en 
sådan studie anser Jacobsen (2002, s. 35) att risken finns att undersökaren enbart letar efter 
information denne finner relevant, vilket medför enkelhet att hitta överrensstämmelse i 
förväntningar och verklighet. Viktig information kan därför lätt förbises.  
 
I en induktiv studie arbetar undersökaren tvärtom. Denne går istället ut i verkligheten nästan 
helt utan förväntningar för att samla in data, för att därefter systematisera insamlad data och 
obegränsat kunna formulera relevanta teorier (Jacobsen, 2002, s. 35). Vidare nämner Jacobsen 
(2002, s. 43) att en nackdel med induktiva studier är att undersökaren omöjligt kan påbörja 
studien med helt öppet sinne utan förväntningar. Jacobsen (2002, s. 43) redogör för öppna 
ansatser till datainsamling, där undersökaren kan avgöra sin gränsdragning innan 
undersökningen inleds. Utöver de två strategier Jacobsen (2002) nämner finns en tredje 
strategi, abduktion, som är en vanlig undersökningsmetod framförallt vid fallstudier. 
Abduktion är att betrakta som en kombination av induktion och deduktion, eftersom 
undersökaren utgår från empirisk fakta och samtidigt tar hänsyn till teoretiska inslag 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42). Empirin stärks genom tidigare teoretiska studier med 
målet att ge en större förståelse för fenomenet (Ibid.). 
 
Eftersom vi i denna studie inte till fullo utgår från varken teori eller empiri anser vi att valet 
naturligt faller på en abduktiv studie. Backman (2008, s. 24) menar att det är omöjligt att 
genomföra en bra studie utan att läsa tidigare forskning kring ämnet. Vid utformning av 
intervjuguide utgår från såväl teorier som empirisk sekundärdata. Senare, efter insamlad 
intervjudata, fördjupar vi oss ytterligare i teori för att analysera insamlad data. För att förenkla 
detta kan vi påstå att vi går från teori till empiri och sedan tillbaka till teori igen. Patel och 
Davidson (2011, s. 21) menar att en abduktiv studie ofta är att anse som öppen med hänsyn 
till oväntade händelser under studiens gång. De för- och nackdelar en abduktiv studie medför 
går att härleda till induktiva och deduktiva studier. Genom att använda oss av en abduktiv 
studie medför det såväl för- och nackdelar från de båda studietyperna. 

3.4. Hermeneutik 
Jacobsen (2002, s. 37) menar att det finns två ytterligheter gällande vetenskapliga attityder till 
verkligheten; positivism och hermeneutik. Inom positivismen förespråkas generell kunskap 
med en objektiv verklighet som kan studeras med hjälp av objektiva mått och metoder. Oftast 
används en deduktiv, distanserad metod med siffror som mått. Inom hermeneutiken finns inga 
generella lagar. Det unika och säregna förespråkas, och människors uppfattning om 
verkligheten studeras. Inom hermeneutiken används ofta en kvalitativ ansats med ord som 
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mått (Jacobsen, 2002, s. 38). Arbnor och Bjerke (1994, s. 68) väljer att tolka hermeneutiken 
som förstående kunskap, där det inte finns något intresse i att förklara ett fenomen. Istället vill 
hermeneutiker förstå sociala helheter och tolka kultur. Med ovanstående menar vi att vi 
kommer anta en hermeneutisk attityd i denna uppsats. Då vår ambition är att tolka och förstå 
hur företag arbetar anser vi att ett hermeneutisk synsätt är mest lämpligt. 

3.5. Metodansats 
Jacobsen (2002, s. 56) diskuterar de två metodansatserna; kvalitativ och kvantitativ. Vi 
kommer anta en kvalitativ ansats då vi syftar att undersöka ett fåtal enheter med målet att 
samla in data med många nyanser. Problemformuleringens natur bör formulera 
metodansatsen. Vi anser att vår problemformulering är vad Jacobsen (2002, s. 56) kallar 
explorativ. En explorativ problemformulering kräver ofta djupa undersökningar med ett fåtal 
undersökningsenheter samt möjlighet till oväntade förhållanden. Vid sådana förhållanden är 
en kvalitativ ansats lämplig, menar Jacobsen (2002, s. 56). Om problemställningen däremot är 
testande är målet ofta att finna frekvensen av ett fenomen. Detta kräver ett större antal 
undersökningsenheter och relativt få nyanser.  

3.5.1. Kvalitativ ansats 
Vi väljer att använda en kvalitativ ansats med målet att på ett beskrivande vis besvara hur ett 
fenomen ter sig vid en specifik tidpunkt. Jacobsen (2002, s. 142) menar att en kvalitativ 
metod värdesätter detaljer och varje uppgiftslämnares unicitet. Jacobsen (2002, s. 142) menar 
också att kvalitativa ansatser ofta får hög intern giltighet på grund av dess öppenhet i 
undersökningen. På grund av öppenheten är insamlad data ofta nyanserad. 
Undersökningsenheter tillåts att bidra med personliga åsikter, vilket kan ses som den 
individuella tolkningen av ett förhållande (Jacobsen, 2002, s. 142). Den kvalitativa ansatsen 
gör oss också flexibla, eftersom det kan ge oss möjlighet att ändra problemformuleringen 
under undersökningens gång.  
 
Jacobsen (2002, s. 145) anser att en kvalitativ ansats är lämplig när problemformuleringen är 
oklar, det vill säga när vi inte vet särskilt mycket om fenomenet vi avser undersöka. Detta kan 
försvåra arbetet med att ta fram intervjufrågor, men ger oss möjlighet att vara flexibla och ta 
hänsyn till oväntade händelser. Exempelvis kan vi ändra intervjuupplägget under 
undersökningens gång. För att kunna utföra intervjuer på ett framgångsrikt vis väljer vi att 
läsa in de mest grundläggande teorierna kring ämnet.  
 
Jacobsen (2002, s. 144) redogör för de nackdelar en kvalitativ ansats medför. Författaren 
menar att kvalitativa ansatser oftast får problem med den externa giltigheten, eftersom ett fåtal 
personer undersöks. Vi kan inte generalisera för hela branschen, vilket vi är väl medvetna om. 
På grund av nyansrikedomen i intervjuer kommer informationen vara svårtolkad. 
Transkriberat blir intervjuer ofta väldigt långa, menar Jacobsen (2002, s. 144), och 
informationen blir därmed komplex och oorganiserad. Trots att vi är öppna och tillåter många 
nyanser, finns risken att vi i ett senare skede bortser från viss information vi anser är oviktig.  
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3.6. Datainsamling 
Data vi samlar in under arbetets gång kan vara antingen primärdata eller sekundärdata. 
Primärdata innebär att vi genom en ursprungskälla för första gången samlar in data (Jacobsen, 
2002, s. 152), exempelvis genom en intervju skräddarsydd för den aktuella 
problemställningen. Sekundärdata samlas inte in direkt från ursprungskällan, utan via 
information insamlad vid ett tidigare tillfälle med annat syfte (Jacobsen, 2002, s. 153). 
Exempel på sekundärdata är tidskriftsartiklar, böcker och andra texter eller siffror.   

3.6.1. Primärdata och urval 
När vi kontaktat fallföretag har kriterierna varit att företagen är aktiva på den svenska 
marknaden för sportmode samt att de aktivt arbetar med celebrity endorsement. Det kan bland 
annat handla om sponsring, celebritetsplacering eller celebritetskunder (Pringle, 2004, s. 105-
168). Kontaktuppgifter till företagen har vi hittat på varumärkenas egna webbsidor eller andra 
webbsidor såsom mynewsdesk.com och sportfack.se.  

Vi har intervjuat fem fallföretag, varav tre intervjuats per telefon och två via e-post. 
Gemensamt för alla intervjuer är att vi talat med ansvariga för den typ av strategisk 
marknadsföringsmetod denna studie ämnar undersöka. Att vi främst genomfört 
telefonintervjuer har flera orsaker. Tidsaspekten må vara självklar, men den är ömsesidig för 
oss undersökare och för våra respondenter. Vi har också valt att göra telefonintervjuer för att 
reducera våra kostnader, då fallföretagen ej finns i vår geografiska närhet. Jacobsen (2002, s. 
161) menar att personer ofta har lättare att tala om känsliga ämnen i en personlig intervju än i 
en telefonintervju, eftersom telefonintervjun är förhållandevis opersonlig och det är svårt att 
skapa en personlig kontakt i telefonmediet. För att öka personligheten i våra intervjuer ringde 
vi intervjuobjekten före intervjuerna ägde rum för att berätta mer om syftet med 
undersökningen och vilka vi är. Vår förhoppning är att detta ledde till mer personliga 
intervjuer.  

En fördel med telefonintervjuer är att intervjuareffekten kan minska. Det vill säga att 
intervjuarens påverkan på intervjuobjektet genom den fysiska närvaron medför att 
intervjuobjektet beter sig onormalt (Jacobsen, 2002, s. 162). Den främsta anledningen att vi 
genomförde två e-post-intervjuer är att det var den enda möjliga lösningen att komma i stånd 
med företagen och intervjuobjekten. Denna typ av intervju ger oss ingen möjlighet till direkta 
följdfrågor, men istället har vi haft möjlighet att skicka nya frågor under en längre tidsperiod. 
Nämnvärt är att vår e-post-intervju med Henrik Isbring på adidas skickades i samband med en 
presentation av vår uppsats och intervjufrågorna var därför inte färdigutvecklade. Det fanns 
inte tid hos respondentvarumärket för ytterligare en intervju, vilket vi respekterar. Trots det 
ansåg vi att de svar vi fick var användbara och relevanta för studien.  

Backman (2008, s. 55) menar att fallstudier inte nödvändigtvis behöver begränsas till ett fall, 
utan flera fall kan användas i samma studie. I denna studie ingår fem fall eftersom vi har 
undersökt flera företag med syftet att utreda hur märkesinnehavare i sportmodebranschen kan 
arbeta. De fem fallföretag vi undersökt anser vi är lämpliga i förhållande till studiens syfte 
eftersom det är fem olika stora företag med skiftande historia av celebrity endorsement. Vi 
studerar en bransch i sin helhet och därför anser vi det lämpligt att studera varumärken av 
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olika storlek och olika målgrupper för att öka studiens tillförlitlighet.  

De varumärken som ingår i studien är adidas, Peak Performance, Craft, Tenson samt Unihoc.  

Henrik Isbring, Nordic Brand Marketing Manager, adidas (mailintervju 2012-03-12) 
Den empiri vi samlat in om adidas är främst hämtad från Henrik Isbring, men också från 
webbaserat material publicerat av adidas själva. Detta i form av texter på webbsidor och 
pressmeddelanden. År 2010 omsatte adidas Sverige AB 988 033 000 kr (121.nu, 2012a).  

Mats Holmstrand, Marknadschef, New Wave Sports/Craft (telefonintervju 2012-03-13) 
Vi har samlat in empiri om Craft framförallt genom intervju med Mats Holmstrand. Vi har 
också kompletterat med pressmeddelanden och information från craft.se som företaget 
publicerat. Crafts uppskattade omsättning för 2011 är 362 000 000 kr. Detta gäller Craft 
internationellt, inte enbart Sverige (New Wave Group, 2012). 

Daniel Bergström, Brand Manager, Peak Performance (telefonintervju 2012-04-05) 
Empiri rörande Peak Performance är insamlad genom intervju med Daniel Bergström, men 
också i form av pressmeddelanden och texter på varumärkets webbsida. Peak Performance 
omsättning globalt år 2011 var 544 488 000 kr (121.nu, 2012).  

Johan Lövqvist, VD, Tenson (telefonintervju 2012-04-16) 
All den empirisk data som berör Tenson har vi samlat in genom telefonintervju med Johan 
Lövqvist, kompletterat med pressmeddelanden och information från varumärkets webbsida. 
Årsredovisning för Tenson är ej tillgänglig. Varumärket ägs av nederländska Unlimited 
Sports Group.  

Torbjörn Jonsson, Vice VD & Försäljningschef Renew Group/Unihoc (mailintervju 2012-05-
03) 
Empirisk data om Unihoc är insamlad genom en mailintervju med Torbjörn Jonsson samt 
texter från varumärkets webbsida. Vad Unihoc individuellt omsätter är oklart, men Renew 
Group omsatte år 2010 69 530 000 kr globalt (121.nu, 2012c).  

3.6.2. Urvalsmetod för primärdata 
Undersökningar med kvalitativ ansats har inte som mål att säga något om det generella, utan 
snarare om det speciella och unika (Jacobsen, 2002, s. 196). Vid urval av respondenter menar 
Jacobsen (2002, s. 202) att det finns flera olika kriterier, men det mest centrala är att låta 
ändamålet och informationen styra urvalet. Repstad (2007, s. 67) hävdar att 
problemformuleringen styr undersökningens urval av respondenter. Tillfrågade respondenter 
bör kunna delge undersökningen relevant och viktig information.  

Vi klargör i vår problemformulering att respondenterna ska vara verksamma inom 
sportmodebranschen och arbeta aktivt med celebrity endorsement på den svenska marknaden. 
När vi sökt information om, och kontaktuppgifter till företag har vi uteslutit företag som ej 
arbetar med celebrity endorsement eftersom dessa företag inte bidrar till vår 
problemformulering. I vårt urval har vi fokuserat på nyckelpersoner inom företag, som kan 
delge hur företagen arbetar strategiskt kring celebrity endorsement. Dessa nyckelpersoner är 
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marknadschefer, verkställande direktörer eller brand managers. Tidigt i uppsatsarbetet 
samlade vi in information om möjliga respondentföretag och kategoriserade dem eftersom vi 
avser att undersöka varumärken av olika karaktär för att öka studiens tillförlitlighet. Därför 
upprättade vi kategorier för globala varumärken med bred marknad, mindre varumärken med 
bred marknad, nischade varumärken med smal marknad samt stora varumärken med smala 
marknader. När vi kategoriserat varumärken vi fann lämpliga kontaktade vi drygt tjugo av 
dessa och fick positiv respons av fem varumärken. Våra respondentvarumärken finns 
representerade i alla de kategorier vi upprättade. 

3.6.3. Intervjuteknik 
Patel och Davidson (2003, s. 72) samt Arbnor och Bjelke (1994, s. 243) redogör för olika 
typer av intervjuer med hänsyn till strukturering och standardisering. Strukturering handlar 
om intervjuobjektets svarsutrymme. En intervju med låg strukturering ger respondenten 
möjlighet att svara fritt på alla frågor, medan exempelvis en enkät med frågor som kan 
besvaras med ja eller nej har hög grad av strukturering. Standardisering innebär i vilken grad 
undersökaren valt att använda samma frågor i specifik ordningsföljd och om samma 
intervjuguide används strikt för alla intervjuobjekt. En intervju med låg strukturering och hög 
standardisering är vanligt för kvalitativa studier, menar Patel och Davidson (2003, s. 72). Vi 
har använt unika intervjuguider för varje objekt, där det funnits en särskild ordning. Denna 
ordning har följts, dock inte slaviskt. Därmed vill vi påstå att vi har både låg strukturering och 
hög standardisering, utan att befinna oss längst ut i spektret. 

3.6.4. Intervjuguide 
Utifrån studiens syfte och problemformulering anpassade vi en intervjuguide med grund i vår 
teoretiska referensram. Enligt Jacobsen (2002, s. 169) är det lämpligt att inleda intervjun med 
allmänna frågor för att minska risken att endast få svar på det undersökaren anser är viktigt. 
Vi inledde därför intervjuerna med att ställa frågor kring varumärket och hur de vill uppfattas. 
Patel och Davidson (2003, s. 74) menar att långa, ledande eller dubbla frågor bör undvikas. I 
vår intervjuguide har vi försökt undvika dessa tre faktorer, men istället för dubbla frågor ställt 
följdfrågor. I intervjuguiden framgår dessa ofta som dubbla frågor, men under intervjuer 
ställdes de som följdfrågor. Detta av bekvämlighetsskäl då vi vill samla alla intervjufrågor på 
samma sida. Vi har valt att anpassa intervjufrågorna efter respondenternas tidigare eller 
aktuella användning av celebrity endorsement. Vi hävdar att detta medför en större möjlighet 
att föra djupgående intervjuer kring celebrity endorsement som del av den 
varumärkesbyggande processen. Det ger också respondenterna möjlighet att tala kring 
celebrity endorsement i ett för dem bekant sammanhang. 

3.6.5. Sekundärdata 
Sekundärdata vi använder utgörs av böcker, vetenskapliga artiklar och texter från webbsidor. I 
den teoretiska referensramen börjar vi med en bred teoretisk bas som innefattar teorier kring 
varumärken och varumärkesstrategier. Här refereras framförallt böcker, men även till 
teoretiska artiklar. 
 
När vi i den teoretiska referensramen fördjupar oss i celebrity endorsement utgörs 
sekundärdata nästan uteslutande av vetenskapliga artiklar och texter från webbsidor vi anser 
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relevanta. Kring ämnet har vi försökt använda både samtida och äldre källor då området 
celebrity endorsement är i ständig utveckling. 

Böcker vi använder är antingen tidigare använd kurslitteratur eller böcker vi funnit på 
Högskolebiblioteket i Halmstad. Genom nämnda bibliotek samt Uppsala Universitetsbibliotek 
har vi sökt upp de vetenskapliga artiklar vi använder, då främst i databaserna ABI Inform 
Global, Emerald, Academic Search Elite samt Google Scholar. I sökningsarbetet har vi 
använt sökord som celebrity endorsement, celebrity branding, kändisreklam, endorsement, 
celebrity, celebrity advertising, sport branding, fashion branding, celebrity sponsorship, 
celebrity marketing och brand personality celebrity. Vi anser att dessa sökord gett oss 
relevanta och användbara resultat. 

Vi har även samlat in sekundärdata i form av pressmeddelanden och texter från varumärkenas 
webbplatser, då flera av våra intervjuobjekt är relativt nya på sina poster och därmed inte kan 
uttala sig om hur varumärkena hanterats tidigare. Jacobsen (2002, s. 187) menar att denna typ 
av sekundärdata sällan är insamlad i de ändamål vi har, och att undersökaren därför måste 
vara noggrann med att välja ut delar av data för att uppnå trovärdighet. Vi har därför fokuserat 
på material publicerat av varumärkena själva. 

3.7. Analysmetod 
Att presentera sin analys är en process som kan göras till exempel genom att flitigt lyssna 
igenom inspelat material eller läsa transkriberingar (Kvale, 1997, s. 172). Detta material kan 
sedan presenteras i koncentrerad form, så kallad meningskoncentrering (Kvale, 1997, s. 174). 
Jacobsen (2002, s.230) menar att det är nödvändigt att upprätta kategorier av data i sin analys 
för att läsaren ska få överblick av de fenomen vi ämnar undersöka. Vi har därför kategoriserat 
insamlad data i kategorierna celebrity endorsement, urval samt positiva effekter och risker. 
Den förstnämnda är omfattande och behandlar fenomenet på många vis. Vi analyserar 
insamlad data enligt tematisk struktur (Aronson, 1994), det vill säga att vi analyserar varje 
kategori enskilt där vi samlat data från samtliga fallföretag. Här har vi dock valt att utöka våra 
kategorier för att ge läsaren en överskådlig struktur.   

3.8. Källkritik, validitet & reliabilitet 
I denna studie har vi använt oss av telefon- och e-postintervjuer. Detta medför såväl fördelar 
som nackdelar. Jacobsen (2002, s. 255) menar att det i den kvalitativa metoden är vitalt att 
undersökaren förhåller sig kritisk till insamlad data. Med det menar vi att vi kritiserar intervju 
som insamlingsmetod och inte vad intervjuobjekten sagt.  

Jämfört med personliga intervjuer, som är att betrakta som idealet för kvalitativa studier, har 
telefonintervjuer gett oss mindre utförliga intervjuer än vi ursprungligen velat. Vi har inte 
heller kunnat ta hänsyn till intervjuobjektens kroppsspråk och uttryck, men å andra sidan har 
respondenterna inte kunnat läsa av oss som intervjuare för att delge vad de tror är det rätta 
svaret. Vi anser oss ha intervjuat rätt personer hos studerade varumärken och tror och hoppas 
att respondenterna skulle hänvisat till kollegor om vi kontaktat fel personer.  

Som tidigare nämnt har vi eftersökt samtida litteratur eftersom vi läst tidig litteratur kring 
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ämnet, till exempel Friedman & Friedman (1979) och McCracken (1989). Vi har insett att 
synen på celebrity endorsement sannolikt förändrats de senaste 20-30 åren. Däremot har 
många moderna artiklar utvecklat nya teorier, med dessa tidiga artiklar som grund.  

Validitet innebär, enligt Jacobsen (2002, s. 259) till vilken grad vi kan lita på om vi intervjuat 
rätt personer och om dessa delgivit sann information. Det innebär också att vi som 
undersökare måste ifrågasätta vår egen analysfas och om vi i denna byggt vår analys på reella 
förklaringar eller egenkonstruerade sådana. Vi anser att vår validitet är hög eftersom vi 
intervjuat beslutsfattare hos företag som arbetar med celebrity endorsement i sin 
varumärkesbyggande process i den bransch vi avser undersöka. Däremot försvagas vår 
validitet av det faktum att vi genomfört telefon- och e-postintervjuer. Vi har inte erhållit det 
djup i svaren vi avsett, men samtidigt har intervjuobjekten varit mycket involverade i arbetet 
kring celebrity endorsement och haft stor förståelse för vad vi avsett att undersöka. Vi har 
delgivit alla intervjuobjekten den empiri där de är involverade, dock utan nämnvärda 
invändningar. 

Begreppet reliabilitet eller tillförlitlighet omfattar undersökningsmetodens påverkan på 
resultaten vi kommit fram till (Jacobsen, 2002, s. 269). I en fullständigt tillförlitlig studie 
skulle vi få samma resultat om vi frågar intervjupersonerna samma frågor igen (Patel & 
Davidson, 2003, s. 100) och även komma fram till samma resultat. När tillförlitligheten inte 
kan mätas, vilket är svårt vid kvalitativa studier, får tillförlitligheten säkras på andra vis, till 
exempel genom att använda strukturerade intervjuer (Patel & Davidson, 2003, s. 101). Våra 
intervjuer har haft viss, men inte särskilt stor, grad av strukturering. Det faktum att våra 
intervjuer skedde via telefon och e-post innebär att intervjuareffekten var förhållandevis liten.  

Patel och Davidson (2003, s. 102) och Jacobsen (2002, s. 270) menar att intervjuaren påverkar 
intervjuobjektet och därmed också hela undersökningens utkomst. Patel och Davidson (2003, 
s. 102) menar dock att effekten ej fyller någon mening i kvalitativ forskning eftersom 
ambitionerna ofta är att få ut djup och nyanserad information. I denna studie informerade vi 
intervjuobjekten om vårt syfte och vår problemformulering före intervjuerna ägde rum, vilket 
kan påverkat dem. Det faktum att intervjuobjekten var förberedda på vad intervjun skulle 
handla om kan ha fått dem att förbereda sig med de svar de tror vi ville ha, även om de är 
felaktiga. Det kan också lett till att intervjuobjekten, innan intervjuerna ägde rum, lade mer 
energi och tid på att fundera kring den strategi i varumärkesbyggandeprocessen vi undersöker. 
Detta kan i sin tur gett oss mer utförliga svar än om intervjuobjektet varit oförberedd. Vi anser 
oss därför ha en, trots intervjumetoderna, hög reliabilitet.  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in genom våra fallföretag. Vi 
presenterar kort företagens bakgrund för att därefter redovisa insamlad empiri för respektive 
varumärke. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4.1. Adidas 
Det globala företaget adidas arbetar med kläder anpassade för en rad olika sporter, men också 
rena modekollektioner, ofta med kända gästdesigners. Vi har intervjuat Henrik Isbring, 
Nordic Brand Marketing Manager på adidas.  
 
Celebrity endorsement 
Enligt Henrik är celebrity endorsers en viktig del av adidas marknadsföring och han menar att 
dess omfattning ökat de senaste åren, i den mening att de arbetar mer aktivt med varje 
celebritet i fler kommunikationskanaler. Adidas långsiktiga mål med celebrity endorsement är 
att säkerställa varumärkets arv. De kortsiktiga målen är att säkerställa att de använder de för 
tillfället bästa celebriteterna. Det är också viktigt för adidas att de marknadsföringsinsatser de 
gör tillsammans med celebriteterna går att ”räkna hem”, berättar Henrik. Under adidas 
kampanj ”All in” kunde konsumenter följa celebriteterna via sociala medier och i vissa fall 
även föra dialog med dem. Adidas vill uppfattas som ett innovativt, kvalitativt och trovärdigt 
varumärke, säger Henrik.  
 
Urval 
Henrik menar att de personer adidas använder i sin marknadsföring ska vara relevanta för den 
aktuella målgruppen och varumärkets värderingar. Adidas använder därför begreppet 
symboler före exempelvis celebriteter. Kändisskapet i sig har inget egenvärde, anser Henrik. 
Våren 2011 sjösatte adidas sin största kampanj någonsin med syftet att föryngra varumärket 
och sammanföra sport med mode. I denna kampanj, kallad ”All in”, syntes både sportstjärnor 
som Leonel Messi och David Beckham, artister som Katy Perry samt kända designers. Även 
ett tjugotal svenska celebriteter används i kampanjen, bland annat dj-duon Rebecca & Fiona, 
skidskytten Björn Ferry och entreprenörerna bakom onlinemusiktjänsten Soundcloud. Utöver 
”All in”-kampanjen har adidas låtit en rad kända designers skapa kollektioner åt varumärket. 
De kollektioner som uppmärksammats mest är designade av Stella McCartney respektive 
Jeremy Scott. Stella McCartney har i samarbete med adidas designat Storbritanniens 
landslagsdräkter till OS i London 2012. 
 
Positiva effekter och risker 
Adidas har en gedigen historia i att använda idrottsmän- och kvinnor i 
marknadsföringssammanhang. Henrik berättar att det bidrar till varumärkets trovärdighet och 
inspiration, samtidigt som det är en bra kanal att visa upp nya produkter genom. 
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4.2. Craft 
Craft är ett svenskt varumärke med säte i Borås. Varumärket grundades på 1970-talet och 
utvecklar samt producerar funktionella tränings- och tävlingskläder. Craft ingår i bolaget New 
Wave Sports som är en del av New Wave Group. I denna studie har vi intervjuat Mats 
Holmstrand, marknadschef på New Wave Sports. Mats ansvarar för varumärkena Craft, 
Seger, Umbro, Speedo och Clique. Den intervju vi genomfört med Mats fokuserar främst på 
Craft, men berör även New Wave Sports hantering av andra varumärken i portföljen.  
 
Celebrity endorsement 
Craft har använt atleter sedan varumärket grundades och det är en tydlig strategi att använda 
atleter för att marknadsföra varumärket och dess kärnvärden. Craft är ett atletiskt varumärke 
där innovation och funktion sätts i fokus, menar Mats. Tack vare många av de samarbeten 
Craft haft genom åren befinner sig varumärket där det gör idag rent kännedomsmässigt, säger 
Mats. Han menar att det ger varumärket en stärkt trovärdighet. Craft lägger inte särskilt stora 
pengar på extern media, det vill säga traditionell media som tv-reklam, tidningsannonsering 
eller liknande, utan fokuserar främst på sportevenemang och andra lämpliga event.  
 
De atleter Craft samarbetar med används i viss avancering i Crafts marknadsföring, men med 
ett stort mediebrus krävs stora insatser för att göra skillnad om syftet är att förändra ett 
varumärke, menar Mats. Atleterna är för Craft mycket viktiga i ett 
produktutvecklingsperspektiv eftersom de kan hjälpa Craft att hitta nya behov och delta i 
utvecklingen av nya produkter.  
 
Inom New Wave Sports finns inga gemensamma strategier för celebrity endorsement. 
Gällande Speedo och Umbro, som marknadsförs och distribueras av New Wave Sports i 
Sverige, får Mats och hans kollegor direktiv från varumärkenas huvudkontor i Storbritannien. 
Trots det har New Wave Sports relativt fria ramar att marknadsföra dessa varumärken på sitt 
sätt, säger Mats, och understryker att det viktigaste är att hitta länken mellan varumärkenas 
värderingar och hur det kan marknadsföras i Sverige. Risken finns annars att det bara blir 
kostnader, så det gäller att arbeta aktivt med att hitta rätt för vardera varumärke, berättar Mats. 
Trots att inga generella strategier finns har Craft möjlighet att dra lärdom av de andra 
varumärkena för att gemensamt bli starkare. Mats menar att Craft inte överför sin 
varumärkesidentitet till atleterna aktivt, mer än att de åker i varumärkets funktionella kläder 
som de är stolta över. Enligt Mats är det vad de har möjlighet att styra över, förutom att 
använda dem i annonser. Det finns ingen policy att atleterna ska ställa upp på andra uppdrag 
än att åka i kläderna och prestera sportsligt.  
 
Mats hävdar att celebrity endorsement som marknadsföringsverktyg kommer bli starkare och 
att celebriteternas engagemang i sina sponsorers varumärken kommer att öka, exempelvis 
genom sociala medier. Vidare tror Mats att det blir vanligare att varumärken byggs kring en 
individ och dess persona. Craft arbetar idag med bloggar på sin egen webbsida, där bland 
annat Sveriges för tillfället mest framgångsrika cykelteam, Cykelcity, skriver om sin vardag. 
På webbsidan finns även en blogg där det svenska skidlandslagets vallateam låtits skriva om 
sina framgångar och motgångar under vinter-OS i Vancouver år 2010.  
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Celebrity endorsement är väldigt viktigt för Craft eftersom de aldrig kommer att bli ett 
renodlat modeföretag. Funktion och innovation är i centrum och för att påvisa att de är bra på 
vad de gör krävs bevis. Om en skidåkare, löpare eller cyklist vinner i deras kläder kan Craft 
påvisa att de är vinnare. 
 
Urval 
Sportslig prestation är den främsta byggstenen när Craft gör sitt urval av atleter. Det är också 
viktigt att atleten stämmer överens med varumärket och dess värderingar. Celebrity 
endorsement kan vara en genväg in i nya segment för Craft. Inom exempelvis löpning är det 
dyrt att sponsra och därför måste Craft fundera på om det är värt att satsa på segmentet eller ej 
och på vilket sätt. Denna typ av beslut fattas både lokalt och internationellt, då det handlar om 
olika typer av prestationer, säger Mats. 
 
Positiva effekter & risker 
Mats berättar att Craft använder atleter i butikskampanjer, men även i annonsering i 
traditionell media.  
 
”Att använda en känd atlet i vår marknadsföring kan ge draghjälp i processen att sälja in ett 
större sortiment hos butikskedjor” (Holmstrand, personlig kommunikation, 2012-03-13). 
 
Detta är Crafts kortsiktiga syfte med att använda atleter. Det är svårt att mäta hur mycket en 
viss individ kan öka försäljningen av en viss produkt eller varumärket i helhet, men i ett större 
sammanhang är Crafts förhoppning att varumärket upplevs som mer trovärdigt och innovativt. 
New Wave Sports i allmänhet och Craft i synnerhet, vill kommunicera att de har ”koll på 
läget” genom att samarbeta med bra klubblag och individer under många år i långa relationer. 
I de idrotter Craft är verksamma inom är möjligheterna att kontraktera rätt endorsers 
förhållandevis smärtfritt jämfört med exempelvis fotboll, där det är viktigt att hitta exakt rätt 
spelare för en viss skomodell, menar Mats.  
 
Craft arbetar i regel med fyra segment; cykling, längdskidor, alpint och löpning. Inom 
längdskidor arbetar varumärket med atleter i världstoppen, såväl svenska (exempelvis 
Charlotte Kalla, Matthias Fredriksson och Anders Södergren) som utländska (till exempel 
Lukáš Bauer). Inom cykling har varumärket både individuella kontrakt, men cykling är en 
lagsport på många vis, och därför medverkar Craft i en stor satsning med det Benelux-
baserade cykelteamet Radioshack Nissan Trek, där Craft bidrar med funktionskläder. Inom 
cykelsporten händer det att utövare är dopade. Mats berättar att Craft inte har några strategier 
för sådana eventuella händelser. 

4.3. Peak Performance 
Det svenska varumärket Peak Performance, grundat i Åre men med huvudkontor i Stockholm, 
arbetar aktivt med celebrity endorsement. De celebriteter varumärket arbetar med kallas 
vänner i marknadsföringssammanhang. Dessa celebriteter är övervägande professionella 
skidåkare, men flera endorsers har andra yrken, såsom klättrare och naturfotograf. I vår 
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intervju med Daniel Bergström, Brand Manager på Peak Performance, berättar han att 
varumärket vill inspirera konsumenter att ge sig ut på äventyr.  
 
Celebrity endorsement 
Daniel berättar att Peak Performance försöker samla alla deras vänner två gånger per år, i 
syfte att utbilda celebriteterna i varumärket, produktnyheter och eventuella förändringar. 
Eftersom vännerna står för den främsta kontakten med varumärkets konsumenter är det viktigt 
för Daniel och hans kollegor att träffa celebriteterna för att diskutera och lyssna på vilka 
intryck de samlat på sig om varumärket sedan de senast träffades. Varumärkets kärnvärden 
förändras kontinuerligt och för att arbeta proaktivt måste Peak Performance överföra 
förändringarna till sina vänner. Det handlar om ett utbyte där Peak Performance tar del av 
konsumenternas respons och förmedlar ny information till sina vänner att kommunicera till 
marknaden, säger Daniel.  
 
Peak Performance har de senaste åren försökt inspirera folk till att ge sig ut på äventyr. Det 
var vad företaget ville förmedla vid grundandet 1986, men värderingen tappades bort under en 
längre period. Nu försöker Peak Performance ta sig tillbaka till rötterna genom att inspirera 
till någon form av socialt äventyr, berättar Daniel. Peak Performance vill inte jämföra sig med 
de mest extrema varumärkena som vill nå kunder som bestiger berg eller sysslar med base 
jumping. För Peak Performance handlar det mer om att ha kul i livet och förflytta sina 
gränser, det kan handla om något så enkelt som att träffa nya människor, bege sig ut i 
skärgården eller våga åka en svart skidbacke för första gången, berättar Daniel. Peak 
Performance tror att människor idag ser de minsta saker som äventyr, utan att behöva vara en 
adrenalin-junkie för att uppskatta sådant. Hos Peak Performance är celebrity endorsement en 
del av en större helhet där det krävs en balans. Daniel menar att de inte kan arbeta enbart med 
endorsers, utan måste balansera arbetet med marknadsföring i butik och annonsering i 
traditionell media. 
 
”För oss är våra vänner jätteviktiga, och det de gör och står för kommer på något vis rinna 
ner i all annan marknadsföring, men det kommer som sagt aldrig hända att vi köper ett namn 
och klär dem i våra plagg för att stärka vårt varumärke. Det är en alldeles för kortsiktig 
strategi.” (Bergström, personlig kommunikation, 2012-04-05). 
 
Vidare nämner Daniel att det är svårt att veta hur celebrity endorsement som verktyg kommer 
utvecklas i framtiden. Peak Performance utför inga mätningar på hur effektivt celebrity  
endorsement är, utan går mest på magkänslan och kommer fortsätta på det viset så länge det 
fungerar. 
 
Urval 
Urvalet av celebriteter sker hos Peak Performance på flera vis. Daniel berättar att det är 
många som söker sig till varumärket i hopp om att få använda deras kläder. Många atleter har 
bundits till varumärket genom anställdas privata kontakter. Peak Performance söker ibland 
upp atleter eller andra celebriteter de tror kan vara värdefulla för varumärket och som kan 
tillföra något extra, menar Daniel. Många anställda i företaget har en bakgrund i skidvärlden 
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och på så vis har många av de anställdas privata vänner även blivit varumärkets vänner. Helt 
naturligt är många av dessa svenskar, men en strategi hos Peak Performance är att bli mer 
europeiska och i förlängningen världsomspännande i sin marknadsföring, berättar Daniel. 
Detta är en process som tar tid, eftersom Peak Performance inte vill köpa ett världskänt namn 
och klä denne i varumärkets kläder. Oavsett hur världsomspännande varumärket blir kommer 
Peak Performance bas finnas i Sverige. I dagsläget är varumärkets vänner 80 % svenska och 
resterande 20 % utländska. Målet är att nå en fördelning där ungefär 60 % av vännerna är 
svenska och 40 % utländska.  
 
Positiva effekter & risker 
Daniel menar att Peak Performance alltid försöker jobba med saker som är autentiska. Genom 
att arbeta med atleter som utövar sin idrottsgren fullt ut kan Peak Performance förmedla 
autencitet. Just autencitet är ett av varumärkets värdeord, menar Daniel. I arbetet med sina 
vänner försöker Daniel och hans kollegor försäkra att atleterna allierar med varumärket. 
Daniel hävdar att det är en långsiktig strategi att arbeta med atleter och andra individer som 
kan alliera med varumärkets värderingar, och att Peak Performance arbetat med folk i sin 
närhet sedan varumärket grundades.  
 
Peak Performance är idag förskonade från skandaler i sitt arbete med celebrity endorsers. 
Detta kan förklaras av att varumärket inte använder atleter på den höga nivå där de är blottade 
för den typen av media, såsom skvallerpress som skapar skandaler, menar Daniel. Däremot 
arbetar Peak Performance med personer som råkat ut för olyckor relaterade till sporten. Den 
bittra sanningen är att exempelvis klättrare trillar, ibland med dödligt utfall. Detta är dock en 
baksida med sporten och kan ej ses som skandalartat, utan som en baksida av den extremsport 
de utövar.  
 
Peak Performance är medvetna om de baksidor och eventuella problem som finns med att 
använda celebrity endorsers och de ringer enligt Daniel inte upp personer på måfå för att 
erbjuda kläder, utan försöker bygga upp en ömsesidig relation med individerna. Om någon av 
företagets vänner skulle göra något oetiskt och felaktigt tror inte Daniel det skulle slå tillbaka 
särskilt hårt mot varumärket då det sällan handlar om världskända personer. Det finns ingen 
utarbetad plan för hur företaget arbetar vid en sådan situation, utan de löser det när problemet 
eventuellt uppstår. Enligt Daniel handlar det om att vara så ärlig och transparent som möjligt i 
varumärkets perspektiv om en eventuell skandal uppstår. 

4.4. Tenson 
År 1951 grundades varumärket Tenson i Varberg. Tenson arbetar med kläder anpassade för 
skidåkning, segling och outdoor. Idag har Tenson sitt säte i Askim utanför Göteborg. I denna 
studie har vi intervjuat Johan Lövqvist, VD för Tenson sedan hösten 2008. Tenson sponsrar 
bland annat det svenska skicross-landslaget, där åkarna fått delta i Tensons designprocess.  
 
Celebrity endorsement 
Tenson kommer fortsätta sitt samarbete med skicross-landslaget åtminstone till och med nästa 
vinter-OS i Sotji 2014. Även det ryska landslaget åker i Tensons kläder i dagsläget. Tenson 
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arbetar i regel med fyra klädkollektioner, marine, outdoor, ski och rain. I sitt urval av 
celebriteter försöker Tenson hitta personligheter som passar in i alla kategorier med vissa 
undantag. Exempelvis den marina kollektionen kan upplevas något annorlunda, men Tenson 
försöker åtminstone hitta en känsla som fungerar i alla kategorier.  
 
Johan tror att orelaterade endorsers, som artister, kommer att bli vanligare i 
sportmodebranschen. Musiker och artister som länge livnärt sig på att sälja skivor måste hitta 
nya inkomstkällor och att samarbeta med klädmärken kan både vara roligt och lönsamt. I de 
avtal Tenson ingår med endorsers framgår tydligt att celebriteterna inte får synas i några 
kriminella sammanhang, som till exempel med droger eller liknande. Om något sådant skulle 
hända är skadan redan skedd. Det är därför viktigt för Tenson att hitta rätt profil som de kan 
lita på, menar Johan. Nu under våren 2012 lanserar varumärket en träningskollektion där 
Tenson letar efter en profil att samarbeta med.  
 
När Tenson samtalar med sina endorsers förklarar de vad varumärket står för och säljer in 
varumärket. Tenson upplever exempelvis att skicross-landslaget uppskattar samarbetet med 
oss, berättar Johan. I den typen av samarbeten handlar det mer om en ömsesidig känsla än 
ekonomiska vinster. Tenson har många starka konkurrenter på den svenska marknaden som 
arbetar med skidkläder, till exempel Peak Performance och Cross.  
 
Enligt Johan brottas Tenson fortfarande med att de upplevs som ett ”farfarsmärke”. Detta 
försöker Tenson förändra genom att föryngra produkterna via färgglada plagg. Dessutom är 
förhoppningen att Pettersamarbetet, skicross-samarbetena och även sponsringen av de alpina 
världscuptävlingarna i Åre ska bidra till att Tenson i större utsträckning uppfattas som ett 
varumärke som levererar skidkläder. När folk tänker på skidsport ska de tänka på Tenson, 
säger Johan.  
 
Celebrity endorsement har hjälpt Tenson att stärka sitt varumärke avsevärt. Hade samma 
pengar investerats i traditionell media som magasin, radio eller tv hade Tenson bara blivit en 
aktör i mängden, menar Johan. Det är svårt att synas genom att marknadsföra sig i 
livsstilstidningar eller magasin som ”Åka skidor”. Med ett känt ansikte i samband med 
produkterna kan Tenson nå en ökad kännedom bland konsumenternas. Utan ett känt ansikte 
blir det lätt annonser med en skidjacka i vintermiljö, vilket ingen kommer att minnas.  
 
Johan tror att celebrity endorsement blir viktigare för både Tenson och branschen i helhet. 
Tenson får många förfrågningar från mer eller mindre kända personer som vill bli sponsrade 
av varumärket. Tenson har hittills tackat nej oftare än ja.  
 
”Det gäller att hitta rätt person som kan stå för den varumärkesidentitet vi vill förmedla, 
vilket inte exempelvis artisten Sean Banan kan göra.” (Lövqvist, personlig kommunikation, 
2012-04-16).  
 
Johan berättar vidare att celebrity endorsement är en viktig strategi för varumärket idag och 
sannolikt även i framtiden.  
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Urval 
Johan menar att det är viktigt för Tenson att använda profiler, kända som okända, som kan 
förmedla Tensons varumärke. De arbetar exempelvis med äventyraren David Wembrand, som 
är okänd för de flesta. David lever ett ganska farligt liv och har till exempel bestigit K2. För 
Tenson är det viktigt att arbeta med människor som utövar något kompromisslöst. Johan 
berättar att om Tenson exempelvis skulle börja arbeta med seglare skulle det inte vara aktuellt 
med någon skärgårdskryssare, utan något snabbare och mer extremt. Fart, fläkt och action är 
viktigt för Tenson, understryker Johan.  
 
Strax efter Johan tillträdde som VD började han på egen hand fundera på vilka celebriteter i 
Sverige som skulle kunna bidra till varumärket och den jackmodell som skulle nylanseras. En 
av Johans vänner hade arbetat mycket tillsammans med artisten Petter och de ordnade ett 
möte där båda parter kom fram till att ett samarbete skulle vara roligt och värdefullt. Det här 
var strax före Petter deltog i tv-programmet ”Så mycket bättre”, som senare skulle bli en 
succé. Produkten bemöttes väl av konsumenterna och kampanjen bidrog positivt till 
varumärket, säger Johan.   
 
Positiva effekter och risker 
När Johan tillträdde som VD för Tenson hösten 2008 började företaget omgående arbeta med 
celebrity endorsement för att förnya och föryngra varumärket. Johan menar att det är ett  
verktyg som definitivt ger positiva effekter för varumärket. Kampanjen med Petter bidrog till 
en ökad försäljning av alla jackor, utöver Petters variant. Johan berättar att Tenson försöker 
hitta attitydbärande signaler i samtliga partnerskap. Vidare berättar Johan att både Petter och 
skicross som sport är attitydbärare. Det är en farlig sport, och i mitten av mars 2012 avled en 
kanadensisk åkare efter en våldsam olycka i en världscuptävling. Tenson vill upplevas som 
tuffa och kaxiga och är medvetna om baksidorna med skicross. Tenson ingår i en arbetsgrupp 
tillsammans med de andra sponsorerna till skicross-landslaget. Gruppen arbetar med att ställa 
högre krav på arrangörer, förbund och utövare med målet att sporten ska bli säkrare. 

4.5. Unihoc 
Det svenska innebandyvarumärket Unihoc, baserat i Mölnlycke utanför Göteborg, är världens 
största leverantör av innebandyutrustning. Unihoc ingår i Renew Group Sweden AB, där två 
andra innebandy-relaterade varumärken också finns. Vi har intervjuat Torbjörn Jonsson, vice 
VD och försäljningschef för Renew Group samt Brand Manager för Unihoc.  
 
Celebrity endorsement 
Torbjörn Jonsson berättar att Unihocs värdeord är kvalitet, teknik, prestanda, teknisk 
utveckling, stilren design och passion för sporten. Det är också så Torbjörn vill att Unihoc ska 
uppfattas av konsumenter. Unihocs mål är att bli den ledande innebandy-leverantören på alla 
marknader varumärket finns representerat samt att kontinuerligt utöka till nya marknader. 
Genom att kontinuerligt leverera nya klädkollektioner, klubbor och annan utrustning har 
konsumenterna fått god kunskap och kännedom om Unihoc, berättar Torbjörn. 
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Unihoc vill att celebriteterna de samarbetar med ska vara värdiga representanter för 
varumärket och förmedla Unihocs kärnvärden, desamma som Torbjörn menar att 
konsumenter önskas uppleva. Unihoc överför framförallt sin varumärkesidentitet till 
celebriteterna genom att kontinuerligt låta dem ta del av nya produkter, eftersom det är 
Unihocs främsta varumärkesbärare. Utöver produkterna kommunicerar Unihoc varumärkets 
värderingar till celebriteterna muntligt och genom digitala nyhetsbrev. 
 
Torbjörn menar att celebrity endorsement som strategi inte förändrats nämnvärt de senaste 
åren. Den viktigaste förändringen är användningen av sociala medier, som möjliggjort fler 
kanaler för Unihoc att enkelt visa upp sina endorsers i. De uppmanar också konsumenter att 
följa varumärkets endorsers på Twitter och titta på videoklipp Unihoc publicerat på Youtube. 
Celebrity endorsement är en av de viktigaste marknadsföringsmetoderna för Unihoc, men det 
finns inga ekonomiska mål knutna till metoden. Unihoc använder celebrity endorsement 
enbart i varumärkesbyggande syfte. 
 
Torbjörn tror inte innebandybranschen är redo för orelaterade celebriteter i 
marknadsföringssyfte eftersom det skulle ge konsumenterna ett otydligt budskap. Då Unihocs 
främsta produkter är innebandyklubbor vore det konstigt om exempelvis en artist skulle synas 
med en klubba, menar Torbjörn. 
 
Urval  
Unihoc använder sig uteslutande av innebandyproffs och inte några andra typer av 
celebriteter. Torbjörn berättar att de vill representeras av viktiga och tongivande spelare i sina 
respektive lag och regioner, samt att de helst ska vara landslagsspelare. Att ha rätt spelare i 
varumärkets stall är ett kontinuerligt arbete eftersom spelares form och därmed även 
stjärnstatus förändras. Unihoc måste därför se över vilka individer och lag de samarbetar med 
årligen. Nästan alla varumärkets annonser, såväl tryckta och webbaserade, är flankerade av 
spelare. Detta innebär att det är av vikt att ha rätt spelare i Unihocs varumärkesbyggande, 
menar Torbjörn. Unihoc använder några av världens bästa spelare på både dam- och 
herrsidan.  
 
Positiva effekter och risker 
Eftersom Unihoc bland annat vill uppfattas som ett pålitligt varumärke försöker de använda så 
riskfria atleter som möjligt. Torbjörn tillägger att det är något de tänker på vid urvalet av 
celebriteter. Celebrity endorsement är en mycket effektiv metod för just innebandysporten, 
hävdar Torbjörn.  
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5. Analys 
I detta kapitel presenteras den analys vi gjort av det empiriska materialet tillsammans med 
den teoretiska referensramen. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

5.1. Varumärkeskapital 
Aakers (1991, s. 270) modell som behandlar varumärkeskapital presenterades tidigare i den 
teoretiska referensramen för att sätta in celebrity endorsement i ett större sammanhang, samt 
påvisa celebritetens inverkan på varumärkeskapitalet. Då varumärkeskapitalet och dess 
faktorer inte är centralt för uppsatsens problemformulering och huvudsakliga syfte kommer 
det därför behandlas inledande i analysen. 

För att märkeskännedomen ska öka bland konsumenter krävs det att märkesinnehavaren 
jobbar aktivt med sin marknadskommunikation (Aaker, 1991, s. 19). Craft befinner sig i 
nuvarande situation på grund av deras aktiva marknadskommunikation med endorsers, vilket 
har lett till en ökad trovärdighet samt kännedom om varumärket bland konsumenterna. 
Unihoc försöker skapa kännedom hos konsumenter genom att leverera konsekventa och 
högkvalitativa produkter under en längre period. Tensons samarbete med Petter upplevdes 
som lyckat, då det bland annat bidrog till en ökad varumärkeskännedom hos konsumenterna. 
 
Tenson genomgår en föryngring av varumärket genom att försöka skapa positiva 
märkesassociationer bland konsumenter. De åtgärder som genomförts hittills är att synas vid 
flera sportsammanhang, som exempelvis World Cup i Åre, samarbetet med skicross-
landslaget och genom att låta artisten Petter designa en av deras jackmodeller. Tensons 
ambition är att framstå som ett naturligt val av skidklädesmärke. När konsumenter tänker på 
skidåkning ska det associeras med Tenson. Aaker (1991, s. 20) anser att det är av vikt att 
konsumenterna bildar positiva associationer till varumärket för att märkesinnehavaren ska 
komma närmare konsumenterna. Peak Performance försöker jobba med endorsers som 
besitter samma värderingar och ideal för att upplevas som autentiska, och därmed skapa 
positiva märkesassociationer bland konsumenterna.  
 
Melin (1999, s. 56) hävdar att märkeslojalitet uppstår när konsumenternas förväntningar 
uppfylls vid köp av varumärkets produkt. Aaker (1991, s. 19) anser också att märkeslojalitet 
infrias när konsumenterna konsumerar märkesinnehavarens produkt trots att prisförändringar 
samt produktattribut förändras. Unihoc upplever en hög lojalitet bland konsumenterna på 
grund av deras kunskap kring deras produkter samt den varumärkesidentitet som företaget 
förmedlar.  
 
Unihoc jobbar aktivt med att nå en hög upplevd kvalitet bland deras kunder, genom att 
leverera högkvalitativa produkter under en längre period. Även adidas framhäver att hög 
upplevd kvalitet är något de värderar högt. Detta är i enighet med Aaker (1991, s. 272) som 
menar att märkesinnehavare bör ta hänsyn till konsumenters förväntningar på produktkvalitet.  
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5.2. Celebrity endorsement 
Celebrity endorsement är en vanligt förekommande strategi inom den moderna 
marknadsföringen (McCracken, 1989). McCracken (1989) skriver vidare att marknadsföring 
med hjälp av celebriteter är ett effektivt tillvägagångssätt när märkesinnehavare ska 
kommunicera budskap till marknaden. Budskapet tenderar att bli starkare när det förmedlas 
av en celebritet istället för en i allmänhetens ögon okänd person. Budskapet bör därefter 
utmynna i att konsumenterna kan associera till det förmedlade budskapet vid 
informationssökande och eventuell konsumtion av varumärket. För Tenson är celebrity 
endorsement, precis som McCracken (1989) hävdar, ett effektivt tillvägagångssätt för att 
sticka ut ur mängden på marknaden. Tensons erfarenhet är att det kommunicerade budskapet 
lätt försvinner i traditionell media om varumärket inte kan symboliseras med något 
extraordinärt, exempelvis en celebritet. Hos Tenson leder användningen av celebrity 
endorsement till en hög märkeskännedom bland konsumenterna. 
 
Enligt Wheeler (2003) är användning av celebrity endorsement olika effektiv beroende på hur 
och när det används. Om målet är att öka medvetenheten om varumärket hos konsumenter 
under ett kortare tidsintervall kan det vara en effektiv metod. Likaså om märkesinnehavaren 
syftar att uppmärksamma konsumenter om produktnyheter eller liknande som berör 
varumärket. Hos adidas är celebrity endorsement en viktig del i marknadskommunikationen 
då dess betydelse har ökat de senaste åren. För adidas är det viktigt att förknippas med rätt 
personer ur ett kortsiktigt perspektiv, vilket kunde uppmärksammas under adidas senaste 
globala kampanj som gick under namnet “All in”. I kampanjen syntes flera aktuella 
celebriteter, såsom artisten Katy Perry och dj-duon Rebecca & Fiona. Denna kampanj 
användes dock inte i första hand i samband med produktnyheter, utan för att stärka 
varumärket som helhet. Celebrity endorsement är en viktig del av Unihocs marknadsföring 
och likt det Wheeler (2003) skriver, använder varumärket celebriteter i samband med 
produktnyheter och liknande. Även hos Peak Performance är celebrity endorsement en viktig 
del av företagets marknadskommunikation då de värdesätter långsiktiga relationer med 
respektive endorser.  

5.3. Celebrity endorsement i olika former 
Pringle (2004, s. 105-168) diskuterar sex olika typer av celebrity endorsement. Tre av dessa är 
celebritetssponsring, celebritetsplacering samt anställd celebritet. Det sistnämnda innebär att 
märkesinnehavare anställer en celebritet som aktivt kommunicerar varumärkets värderingar 
med målet att framstå som trovärdiga (Pringle, 2004, s. 156). Detta är något adidas arbetar 
med genom att låta Stella McCartney designa Storbritanniens landslagsdräkter inför OS i 
London 2012. Även Tensons samarbete med Petter är ett exempel på samma typ av endorser, 
eftersom samarbetet främst gick ut på att han designade en jacka. 
 
En ytterligare form av celebrity endorsement är celebritetsplacering, där celebriteten 
exponeras i orelaterade sammanhang (Pringle, 2004, s. 118). I vår studie framgår det att 
adidas använde denna metod när de bland annat använde popstjärnan Katy Perry vid 
lanseringen av kampanjen ”All in” under våren 2011. Enligt Unihoc är inte 
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innebandybranschen redo för orelaterade celebriteter ännu. En artist i samband med en annons 
för innebandyklubbor skulle ge konsumenter oklara signaler, menar Unihoc.  
 
Enligt Pringle (2004, s. 122) är celebritetssponsring den vanligaste formen av celebrity 
endorsement. I vår studie framkommer det att alla respondentvarumärken använder denna 
metod. Craft sponsrar en mängd individer och lag, bland annat skidåkarna Charlotte Kalla, 
Anders Södergren och det Benelux-baserade cykelteamet Radioshack Nissan Trek. Nästan 
alla atleter Peak Performance använder i sin marknadsföring är skidåkare, vilket är 
varumärkets främsta målgrupp. Alla de endorsers Unihoc använder i sin marknadsföring går 
att härleda till det Pringle (2004, s. 122) kallar celebritetssponsring. Exempelvis den finska 
innebandyspelaren Mika Kohonen anses som en av världens bästa spelare, men många av de 
andra innebandyspelarna är också världstopp- eller landslagsspelare. Tensons sponsring av 
skicross-landslaget och äventyraren David Wembrand är ytterligare exempel på 
celebritetssponsring. Även adidas arbetar med celebritetssponsring exempelvis genom 
fotbollsspelaren Leonel Messi, som medverkade i ovan nämnda kampanj 2011. 

5.4. Urval av celebritet 
I McCrackens (1989) meaning transfer model handlar det första steget om att 
märkesinnehavare ska utarbeta de budskap varumärket ska förmedla genom sina produkter. 
Här kan märkesinnehavaren enligt McCracken (1989) använda en endorser för att förmedla 
ett mer djupgående budskap. Detta kan vara en mer eller mindre känd celebritet, men 
huvudsaken är att denne stämmer överens med varumärkets värdering. Även Byrne et al. 
(2003) menar att en celebrity endorser måste överensstämma med företagets värderingar för 
att budskapet ska associeras till varumärket och produkten, för att därefter nå konsumenterna. 
Detta stämmer överens med hur Tenson förmedlar varumärkets värderingar och ideal. Tenson 
vill uppfattas som ett tufft och kaxigt varumärke och det är utifrån bland annat detta kriterium 
urvalet av endorsers sker. Även för Craft gäller teorin att endorser måste stämma överens med 
varumärket och dess värderingar. Hos Craft fattas beslutet gällande urvalet både på lokal 
respektive internationell nivå, beroende på vilket sammanhang Craft vill synas. Det absolut 
viktigaste för adidas i valet av endorsers är att dessa stämmer överens med varumärkets 
värderingar och målgrupp. När adidas under 2011 lanserade kampanjen ”All in” med målet 
att sammanföra sport och mode samt föryngra varumärket, användes såväl sportstjärnor, 
artister och modedesigners i kampanjen.  
 
Enligt både Choi et al. (2005) och Spry et al. (2011) kan det vara lönsamt att anlita lokalt 
kända endorsers om varumärket verkar på en lokal nivå, eftersom målgruppen lättare kan 
identifiera sig med dessa. Peak Performance satsar främst på lokala endorsers som de själva 
stiftat bekantskap med och som står varumärket nära, oberoende vilken marknad det gäller. 
Peak Performance vill genom lokala endorsers markera att de är ett bolag med rötter i 
Sverige, oavsett hur mycket företaget avser att växa. Företaget har inte några ambitioner att 
kontraktera kända internationella endorsers på grund av deras kändisskap. Peak Performance 
försöker två gånger per år träffa sina endorsers för att utbilda dem i nya produkter och 
eventuella förändringar i varumärkets kommunikation. Detta är i enighet med steg två i 
McCrackens (1989) meaning transfer model. Här menar McCracken (1989) att varumärke 
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och endorser ska sammanfogas för att säkerställa att rätt budskap förmedlas till 
konsumenterna. Craft arbetar inte aktivt med att överföra varumärkets värderingar till sina 
endorsers mer än genom produkterna. Unihoc väljer att överföra varumärkets värderingar 
muntligt och genom webbaserat material, utöver sina produkter.  
 
Tenson jobbar liknande med äventyraren David Wembrand som är relativt okänd hos 
allmänheten, men som enligt Tenson utför sin aktivitet kompromisslöst samtidigt som de 
anser att han är expert inom sitt område. Miciak och Shanklin (1994) menar att celebritetens 
kunskap kring produkten ska kommunicera trovärdighet till konsumenter. David Wembrand 
kan genom att representera Tenson påvisa att märkesprodukten kan prestera i extrema miljöer, 
vilket stämmer överens med Tensons varumärkesidentitet. Enligt Miciak och Shanklin (1994) 
ska celebriteten vara känd hos varumärkets målgrupp. Detta kallar de celebrity/product 
match. Celebriteten ska vara någon som målgruppen vill identifiera sig med, vilket stämmer 
överens med hur Unihoc arbetar. Varumärkets målgrupp är innebandyspelare och deras 
endorsers är framförallt innebandyspelare inom världseliten (Ibid.). 
 
Sista steget i McCrackens (1989) modell beskriver den effekt som skapats i modellens 
föregående steg, det vill säga att varumärket förmedlar rätt budskap genom celebriteten. Om 
den pågående processen har varit framgångsrik underlättar det för konsumenten att skapa 
positiva associationer till produkten. Endorsern kommer ha stor betydelse för hur 
konsumenter tar emot och skapar en uppfattning om varumärket och dess produkt då, 
konsumenter oftast ser upp till endorsern. Tenson har upplevt en betydande effekt genom att 
använda artisten Petter, som enligt dem är en attraktiv celebritet. Kampanjen som 
marknadsfördes av Petter fick bra respons hos konsumenterna och tillförde extra värde till 
varumärket i sin helhet. Detta är i enighet med Miciak och Shanklins (1994) teori kring 
celebritetens attraktionskraft. Om ett varumärke marknadsför sina produkter genom en 
celebritet som upplevs attraktiv, kommer det leda till att konsumenter skapar positiva attityder 
till varumärket (Ibid.). 

5.5. Positiva effekter 
Trovärdighet framhävs i teorier som en viktig anledning att använda celebriteter i 
marknadsföringssyfte. Tre av fem respondenter har nämnt trovärdighet eller ökad kännedom 
som mål med att använda celebriteter i marknadsföringssyfte. Atkins och Block (1983) 
hävdar att framförallt ungdomar kan tillfredsställas lättare med en celebrity endorser, då 
produkter och varumärken upplevs som mer trovärdiga och attraktiva. Detta överensstämmer 
med adidas kampanj ”All in” där syftet var att föryngra varumärket och nå en yngre 
målgrupp. En celebritets positiva image kan överföras till det varumärke han eller hon 
marknadsför, vilket inte nödvändigtvis leder till ökad försäljning men eventuellt ett stärkt 
varumärke, menar Charbonneau & Garland (2005). När Tenson arbetade med artisten Petter 
ledde det till en försäljningsökning av vinterjackor. Detta motsäger Charbonneau och 
Garlands (2005) teori, men stöds av Agrawal och Kamakura (1995) som menar att celebrity 
endorsement ger en positiv påverkan av framtida försäljning.  
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För Peak Performance är celebrity endorsers en viktig del i en större helhet. Aktiviteterna 
företaget utför tillsammans med celebriteterna påverkar all annan marknadsföring i företaget. 
Peak Performance arbetar med långa relationer som ofta grundar sig i företagets anställdas 
privata kontakter. Även Craft arbetar långsiktigt med sina endorsers, med förhoppningen att 
upplevas som trovärdiga och innovativa. Boyd och Shank (2004) menar att konsumenter med 
större sannolikhet köper produkter som marknadsförs av en celebritet än en produkt utan 
celebrity endorser. Boyd och Shank (2004) att atleter som endorsers är det mest effektiva, 
framförallt om atleten är man och om det finns en tydlig relation mellan produkten och 
atleten. I ovan nämnda exempel där Petter designade en jacka tillsammans med Tenson 
ansågs det effektivt att använda en orelaterad celebritet som i detta fall ej är atlet.  
 
Enligt Tantiseneepong et al. (2012) finns fyra effekter av celebrity endorsement, varav en är 
potentiell ökning av distribution på grund av celebriteten. Detta allierar med hur Craft 
använder atleter i sin marknadsföring med målet att sälja ett större sortiment till butikskedjor. 
För adidas är celebriteter en bra kanal för att visa upp nya produkter. Även detta stämmer 
överens med den effekt Tantiseneepong et al. (2012) nämner. De celebriteter adidas oftast 
använder är världskända på grund av sina prestationer, vilket allierar med två andra av de 
effekter Tantiseneepong et al. (2012) beskriver; påverkan på den upplevda målgruppen samt 
tycke för individen. När adidas använder celebriteter som Katy Perry och Leonel Messi 
påverkar de sannolikt sin målgrupp. 

5.6. Risker 
Enligt Daboll (2011) har dagens konsumenter stor kontroll över sin egen konsumtion genom 
bland annat sociala medier. Idag övertygas inte konsumenter av ett känt ansikte, och Daboll 
(2011) menar att situationen såg annorlunda ut bara fem år tidigare. En populär celebritet som 
endorser resulterar inte per automatik i en effektiv marknadsföringskampanj. Både Peak 
Performance och Craft förespråkar långa relationer med celebriteterna de arbetar med. Till 
och Shrimp (1998) menar att riskerna ökar desto längre en kontraktsperiod löper, eftersom 
konsumenter i ökande grad förknippar celebriteten med varumärket. Vid en eventuell skandal 
är den negativa effekten på varumärket därför större. Dock upplever inte något av våra 
fallföretag någon risk med långa relationer. 
 
För Tenson är det viktigt att arbeta med celebriteter som kan förmedla varumärket. För adidas 
har inte kändisskapet i sig något egenvärde. Behr och Beeler-Norrholm (2006) anser att det 
inte enbart är internationellt kända människor som kan vara inblandade i skandaler. Om 
händelsen är allvarlig nog kan vem som helst vara incitament för en eventuell skandal, även 
om det inte nödvändigtvis skrivs om det i kvällspress (Behr & Beeler-Norrholm, 2006). I 
Peak Performance fall är de endorsers de arbetar med inte blottade av denna typ av media som 
skapar skandaler, men däremot sker olyckor i samband med sporten deras endorsers utövar. 
Exempelvis klättring är en farlig sport och det händer ibland att utövare trillar och i värsta fall 
dör. Peak Performance upplever detta som en av sportens baksidor som ej kan ses som 
skandalartat. Om någon av varumärkets endorsers skulle göra något oetiskt eller fel hos Peak 
Performance tror de inte det skulle påverka varumärket nämnvärt.  
 



 36 

Enligt Akturan (2011) ses celebriteter som förebilder i direkt relation till sitt yrke. Därför är 
konsumenters beundran strikt relaterad till yrket, medan negativ perception istället handlar om 
saker orelaterade till yrket. Negativ publicitet kring celebriteten påverkar därför varumärken 
negativt. Detta motsäger den empiri vi samlat in från Peak Performance gällande 
celebriteternas låga påverkan på varumärket. Tensons arbete med skicross-landslaget är kantat 
av stora risker eftersom sporten är farlig. Efter en dödsolycka under vintern 2012 har 
säkerhetsarbetet intensifierats och trots att Tenson vill upplevas som tuffa och kaxiga är de 
medvetna om riskerna sporten medför. 

5.7. Return on investment 
Agrawal och Kamakura (1995) menar att aktieägare i börsnoterade företag generellt sett 
reagerar positivt på endorsers och att celebrity endorsement ger en positiv påverkan på 
företagets framtida försäljning. Aktievärdet kan dock skadas av den adderade risken för 
negativ publicitet. Tre av fem respondentvarumärken i denna studie (adidas, Craft och Peak 
Performance) är eller har ägarbolag som är börsnoterade. För adidas är det viktigt att ”räkna 
hem” alla de marknadsföringsinsatser de gör.  
 
Enligt Ding et al. (2010) förväntar sig inte företag som använder endorsers att det ska 
generera direkt ekonomisk vinst. Istället argumenteras för vinster i form av ökad 
uppmärksamhet och stärkt image. Om företagen är börsnoterade kan möjliga negativa effekter 
ha en större inverkan på aktievärdet än vad positiv respons kan generera i värdeökning (Ding 
et al., 2010). Varken Tenson eller Unihoc utger sig för att ha några ekonomiska mål med 
celebrity endorsement. För Tenson handlar det oftast om en ömsesidig positiv känsla snarare 
än ekonomiska mål. Hos Unihoc finns inte några ekonomiska mål, istället använder de 
endorsers helt i varumärkesbyggande syfte.  
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6. Slutsats 
Här presenteras de slutsatser vi nått i studien med utgångspunkt i problemformuleringen. 
Dessa slutsatser mynnar sedan ut i förslag till fortsatt forskning.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Innan vi presenterar slutsatserna för denna studie vill vi påminna dig som läsare om 
uppsatsens problemformulering.  
  
Hur arbetar sportmodevarumärken på den svenska marknaden med celebriteter i sina 
varumärkesbyggande processer? 
 
Stora delar av de teorier som använts i denna studie hävdar att celebriteter bör ha en stark 
koppling till varumärkets produkt, vilket delvis inte stämmer överens med vad våra fallföretag 
anger. Istället försöker flera varumärken marknadsföra sig via endorsers som främst är 
attraktiva, men som inte nödvändigtvis besitter någon direkt koppling till eller expertis om 
produkten i fråga. Vi syftar främst på Tensons samarbete med Petter samt adidas användning 
av en rad icke-relaterade endorsers i sin kampanj ”All in”. Det är möjligt att användningen av 
orelaterade endorsers ökat inom sportmodebranschen det senaste decenniet.  
 
I enighet med teorier vi använt är celebritetssponsring sannolikt den vanligaste typen av 
celebrity endorsement inom sportmodebranschen. Inom nämnda bransch hävdar vi att det kan 
vara särskilt vanligt eftersom det är lätt för konsumenter att se samband mellan varumärke, 
produkt och celebritet om celebriteten är atlet och det finns relation till produkten. Kännedom 
och trovärdighet är de främsta anledningarna till att använda endorsers enligt vår studie. Vi 
hävdar att kännedom som mål främst är aktuellt för mindre varumärken medan trovärdighet 
som främsta mål kan vara lämpligt för etablerade varumärken. Angående märkeskännedom 
hävdar vi att målgruppen bör vara i centrum. Exempelvis Unihoc, som är nischat till 
innebandy, har innebandyspelare som målgrupp och det är också bland dem märkeskännedom 
är relevant vid val av celebritet.  
 
I studien framkom att två fallföretag, Tenson och Unihoc, inte har några ekonomiska mål med 
användningen av celebrity endorsers. De teorier vi använt kring return on investment berör 
uteslutande börsnoterade företag. Inget av de två ovan nämnda företagen är börsnoterade. Vi 
kan inte generalisera för hela sportmodebranschen, men det kan vara så att icke-börsnoterade 
företag prioriterar märkeskännedom högre än ekonomiska mål avseende celebrity 
endorsement. Vi misstänker att icke-börsnoterade företag är mer flexibla och inte lika styrda 
av stora investerare vilket gör att de kan se märkeskännedom som ett primärt mål. Tenson och 
Unihoc anser att märkeskännedom är av stor vikt för att bygga varumärkeskapital. Det kan 
innebära att mål avseende märkeskännedom i börsnoterade företag blir åsidosatt till förmån 
för return on investment.  
 
Vidare framgår att majoriteten av våra fallföretag ser celebrity endorsement som en långsiktig 
strategi, och inte som delar av teorin nämner, att celebrity endorsement är en kortsiktig 
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strategi. Vi menar därför att det i sportmodebranschen är vanligare med långsiktiga relationer 
med endorsers. Den teoretiska referensramen hanterar också risker med långsiktiga relationer. 
Detta hävdar vi inte är applicerbart på våra respondenter.  
 
Merparten av de teorier vi använt i studien behandlar globala företag och dess arbete med 
världskändisar. Kritiken mot celebrity endorsement kretsar ofta kring risker för skandaler och 
överexponering. I denna studie har vi behandlat både globala varumärken och mindre, 
svenska varumärken. Arbetet med celebrity endorsement skiljer sig och vi hävdar att teorierna 
kring skandaler och överexponering inte nödvändigtvis är applicerbara för 
sportmodevarumärken på den svenska marknaden, förutsatt att celebriteterna inte är 
världskända.  
 
Fallföretagen i denna studie ställer sig positiva till celebrity endorsement och dess effekter, 
vilket tyder på att kritiken inte nödvändigtvis stämmer för den studerade marknaden. 
Fallföretagen ser inte några större risker med användningen av celebrity endorsers och 
argumenterar för att de inte är incitament för skandaler av samma kaliber som exempelvis den 
Tiger Woods var inblandad i år 2009. Vi hävdar därför att det först på en global nivå med 
världskända celebriteter finns en påtaglig risk, och där kostnaderna för att kontraktera 
celebriteter är högre än för den svenska marknaden. Vi menar att denna studie hanterar 
fallföretag av olika karaktär, där vi inte aktivt sökt upp extremer, det vill säga varumärken 
som nått stora framgångar alternativt stora förluster genom användning av celebrity endorsers. 
 
Flera av våra respondenter menar att de använder celebriteter i större utsträckning än tidigare, 
ofta genom bloggar, Facebook och andra webbaserade användningsområden. Under studiens 
gång har vi uppmärksammat att celebriteten och dennes story är i fokus, framförallt i 
webbmaterial. I samband med adidas ”All in”-kampanj publicerades korta videoklipp med 
bland annat den svenska dj-duon Rebecca & Fiona och entreprenörerna bakom musiktjänsten 
Soundcloud. I dessa klipp berättar de medverkande om deras passion för vad de gör. Ett annat 
exempel är hur Craft lät det svenska skidlandslagets vallateam blogga under vinter-OS i 
Vancouver år 2010. På Tensons webbsida länkas David Wembrands blogg och Twitter, där 
han skriver om sin vardag som äventyrare. Det kan det vara så att celebrity endorsement 
tenderar att handla mer om en ömsesidighet där celebriteten bygger sitt personliga varumärke 
och där etablerade varumärken används som plattform. 
 
Vi kan krasst se två renodlade metoder för arbete med celebrity endorsers, där den ena är att 
använda många endorsers i liten utsträckning och den andra metoden är att använda få 
endorsers i stor utsträckning. Slutligen menar vi att det inte finns någon best practice 
avseende arbetet med celebrity endorsement. Märkesinnehavare kan arbeta på många olika vis 
och vi anser att det inte går att avgöra vilken strategi som är bäst lämpad för varumärken i 
olika storlekar eller med olika målgrupper.  

6.1. Förslag till fortsatt forskning 
En av de teorier vi använt denna studie är Friedman och Friedman (1979). Stora delar av den 
samtida litteratur vi använt baseras delvis på denna artikel, trots dess ofullständighet. I 
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artikeln nämns tre olika typer av endorsers, där vi menar att vissa endorsers kan kategoriseras 
som flera av dessa. Skillnaden mellan en celebritet och en expert är hårfin i dagens samhälle 
där information kan spridas globalt på kort tid. Är exempelvis David Beckham att betrakta 
som celebritet eller expert i ett sammanhang där fotbollsskor marknadsförs? Av den 
anledningen kan det vara lämpligt med vidare forskning kring olika typer av celebrity 
endorsers.   
 
Det finns bristfällig vetenskaplig forskning kring celebrity endorsement på den svenska 
marknaden. Merparten av det vi läst är inriktat på den amerikanska eller globala marknaden, 
vilket innebär andra förutsättningar såväl ekonomiskt som kulturellt. Vi hävdar därför att det 
vore lämpligt med framtida forskning kring celebrity endorsement på den svenska marknaden. 
 
Många av våra fallföretag hävdade att de använder celebrity endorsement för att öka 
kännedomen kring varumärket. Om det är framgångsrikt eller ej är svårt att beräkna. Vi anser 
att det vore intressant med framtida forskning kring potentiella kännedomsökningar som en 
effekt av celebrity endorsement.  
 
I slutsatserna nämnde vi att vi tror det är viktigt för celebriteter att bygga sitt personliga 
varumärke genom etablerade varumärken. De studier vi funnit kring detta fenomen nämner 
begreppet co-branding (Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010) där två varumärken samarbetar 
för att bygga sina varumärken gemensamt. I denna studie har vi diskuterat bland annat adidas 
samarbete med designen Stella McCartney. Detta kan kallas celebrity co-branding, och vad vi 
erfar är det ett outforskat område. Vi menar därför att det vore intressant med forskning kring 
celebriteters varumärkesbyggande genom etablerade varumärken och hur det påverkar de 
etablerade varumärkena. 
 
I vår studie har vi undersökt varumärken av varierande karaktär där vissa varit nischade mot 
en sport och andra varit globala och inriktade mot en bred marknad. Det vore intressant att 
undersöka andra, mer likriktade företag inom samma bransch. Att jämföra adidas med 
exempelvis Nike eller Puma kan enligt oss vara närmare till hands än att jämföra hur adidas 
arbetar mot exempelvis Unihoc eller Tenson.  
 
Vi nämner i slutsatserna att vi inte kan se någon best practice för arbete avseende celebrity 
endorsement. Det vore därför intressant att genomföra en mer omfattande studie för att se om 
det finns en möjlig best practice, även om det sannolikt skulle vara mer tids- och 
kostnadskrävande än vad som kan anses rimligt. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor – Henrik Isbring, Brand Marketing Manager, adidas 
 
Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas av konsumenter? 
 
Vad har ert användande av kändisar i marknadsföringen gett för effekter? 
 
Anser ni att användandet av kändisar i branschen förändrats de senaste åren? 
  
Vad har ni för långsiktiga respektive kortsiktiga mål med nyttjandet av kändisar? 
  
Hur arbetar ni med kändisar, är det genom exempelvis reklamkampanjer, sponsring eller 
annat? 
  
Är det en aktiv strategi att använda kända människor i marknadsföringen? 



 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor – Mats Holmstrand, Marknadschef, New Wave Sports 
 
Hur vill ni att konsumenter ska uppfatta era varumärken? 
 
Känner du till begreppet Celebrity endorsement?  
 
Ni arbetar ju med detta nu, och har säkerligen gjort det en tid. Känner du att det tillför något 
extra till ert varumärke? (ekonomiskt, kännedom, lojalitet osv) 
 
Är dessa effekter direkt påtagliga eller är det en mer långsiktig strategi? 
 
Arbetar ni på olika sätt med respektive varumärke eller försöker ni använda gemensamma 
strategier? 
 
Bland era varumärken har ni endorsers som haft både bättre och sämre dagar (Michael 
Phelps). Hur har ni tänkt och agerat vid sådana situationer, där det gått dåligt?  
 
Hur förhåller ni er till risken med att använda riktiga människor som ambassadörer? 
 
Vi förstår att ni inte valt endorsers för t ex Speedo eller Umbro internationellt, men för de 
svenska varumärkena i er portfölj, Seger och Craft, vad är er strategi vid urvalet av endorsers? 
Varför passar vissa er bättre än andra? 
 
Vad vill ni att celebriteterna ska stå för? 
 
Hur sker tillvägagångssättet vid urval av celebritet? 
 
Hur arbetar ni med att överföra er varumärkesidentitet till celebriteten? 
 
Hur ser ni på utvecklingen av celebrity endorsers som strategi? Har det blivit mer effektivt, 
oförändrat eller mindre effektivt? 
 
Vanligtvis använder sig sportvarumärken av atleter som endorsers. Vad tror du effekterna kan 
vara av att använda andra kändisar, till exempel artister? 
 
I förhållande till andra strategier för varumärkesbyggande, hur starkt tror ni på celebrity 
endorsement? 
 
Vad är era kortsiktiga respektive långsiktiga mål med nyttjandet av endorsers? 



 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor – Daniel Bergström, Brand manager, Peak Performance 
 
Hur vill ni att konsumenter ska uppfatta era varumärken? 
 
Känner du till begreppet Celebrity endorsement?  
 
Ni arbetar ju med detta nu, och har säkerligen gjort det en tid. Känner du att det tillför något 
extra till ert varumärke? (ekonomiskt, kännedom, lojalitet osv) 
 
Är dessa effekter direkt påtagliga eller är det en mer långsiktig strategi? 
 
Arbetar ni på olika sätt med olika kollektioner? Jag vet att ni tidigare eller fortfarande 
sponsrar ett par väldigt bra golfspelare, men dessa finns ej med bland era vänner. Är det en 
medveten strategi? 
 
Bland era ”vänner” har ni främst atleter, men också folk med andra yrken, exempelvis 
fotografer (Mattias Klum). Tror ni att det är något som kommer bli mer vanligt i branschen? 
Vad kan det i sådant fall få för effekter? 
 
Hur förhåller ni er till risken med att använda riktiga människor som ambassadörer? 
 
Hur sker tillvägagångssättet vid urval av celebritet? 
 
Många av era ”vänner” är Svenska/nordiska. Av vilka anledningar arbetar ni så? 
 
Vad vill ni att celebriteterna ska stå för? 
 
Hur arbetar ni med att överföra er varumärkesidentitet till celebriteten? 
 
I förhållande till andra strategier för varumärkesbyggande, hur starkt tror ni på celebrity 
endorsement? 
 
Hur ser ni på utvecklingen av celebrity endorsers som strategi? Har det blivit mer effektivt, 
oförändrat eller mindre effektivt? 



 

Bilaga 4 
 
Intervjufrågor – Johan Lövqvist, VD, Tenson  
 
Hur vill ni att konsumenter ska uppfatta ert varumärke? 
 
Känner du till begreppet Celebrity endorsement?  
 
Ni arbetar ju med detta nu, och har säkerligen gjort det en tid. Känner du att det tillför något 
extra till ert varumärke? (ekonomiskt, kännedom, lojalitet osv) 
 
Är dessa effekter direkt påtagliga eller är det en mer långsiktig strategi? 
 
Arbetar ni på olika sätt era fyra olika koncept (Marine, Outdoor, Rain, Ski)?  
 
För drygt två år sedan hade ni ett samarbete med Petter. Hur skedde det urvalet? 
 
Hur ser ni på den typen av samarbeten, kan den tillföra något till ert varumärke? 
 
Under den kampanjen, hur bemöttes produkten av konsumenterna?  
 
Tror ni att samarbeten med orelaterade kändisar blir mer vanligt i branschen? Vad kan det i 
sådant fall få för effekter? 
 
Hur förhåller ni er till risken med att använda riktiga människor som ambassadörer? 
 
Hur sker tillvägagångssättet vid urval av celebritet, generellt, inte enbart för Petter-
kampanjen? 
 
Vad vill ni att celebriteterna ska stå för? 
 
Hur arbetar ni med att överföra er varumärkesidentitet till celebriteten? 
 
I förhållande till andra strategier för varumärkesbyggande, hur starkt tror ni på celebrity 
endorsement? 
 
Hur ser ni på utvecklingen av celebrity endorsers som strategi? Har det blivit mer effektivt, 
oförändrat eller mindre effektivt? 
 
 
 
 



 

Bilaga 5 
 
Intervjufrågor – Torbjörn Jonsson, Vice VD, Unihoc  
 
Varumärkeshantering 
 
Hur vill ni att ert varumärke uppfattas hos konsument? 
 
Hur skulle du vilja påstå att varumärkeskapital (brand equity) byggs upp hos er?  
 
Vad är målet och hur skule ni vilja beskriva er varumärkespersonlighet? 
 
 
Strategiskt arbete med Celebrity Endorsement 
 
Vad vill ni att celebriteterna ska stå för? 
 
Hur sker tillvägagångssättet vid urval av celebritet? 
 
Hur arbetar ni med att överföra er varumärkesidentitet till celebriteten? 
 
Hur ser ni på utvecklingen av celebrity endorsers som strategi? Har det blivit mer 
effektivt, oförändrat eller mindre effektivt? 
 
Vanligtvis använder sig sportvarumärken av atleter som endorsers. Vad tror du 
effekterna kan vara av att använda andra kändisar, till exempel artister? 
 
I förhållande till andra strategier för varumärkesbyggande, hur starkt tror ni på celebrity 
endorsement? 
 
Finns det något ekonomiskt mål med att använda er av atleter? Det vi syftar på är om ni 
har några ROI-mål eller om atleterna används helt i varumärkesbyggande syfte.  
 
 
Risker och effekter vid användningen av celebrity endorsement 
 
Hur förhåller ni er till risken med att använda riktiga människor som ambassadörer? 
 
Anser ni att celebrity endorsement är en effektiv marknadsföringsmetod? 


