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Utan våra respondenter hade vi aldrig kunnat genomföra vår studie. Därför vill vi tacka 

Haystac, Parex Industries och Volkswagen Sverige för den information och kunskap om 

celebrity endorsement ni har bidragit med.  

 

Vi vill tacka vår handledare Navid Ghannad för råd och konstruktiv kritik som har varit till 

stor hjälp under arbetets gång. Vi vill även tacka opponentgrupperna som har kommit med 

tips om hur vi kan förbättra vår uppsats.  

 

Slutligen vill vi tacka nära och kära för att ni har stöttat och hjälpt oss under hela processen.   
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Sammanfattning 

 
 

Titel: Hur väljer företag rätt celebritet? – En studie om företags 

tillvägagångssätt för att lyckas med celebrity endorsement. 

 

Författare:  Beatrice Bergström och Lina Svenhag. 

 

Handledare:  Navid Ghannad. 

 

Nivå:   Kandidatuppsats, marknadsföring (15hp), VT 2013. 

 

Nyckelord:  Varumärke, Celebrity endorsement, Celebrity endorser,  

Brand equity, Celebritet. 

 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka förståelsen för 

hur företag väljer celebrity endorser och hur detta val kan påverka 

deras varumärke.  

 

Teoretisk referensram: Teoriavsnittet inleds med förklaring av varumärke och brand 

equity. Avsnittet avslutas med att celebrity endorsement 

presenteras. 

 

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie med deduktiv ansats där tre 

semistrukturerade intervjuer har utförts. De fallföretag som 

intervjuats använder sig alla av celebrity endorsement och är 

kunniga inom området. 

 

Empiri: I detta avsnitt presenteras materialet från tre intervjuer med våra 

fallföretag.   

 

Slutsats: Uppsatsens slutsats är att företag måste göra noggranna 

undersökningar kring varumärket och celebriteten för att valet av 

celebritet ska bli rätt och att användningen av celebrity 

endorsement blir lyckad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Abstract 

 
 

Title: How do companies choose the right celebrity? – A study of how 

companies proceed to succeed with celebrity endorsement. 

 

Authors:  Beatrice Bergström and Lina Svenhag. 

 

Adviser:   Navid Ghannad. 

 

Level:  Bachelor thesis in marketing (15 Swedish credits), Spring 2013. 

 

Keywords:  Brand, Celebrity endorsement, Celebrity endorser,  

Brand equity, Celebrity. 

 

Purpose:  Our purpose is to describe and gain a better understanding of how 

the companies’ process of choosing a celebrity endorser looks and 

how this choice affects their brand.  

 

Theoretical framework: The theory part of the thesis begins with an explanation of brands 

and brand equity. This section is concluded with the presentation 

of celebrity endorsement.   

 

Method: This thesis is a qualitative study with a deductive approach where 

three semi structured interviews have been done. Our case studies 

all use celebrity endorsement and have great knowledge in the 

field.   

 

Empirical framework: In this part the material gathered in the interviews with the three 

case studies are presented.   

 

Conclusion: The study concludes that companies have to do thorough research 

about the brand and the celebrity in order to make the right choice 

and to make sure the use of celebrity endorsement will be 

successful.  
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1. Inledning 

I första kapitlet presenteras bakgrunden till problemet som följs av en problemdiskussion och 

leder fram till vårt syfte med uppsatsen och de avgränsningar vi har valt att göra. 

Avslutningsvis redogör vi för hur vi har valt att disponera vår undersökning. 

1.1 Problembakgrund 
I dagens samhälle blir det allt större konkurrens (Cavusgil, Knight, & Riesenberger, 2012). En 

anledning till denna konkurrens är att allt fler företag försöker etablera sig på den 

internationella marknaden (ibid.). För att kunna konkurrera med den ökade konkurrensen som 

råder på marknaden måste företag utveckla hållbara konkurrensfördelar för att sticka ut 

(Sherwin, 2010). Keller, Apéria, och Georgson (2008) menar att den ökade konkurrensen inte 

bara påverkar företag utan även konsumenter som nu har fler produkter än någonsin att välja 

mellan. På grund av detta behöver företag hitta ett sätt att differentiera sig på, för att synas och 

på så sätt få konsumenternas uppmärksamhet (Melin, 1999).  

Enligt Martensen och Grønholdt (2003) måste företag ha tillgång till ett starkt varumärke
1
 för 

att vara framgångsrikt och lyckas på marknaden. Melin (1999) menar att varumärket är 

viktigt, dels för företag men även för konsumenter och konkurrenter. Detta då varumärket 

bidrar med information, image och konsumenter kan använda det som en garanti för en viss 

kvalitet (ibid.). Varumärket ger också konsumenter en möjlighet att veta vad som kan 

förväntas vid köp av en produkt, vilket på lång sikt kan leda till lojala kunder (Keller et al., 

2008).  

Ett företag kan differentiera sig genom att utveckla en bra varumärkesstrategi (Keller et al., 

2008). Detta krävs då konsumenter inte enbart väljer en produkt utifrån dess fysiska attribut 

utan de även ser till de känslor och fördelar som finns med ett varumärke (Martensen & 

Grønholdt, 2003). Vidare berättar Ghodeswar (2008) att den känsla eller personlighet som ett 

varumärke överför till konsumenter är svårare för konkurrenter att kopiera än om det handlar 

om produktattribut, vilket gör att varumärket är ett bra sätt att differentiera sig på. Genom att 

företag arbetar med varumärkets image och identitet, arbetar de för att ge varumärket en 

personlighet som tilltalar konsumenter och får dem att vilja associeras med (Srivastava, 

2011).  

Ett sätt att differentiera sitt varumärke på är att i marknadsföringen använda sig av 

celebriteter
2
, även kallat celebrity endorsement

3
 (McCracken, 1989), vilket har blivit allt 

vanligare att använda i dagens media (Hollensen & Schimmelpfennig, 2013). Genom att 

använda sig av celebrity endorsement kan företag på ett tydligare sätt förmedla varumärkets 

personlighet till konsumenter (McCracken, 1989). Enligt Bettina Cornwell, Pappu och Spry 

(2011) får företag mer uppmärksamhet genom att använda sig av celebrity endorsers
4
 vilket 

kan ha en positiv påverkan på konsumenters köpkraft.  

                                                 
1
 Varumärke: Namn, design, symbol eller andra funktioner som kan identifiera och differentiera en produkt från 

andras (Cravens & Piercy, 2013). 
2
 Celebritet: En välkänd person som lever ett offentligt liv och syns frekvent i media (Leslie, 2011).   

3
 Celebrity endorsement: En marknadsföringsstrategi där en celebritet används för att överföra ett budskap till en 

produkt (McCracken, 1989).   
4
 Celebrity endorser: Offentlig individ som utnyttjar sitt kändisskap, till förmån för en konsumentprodukt 

(McCracken, 1989). 
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1.2 Problemdiskussion 
McCracken (1989) menar att det är ett svårt val för företag att välja celebrity endorsers på 

grund av att det inte alltid går att förutse om det kommer bli ett framgångsrikt eller misslyckat 

samarbete. Det finns flera samarbeten mellan företag och celebriteter som inte har medfört 

någon framgång för företaget utan att det finns någon förklaring till varför (ibid.). En stor risk 

för företag som använder sig av celebrity endorsers är att celebriteterna gör något misstag som 

påverkar företaget och även varumärket negativt (Trout, 2007). I vissa fall har det dykt upp 

bilder på något som personen i fråga har gjort som skämmer ut eller drar ner värdet av 

företagets varumärke (Lampert, 2002). Många samarbeten mellan företag och deras celebrity 

endorsers har avslutats för att varumärket har påverkats negativt (Trout, 2007).  

Lampert (2002) berättar att ett företag som har haft problem med sina celebrity endorsers är 

Pepsi. Pepsi som i början av 2000-talet hade ett samarbete med Britney Spears avslutade detta 

efter att Spears druckit Coca-Cola offentligt och på så sätt gett Pepsis största konkurrent 

gratisreklam. Det fanns även andra omständigheter som till exempel att Britney Spears sågs 

på bild dricka alkohol och röka som gjorde att Pepsi inte längre ville associeras med 

sångerskan (ibid.). Samma sak hände Lance Armstrong, 2012 då flertalet sponsorer valde att 

avsluta samarbetet med cyklisten efter att det uppdagats att Armstrong dopat sig (Pearson, 

2012). Daily Mail (2012) menar att efter denna skandal är Armstrongs rykte och publicitet 

inget som sponsorer vill associeras med.  

McCracken (1989) och Trout (2007) berättar att det är svårt men viktigt för ett företag att 

välja rätt person som ska representera varumärket. En celebritet har möjligheten att ge 

konsumenter något lättare att associera till (McCracken, 1989). Detta då en celebritet överför 

delar av sin personlighet till ett varumärke, vilket betyder att företag därför bör hitta 

celebriteter som kan ge varumärket en personlighet som konsumenter vill associeras med 

(ibid). Eftersom det finns en del svårigheter med att använda sig av celebrity endorsement 

måste företag sätta sig in i de potentiella problem de kan stöta på och vara noggranna vid sitt 

val av celebritet för att minska riskerna för ett misslyckat samarbete (Pringle, 2004). Ett 

företag kan aldrig veta till 100 procent vid inledningen av ett samarbete om användningen av 

celebrity endorsement kommer lyckas (McCracken, 1989), därför är valet av celebritet ett av 

de viktigaste besluten för ett företag (Halonen-Knight & Hurmerinta, 2010).  

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och öka förståelsen för hur företag väljer celebrity 

endorser och hur detta val kan påverka deras varumärke.  

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats kommer beröras ur ett företagsperspektiv då vi enbart är intresserade av hur 

företag väljer celebritet och inte hur konsumenter uppfattar celebrity endorsement. Vi 

kommer inte beröra den finansiella aspekten kring varumärke och celebrity endorsement då 

detta inte är vårt syfte med uppsatsen. Med finansiell aspekt syftar vi till pengar och kostnader 

med att arbeta med celebriteter som företag påverkas av. I vår uppsats kommer vi inte 

undersöka hur olika kostnader av celebriteter påverkar företagets val.  
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1.5 Disposition  
 

 
 

Figur 1.1 Disposition 

 

Inledning: I detta kapitel ges en introduktion till celebrity endorsement i problembakgrunden 

som följs av en problemdiskussion. Därefter presenteras vårt syfte och de avgränsningar vi 

har gjort.   

 

Teoretisk referensram: I denna del redogör vi de teorier och modeller som ligger till grund 

för vår uppsats. Kapitlet inleds med en beskrivning av viktiga begrepp, varumärke och brand 

equity som följs av en presentation av celebrity endorsement och modeller som redogör hur 

företag går till väga vid val av celebritet. 

 

Metod: I detta avsnitt presenteras den metod vi har använts oss av i vår studie och hur vi har 

gått till väga för att slutföra uppsatsen. Slutligen diskuterar vi kring uppsatsens reliabilitet och 

validitet. 

  

Empiri: Här redovisas insamlad empiri från våra tre intervjuer.  

 

Analys: I denna del analyserar vi vår empiriska data mot vår teoretiska referensram, först i en 

inomfallsanalys följt av en mellanfallsanalys som ska belysa likheter och skillnader mellan 

empiri och teori samt mellan fallföretagen.  

 

Slutsats: I detta kapitel presenteras slutsatser kring hur företag väljer celebritet. Slutligen ges 

förslag till vidare forskning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inledning 
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referensram 
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2. Teoretisk referensram 

I andra kapitlet presenterar vi olika teorier för att ge en bättre översikt. Först redogör vi för 

väsentliga begrepp inom varumärkesteorin som går över till en djupare presentation av 

celebrity endorsement. 

2.1 Varumärke 
Enligt Martensen och Grønholdt (2003) måste företag ha tillgång till ett starkt varumärke för 

att vara framgångsrikt. Cravens och Piercy (2013, s. 255) definierar varumärke som:  

”A name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or 

service as distinct from those of other sellers.”. 

Melin (1999) hävdar att för att kunna kallas ett varumärke ska det kunna återges grafiskt och 

även bidra till att en produkt kan särskiljas från andra produkter på marknaden. Vidare 

förklarar Melin (1999) att ett varumärke kan användas till olika saker beroende på vilket 

perspektiv varumärket ses ur. Det kan exempelvis användas som identitetsbärare för företag, 

informationsbärare för konsumenter eller inträdesbarriär för konkurrenter. På senare tid har 

varumärken kommit att betraktas som ett självständigt konkurrensmedel (ibid.). Varumärke är 

unika och om företag arbetar hårt med sitt varumärke kan det finnas kvar i flera år, till 

skillnad från en produkt som det kan gå bra för men som lika snabbt kan försvinna från 

marknaden (Seetharama, Nadzir & Gunalan, 2001). Nandan (2005) menar att ett varumärke 

kan användas som en konkurrensfördel, då den bidrar med ett värde till produkten och kan bli 

ett kännetecken för konsumenter samt en garanti för kvalitet. Srivastava (2011) förklarar att 

ett varumärke även uppfyller konsumenternas behov av tillhörighet och identifiering.  

Enligt Nandan (2005) behöver företag ha både en varumärkesidentitet och varumärkesimage 

för att få ett starkt och framgångsrikt varumärke. Melin (1999) hävdar att varumärkesidentitet 

är det som företag vill att produkten ska förmedla till konsumenter medan varumärkesimage 

innebär hur konsumenter uppfattar produkten. Martinez & de Chernatony (2004) menar att 

genom att arbeta med både varumärkesidentitet och varumärkesimage kan företag stärka sitt 

varumärke.  

2.1.1 Varumärkesidentitet 

Enligt Kapferer (2012) är varumärkesidentitet något som är relativt nytt inom marknadsföring 

men som har slagit igenom stort och idag har alla större varumärken en detaljerad och 

välutformad identitet. Roy och Banerjee (2007) förklarar att varumärkesidentitet består av vad 

företag vill erbjuda konsumenter, vilket kan vara fördelar, värderingar, särskiljningsförmåga 

eller personlighet som är anknutet till ett varumärke. Dessa faktorer tar företag fram genom att 

se till hur de vill att deras konsumenter ska tolka deras varumärke (ibid.).  

Enligt Melin (1999) använder sig företag av varumärkesidentitet för att kunna förmedla vad 

en produkt står för och värdet som produkten tillför. Då alla varumärken har olika identiteter 

är det varumärkesidentiteten som gör varumärket unikt (ibid.). Kapferer (2012) menar att 

marknader och produkter blir allt mer homogena, därför är det viktigt att ett varumärke har en 

tydlig identitet. Detta gör att företag utmärker sig och att konsumenter känner igen 

varumärket bland andra produkter (ibid.).  

För att företag inte ska förstöra eller begränsa sig själva bör företag först komma fram till hur 

de vill att varumärkets identitet ska vara innan de tar fram symboler som varumärket ska ha 
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(Kapferer, 2012). Varumärkets värderingar måste återspeglas i symbolerna så att konsumenter 

uppfattar dem vid första anblicken (ibid.).  

2.1.2 Varumärkesimage 

Varumärkesimage innebär att se på ett varumärke ur konsumenternas perspektiv, det vill säga 

hur konsumenterna upplever ett varumärke (Kapferer, 2012). Roy och Banerjee (2007) 

förklarar att varumärkesimage beskriver hur konsumenter tänker och känner inför ett 

varumärke samt vilka associationer de har till varumärket.  

Varumärkets image framkommer genom att konsumenter tolkar och värderar det som företag 

skickar ut, exempelvis namnet, symboler, reklam eller utlåtanden (Kapferer, 2012). Enligt 

Roy och Banerjee (2007) är det viktigt att förstå varumärkets image för att företag ska bli 

framgångsrika. Genom att företag kan ta reda på vad konsumenter har för uppfattningar kring 

varumärket kan de hitta konkurrensfördelar (ibid). Kotler, Burton, Deans, Brown och 

Armstrong (2013) hävdar att marknadsförare är intresserade av vilka uppfattningar 

konsumenter har kring en specifik produkt eftersom dessa uppfattningar påverkar deras 

köpbeteende. Ett företag som är insatt i vilken image varumärket har kan försöka ändra 

konsumenternas uppfattning om dessa är felaktiga (ibid.).  

2.2 Brand Equity 
Hakala, Svensson och Vincze (2012) menar att brand equity är det som avgör om 

konsumenter väljer en varumärkesprodukt före en generisk produkt med exakt samma 

egenskaper. Detta extra värde i ett varumärke gör att konsumenter hellre väljer 

varumärkesprodukter (ibid.). Kotler och Keller (2012) förklarar brand equity som ett värde 

som tillförs en produkt eller en service. Detta värde påverkar bland annat hur konsumenter 

upplever och känner inför ett varumärke (ibid.). För att ett varumärke ska bli framgångsrikt 

behöver det ha positiv brand equity (Kotler et al., 2013). Brand equity gör att konsumenter har 

en bättre känsla och reaktion till ett varumärke än om det enbart skulle vara en generisk 

produkt (ibid.). Cravens och Piercy (2013) hävdar att brand equity är en värdefull tillgång för 

företag, vilket kräver att företag ser efter och arbetar med det för att inte förlora värdet som 

konsumenter upplever att varumärket har.  

Aaker och Joachimsthaler (2009) menar att Brand Equity går att dela in i fyra dimensioner, 

vilket modellen nedan visar. 

 

Figur 2.1 Brand Equity Model (Aaker & Joachimsthaler, 2009, s. 17) 
2.2.1 Varumärkeskännedom (Brand Awareness) 
Enligt Melin (1999) är varumärkeskännedom då konsumenter är medvetna om att ett 

varumärke finns på marknaden. Aaker och Joachimsthaler (2009) berättar att 



6 

 

varumärkeskännedom ofta är underskattat, men att det kan påverka både hur konsumenter 

upplever ett varumärke och även deras smak. Aaker (1991) menar att konsumenter hellre 

köper produkter från ett varumärke som de känner till, då detta innebär att konsumenter vet 

vad de kan förvänta sig. En anledning till varför konsumenter upplever varumärken de är vana 

vid som bättre är att konsumenter tycker om det de känner igen och är vana vid (Aaker & 

Joachimsthaler, 2009). Att känna igen ett varumärke kan även upplevas som en säkerhet för 

konsumenter och skapa en trovärdighetskänsla kring varumärket (Aaker, 1991).  

2.2.2 Upplevd kvalitet (Perceived Quality) 

Aaker och Joachimsthaler (2009) menar att upplevd kvalitet är en association som 

konsumenter har till ett varumärke. Aaker (1991) menar att upplevd kvalitet är den kvalitet 

som konsumenter upplever att ett varumärke har, men behöver inte baseras på någon 

kännedom kring kvaliteten av varumärkets produkter. Den upplevda kvaliteten hos ett 

varumärke har en stor inverkan på konsumenter vid köpbeslut och varumärkeslojalitet samt 

att det kan vara en anledning till köp då konsumenter själva inte hinner undersöka kvaliteten 

på de varumärken som finns (ibid.).  

2.2.3 Varumärkesassociation (Brand Associations) 

Varumärkesassociationer kan vara vad som helst som får konsumenter att associera till och 

tänka på ett varumärke (Aaker & Joachimsthaler, 2009). Aaker (1991) menar att värdet av ett 

varumärke ofta påverkas av de olika associationer som konsumenter har. Associationer till ett 

varumärke kan exempelvis vara symboler, produktegenskaper, användningsområden eller 

associationer till företaget (Aaker & Joachimsthaler, 2009). Associationer kan skapa positiva 

eller negativa känslor hos konsumenter kring ett varumärke (Aaker, 1991). Företag lägger ner 

mycket tid på att ta reda på vilka associationer som passar deras varumärke och försöker få 

konsumenter att associera detta med deras varumärke (Aaker & Joachimsthaler, 2009).  

2.2.4 Varumärkeslojalitet (Brand Loyalty) 

För alla företag är det viktigt med varumärkeslojalitet, vilket är kärnan av varumärkets värde 

(Aaker & Joachimsthaler, 2009). Med varumärkeslojalitet menas att konsumenter har positiva 

känslor till ett varumärke och en hängivelse till att alltid köpa produkter av ett visst 

varumärke, oavsett vad som händer på marknaden eller med varumärket (Lazarevic, 2012). 

Aaker och Joachimsthaler (2009) berättar att det är viktigt med varumärkeslojalitet för att ha 

bra brand equity och företag bör alltid försöka öka varumärkeslojaliteten hos sina 

konsumenter. Varumärkeslojalitet är ett sätt att skydda sig från konkurrenter på marknaden 

och är mer lönsamt för företag, då det är mer kostsamt att hitta nya konsumenter än att behålla 

befintliga (Aaker, 1991).  

2.3 Celebrity Endorsement 
McCracken (1989) definierar celebrity endorsement som en marknadsföringsstrategi där 

företag använder en celebritet för att överföra ett budskap till en produkt. En celebrity 

endorser är en individ som använder sin offentlighet för att väcka uppmärksamhet kring en 

produkt (ibid.).  

Idag består 20 procent av all reklam av celebrity endorsement, vilket gör det till ett av de 

vanligaste sätten att marknadsföra konsumentprodukter på (Halonen Knight & Hurmerinta, 

2010; Hollensen & Schimmelpfennig, 2013; Pringle, 2004). En anledning till detta är att 

företag har upptäckt de många fördelar celebrity endorsement medför (Hollensen & 

Schimmelpfennig, 2013; White, Goddard & Wilbur, 2009). White et al. (2009) menar att 

celebriteter har lättare att fånga konsumenters uppmärksamhet vilket gör det lättare för företag 

att förmedla sitt budskap till sina konsumenter. 
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Genom att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring kan företag skapa en personlighet 

hos produkten som konsumenter kan associera till (White et al., 2009). Förhoppningen är att 

de positiva känslor konsumenter har för en celebritet ska spegla av sig på varumärket och på 

så sätt stärka dess rykte (Shimp & Till, 1998). Detta är värdefullt för företag när det gäller att 

stärka konkurrenskraften hos varumärket och även när företag vill skapa brand equity (Till, 

1998).  

2.3.2 Risker med Celebrity Endorsement 

Även om det finns många fördelar med att använda sig av celebrity endorsement, så finns det 

också risker (Shimp & Till, 1998). En stor risk för företag som samarbetar med celebriteter är 

dålig publicitet som uppkommer kring celebriteten och som genom samarbetet påverkar 

varumärket negativt (White, Goddard & Wilbur, 2009). Det kan exempelvis vara att en 

celebritet anklagas för att ha gjort något olagligt, oetiskt eller betett sig på ett sätt som företag 

varken uppskattar eller vill bli associerade med (Akturan, 2011; Hollensen & 

Schimmelpfennig, 2013; White et al., 2009). När detta händer står företag inför ett dilemma, 

där de antingen kan välja att avsluta samarbetet vilket kan bli kostsamt, eller fortsätta 

samarbetet, vilket kan skada varumärkets image längre fram som kanske inte kan repareras 

(White et al., 2009).  

Celebrity endorsement fungerar bäst då det har bildats en stark koppling eller association 

mellan celebriteten och varumärket (Till, 1998). Ett problem, i samband med att skapa en 

stark koppling mellan celebriteten och varumärket, kan uppstå om en celebritet samarbetar 

med fler än ett företag. Detta innebär att celebriteten redan har en association till ett 

varumärke, vilket kan göra det svårt att skapa en bra association mellan celebriteten och det 

nya varumärket. Risken är då att konsumenter fortsätter att associera celebriteten med det 

andra varumärket (ibid.).  

För att konsumenter ska kunna skapa sig en association mellan en celebritet och ett varumärke 

behövs det en tydlig koppling (Till, 1998). Det behövs även en koppling mellan varumärket, 

celebriteten och målgruppen. Med detta menas att målgruppens associationer till en celebritet 

ska stämma överens med de associationer som företag vill att konsumenter ska ha om deras 

varumärke (ibid.). Till och Busler (1998) menar att det finns samarbeten mellan celebrity 

endorsers och varumärken som bara fungerar och sen finns det dem som inte passar ihop. Det 

finns flera exempel på samarbeten som inte har lyckats trots att celebriteten inte har gjort 

något fel (McCracken, 1989). Detta gör det ännu viktigare för företag att ta reda på vilka 

associationer konsumenter har till en viss celebritet innan de bestämmer sig för någon (Till, 

1998). Väljer de att samarbeta med en celebritet som konsumenter inte kopplar an till finns en 

risk att samarbetet misslyckas (ibid.).  

En risk som kan uppkomma genom att använda sig av en celebritet i sin marknadsföring är att 

denne tar över (Pringle, 2004). Istället för att marknadsföringen handlar om att förmedla ett 

budskap om produkten, så stjäl celebriteten uppmärksamheten då konsumenter fokuserar på 

celebriteten istället för att se vad denne försöker förmedla. I denna situation ger celebriteten 

produkten en chans att synas, men det kan bli en dyr chansning för företag då de inte vet om 

konsumenter kommer uppmärksamma deras produkt eller inte (ibid.).  

2.4 Val av celebritet 
Användningen av celebriteter i marknadsföringen kan ge stor utdelning för företag (Pringle & 

Binet, 2005), men kan även medföra många risker för ett varumärke (Hollensen & 

Schimmelpfennig, 2013). Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) menar att på grund av alla 

risker är valet av celebritet ett av de viktigaste besluten för ett företag när det gäller 
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varumärken. Det finns olika modeller som förklarar vilka egenskaper som celebriteter bör ha 

för att marknadsföra ett varumärke på bästa sätt (Hollensen & Schimmelpfennig, 2013).  

2.4.1 The Meaning Transfer Model
5
 

För att nå ut till sin målmarknad bör företag få produktens image, egenskaper hos 

konsumenter och celebritetens personlighet att matcha (Belch & Belch, 2012). I The Meaning 

Transfer Model förklarar McCracken (1989) i tre steg hur effektiviteten av att använda sig av 

celebriteter i sin marknadsföring beror på den kulturella betydelse celebriteter överför till 

produkten och hur det uppfattas av konsumenter.  

 

Figur 2.2 The Meaning Transfer Model (McCracken, 1989, s. 315) 

Steg 1 - Culture 

Oftast används modeller för att ge betydelse till marknadsföring men celebriteter kan ge en 

extra djup och stark betydelse till en produkt (McCracken, 1989). Anonyma modeller 

förmedlar information som till exempel ålder och status, medan celebriteter utöver detta även 

kan förmedla personlighet och livsstil. Även om den betydelse som celebriteten förmedlar till 

produkten finns överallt gör det faktum att celebriteten är välkänd det mer kraftfullt (ibid.). 

Vidare förklarar McCracken (1989) att celebriteter skapar sin egen betydelse genom att 

medverka i olika offentliga sammanhang som till exempel politiska kampanjer, idrott och 

film. Denna betydelse förmedlar sedan celebriteten till produkten och konsumenter får på så 

sätt mer än bara produkten att relatera till (ibid.).  

Steg 2 - Endorsement 

När valet av celebritet har gjorts ska marknadsföringen täcka in all den betydelse som önskas 

förmedlas från celebriteten till produkten (McCracken, 1989). Det är dock omöjligt att enbart 

få med önskad betydelse då en celebritet kan stå för flera saker. Därför är det viktigt, när 

marknadsföringen utformas, att stärka den betydelsen som ska överföras med exempelvis 

andra människor och kontext som kan förmedla samma betydelse (ibid.). Enligt McCracken 

(1989) är det viktigt att marknadsföringen utformas så att det väsentliga mellan celebriteten 

och produkten stämmer överens för att konsumenter sen ska ta det sista steget i processen. 

När detta har gjorts kan marknadsföringen visas för konsumenter och om företaget lyckas kan 

konsumenten se att den betydelse celebriteten innehar även finns hos produkten (ibid.). 

                                                 
5
 Vi har inte valt att undersöka steg 1 och 3 i the Meaning Transfer Model och kommer därför inte beröra det 

fortsättningsvis.  
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Steg 3 – Consumption 

När konsumenten har köpt produkten ska betydelsen bearbetas för att kunna överföras från 

produkten till konsumenten då detta inte görs automatiskt (McCracken, 1989). Celebriteterna 

har genom steg ett och två skapat ett ”jag” som konsumenterna själva vill inneha. Genom att 

de har överfört betydelsen till produkten har celebriteterna gjort betydelsen tillgänglig i 

materiell form för konsumenten. Konsumenten ser celebriteten som en inspirationskälla och 

vill genom att köpa produkten, bygga ett eget ”jag” som liknar celebritetens (ibid.).  

2.4.2 The TEARS Model 

Shimp (2010) menar att det finns fem egenskaper som påverkar hur lyckad användningen av 

celebriteter blir. Dessa egenskaper bildar tillsammans The TEARS Model (ibid.). 

Tabell 2.1 Egen komponerad tabell av The TEARS Model (Shimp, 2010). 

 

The TEARS Model 

T – Trustworthiness Trovärdighet 

E – Expertise Expertis 

A - Physical Attractiveness Fysisk Attraktivitet 

R – Respect Respekt 

S - Similarity (to target audience) Likhet 

 

Trovärdighet 

Shimp (2010) menar att för att konsumenter ska uppfatta en celebritet som pålitlig måste 

denne vinna konsumenternas trovärdighet. Detta ska celebriteter göra genom både sitt 

professionella liv och sitt personliga liv. Det är därför viktigt för företag att välja celebriteter 

som konsumenter anser är ärliga, pålitliga och trovärdiga så att konsumenterna kan lita på 

dem. Ju fler likheter det finns mellan en celebritet och konsumenterna, i egenskaper så som 

kön och etnicitet, desto mer trovärdighet får celebriteten hos konsumenterna (ibid.).  

Expertis 

Med expertis menar Shimp (2010) kunskaper, erfarenheter och färdigheter som celebriteter 

innehar som gör att de kan relatera till varumärket de samarbetar med. Idrottare som används i 

marknadsföring för sportsmärken som Nike, eller modeller som används i marknadsföring för 

kosmetika produkter är exempel på när celebriteter anses vara experter inom ett visst område 

(Ibid.). Shimp (2010) menar att en celebritet har större chans att ändra konsumenternas 

uppfattning om konsumenter upplever celebriteten som en expert, än om celebriteten inte 

skulle upplevas som en expert.  

Attraktivitet 

Shimp (2010) hävdar att attraktivitet är en av de viktigaste faktorerna vid valet av celebritet. 

Detta då det finns undersökningar som visar att användningen av mer attraktiva celebriteter 

bidrar till ett bättre resultat av marknadsföringen. Ett exempel på detta är Michelle Wie, en 

professionell golfare som inte vunnit många tävlingar men som ändå har endorsement-

samarbeten för flera miljoner dollar (ibid.).  
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Respekt 

Shimp (2010) menar att konsumenter kan välja att prioritera respekt över attraktivitet, vilket 

även gör respekt till en viktig faktor vid valet av celebritet. Celebriteter blir respekterade av 

olika anledningar, exempelvis för deras skådespelarkunskaper, idrottsliga resultat eller 

charmerande personligheter (ibid.). Shimp (2010) berättar att celebriteter som är respekterade 

ofta är omtyckta av allmänheten, vilket kan bidra till att företagets brand equity ökar när 

konsumenter associerar celebriteter med ett varumärke. Konsumenter överför känslor som de 

har för en celebritet till varumärket, vilket gör det viktigt att celebriteten är någon som är 

omtyckt och respekterad av konsumenterna (ibid.).  

Likhet 

Med likhet menas till vilken grad en celebritet stämmer överens med varumärkets målgrupp, 

detta i egenskaper som kön, etnicitet och ålder (Shimp, 2010). Likhet är en viktig faktor att ta 

hänsyn till vid val av celebritet då människor tenderar att tycka mer om personer som liknar 

dem själva. Företag bör därför försöka hitta celebriteter som liknar deras konsumenter i 

personlighet och demografi (ibid.).  

2.4.3 The Four ”Fs” 
6
 

Enligt Pringle och Binet (2005) finns det stora möjligheter för att framgångsrikt samarbeta 

med celebriteter. Det finns faktorer företag bör ta hänsyn till vid valet av celebritet för att 

lyckas: fit, fame och facet. För att ta fram dessa faktorer menar Pringle och Binet (2005) att 

företag bör ställa sig frågor för att välja rätt celebritet för varumärket. 

Hur väl passar celebriteten med varumärket?(Fit) 

Pringle och Binet (2005) förklarar att det är viktigt att varumärket och celebriteten passar 

ihop. Det är ett samarbete mellan företaget och celebriteten där konsumenterna ska kunna 

förstå att de förmedlar samma sak. Det är mycket som kan gå fel, men det är inte bara 

celebritetens fel om det går dåligt, utan det är många saker runt omkring som måste fungera 

för att samarbetet ska bli framgångsrikt (ibid.).  

Hur känd är celebriteten?(Fame) 

Vid valet av celebritet läggs stor vikt på hur känd celebriteten är (Pringle & Binet, 2005). Men 

det är inte hur känd celebriteten är som är det viktiga utan hur känd celebriteten är inom rätt 

målgrupp. Alla celebriteter är inte kända för alla människor och därför bör företag ta reda på 

hur känd en celebritet är hos just deras målgrupp och inte bara i allmänhet (ibid.).  

Vilka egenskaper av denna uppmärksammade person passar bäst för varumärkets 

profil? (Facet) 

Pringle och Binet (2005) menar att det finns olika sätt som företag kan använda sig av en 

celebritet, inte bara inom reklam. Det är därför viktigt att företag undersöker på vilket sätt 

som celebriteten bäst kan marknadsföra varumärket. Det är även viktigt att bestämma vilka av 

celebritetens egenskaper som ska förmedlas till konsumenterna (ibid.).  

 

                                                 
6
 Det finns ett fjärde ”f”, finance, som vi har valt att bortse från då vi inte undersöker den finansiella aspekten. 
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3. Metod  

I det tredje kapitlet förklarar och motiverar vi vårt val av insamlingsmetod. Här presenteras 

även vilka studieobjekt vi undersökt och hur vi har analyserat vår insamlade data. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om undersökningens validitet och reliabilitet. 

3.1 Deduktiv och induktiv ansats 
Jacobsen (2002) förklarar att det finns två strategier för att samla in relevant data, deduktiv 

och induktiv. Deduktiv datainsamling går ut på att testa teorier (Ruane, 2005), vilket innebär 

att utifrån tidigare teorier samla in empiri för att se om det stämmer överens eller inte (Patel & 

Davidson, 2011). Jacobsen (2002) menar att risken med deduktiv datainsamling är att 

forskaren bara letar efter relevant information som ska passa in med tidigare teorier, vilket 

enligt Patel och Davidson (2011) kan leda till att ny, intressant information inte beaktas. 

Enligt Ruane (2005) är induktiv datainsamling när forskningen startar genom att samla in 

empiri och utifrån den sedan skapar teorier. Patel och Davidson (2011) menar att en induktiv 

metod innebär att samla in relevant information för att sedan formulera teorier. Syftet med 

denna strategi är att forskaren inte ska begränsas av någonting vid insamling av information 

(Jacobsen, 2002). Det är dock omöjligt för forskare att ha ett öppet sinne fullt ut och en 

avgränsning av informationen är därmed oundviklig och måste göras, medvetet eller 

omedvetet (ibid.). 

Vi har valt att göra en deduktiv datainsamling då vi anser att vi behövde mer förkunskap om 

celebrity endorsement för att få ett så bra resultat som möjligt. Då detta är ett nytt ämne för 

oss hade risken för att samla in irrelevant information ökat med en induktiv ansats. Därför 

började vi vår forskning med att läsa på om ämnet vilket stämmer överens med Ruanes (2005) 

förklaring av en deduktiv ansats. Den deduktiva ansatsen har gjort att vi fått djupare kunskap 

om hur val av celebritet går till och även blivit mer insatta i celebrity endorsement. Vi har 

under vår datainsamling haft i åtanke att risken finns att vi enbart letar efter relevant 

information för just vårt syfte men vi har kommit fram till att detta är det bästa 

tillvägagångssättet för oss.  

3.2 Metodval 
Jacobsen (2002) förklarar att det i grova drag finns två typer av forskning, beskrivande och 

förklarande. Beskrivande forskning används för att beskriva hur något är (Mattsson & 

Örtenblad, 2008) och för att få en bättre insikt om hur något ser ut (Jacobsen, 2002). 

Förklarande forskning används för att förklara varför något är som det är (Mattsson & 

Örtenblad, 2008). Jacobsen (2002) menar att det också kan förklara varför något speciellt har 

skett och varför det uppstod.  

Då vi har valt att undersöka hur företag väljer celebritet till sin marknadsföring har vi ett 

beskrivande syfte, enligt Jacobsens (2002) och Mattson och Örtenblads (2008) beskrivning. 

Då celebrity endorsement är ett nytt område för oss anser vi att ett beskrivande syfte passar 

bäst då Jacobsen (2002) förklarar att en beskrivning är nödvändig innan en förklarande 

forskning kan genomföras.  

Efter att ämnet som ska undersökas har bestämts ska val av metod för datainsamling 

bestämmas enligt Jacobsen (2002). Vid insamling av data finns det två metoder att välja 

mellan, kvantitativ och kvalitativ (ibid.). Enligt Locke, Silverman och Wyrick Spirduso (2010) 

fokuserar en kvantitativ undersökning på mätningar och mängder av det forskaren undersöker. 

I en kvantitativ undersökning används siffror och statistiska metoder för att söka förklaringar, 
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som kan generaliseras till andra platser och människor (Thomas, 2003). Enligt Jacobsen 

(2002) är det klassiska tillvägagångssättet för att samla in information vid en kvantitativ 

undersökning, frågeformulär med givna svarsalternativ vilket kräver att undersökaren har viss 

kunskap om det som ska undersökas. Denscombe (2010) påpekar att en risk med kvantitativa 

undersökningar är att de enbart är så bra som de frågor som ställs. Även Jacobsen (2002) 

menar att kvantitativ undersökning har en nackdel då en enkät består av standardiserade 

frågor och svarsalternativ som undersökaren har tagit fram, vilket gör att undersökaren själv 

bestämmer vad som är relevant inom ämnet. En kvantitativ ansats kallas också extensiv 

metod, vilket betyder att många enheter undersöks (Jacobsen, 2002). Detta bidrar till bättre 

möjligheter att få en hög extern giltighet då det är lättare att generalisera och på så sätt kunna 

uttala sig om en större grupp (Jacobsen, 2002). Samtidigt menar Jacobsen (2002) att då det är 

många enheter som undersöks finns risken att undersökningen kan bli ytlig.  

Jacobsen (2002) förklarar att till skillnad från en kvantitativ undersökning så fokuserar en 

kvalitativ undersökning enbart på ett fåtal enheter och har på så sätt större möjlighet att gå på 

djupet, vilket gör den mer intensiv. Detta medför dock att kvalitativa undersökningar får 

problem med den externa giltigheten då det är svårt att generalisera resultatet (Denscombe, 

2010). Jacobsen (2002) förklarar samtidigt att det är en fördel att kunna undersöka på djupet 

då det ger undersökningen hög intern giltighet och medför att det går att få förståelse för 

situationen som undersöks. Denscombe (2010) berättar att informationen som samlas in är i 

form av ord. En kvalitativ undersökning fokuserar på att förstå en situation utifrån 

studieobjektets perspektiv (Locke et al., 2010). Detta görs genom att försöka komma sitt 

studieobjekt nära och på så sätt se situationen från insidan (Walliman, 2005). Enligt Jacobsen 

(2002) är de klassiska tillvägagångssätten för insamlande av information vid kvalitativa 

undersökningar, observation och öppna intervjuer. Användningen av öppna frågor vid 

intervjuer är, enligt Denscombe (2010), en fördel då öppna frågor inte utesluter att det finns 

mer än ett svar på en fråga.  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att undersöka vårt syfte. Detta har vi 

gjort då vi inte har mycket förkunskaper om celebrity endorsement utan vill skaffa oss 

kunskap i vad det innebär. Detta påpekar även Jacobsen (2002) som berättar att kvalitativ 

undersökning ska användas då det saknas kunskap kring ett ämne och det måste skaffas mer 

klarhet för att kunna gå vidare. Då vi är ute efter att förstå hur företag tänker och går tillväga 

vid deras val av celebritet, behöver vi använda en ansats som låter oss ställa frågor som kan 

ge oss en djupare förståelse för företagens tillvägagångssätt, och därför passar en kvalitativ 

ansats. Då vi vill se hur företag går tillväga och då det kan finnas skillnader mellan 

fallföretagen behöver vi kunna vara mer flexibla. Denscombe (2010) menar att en kvalitativ 

ansats är bäst för att inte utesluta svar då det kan skilja sig åt. Vi är medvetna om att en 

kvalitativ studie gör det svårare för oss att generalisera resultatet men har ändå valt att 

använda detta tillvägagångssätt då vi anser att en kvantitativ undersökning inte passar vårt 

syfte. Vi tror att det krävs att vi går på djupet för att få fram information som är relevant för 

vår undersökning då vi tror att standardiserade frågor med givna svarsalternativ hade varit för 

ytligt. Eftersom vi undersöker ur ett företagsperspektiv blir en kvalitativ undersökning bättre 

då vi inte tror att vi hade kunnat få svar från tillräckligt många företag med en kvantitativ 

undersökning. Vi är dock medvetna om de risker som finns vid en kvalitativ undersökning 

och har försökt ta hänsyn till dem vid vår datainsamling. 

3.3 Fallstudie 
Thomas (2003) berättar att en fallstudie är en undersökning med fokus på ett eller ett fåtal fall, 

som exempelvis kan vara individer, företag eller grupper. Denscombe (2010) förklarar att 

fallstudier fokuserar på ett fåtal händelser, detta för att forskaren ska få en djupare förståelse 
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och på så vis få en mer detaljerad bild av en händelse. Fallstudier ska användas då syftet med 

undersökningen är att få en djupare förståelse för ett visst fenomen (Jacobsen, 2002; Yin, 

2007). Vidare förklarar Denscombe (2010) att fallstudier bör användas när en undersökning 

görs för att finna en förklaring till varför ett problem eller en process uppstått. Detta då 

fallstudier ger undersökaren en möjlighet att förklara varför ett visst utfall har inträffat 

(Denscombe, 2010). Jacobsen (2002) menar att fallstudier är lämpliga då forskaren vill 

beskriva något som är specifikt för en viss plats, till exempel ett företag. 
 
Tabell 3.1 Relevanta situationer för användning av olika forskningsstrategier (Yin, 2009, s. 8) 

 

Strategi Typ av forskningsfråga 
Krävs det en kontroll 

av beteendet? 

Fokus på aktuella 

händelser? 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Enkät 
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja 

Analys av källor 
Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 
Nej Ja/Nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 
När en undersökning ska besvara frågorna hur och varför är fallstudier ett bra 

tillvägagångssätt (Yin, 2007). Vi har valt att använda oss av fallstudier då vi vill ta reda på hur 

företag går tillväga vid sitt val av celebrity endorser och hur det kan påverka deras varumärke. 

Yin (2007) förklarar att fallstudier är att föredra då det gäller nutida och aktuella ämnen och 

de används genom bland annat direkta observationer av händelsen eller intervjuer med 

personer som är insatta i ämnet. Vi anser att en fallstudie passar in i vår undersökning. Då vårt 

ämne, celebrity endorsement, är relativt nytt och vi vill få en bättre förståelse i hur företag gör 

sina val samt hur celebrity endorsement kan påverka deras varumärke, anser vi att vi uppfyller 

kravet på att det ska vara en aktuell händelse. En fördel med användningen av fallstudier är att 

problemet kan ändras och preciseras under undersökningens gång (Ejvegård, 2009). Först 

skapade vi oss en förståelse för celebrity endorsement, för att sen specificera vårt syfte till att 

undersöka hur företag väljer celebrity endorser och hur detta val kan påverka deras 

varumärke.  

3.3.1 Val av företag 

Vid vårt val av fallföretag hade vi först kriterier på att företaget skulle arbeta med celebrity 

endorsement för tillfället, för att kunna vara insatta och svara på våra frågor. Vårt andra 

kriterium var att företaget även har arbetat med celebrity endorsement en tid tillbaka så att de 

vet om celebrity endorsement har fungerat eller inte. Efter att vi tagit fram dessa kriterier 

sökte vi på internet efter företag som använder sig av celebriteter i sin marknadsföring. Vi 

frågade även bekanta som gav oss tips på företag. För att få tag på dessa företag mejlade vi ut 

en förfrågan om de var intresserade på att ställa upp på en intervju. Ett tredje kriterium 

uppkom då vilket var att företaget skulle kunna träffas för en personlig intervju. Företag föll 

bort genom att vi inte fick svar, att de inte längre använde sig av celebriteter eller att de inte 

hade möjlighet att träffa oss.  
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Vi har i vår fallstudie valt att undersöka tre fallföretag vilket är ett vanligt antal enligt 

Jacobsen (2002). De fallföretag som vi har valt att undersöka är Haystac, Parex Industries Ltd 

och Volkswagen Sverige. Dessa företag blev till en viss del ett bekvämlighetsurval. Jacobsen 

(2002) förklarar att ett bekvämlighetsurval är när vi väljer att undersöka personer som vi har 

lättast att komma i kontakt med. Till viss del kom vi lättast i kontakt med dessa företag då vi 

befann oss på Nya Zeeland och två av fallföretagen även finns där. Denscombe (2010) menar 

att detta inte ska påverka undersökningen då bekvämlighetsurvalet ska stå mellan jämlika 

studiealternativ. Genom att vi skickade ut förfrågan till flera företag och valde bort de företag 

som inte passade in på vår undersökning stod det slutliga valet mellan företag som alla 

uppfyllt våra kriterier.  

Fallföretagen skiljer sig åt på flera vis, vilket kan komma att påverka uppsatsen eftersom att 

Haystac är ett PR-företag och inte använder sig av celebrity endorsement för eget syfte utan. 

Detta kan påverka hur Haystac går tillväga i sitt val av celebritet. Två av företagen finns på 

Nya Zeeland och ett i Sverige. Detta kan komma att påverka uppsatsen då det kan finnas 

skillnader i tillvägagångssätt på grund av exempelvis lagar eller kultur i länderna. Att 

fallföretagen är olika stora anser vi inte påverkar vår uppsats eftersom vi har valt att bortse 

från den finansiella aspekten. Om vi hade studerat den finansiella aspekten tror vi storleken på 

fallföretagen hade kunnat påverka resultatet då större företag kan ha större omsättning och på 

så vis mer pengar att använda vid valet av celebritet.  

Vi är inte ute efter att generalisera och dra några slutsatser om hur alla företag på marknaden 

går tillväga i sitt val av celebritet. Vi är istället ute efter att få en förståelse för hur företag 

tänker och går tillväga under processen. Att vi har företag från olika branscher, som är olika 

stora och som återfinns i olika länder ser vi som en chans att få en ännu bättre förståelse då 

det kan finnas skillnader i hur dessa går tillväga i sin val. Vi är inte ute efter att hitta några 

skillnader mellan fallföretagen, utan vi vill istället skaffa oss förståelse för hur företag väljer. 

Ifall det uppkommer några tydliga skillnader under vår arbetsgång så kommer vi att försöka 

reda ut hur det kommer sig att dessa skillnader finns.  

3.4 Primärdata 
Jacobsen (2002) förklarar att när information samlas in för första gången är det primärdata. 

Walliman (2005) menar att primärdata samlas in genom att undersökaren går direkt till källan 

istället för att få informationen från en annan person. Denna primärdata samlas oftast in 

genom användning av intervjuer, observationer eller frågeformulär (Jacobsen, 2002).  

Primärdata valde vi att samla in genom intervjuer. Respondenterna som vi har valt att 

intervjua har vi kommit i kontakt med genom att först ta kontakt med personer som är väl 

insatta i företagen. Personerna har sedan rekommenderat den anställda på företaget som har 

mest kunskap inom vårt ämne.  

Alice McKay, personlig intervju 2013-04-02 

Alice McKay arbetar på Haystacs Aucklandkontor som Senior Account Director, vilket hon 

har gjort i drygt två år. Hon har 13 års erfarenhet inom PR och marknadsföring då hon har 

arbetat på olika PR-byråer och marknadsavdelningar på stora företag. Då celebrity 

endorsement är hennes specialitet har hon mycket kunskap och erfarenhet inom området. 

Barnaby Thompson, personlig intervju 2013-04-04 

Barnaby Thompson arbetar på Parex Industries som sälj- och marknadschef vilket han har 

gjort i cirka åtta år. Innan han började på Parex Industries arbetade han med marknadsföring 

på små företag i Europa och på Nya Zeeland. 
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Annika Stenlund, personlig intervju 2013-04-24 

Annika Stenlund arbetar på Volkswagen Sverige som marknadschef där hon ansvarar för all 

marknadskommunikation. Hon har flera års erfarenhet inom marknadsföring och 

kommunikation inom fordonsbranschen på några av de största företagen på den svenska 

marknaden, så som Volvo och Skanska.  

3.4.1 Intervjuer 

När vi bestämde hur vi skulle samla in data ansåg vi att intervjuer var mest lämpligt för vår 

undersökning. Ruane (2005) förklarar att en intervju är ett målinriktat samtal där en forskare 

ställer frågor utifrån en intervjuguide eller ett intervjuschema. Jacobsen (2002) menar att den 

öppna intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks. Då vårt syfte är att få en 

djup förståelse anser vi att öppna intervjuer är passande för vår undersökning.  

Enligt Jacobsen (2002) är val av plats där intervjun ska äga rum viktigt då det kan påverka 

innehållet i intervjun, även kallat kontexteffekt. Vi har valt att genomföra intervjuerna på våra 

respondenters kontor. Detta för att det ska bli så naturligt som möjligt för våra respondenter 

och för att konstlade omgivningar kan leda till att vi också får konstlade svar (Jacobsen, 

2002). Vi har valt att använda oss av en semistrukturerad intervju. Denscombe (2010) 

förklarar det som en intervju där undersökaren har en klar bild av vilka frågor som ska 

besvaras, men är flexibel när det gäller vilken ordning frågorna besvaras. Detta leder till att 

den som blir intervjuad kan prata mer brett om ämnet (ibid.).  

För att komma ihåg vad som sägs under en intervju är det bra att föra anteckningar eller spela 

in vad som sägs (Denscombe, 2010). På så sätt kan intervjuaren i lugn och ro, vid ett senare 

tillfälle, sitta och skriva ut intervjun för att se vad som är lämpligt material (Ejvegård, 2009). 

Problemet med att spela in respondenter är att de kan reagera negativt (Jacobsen, 2002). 

Ejvegård (2009) menar att vissa kan känna sig hämmade av att bli inspelade och agera mer 

försiktigt. För att dokumentera vad som sades under våra intervjuer frågade vi respondenterna 

innan intervjuerna började om vi fick spela in dem, vilket alla gick med på. Då våra tre 

intervjuer höll på mellan 50 och 60 minuter har valet av att spela in intervjuerna underlättat 

vårt fortsatta arbete med uppsatsen. Vi valde också att föra anteckningar under intervjuerna 

för att det visar att vi var intresserade av det som sades och för att anteckningar kan få med 

relevant information om kontext och atmosfär som inte kommer med på inspelat material 

(Denscombe, 2010).  

3.4.2 Intervjuguide 

Vår intervjuguide har utformats efter de ämnen vi tar upp i vår teoretiska referensram. Detta 

för att få svar från företagen som vi kan jämföra med teorin. Vi valde, för att få en bra 

inledning och stämning vid intervjun, att först ställa frågor om företaget och personens roll 

samt erfarenheter. Detta menar Denscombe (2010) är ett bra sätt att inleda intervjuer då 

intervjuobjektet har goda kunskaper kring dessa frågor, vilket bidrar till en mer avslappnad 

stämning och intervjuobjektet kan slappna av.  

Vår intervjuguide, bilaga 1, är ett exempel på hur vår intervjuguide har sett ut. På grund av att 

vi har intervjuat två nya zeeländska företag har vi översatt våra intervjufrågor till engelska för 

att underlätta för oss själva under intervjutillfället.  Jacobsen (2002) förklarar även att om det 

används för precisa frågor i en intervjuguide finns risken att vi enbart får svar på det som vi 

anser är viktigt och missar information som intervjuobjektet anser viktigt. Vi har konstruerat 

vår intervjuguide med öppna frågor för att inte vara ledande och påverka de svar som vi får av 

intervjuobjekten. Genom att ställa öppna frågor om våra ämnen anser vi att vi har fått fram 

relevant information. Till exempel när vi frågade våra intervjuobjekt om brand equity i 

samband med celebrity endorsement, nämnde vi inte de fyra delarna: varumärkeskännedom, 
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upplevd kvalitet, varumärkesassociation, varumärkeslojalitet, då vi tror att svaren hade 

påverkats om de haft den informationen. Genom att vi gjorde på detta sätt fick vi fram de 

delar våra intervjuobjekt tyckte var relevanta.  

Bryman (2011) förklarar att en intervjuare i största möjliga mån ska försöka ställa samma 

frågor till alla sina intervjuobjekt. Ejvegård (2009) menar att intervjuaren också ska försöka 

att ställa frågorna i samma följd då tidigare frågor kan påverka svaren. Dock kan frågor som 

ännu inte ställts bli besvarade och då är det inte så mycket att göra åt saken (ibid.). Vi försökte 

i alla våra intervjuer att ställa samma frågor till alla våra intervjuobjekt, men som Ejvegård 

(2009) förklarar, besvarades vissa frågor innan vi ställde dem. Vi valde dock att ställa frågan 

ändå för att våra intervjuobjekt skulle få en chans att tänka till, då vi ansåg att svaren kunde 

ändras om de fick mer tid att tänka igenom det.  

När vi tog kontakt med våra intervjuobjekt valde vi att berätta vad intervjun skulle handla om 

men att inte skicka ut vår intervjuguide i förväg. Detta för att inte påverka de svar vi får in. På 

så sätt kunde intervjuobjekten förbereda sig inför intervjun men visste inte exakt vad som 

skulle tas upp. Detta gjorde vi då vi tror att risken finns att intervjuobjekten enbart svarar på 

de frågor som vi ställer, vilket kan leda till att vi går miste om relevant information som kan 

framkomma genom en diskussion.  

3.5 Sekundärdata 
Med sekundärdata menas data som samlats in av en annan forskare men används för eget 

syfte (Jacobsen, 2002). Walliman (2005) påpekar att sekundärdata är data som blivit tolkad av 

en annan person, vilket exempelvis kan vara böcker, artiklar eller publikationer. På grund av 

att sekundärdata oftast är insamlad för ett annat ändamål måste användaren kritiskt granska 

källornas trovärdighet (Jacobsen, 2002). Detta påpekar även Walliman (2005) som förklarar 

att då informationen har genomgått flera tolkningar kan den innehålla fel vilket gör att den 

inte kan räknas som lika värdefull. Sekundärdata är mycket användbart i början av en 

undersökning, för att skaffa sig kunskap kring ett ämne och för att kunna gå vidare till empirin 

(Walliman, 2005).  

Först och främst började vi med att läsa på om celebrity endorsement på internet och i olika 

böcker för att få förkunskap om ämnet. För att sedan få fram relevant sekundärdata för vår 

uppsats använde vi oss främst av vetenskapliga artiklar, böcker och webbsidor. Då celebrity 

endorsement är ett omdiskuterat ämne har vi funnit många vetenskapliga artiklar om ämnet. 

För att öka trovärdigheten i vår text har vi alltid, i största möjliga mån, försökt använda oss av 

ursprungskällan. Vi har även varit noggranna med att försöka få så uppdaterad information 

som möjligt om vårt ämne genom att läsa böcker och vetenskapliga artiklar publicerade de 

senaste åren.  

För att få fram de vetenskapliga artiklar vi använt oss av har vi först och främst sökt i 

Halmstad Högskolas databas Summon. Även databaser som Libris, Google Scholar och 

Emerald ligger till stor grund för vår insamlade sekundärdata. Några av de sökord vi har 

använt oss av är: celebrity endorsement, celebrities, celebrity marketing, celebrity advertising, 

selection of celebrities.  

 3.5.1 Källkritik 

Enligt Ejvegård (2009) måste alla källor som används i en forskning, dels tryckta källor men 

speciellt internetkällor, övervägas noga. Jacobsen (2002) förklarar att det vid val av 

sekundärdata är viktigt att vara kritisk till var källan kommer ifrån, vem som har samlat in 

informationen och hur trovärdig den är. Genom att vara kritisk till den information och de 

källor som används kan en bedömning av informationen göras (Patel & Davidson, 2011). 
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Detta är något som vi aktivt har arbetat med, då vi i teoridelen har varit kritiska och valt bort 

källor som vi inte har ansett varit tillräckligt uppdaterade eller då vi inte funnit källan 

tillräckligt pålitlig. Vi har inte använt oss av några internetkällor i vår teoridel, eftersom vi 

inte anser att dessa är tillräckligt trovärdiga.  

Ejvegård (2009) menar att det finns en anledning till att försöka hitta så nya källor som 

möjligt. Eftersom nya källor i allmänhet är bättre och mer uppdaterade med ny information 

utan att viktig information glömts är nya källor att föredra (ibid.). Vi har hela tiden försökt att 

använda oss av så uppdaterade källor som möjligt men vi är medvetna om att vi i vissa fall har 

fått välja gamla källor. Anledningen till detta är att vi har läst många vetenskapliga artiklar 

inom ämnet och upptäckt att nya artiklar från 2010 och framåt hänvisar till de äldre artiklarna. 

Detta har gjort att vi dragit slutsatsen att den informationen fortfarande är aktuell. Då andra 

författare har ansett källan som trovärdig och hänvisat till denna i sina vetenskapliga artiklar 

så har vi dragit slutsatsen att informationen fortfarande är giltig och har därför använt oss av 

den. Vi har även försökt, så mycket som möjligt, att hitta flera olika källor som säger samma 

sak. Detta ökar sannolikheten att informationen är korrekt, när flera oberoende källor styrker 

samma uppgifter (Patel och Davidson, 2011).  

Tillförlitligheten hos alla de källor som används är något som måste övervägas, speciellt när 

det kommer till intervjuer (Patel & Davidson, 2011). Det är, enligt Jacobsen (2002), viktigt att 

vara kritisk och se om det är korrekta källor som har undersökts samt om det är rätt personer 

som har kunskap eller tillgång till rätt information. Vi anser att vi har fått tag på rätt personer 

på företagen som vi har studerat, eftersom de personer som vi har intervjuat antingen har varit 

marknadschefer eller ansvariga för celebrity endorsement-området. Eftersom våra 

intervjuobjekt tar besluten kring celebrity endorsement anser vi att de har tillgång till den 

informationen vi är ute efter.  

3.6 Analys av data 
Patel och Davidson (2011) förklarar att vid en kvalitativ bearbetning är det textmaterialet som 

kommer från den genomförda intervjun som bearbetas. Första steget i analysprocessen är 

därför att transkribera intervjuerna (ibid.). Jacobsen (2002) förklarar att transkribering, då 

intervjun skrivs ner i text, tar lång tid och är en av nackdelarna med en intervju. Samtidigt 

finns det flera fördelar med att få ner intervjun i textform, då det är en garanti för att få med 

all fakta och det kan underlätta längre fram (ibid.). Vi valde att direkt efter våra intervjuer 

skriva ner dem i textform så att vi inte skulle missa något viktigt och för att få en bättre 

översikt av intervjun och den informationen vi fått.  

Miles och Huberman (1994) och Yin (2007) berättar att det finns olika sätt och ordningar att 

presentera det material som samlats in. Vi har valt att strukturera empirin och analysen på 

samma sätt som teorin. Därför har vi valt samma rubriker genom hela uppsatsen då vi anser 

att det ger arbetet en bättre översikt och det blir lättare att följa med i texten.  

Analysen är uppdelad i två delar, en inomfallsanalys och en mellanfallsanalys. I 

inomfallsanalysen ställer vi empirin mot teorin och jämför dessa två och i mellanfallsanalysen 

jämför vi fallföretagen med varandra. I mellanfallsanalysen framkommer skillnader och 

likheter som finns mellan våra fallföretag och dessa styrker vi med teorin. Genom att dela upp 

analysen i två delar anser vi att det blir lättare att följa med i analysen och att den får en bättre 

struktur. Miles och Huberman (1994) förklarar att det är användbart att använda sig av 

matriser och tabeller. För att förtydliga och skapa en bättre översikt i vår analys har vi valt att 

använda oss av tabeller som förtydligar de skillnader och likheter som finns mellan våra 

fallföretag.  
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3.7 Validitet och reliabilitet 
Då beslut ska fattas om vilken data som ska användas i en undersökning är det viktigt att se 

till att insamlad data är valid och reliabel (Fink, 2010). Insamlad data är valid om den är giltig 

och relevant, och reliabel om den är tillförlitlig och trovärdig (ibid.). Data uppfyller kravet på 

giltighet och relevans då vi mäter det vi önskar mäta och kan delas in i intern och extern 

giltighet (Jacobsen, 2002). Locke et al. (2010) berättar att intern giltighet handlar om att 

undersökningen ska vara utformad så att den verkligen undersöker det vi tror vi undersöker. 

Med extern giltighet menas att om en viss grupp människor undersöks ska resultatet och 

slutsatsen kunna appliceras på en annan grupp (ibid.). Om en undersökning har extern 

giltighet ska resultatet kunna generaliseras till att gälla även i andra fall (Jacobsen, 2002). För 

att uppnå giltighet ska källor kontrolleras mot andra källor och valda källor bör vara 

oberoende av varandra. En undersökning är tillförlitlig och trovärdig om den går att lita på 

och är genomförd på ett trovärdigt sätt (ibid.). Denscombe (2010) menar att en undersökning 

är reliabel om den kan göras av någon annan och ändå få samma resultat. Undersökningen ska 

alltså kunna göras flera gånger där samma slutsats nås (ibid.).  

På grund av att vi har läst många vetenskapliga artiklar och mycket litteratur skrivna på 

engelska, är vi medvetna om att vår översättning till svenska kan påverka innehållet. 

Meningen har inte översatts ordagrant men vi har i största möjliga mån försökt få fram samma 

innehåll som den ursprungliga författaren.  

För att våra intervjuer skulle bli så valida och reliabla som möjligt var vi noggranna med att 

våra intervjuobjekt skulle vara kunniga och ha erfarenhet inom marknadsföring och celebrity 

endorsement. På så sätt har vi samlat in giltig och relevant information om vårt ämne och 

Jacobsen (2002) menar att detta bidrar till att undersökningen är reliabel. För att öka 

validiteten i vår undersökning var vi noggranna med att så fort intervjuerna hade genomförts 

skriva ner och lyssna på dem. På så sätt kunde vi lägga till information om kontexten och 

även hur intervjuobjekten svarade, till exempel kroppsspråket, då det fortfarande var färskt i 

våra minnen. 
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras den empiri som vi har samlat in till vår studie. De tre 

fallföretagen är intervjuade genom öppna, personliga intervjuer. Vi har under alla intervjuer 

använt oss av en intervjuguide för att få fram vårt material. 

4.1 Haystac 
Haystac är en PR-byrå som har funnits på Nya Zeeland sedan sommaren 2009, och är den 

snabbast växande PR-byrån i landet. Haystac är ett australiensiskt företag som har fyra kontor 

varav ett finns i Auckland, Nya Zeeland. Haystacs kontor på Nya Zeeland består idag av 12 

personer som alla har mycket kunskap och flera års erfarenhet från marknaden och de 

erbjuder företag tjänster inom bland annat event, sponsring, social media och kommunikation 

till konsumenter.  

4.1.1 Varumärke 

McKay förklarar att det är viktigt för ett varumärke att ha en tydlig identitet, utan detta är det 

inte säkert att varumärket eller produkten fungerar på marknaden. Utan en bra identitet håller 

varumärket inte på marknaden och då hjälper inte den marknadsföring som Haystac arbetar 

med, menar McKay. Vidare berättar McKay att om företaget använder sig av en celebritet 

bidrar detta till att celebriteten blir en del av företagets och varumärkets identitet, vilket kan 

göra att identiteten blir tydligare. Därför är det viktigt att den celebritet som företaget 

samarbetar med stämmer överens med den identitet som varumärket har, anser McKay. Det är 

också viktigt att konsumenterna uppfattar detta och att konsumenternas identitet stämmer 

överens med celebritetens, menar McKay.  

McKay berättar att det är viktigt att veta hur konsumenterna känner inför deras produkter eller 

varumärke och därför görs kontinuerliga undersökningar kring detta. På så sätt kan företaget 

få reda på om de arbetar på rätt sätt och om deras marknadsföring fungerar som de vill, 

förklarar McKay. Celebriteter påverkar den syn som konsumenterna har om varumärket vilket 

gör att företag måste vara noga vid sitt val av celebritet, förklarar McKay.  

4.1.2 Brand Equity 

McKay menar att celebrity endorsement bidrar till bra brand equity genom 

varumärkeskännedom och varumärkesassociation. Haystac använder celebrity endorsement 

för att uppmärksamma konsumenterna om företagets produkter eller varumärke. Eftersom 

celebriteter får mycket uppmärksamhet kan det leda till att varumärket får uppmärksamhet, 

menar McKay. Vidare förklarar McKay att det är bra att samarbeta med celebriteter om 

företagets produkter är lika konkurrenternas och företaget behöver hjälp att särskilja sig.  

Celebrity endorsement är bra eftersom det kan ge konsumenterna associationer till företagets 

varumärke, vilket gör att det blir lättare för konsumenterna att känna igen eller komma ihåg 

varumärket, förklarar McKay. McKay tror att även om konsumenterna inte alltid kommer 

ihåg vilket varumärke och vilken celebritet som hör ihop, bidrar det ändå till att 

konsumenterna drar kopplingen när de väl ser varumärket eller produkten.  

McKay menar att ett problem med celebrity endorsement är att varumärken kan bli så 

sammankopplade med celebriteter att företaget kan få problem med att avsluta samarbetet och 

risken finns att det påverkar varumärket negativt. Till exempel om företaget Sanitarium, vars 

varumärke är förknippat med hälsa, som länge har sponsrat All Blacks, ett nya zeeländskt 

rugbylag, hade slutat sponsra dem, hade Sanitarium förlorat sin varumärkesidentitet och 

konsumenterna hade slutat köpa deras produkter, menar McKay. 
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4.1.3 Celebrity Endorsement 

McKay förklarar att användningen av en celebritet är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg för 

företaget. En av de största anledningarna till varför Haystac använder sig av celebriteter är för 

att celebriteter kan dra uppmärksamhet till ett varumärke, vilket behövs på marknader där det 

är svårt att utmärka sig, berättar McKay. McKay menar att det är viktigt att konsumenterna 

tycker om den celebritet som företaget samarbetar med och om celebriteten är omtyckt av 

konsumenterna, skapar det bättre förutsättningar för företaget. McKay påpekar även att 

samtidigt som celebrity endorsement är en viktig del av marknadsföringen så är det svårt att få 

det att fungera. Många företag ser användningen av celebriteter som en snabb lösning på deras 

problem trots att de egentligen är i behov av något annat, förklarar McKay.  

Idag har celebrity endorsement blivit så vanligt förekommande att alla celebriteter samarbetar 

med flera varumärken, menar McKay. Haystac väljer att samarbeta med celebriteter som inte 

har många samarbeten och om celebriteten samarbetar med andra företag ska det vara med 

kompletterande varumärken och inte konkurrerande, berättar McKay. Vidare förklarar McKay 

att en celebritet till exempel inte kan vara endorser för både iPhone och Samsung men ett 

samarbete mellan Nike och en hälsosam dryck fungerar då dessa förmedlar samma mening till 

konsumenterna.  

McKay berättar att det finns många risker med att använda celebrity endorsement, till 

exempel att celebriteten och varumärket inte passar ihop. Därför är valet av celebritet en lång 

och viktig process med noggranna undersökningar för att Haystac ska vara säkra på att valet 

av celebritet blir rätt, menar McKay. McKay påpekar att det finns flera företag som inte gör 

undersökningar, utan istället väljer första bästa celebritet utifrån dennes popularitet. McKay 

menar att om Haystac inte skulle gör dessa undersökningar skulle risken vara mycket större 

att celebriteten och varumärket inte fungerar tillsammans. På grund av att det är viktigt att 

celebriteten och varumärket passar ihop får valet av celebritet ta så lång tid som krävs för att 

Haystac ska vara så säkra som möjligt på att det blir ett lyckat samarbete.  

McKay förklarar att de inte har något intresse av att samarbeta med celebriteter som hamnar i 

skandaler och som kan påverka varumärket negativt. Genom att undvika att arbeta med 

celebriteter som är troliga att hamna i skandaler, försöker Haystac undvika risken att deras 

klienter och deras varumärken får dålig publicitet, berättar McKay. McKay menar att Haystac 

kan ta reda på det mesta som gäller celebriteter, vilket gör att de har bra underlag för att inte 

välja en celebritet som medför dålig publicitet till varumärket.  

4.1.4 Val av celebritet 

McKay menar att valet av celebritet är ett svårt val för ett företag, då företaget kommer att 

sammankopplas med denne en lång tid framöver. Därför är det viktigt att företaget noggrant 

tänker igenom sitt val, förklarar McKay. Valet av celebritet utgår alltid från konsumenterna, 

om konsumenterna inte vet vem celebriteten är eller inte uppskattar celebriteten kan det skada 

varumärket mer än det hjälper, berättar McKay. McKay menar att konsumenterna måste 

känna att celebriteten är relevant för varumärket för att ta till sig det som celebriteten vill 

förmedla. McKay berättar att när Haystac samarbetade med Specsavers valde de att använda 

sig av en känd engelsk stylist, Gok Wan, då det kändes relevant att använda en stylist för att 

marknadsföra glasögon.  

Valet av celebritet är en process som innebär många undersökningar och mycket förarbete för 

Haystac när de ska komma fram till rätt celebritet för varumärket, förklarar McKay. För att 

valet av celebritet ska bli rätt, utgår Haystac ifrån olika kriterier som celebriteten måste 

uppfylla, berättar McKay.Vidare förklarar McKay att Haystac ser främst till de egenskaper 

som celebriteten innehar för att veta om denne kommer att passa in med varumärket. McKay 
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förklarar att det är viktigt för Haystac att undersöka vilka som är företagets konsumenter, 

vilka egenskaper och värderingar som konsumenterna har, för då kan de se vilken celebritet 

som är den bästa för varumärket. McKay menar att det är viktigt att celebriteten har samma 

värderingar som konsumenterna, annars kan det skada varumärket. Till exempel värderar nya 

zeeländare personer som är trevliga och utåtriktade vilket gör att det är viktigt för Haystac att 

hitta en celebritet som innehar dessa egenskaper, förklarar McKay.  

McKay förklarar att Haystac tar fram celebriteter som de kan tänka sig passa för varumärket 

och därefter undersöks och jämförs celebriteten noggrant med varumärket. Haystac 

undersöker hur trovärdig konsumenterna anser att en celebritet är innan de bestämmer sig för 

vilken celebritet de vill samarbeta med. Detta gör Haystac för att det är viktigt att den 

celebriteten som de väljer stämmer överens med vad varumärket och konsumenterna står för. 

McKay förklarar även att det är viktigt att konsumenterna uppfattar celebriteten som trovärdig 

för att konsumenterna ska lita på det som celebriteten förmedlar. När Jetstar Airways ville 

samarbeta med en celebritet valde Haystac efter många undersökningar Steve Price, en före 

detta rugbyspelare från Australien som är omtyckt på Nya Zeeland. Genom undersökningar 

fick Haystac reda på att konsumenterna fann Price trovärdig och pålitlig och ansåg därför att 

Price var en bra endorser för Jetstar Airways.  

Enligt McKay är det även viktigt att celebriteten vill arbeta med varumärket och att denne 

trivs med sin roll, då konsumenterna kommer associera celebriteten och varumärket med 

varandra. När celebriteten har blivit utvald är det viktigt att denne blir väl insatt i vad 

varumärket står för innan samarbetet börjar. McKay menar att detta är en process som får ta 

den tid som krävs, vilket oftast är en upplärningsprocess på cirka fyra månader.  

4.2 Parex Industries 
Parex Industries är ett import- och distributionsföretag som bedriver sin verksamhet i 

Auckland, Nya Zeeland. Idag arbetar 15 personer på Parex Industries. Parex Industries 

representerar flera stora varumärken där InSinkErator och BISSELL är de varumärkena de 

lägger ner mest tid på. InSinkErator är matavfallskvarnar och innehar 80 procent av 

marknaden på Nya Zeeland. BISSELL är golvprodukter som dammsugare och ångmoppar.  

4.2.1 Varumärke 

Enligt Thompson är det viktigt att ha starka varumärken på dagens marknad och menar att 

utan deras starka varumärken hade företaget inte klarat sig på marknaden. Thompson menar 

att det är ett måste för företag att ständigt arbeta med sina varumärken för att konsumenter ska 

bli medvetna om deras existens, vilket ökar deras chans att bli långvariga på marknaden. 

Genom att samarbeta med en celebritet kan Parex Industries addera personlighet till 

varumärket, förklarar Thompson. Detta stärker varumärkenas positioner på marknaden då det 

är lättare att attrahera konsumenter med en stark varumärkesidentitet, förklarar Thompson. 

Vidare berättar Thompson att det är viktigt för Parex Industries att alltid representera 

varumärket på ett professionellt och etiskt sätt och vara en förlängning av varumärkenas 

policy. Detta medför att konsumenterna kan få en positiv bild av varumärkena, vilket kan leda 

till potentiella köp, menar Thompson.  

Thompson förklarar att det är viktigt att förstå hur konsumenterna uppfattar deras 

varumärken. Trots det är undersökningar av konsumenternas uppfattningar inte av största vikt 

för Parex Industries. Thompson menar att de bara kan veta till en viss grad hur konsumenterna 

uppfattar deras varumärken, då mycket ligger utanför företagets kontroll. Därför menar 

Thompson att det är viktigt att de ständigt arbetar efter samma värderingar och att dessa även 

speglas i Parex Industries marknadsföring. På så sätt vet konsumenterna vad de kan förvänta 

sig vid köp av Parex Industries produkter, berättar Thompson. Då konsumenterna är 
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återkommande drar Thompson slutsatsen att konsumenterna har bra uppfattningar om deras 

varumärken.  

4.2.2 Brand Equity 

Thompson förklarar att det är viktigt för ett företag att ha bra brand equity. Thompson tror att 

på den marknad som Parex Industries agerar, är konsumenter lojala till lokala varumärken. 

Därför anpassar Parex Industries sin marknadsföring för att det ska passa mer lokalt, till 

exempel genom att använda en lokal celebritet, berättar Thompson. På så sätt tror Thompson 

att det är lättare att få konsumenterna att tycka att deras varumärken har en bra image och vill 

associeras med produkterna. Vidare menar Thompson att det är viktigt att konsumenter får det 

de betalar för, det vill säga att produkterna håller den kvalitet som konsumenterna förväntar 

sig. Om företag lyckas hitta den balansen tror Thompson att det kan bli framgångsrikt.  

Thompson menar att det är viktigt att konsumenter och kunder kan komma in i affärer, få den 

information de behöver och även få en bra efterservice som exempelvis utbyte av vissa delar 

eller ibland hela produkten. Thompson tror att bra service efter köp ger bra brand equity. 

Vidare förklarar Thompson att samarbeten med celebriteter kan öka medvetenheten om deras 

produkter och få konsumenter att välja deras produkter före andras. Genom användningen av 

celebriteter i marknadsföringen får Parex Industries varumärken en personlighet som gör att 

konsumenterna kan associera till produkten, berättar Thompson. På grund av att Parex 

Industries använder sig av celebriteter som inger förtroende, tror Thompson att 

konsumenterna köper produkten för att de själva ser upp till celebriteterna och vill vara som 

dem.  

4.2.3 Celebrity Endorsement 

Enligt Thompson har celebrity endorsement länge varit stort och för tillfället är det många 

företag som använder sig av detta fenomen. Vidare berättar Thompson att de väljer att 

använda sig av celebriteter för att koppla en personlighet till varumärket och skapa 

medvetenhet kring produkterna. När Parex Industries kom på ett eget koncept där de erbjuder 

tre produkter med olika varumärken under ett varumärke kallat ”The Quiet Kitchen”, ansåg de 

att det snabbaste och enklaste sättet för att skapa intresse var att använda en celebritet, 

förklarar Thompson. Utan en celebritet hade konceptet inte blivit uppmärksammat av 

konsumenterna så fort, menar Thompson. Thompson förklarar att det gick fort för dem på 

grund av samarbetet med Simon Gault, en av Nya Zeelands främsta tv-kockar. Vidare berättar 

Thompson att celebrity endorsement är bra för att snabbt väcka uppmärksamhet kring ett 

varumärke men att det inte är värt att lägga ner för mycket pengar på det. Celebrity 

endorsement har bidragit till en viss försäljning av Parex Industries produkter men är inte det 

som har varit avgörande för varumärkena, förklarar Thompson. Istället anser Thompson att 

det är mer värt att lägga pengar på traditionella marknadsföringssätt som kampanjer, 

annonsering, displayer med mera.  

Thompson menar att det är lätt att välja fel celebritet. Om någon företräder alla slags 

produkter förlorar den sin attraktion. Celebriteten kan lätt bli överexponerad och på så sätt 

tappar konsumenter intresset och då kan det ha motsatt effekt, förklarar Thompson. 

Thompson tror att ett samarbete med en celebritet på lång sikt är bra för ett företag då 

associationen mellan varumärket och celebriteten blir starkare över tid. Thompson menar 

dock att det är otroligt viktigt att noggrant välja en celebritet som sköter sig så att inga 

skandaler kan påverka varumärkets förtroende hos konsumenterna.  

Enligt Thompson finns det många risker med att använda celebriteter i sin marknadsföring. 

Thompson berättar att när de valde celebriteter att samarbeta med, hade de risker som kunde 

uppstå i åtanke och var därför noggranna med att välja jordnära celebriteter för att minimera 
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riskerna. Thompson förklarar att de använder sig av lokala celebriteter och tror därför inte att 

det påverkar deras varumärke avsevärt om celebriteterna gör något skandalöst. Thompson tror 

dock att om de varit ett större företag med en världskändis som endorser, hade en skandal 

kunnat vara förödande för deras varumärke. Vidare förklarar Thompson att det inte bara är en 

risk för företaget, det är också en risk för celebriteterna om företaget skulle vara med i någon 

skandal, då celebriteternas personliga varumärken hade kunnat ta skada. Därför är det viktigt 

att båda parter är noggranna när de väljer sina samarbetspartner, berättar Thompson.  

Trots att en celebritets olämpliga beteende kan skada varumärket tror Thompson inte att det 

alltid är nödvändigt att avsluta ett samarbete. Thompson menar att om företag håller fast vid 

sin celebritet behöver en skandal, på lång sikt, inte skada företagets rykte eller varumärket 

utan kan visa på lojalitet istället. Ett exempel på det är Nikes fortsatta samarbete med Tiger 

Woods efter otrohetsskandalen, berättar Thompson.  

4.2.4 Val av celebritet 

Thompson förklarar att det är mycket att tänka på vid valet av celebritet och det är viktigt att 

vara noggrann på grund av de risker som finns. För Parex Industries var det viktigt att 

celebritetens personlighet passade produkterna och att denne representerar varumärkets 

värderingar, menar Thompson. Allt utgår från varumärkets kärnvärde och värderingar vid 

valet av celebritet, berättar Thompson. Om celebriteten inte har samma värderingar som 

varumärket kommer det uppfattas som oäkta av konsumenterna och samarbetet kommer att 

misslyckas, menar Thompson.  

Trots att det är viktigt att vara noggrann vid valet av celebritet menar Thompson att det inte 

behöver vara en invecklad process, utan det handlar mer om sunt förnuft och att ha rätt 

timing. Vissa celebriteter är kända under två eller tre år och det är då de är eftertraktade som 

endorsers berättar Thompson. Vidare förklarar Thompson att när de skulle välja celebritet 

utgick de ifrån vilka kontakter företaget hade, dels för att de inte ville att det skulle kosta för 

mycket och dels för att de redan kände celebriteterna.  

Thompson tror att celebrity endorsement framförallt är bra för ett varumärke på lång sikt och 

därför var det viktigt för Parex Industries att välja en celebritet som de visste skulle vara 

attraktiv mer än bara en kort period. Då Simon Gault är en av de mest folkkära celebriteterna 

på Nya Zeeland och har varit under en längre tid drog Thompson, tillsammans med sina 

kollegor, slutsatsen att Gault skulle vara en bra endorser för The Quiet Kitchen och 

InSinkErator. Vidare berättar Thompson att företagets målgrupp är konsumenter som har ett 

matlagningsintresse och som spenderar mycket tid i köket. Då Simon Gault är en respekterad 

kock och Parex Industries visste vilka uppfattningar konsumenterna hade om Gault, ansåg 

Thompson att Gault passade bra som endorser för varumärkena.  

Enligt Thompson är det viktigt att celebriteten själv tror på produkten eller varumärket för att 

samarbetet ska fungera. Vidare förklarar Thompson att många tror att celebriteter säljer sig 

själva till företag bara för att tjäna pengar. Därför är det extra viktigt att de celebriteter som 

Parex Industries samarbetar med, själva använder produkterna och tror på dem, berättar 

Thompson. Om celebriteten inte tror på produkten kommer konsumenterna se igenom det och 

inte heller tro på produkterna, menar Thompson. Genom att Gault själv bildat sig en 

uppfattning om produkterna och använder dem varje dag, både privat och professionellt, 

skapas en trovärdighet hos konsumenterna, förklarar Thompson.  

Parex Industries valde att samarbeta med tvillingarna Georgina Earl och Caroline Meyer som 

endorsers för BISSELL. Earl och Meyer har vunnit flera OS- och VM-medaljer i rodd. På 

grund av att förra året (2012) var ett OS-år, ansåg Thompson att de skulle passa bra som 
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endorsers. Thompson berättar att Earl och Meyer är endorsers för BISSELL-produkter som 

har ”twin-technology”, det vill säga två funktioner i en produkt. Earl och Meyer passade in 

med produkterna då de är tvillingar och gravida. Detta stämmer överens med Parex Industries 

målmarknad som är kvinnor, speciellt mammor eller gravida kvinnor, och unga familjer, 

förklarar Thompson. Vidare berättar Thompson att Earl och Meyer inte har bidragit till någon 

försäljning av BISSELL och tror att det beror på att de var kända under tiden de höll på med 

rodd men att de numera inte är så offentliga.  

Thompson menar att celebrity endorsement är ett utbyte mellan celebriteten och företaget. Det 

är inte bara viktigt för företaget att välja rätt celebritet, det är minst lika viktigt för celebriteten 

att välja rätt företag, förklarar Thompson. Därför har Parex Industries och celebriteterna 

tillsammans bestämt och utformat hur samarbetena ska gå till allt eftersom, berättar 

Thompson. Thompson tror att detta har gjort samarbetena mer effektiva och att det har 

medfört lojalitet och trovärdighet på marknaden.  

4.3 Volkswagen Sverige 
Volkswagen Sverige ingår i en koncern som har sitt huvudkontor i Tyskland och är den 

svenska generalagenten för Volkswagen personbilar som ansvarar för marknadsföring och 

försäljning på den svenska marknaden. Volkswagen är idag det näst största varumärket på den 

svenska bilmarknaden med en marknadsandel på 15 procent. Volkswagen Sverige samarbetar 

med svenska skidlandslaget, ridlandslaget och motorsport.  

4.3.1 Varumärke 

Enligt Stenlund är varumärket en stor tillgång för ett företag och det är viktigt att förstå värdet 

av ett varumärke, både för företaget och för konsumenterna. Vidare förklarar Stenlund att det 

är viktigt att all marknadskommunikation görs för att bygga varumärket. Volkswagen 

Sveriges varumärke har tre kärnvärden att förmedla, det första är att kunder ska få det de 

betalar för, det andra är att de alltid ska vara innovativa när det gäller produkter och 

marknadsföring och det tredje är att de alltid ska ta ansvar, både för miljön och för 

medarbetare. Detta är grunden i Volkswagen Sveriges kommunikation och det är varumärkets 

uppgift att förmedla det till konsumenterna, menar Stenlund.  

Stenlund förklarar att i dagens samhälle blir bilar mer och mer lika både till funktion och 

design och därför är det varumärket som kommer sälja bilar i framtiden. På grund av detta 

anser Stenlund att det är viktigt att fylla varumärket med en personlighet och addera mer 

mänsklighet till varumärket. På så sätt har konsumenterna något att associera till och det ökar 

varumärkets attraktion, berättar Stenlund. Stenlund förklarar också att det är viktigt att 

människor ska känna en samhörighet och tillhörighet till varumärket och genom att ge 

varumärket en personlighet underlättas detta.  

4.3.2 Brand Equity 

Enligt Stenlund är det viktigt att kontinuerligt påminna konsumenterna att Volkswagen är ett 

alternativ vid bilköp. Därför arbetar Volkswagen Sverige ständigt med att försöka vara i 

konsumenternas medvetande och öka medvetenheten om varumärket, berättar Stenlund. 

Vidare tror Stenlund att det är den personlighet de laddar varumärket med som kommer få 

konsumenter att välja en Volkswagen-bil före andra bilar.  

Stenlund förklarar att de signaler ett företag sänder ut till konsumenter är otroligt viktiga, då 

det är dessa signaler som bildar konsumenternas uppfattning om varumärket. Enligt Stenlund 

ska en kund känna sig stolt över att köra en Volkswagen-bil och därför är de associationer 

som varumärket har viktiga. Stenlund tror att en celebritet som till exempel Charlotte Kalla är 

folkkär i Sverige och hennes idrottsliga prestationer gör att konsumenter vill associeras med 
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henne. Därför tror Stenlund att genom att använda Kalla som endorser för Volkswagen 

Sverige kan hennes popularitet avspeglas på varumärket. Förhoppningarna är att konsumenter 

ska få samma association till varumärket som de har till Kalla, förklarar Stenlund. Stenlund 

tror att celebriteterna de använder i sin marknadsföring är en stor del av den brand equity 

Volkswagen Sverige har.   

4.3.3 Celebrity Endorsement 

Stenlund menar att celebrity endorsement är ett bra sätt för ett företag att förmedla den 

personlighet ett varumärke har till konsumenterna och att det även kan addera personlighet till 

varumärket. För att det ska vara ett framgångsrikt samarbete krävs det att celebriteterna passar 

bra ihop med varumärkets identitet annars kan det få motsatt effekt, förklarar Stenlund. Enligt 

Stenlund är användningen av celebriteter i Volkswagen Sveriges marknadsföring ett sätt att 

differentiera sig och stå ut på marknaden. Stenlund berättar att det är viktigt att användningen 

av celebriteter är trovärdig både för deras samarbetspartner och för konsumenterna för att 

även marknadsföringen ska vara trovärdig.  

Volkswagen Sverige har valt att samarbeta med skidlandslaget då de flesta svenskar tycker 

om skidåkning. Stenlund menar att det är ett bra sätt att ladda varumärket med innehåll. 

Genom att de samarbetar med populära svenskar som konsumenterna ser upp till och även i 

vissa fall vill vara som, kan varumärket associeras med celebriteterna och försäljningen av 

Volkswagen öka, förklarar Stenlund. Stenlund berättar att de har valt att samarbeta med 

celebriteterna genom sponsring, då de anser att detta är det bästa sättet för företaget. 

Volkswagen Sverige försöker även marknadsföra att de sponsrar landslagen då det skapar 

medvetenhet om företaget och associationer mellan landslagen och företaget kan göras av 

konsumenterna. För att celebrity endorsement ska vara lönsamt och ge bra resultat tror 

Stenlund att det är viktigt med långsiktiga samarbeten vilket även kan visa konsumenterna att 

lojalitet är viktigt för företaget.  

Stenlund menar att det finns många exempel där idrottare har haft sponsorer som tagit skada 

på grund av skandaler orsakade av idrottarna. Därför har Volkswagen Sverige i största 

möjliga mån försökt att minimera riskerna genom speciella kontrakt, förklarar Stenlund. 

Vidare berättar Stenlund att det finns stora risker på grund av att de sponsrar enskilda 

personer och om något händer eller går fel så kan det slå tillbaka stort.  

Trots de risker som finns tycker Stenlund att celebrity endorsement är ett bra sätt att 

marknadsföra deras bilar på och de planerar att fortsätta med det. För att minimera riskerna 

tycker Stenlund att det är viktigt att ha en dialog med celebriteterna så att de vet vad som 

gäller. Till exempel så är skidlandslaget och ridlandslaget medvetna om att om det skulle 

förekomma doping avslutas samarbetet direkt. Stenlund poängterar dock att deras 

samarbetspartner är bra personer som känns äkta och ärliga och att risken för skandaler är 

liten.  

4.3.4 Val av celebritet 

Stenlund berättar att valet att sponsra motorsport inte krävde några större undersökningar då 

kopplingen till bilar är tydlig. Vad gäller ridlandslaget krävdes det mer undersökningar och 

analysering innan ett beslut kunde fattas, berättar Stenlund. Först var Volkswagen Sverige 

tvungna att undersöka om det var rätt målgrupp och kom fram till att det är många som rider i 

Sverige och det är i stort sett lika många som kör och skjutsar till ridlektioner. Det krävs bra 

bilar för att köra med hästsläp till tävlingar och på så sätt kom de fram till att det var en bra 

marknad för Volkswagen Sverige. En annan anledning var att det inte fanns någon annan 

aktör på denna marknad för tillfället, berättar Stenlund.  



26 

 

Med skidlandslaget såg undersökningarna ut på ungefär samma sätt och de kom fram till att 

det inom skidsporten krävs bra bilar med fyrhjulsdrift och bra grepp, vilket går att koppla till 

skidåkning, förklarar Stenlund. Stenlund menar att det även finns andra aspekter att ta hänsyn 

till som exempelvis vad konkurrenterna gör och var de är aktiva. Det är till exempel inte värt 

att gå in på marknader där konkurrenter redan har en stark position, förklarar Stenlund.   

Enligt Stenlund är det viktigt att celebriteterna är trovärdiga, men också att samarbetet är 

trovärdigt för att det ska lyckas. Därför är det viktigt att undersökningar görs innan och att det 

finns kriterier att utgå från, förklarar Stenlund. För Volkswagen Sverige var det viktigt att det 

både passade företaget och celebriteterna de samarbetar med då de ser celebrity endorsement 

som ett utbyte där båda parter ska vinna på samarbetet, menar Stenlund.  

Stenlund förklarar att det inte är idrottarnas personliga egenskaper som varit avgörande för 

Volkswagen Sverige, utan det är det faktum att de är framgångsrika idrottare som har en 

hälsosam livsstil har avgjort valet. Det är deras idrottsliga prestationer som har gjort att 

svenska folket uppskattar och respekterar dem som gör att de passar som endorsers för 

Volkswagen Sverige, menar Stenlund. Dock poängterar Stenlund att det är viktigt att 

idrottarnas personliga varumärken passar företagets varumärke för att det ska uppfattas som 

trovärdigt av konsumenterna.  

Anledningen till att de har valt att stödja hela lagen och inte bara enskilda personer är för att 

Volkswagen Sverige vill visa att de stödjer på bredden och inte bara eliten. Stenlund menar att 

det är inte bara valet av celebritet som är viktigt vid användandet av celebrity endorsement, 

utan val av marknad och målgrupp ska också beaktas. Stenlund förklarar att för Volkswagen 

Sverige krävs det att noggranna undersökningar görs innan ett samarbete påbörjas, men tror 

att det skiljer sig från företag till företag. 
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5. Analys 

I det femte kapitlet analyserar vi insamlad empiri genom att jämföra den med teori i en 

inomfallsanalys för att hitta likheter och skillnader. Sedan presenteras en mellanfallsanalys 

där vi jämför våra fallföretag med varandra för att hitta likheter och skillnader mellan dem.    

5.1 Inomfallsanalys 

5.1.1 Haystac 

5.1.1.1 Varumärke 

Enligt Nandan (2005) behöver företag ha en varumärkesidentitet för att få ett starkt och 

framgångsrikt varumärke. McKay förklarar att det är viktigt för ett varumärke att ha en stark 

identitet. Utan en stark identitet är det inte säkert att varumärket eller produkten fungerar på 

marknaden, förklarar McKay. Enligt Kapferer (2012) är det viktigt att ett varumärke har en 

tydlig identitet, då den gör att företag utmärker sig och att konsumenter känner igen 

varumärket bland andra produkter. McKay menar att det är viktigt att ha en tydlig 

varumärkesidentitet och genom användningen av celebrity endorsement kan identiteten 

förtydligas ännu mer.  

Roy och Banerjee (2007) förklarar att varumärkesimage beskriver hur konsumenter tänker 

och känner inför ett varumärke samt vilka associationer de har till varumärket. För att företag 

ska bli framgångsrika är det viktigt att förstå hur konsumenterna uppfattar varumärket (ibid.). 

McKay påpekar att det är viktigt för Haystac att veta hur konsumenterna känner inför deras 

produkter eller varumärke och gör därför kontinuerliga undersökningar kring detta. Genom 

dessa undersökningar kan Haystac få reda på om de arbetar på rätt sätt och om 

marknadsföringen fungerar som de vill, förklarar McKay.  

5.1.1.2 Brand equity 

Melin (1999) förklarar att varumärkeskännedom är när konsumenter är medvetna om att ett 

varumärke och dess produkter finns på marknaden. McKay menar att de använder sig av 

celebrity endorsement för att celebriteter gör att konsumenterna uppmärksammar företagets 

produkt och varumärke. Aaker och Joachimsthaler (2009) berättar att varumärkeskännedom 

ofta är underskattat, men att det kan påverka hur konsumenter upplever ett varumärke. McKay 

menar att celebriteter är speciellt bra att använda sig av då företagets produkter är lika 

konkurrenternas och företaget behöver hjälp att särskilja sig.  

Varumärkesassociationer kan vara vad som helst som får konsumenter att associera till och 

tänka på ett varumärke (Aaker & Joachimsthaler, 2009). Aaker (1991) förklarar att 

associationer kan skapa positiva eller negativa känslor hos konsumenter kring ett varumärke. 

McKay anser att celebrity endorsement är bra då det kan ge konsumenterna associationer till 

företagets varumärke och att användningen av celebriteter gör det lättare för konsumenterna 

att känna igen och komma ihåg varumärket. Aaker (1991) menar att värdet av ett varumärke 

ofta påverkas av de olika associationer som konsumenter har. McKay berättar att en risk med 

celebrity endorsement och varumärkesassociationer är att konsumenterna kan skapa för starka 

associationer till en celebritet, vilket gör att företaget kan få svårigheter om de skulle vilja 

avsluta samarbetet.  

5.1.1.3 Celebrity Endorsement 

White et al. (2009) menar att celebriteter har lättare att fånga konsumenters uppmärksamhet. 

McKay anser att användningen av celebrity endorsement är kraftfullt. En av de största 
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anledningarna till varför Haystac använder sig av celebriteter är för att celebriteter kan dra 

uppmärksamhet till varumärket, vilket kan behövas på marknader där det är svårt för ett 

varumärke att utmärka sig, förklarar McKay. Shimp och Till (1998) förklarar att de positiva 

känslor som konsumenter har för en celebritet ska spegla av sig på varumärket och på så sätt 

stärka dess rykte. Detta stärker även konkurrenskraften för varumärket, menar Till (1998). 

McKay berättar att det är viktigt att konsumenterna tycker om den celebritet som företaget ska 

samarbeta med. Detta då celebriteter, enligt McKay, påverkar den syn som konsumenterna har 

om varumärket och det skapar bättre förutsättningar för företaget om celebriteten är omtyckt.  

Till (1998) förklarar att det finns risker med att använda sig av celebriteter, en av dessa kan 

uppstå om ett företag samarbetar med en celebritet som samtidigt samarbetar med flera olika 

företag. Detta gör det svårt att bilda en association mellan celebriteten och det nya 

varumärket, då det redan finns en association mellan celebriteten och ett annat varumärke 

(ibid.). McKay menar att det har blivit så vanligt förekommande med celebrity endorsement 

att i stort sett alla celebriteter idag samarbetar med flera företag. Men för att samarbetet med 

celebriteten ska fungera så bra som möjligt, väljer Haystac att endast samarbeta med 

celebriteter som inte har många samarbeten och inte samarbetar med konkurrerande 

varumärken, berättar McKay.  

Till och Busler (1998) berättar att det finns samarbeten mellan celebriteter och varumärken 

som bara fungerar och sen finns det de som inte passar ihop. Det finns flera exempel på 

samarbeten som inte har lyckats trots att celebriteten inte har gjort något fel (McCracken, 

1989). McKay anser att en risk i att använda celebrity endorsement, är att celebriteten och 

varumärket inte passar ihop. Haystac har därför en lång process för att ta fram en celebritet 

eftersom det är viktigt för dem att celebriteten passar in. McKay anser att om ett företag inte 

gör noggranna undersökningar är risken större att celebriteten och varumärket inte fungerar 

tillsammans. Därför får Haystacs process ta så lång tid som krävs så att de kan vara så säkra 

som möjligt på att de gör ett bra val, förklarar McKay.  

White et al. (2009) förklarar att en av de största riskerna för företag som använder sig av 

celebriteter är dålig publicitet som uppkommer kring celebriteten och som genom samarbetet 

även påverkar varumärket negativt. Haystac har inget intresse av att samarbeta med en 

celebritet som kan hamna i skandaler som kan påverka varumärket negativt. Genom att 

undvika att arbeta med celebriteter som är troliga att hamna i skandaler, undviker Haystac 

risken att varumärket får dålig publicitet. Vi anser att Haystacs inställning till hur skandaler 

kan påverka varumärket är rätt. Men vi anser att det aldrig går att veta i förväg vilken 

celebritet som kan hamna i dåliga situationer och därför kan det även hända Haystacs 

samarbetspartner, trots den långa undersökningsprocessen.  

5.1.1.4 Val av celebritet 

Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) berättar att valet av celebritet är ett av de viktigaste 

besluten för ett varumärke. McKay menar att valet av celebritet är ett svårt val för ett företag 

eftersom företaget kommer att sammankopplas med denne en lång tid framöver. Därför bör 

företaget tänka igenom sitt val noggrant, förklarar McKay. 

McCracken (1989) förklarar att det är viktigt att det väsentliga mellan celebriteten och 

produkten stämmer överens. Pringle och Binet (2005) berättar hur viktigt det är att 

varumärket och celebriteten passar ihop då konsumenterna måste förstå att de förmedlar 

samma sak. Haystac anser att det är viktigt att den celebritet som de väljer att arbeta med 

stämmer överens med vad varumärket och konsumenterna står för. Därför har Haystac en 

process där de tar fram celebriteter som de kan tänka sig passar varumärket, därefter görs 

undersökningar och jämförelser mellan celebriteten och varumärket, förklarar McKay.  
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Shimp (2010) menar att det finns faktorer som påverkar hur lyckad användningen av 

celebriteter blir. För att valet av celebritet ska bli rätt utgår Haystac ifrån olika kriterier som 

celebriteten måste uppfylla, förklarar McKay. Haystac ser främst till celebritetens egenskaper 

för att på så sätt veta om celebriteten kommer att passa in med varumärket, menar McKay. 

Shimp (2010) förklarar även att likhet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av 

celebritet, då människor tenderar att tycka mer om personer som liknar dem själva. Därför bör 

företag hitta celebriteter som liknar deras konsumenter (ibid.). McKay menar att det är viktigt 

att celebriteten har samma värderingar som konsumenterna och nya zeeländare värderar 

personer som är trevliga och utåtriktade. Därför är det viktigt att Haystac hittar en celebritet 

som innehar dessa egenskaper för att samarbetet ska bli framgångsrikt, förklarar McKay.  

Enligt Shimp (2010) har en celebritet större chans att påverka konsumenternas uppfattningar 

om de upplever celebriteten som en expert. McKay berättar att när Haystac samarbetade med 

Specsavers valde de att använda sig av en känd stylist, Gok Wan. Detta tror vi var ett bra val 

av Haystac, då personer som är insatta i mode vill höra vad en stylist anser att de passar bäst i 

och personer som inte är insatta i mode kan fråga om råd. Därför anser vi att en känd stylist i 

detta fall har större chans att påverka konsumenterna än om det enbart skulle vara en känd 

person som inte är insatt i mode.  

Två viktiga egenskaper en celebritet bör ha för att samarbetet ska lyckas är trovärdighet och 

respekt (Shimp, 2010). En celebritet anses vara trovärdig om konsumenterna tycker att 

celebriteten är pålitlig. Celebriteter som är respekterade är ofta omtyckta av allmänheten 

(ibid.). McKay förklarar att det är viktigt att konsumenterna uppfattar celebriteten som 

trovärdig för att de ska lita på det som celebriteten förmedlar. Därför mäter Haystac hur 

trovärdig konsumenterna anser att en celebritet är innan de bestämmer sig för att samarbeta 

med någon, berättar McKay.  

5.1.2 Parex Industries 

5.1.2.1 Varumärke 

Nandan (2005) menar att ett varumärke kan användas som en konkurrensfördel då den bidrar 

med ett värde till produkten och det kan bli ett kännetecken för konsumenter samt en garanti 

för kvalitet. Enligt Thompson är starka varumärken viktigt på dagens marknad och förklarar 

att utan deras starka varumärken hade Parex Industries inte klarat sig på marknaden.   

Seetharama et al. (2001) förklarar att varumärken är unika och om företag arbetar hårt med 

sitt varumärke kan det finnas kvar i flera år. Thompson berättar att det är ett måste för Parex 

Industries att ständigt arbeta med sina varumärken för att konsumenter ska bli medvetna om 

deras existens, vilket även ökar deras chans att bli långvariga på marknaden. Kapferer (2012) 

menar att det är viktigt att ett varumärke har en tydlig identitet, då det gör att företag utmärker 

sig och att konsumenter känner igen varumärket. Genom att samarbeta med en celebritet kan 

Parex Industries addera personlighet till varumärket, berättar Thompson. Detta stärker 

varumärkenas positioner på marknaden då det är lättare att attrahera konsumenter med en 

stark varumärkesidentitet, förklarar Thompson.  

Roy och Banerjee (2007) berättar att det är viktigt för företag att förstå hur konsumenter 

uppfattar varumärket för att de ska bli framgångsrika. Genom att företag vet vilka 

uppfattningar det finns om sina varumärken kan det leda till att företag får konkurrensfördelar 

(ibid.). Thompson förklarar att det är viktigt att förstå hur konsumenter uppfattar deras 

varumärken, men att mycket av konsumenternas uppfattningar ligger utanför företagets 

kontroll. Kotler et al. (2013) hävdar att marknadsförare är intresserade av vilka uppfattningar 

konsumenter har kring en specifik produkt eftersom dessa uppfattningar påverkar deras 
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köpbeteende. Istället för att undersöka uppfattningar som konsumenterna har, arbetar Parex 

Industries med att alltid representera varumärkena på ett professionellt och etisk sätt samt vara 

en förlängning av varumärkenas policy, berättar Thompson. Detta gör de för att 

konsumenterna ska få en positiv bild av varumärkena som kan leda till köp, förklarar 

Thompson.  

5.1.2.2 Brand equity 

Aaker och Joachimsthaler (2009) berättar att det är viktigt att ha varumärkeslojalitet och att 

företag bör försöka öka varumärkeslojaliteten hos sina konsumenter för att få bra brand 

equity. På den marknad som Parex Industries agerar är konsumenter lojala till lokala 

varumärken och därför anpassar de sin marknadsföring genom att använda en lokal celebritet, 

berättar Thompson. På grund av detta tror Thompson att det är lättare att få konsumenter att 

vilja associeras med deras produkter. Genom att Parex Industries använder sig av lokala 

celebriteter tror vi att det blir lättare för dem att skapa varumärkeslojalitet. Eftersom att 

konsumenterna är lojala till de lokala varumärkena, enligt Thompson, tror vi att de är mer 

lojala till en lokal celebritet än en celebritet som är känd globalt.  

Melin (1999) förklarar att varumärkeskännedom är då konsumenter är medvetna om att ett 

varumärke finns på marknaden. Konsumenter köper hellre produkter från ett varumärke som 

de känner till, eftersom de då vet vad de kan förvänta sig (Aaker, 1991). Thompson berättar 

att samarbeten med celebriteter kan öka medvetenheten om deras produkter och få 

konsumenter att välja deras produkter före andras.  

Aaker (1991) menar att värdet av ett varumärke ofta påverkas av associationer som 

konsumenter har. Dessa associationer kan skapa positiva eller negativa känslor om 

varumärket (ibid.). Genom att Parex Industries använder sig av celebriteter i sin 

marknadsföring får deras varumärken en personlighet som gör att konsumenterna lättare kan 

associera till produkterna, berättar Thompson. Thompson tror att på grund av att Parex 

Industries använder sig av celebriteter som inger förtroende, köper konsumenterna produkten 

för att de själva ser upp till celebriteterna och vill vara som dem. Detta tror Thompson är 

anledningen till att konsumenter väljer deras produkter före konkurrenternas.   

5.1.2.3 Celebrity Endorsement 

Celebriteter har lättare att fånga konsumenters uppmärksamhet vilket gör det lättare för 

företag att förmedla sitt budskap till sina konsumenter (White et al., 2009). Thompson berättar 

att celebrity endorsement var det snabbaste och enklaste sättet för att uppmärksamma 

konceptet, The Quiet Kitchen. Utan en celebritet hade konceptet inte blivit uppmärksammat 

så fort av konsumenterna, menar Thompson.  

White et al. (2009) menar att genom att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring kan 

företag skapa en personlighet hos produkten som konsumenter kan associera till. Parex 

Industries använder sig av celebriteter för att koppla en personlighet till varumärket och på så 

sätt skapa medvetenhet kring produkterna, förklarar Thompson. Till (1998) förklarar att 

celebrity endorsement fungerar bäst då det har bildats en stark koppling eller association 

mellan celebriteten och varumärket. Thompson tror att ett samarbete med en celebritet på lång 

sikt är bra för ett företag då associationen mellan varumärket och celebriteten blir starkare 

över tid. Vi uppfattar att kopplingen och associationen mellan Gault och The Quiet Kitchen 

blir starkare på grund av att de använder sig av en kock. Genom att en celebritet som dagligen 

är i behov av bra produkter pratar gott om Parex Industries produkter, tror vi att effekten av 

celebrity endorsement ökar.  
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Till (1998) menar att problem kan uppstå om en celebritet samarbetar med fler än ett företag 

samtidigt. På grund av att celebriteten redan associeras med ett varumärke är det svårt för 

företag att skapa en bra association till det nya varumärket. Risken finns att konsumenter 

fortsätter att associera celebriteten med det andra varumärket (ibid.). Thompson menar att om 

en celebritet företräder alla slags produkter förlorar den sin attraktion. Celebriteten kan lätt bli 

överexponerad och då tappar konsumenterna intresset, berättar Thompson.  

En stor risk för företag som använder sig av celebriteter är om dålig publicitet kring 

celebriteten uppkommer och som påverkar varumärket negativt (Akturan, 2011; Hollensen & 

Schimmelpfennig, 2013; White et al., 2009). Thompson menar att det är viktigt att noggrant 

välja en celebritet som sköter sig så att inga skandaler kan påverka varumärkets förtroende 

hos konsumenterna. White et al. (2009) förklarar att även om en skandal kring celebriteten 

uppstår kan företaget välja att fortsätta samarbetet, men då finns risken att varumärkets image 

skadas. Thompson menar att trots att en celebritets olämpliga beteende kan skada varumärket 

är det inte alltid nödvändigt att avsluta ett samarbete. Om företag håller fast vid sin celebritet 

kan en skandal på lång sikt istället visa på lojalitet hos företaget, förklarar Thompson. Vi tror 

att det faktum att Parex Industries känner Gault vet de att chansen inte är stor att något 

skandalöst händer.  

5.1.2.4 Val av celebritet 

Shimp (2010) förklarar att för att konsumenter ska uppfatta en celebritet som pålitlig måste 

celebriteten vinna konsumenternas förtroende. Därför är det viktigt för företag att välja 

celebriteter som konsumenterna anser vara ärliga, pålitliga och trovärdiga, så att 

konsumenterna kan lita på dem (ibid.). Thompson förklarar att många tror att celebriteter 

säljer sig själva till företag bara för att tjäna pengar. Därför är det viktigt att de celebriteter 

som Parex Industries samarbetar med använder produkterna för att de själva tror på dem och 

tycker att produkterna är bra. Annars kommer konsumenterna att se igenom samarbetet och 

själva inte tro på produkterna, menar Thompson.  

Shimp (2010) förklarar att expertis och respekt är viktiga egenskaper hos celebriteten för att 

konsumenter ska uppfatta samarbetet mellan en celebritet och ett företag som pålitligt. Parex 

Industries valde att samarbeta med en av Nya Zeelands främsta tv-kockar, Simon Gault, som 

innan samarbetet påbörjades fick prova produkterna och själv bilda sig en uppfattning. 

Thompson menar att det är viktigt att Gault själv tror på produkterna för att samarbetet ska 

fungera och vara trovärdigt för konsumenterna. På grund av att de använder sig av en kock 

som endorser, som arbetar i köket varje dag och har kunskap och erfarenheter om 

produkterna, upplever vi att Parex Industries chanser att påverka konsumenternas uppfattning 

ökar. Då Gault är omtyckt av allmänheten och har mycket kunskap om köksprodukter tror vi 

att Gault ses som en expert och är respekterad av konsumenterna.  

Pringle och Binet (2005) berättar att alla celebriteter inte är kända för alla människor och 

därför måste företag ta reda på hur känd en celebritet är hos just deras målgrupp. Eftersom att 

Gault själv använder produkterna privat och offentligt, anser vi att han är känd inom rätt 

målgrupp då det är konsumenter som har ett matlagningsintresse och spenderar mycket tid i 

köket som är Parex Industries främsta målgrupp.  

Shimp (2010) menar att likhet är en viktig faktor att ta hänsyn till vid valet av celebritet då 

människor tenderar att tycka mer om personer som liknar dem själva. Därför bör företag 

försöka hitta celebriteter som liknar deras konsumenter i både personlighet och demografi 

(ibid.). Thompson förklarar att deras endorsers för BISSELL valdes för att de är gravida 

kvinnor, vilket stämmer överens med Parex Industries målmarknad. Vidare berättar 

Thompson att Earl och Meyer inte har bidragit till någon försäljning av BISSELL. Trots att 
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Parex Industries har försökt att välja celebriteter som liknar målgruppen fungerade det inte, 

förklarar Thompson.  

Pringle och Binet (2005) förklarar hur viktigt det är att varumärket och celebriteten passar 

ihop. Celebrity endorsement är ett samarbete mellan företaget och celebriteten där 

konsumenter måste förstå att de förmedlar samma sak (ibid.). För Parex Industries var det 

viktigt att celebriteternas personlighet passar produkterna och att de representerar varumärkets 

värderingar. Thompson menar att om celebriteten inte har samma värderingar som varumärket 

kommer samarbetet uppfattas som oäkta av konsumenterna och samarbetet misslyckas.  

5.1.3 Volkswagen Sverige 

5.1.3.1 Varumärke 

Melin (1999) förklarar att ett varumärke kan användas till olika saker beroende på vilket 

perspektiv varumärket ses ur. Till exempel som identitetsbärare för ett företag, 

informationsbärare för konsumenter eller inträdesbarriär för konkurrenter (ibid.). Volkswagen 

Sveriges varumärke har tre kärnvärden att förmedla, det första är att kunder ska få det de 

betalar för, det andra är att de alltid ska vara innovativa när det gäller produkter och 

marknadsföring och det tredje är att de alltid ska ta ansvar, både för miljön och för 

medarbetare. Detta menar Stenlund är grunden i deras kommunikation och det är varumärkets 

uppgift att förmedla detta till konsumenterna.  

Roy och Banerjee (2007) förklarar att det är viktigt att förstå varumärkets image, vilket 

betyder att förstå hur konsumenter uppfattar varumärket, för att företag ska bli framgångsrika. 

Enligt Stenlund är varumärket en stor tillgång för ett företag och det är viktigt att förstå värdet 

av ett varumärke, både för företaget och för konsumenterna.  

Kapferer (2012) menar att på grund av att marknader och produkter blir allt mer homogena är 

det viktigt att ett varumärke har en tydlig identitet. Detta gör att företag utmärker sig och att 

konsumenterna känner igen varumärket bland andra produkter (ibid.). I dagens samhälle blir 

bilar mer och mer lika både till funktion och till design, därför tror Stenlund att det är 

varumärket som kommer sälja bilar i framtiden. På grund av detta anser Stenlund att det är 

viktigt att fylla varumärket med en personlighet och addera mer mänsklighet till varumärket, 

vilket gör att konsumenterna har något att associera till. Enligt Srivastava (2011) kan ett 

varumärke även uppfylla konsumenters behov av tillhörighet och identifiering. Stenlund 

förklarar att det är viktigt att människor ska känna en samhörighet och tillhörighet till 

varumärket och genom att ge varumärket en personlighet underlättas detta. 

5.1.3.2 Brand equity 

Kotler och Keller (2012) förklarar brand equity som ett värde som tillförs en produkt och som 

bland annat påverkar hur konsumenter upplever och känner inför ett varumärke. Stenlund tror 

att det är den personlighet som Volkswagen Sverige laddar sitt varumärke med, som får 

konsumenter att välja en Volkswagen-bil före andra bilar.  

Aaker och Joachimsthaler (2009) menar att människor tycker om det de känner igen och är 

vana vid, vilket är en anledning till varför konsumenter upplever varumärken de är vana vid 

som bättre. Enligt Stenlund är det viktigt att kontinuerligt påminna konsumenterna om att de 

finns för att Volkswagen ska vara ett alternativ vid bilköp. Därför arbetar de ständigt med att 

försöka vara i konsumenternas medvetande och öka medvetenheten om varumärket, förklarar 

Stenlund.  



33 

 

Aaker (1991) menar att värdet av ett varumärke ofta påverkas av olika associationer som 

konsumenter har. Stenlund förklarar att de signaler ett företag sänder ut till konsumenterna är 

viktiga då det är dessa signaler som bildar konsumenternas uppfattning om varumärket. En 

kund ska känna sig stolt över att köra en Volkswagen-bil och därför är de associationer som 

ett varumärke har viktiga, menar Stenlund. Genom att använda bland annat Kalla som 

endorser för varumärket kan hennes popularitet avspeglas på varumärket och konsumenterna 

kan få samma association till varumärket som till Kalla, förklarar Stenlund  

5.1.3.3 Celebrity Endorsement 

En av anledningarna till att företag använder sig av celebrity endorsement är att de har 

upptäckt de många fördelar det medför (Hollensen & Schimmelpfennig, 2013; White et al., 

2009). Volkswagen Sverige använder sig av celebriteter i sin marknadsföring för att kunna 

differentiera sig och stå ut på marknaden, förklarar Stenlund. Genom att använda sig av 

celebriteter i sin marknadsföring kan företag skapa en personlighet hos produkten som 

konsumenter kan associera till (White et al. 2009). Stenlund förklarar att celebrity 

endorsement är ett bra sätt för ett företag att förmedla den personlighet ett varumärke har till 

konsumenter och kan även addera personlighet till varumärket. Shimp och Till (1998) menar 

att förhoppningen är att de positiva känslor konsumenter har för en celebritet ska spegla av sig 

på varumärket och på så sätt stärka dess rykte. Volkswagen Sverige har valt att samarbeta 

med skidlandslaget då de upplever att de flesta svenskar tycker om skidåkning och för att det 

är ett bra sätt att ladda varumärket med innehåll, menar Stenlund. Genom att samarbeta med 

populära svenskar som konsumenterna ser upp till och även i vissa fall vill vara som, kan 

varumärket associeras med celebriteterna och försäljningen av Volkswagen öka, förklarar 

Stenlund.  

White et al. (2009) berättar att en av de största riskerna för företag som använder sig av 

celebriteter är dålig publicitet som uppkommer kring celebriteten och som genom samarbetet 

även påverkar varumärket negativt. Det kan exempelvis vara att en celebritet anklagas för att 

ha gjort något oetiskt eller betett sig på ett sätt som företag varken uppskattar eller vill bli 

associerade med (Akturan, 2011; Hollensen & Schimmelpfennig, 2013; White et al., 2009). 

Eftersom Volkswagen Sverige sponsrar enskilda personer finns det stora risker att något kan 

gå fel och om detta händer kan det slå tillbaka stort, förklarar Stenlund. Därför har 

Volkswagen Sverige, enligt Stenlund, försökt att minimera riskerna genom att ha en dialog 

med celebriteterna och även skrivit speciella kontrakt om vad som händer vid en skandal.  

5.1.3.4 Val av celebritet 

Pringle och Binet (2005) förklarar hur viktigt det är att varumärket och celebriteten passar 

ihop och konsumenterna måste förstå att de förmedlar samma sak. Stenlund poängterar att det 

är viktigt att idrottarnas personliga varumärken stämmer överens med företagets varumärke. 

Stenlund berättar även att valet av att sponsra motorsport inte krävde några större 

undersökningar då kopplingen till bilar är tydlig. Pringle och Binet (2005) förklarar att vid 

valet av celebritet läggs stor vikt på hur känd personen är men att det viktigaste är att se till att 

celebriteten är känd inom rätt målgrupp. Stenlund berättar att de gjorde många 

undersökningar inom ridsporten för att se om det var rätt målgrupp för dem. Volkswagen 

Sverige upptäckte då att det var många som håller på med ridsport i Sverige och att ett behov 

av transport fanns på marknaden, förklarar Stenlund.  

Shimp (2010) förklarar att det finns faktorer som påverkar hur lyckad användningen av 

celebrity endorsement blir och en av dessa är trovärdighet. Det är viktigt för företag att välja 

celebriteter som konsumenterna anser vara pålitliga och trovärdiga så att även samarbetet 

uppfattas som trovärdigt (ibid.). Stenlund förklarar att det är viktigt att celebriteterna är 
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trovärdiga men också att samarbetet är trovärdigt för att det ska lyckas. För att konsumenterna 

ska uppfatta samarbetet som trovärdigt är det viktigt att idrottarnas personliga varumärken 

stämmer överens med Volkswagen Sveriges varumärke, förklarar Stenlund. En annan faktor 

som påverkar användningen av celebrity endorsement är respekt (Shimp, 2010). Det är viktigt 

att celebriteten är omtyckt och respekterad av konsumenterna då de överför känslor de känner 

för celebriteten till varumärket (ibid.). Stenlund berättar att en anledning till att Volkswagen 

Sverige vill samarbeta med celebriteterna är den respekt och uppskattning de får genom sina 

idrottsliga prestationer.  

En celebritet har större chans att påverka konsumenternas uppfattning om konsumenterna 

upplever celebriteten som en expert (Shimp, 2010). Volkswagen Sverige gjorde inte många 

undersökningar för att bestämma att de skulle sponsra motorsport, då de anser att det finns en 

tydlig koppling mellan Volkswagen och motorsport, berättar Stenlund. Vi anser att valet att 

sponsra motorsporten kan ha stor inverkan på Volkswagen Sveriges konsumenter. Genom att 

det är professionella förare som kör Volkswagen-bilar tror vi att deras expertis kan bidra till 

att konsumenterna lättare kan relatera till varumärket och få dem att vilja köpa Volkswagen.  

Likhet, som innebär till vilken grad en celebritet stämmer överens med varumärkets 

målgrupp, är en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av celebritet (Shimp, 2010). Företag bör 

försöka hitta celebriteter som liknar deras konsumenter då människor tenderar att tycka mer 

om personer som liknar dem själva (ibid.). Volkswagen Sverige gjorde flera undersökningar 

av potentiella marknader i Sverige och kom fram till att det är många i Sverige som rider och 

att det då nästan är lika många som kör till och från ridlektioner, berättar Stenlund. Vidare 

förklarar Stenlund att då det behövs bra bilar som klarar av hästsläp kom Volkswagen Sverige 

fram till att detta var en bra marknad att gå in på. Målgruppen, vilket i detta fall är personer 

som håller på med ridning, och ridlandslaget har liknande behov av bra bilar för transport, 

menar Stenlund.  

5.2 Mellanfallsanalys 
I mellanfallsanalysen vill vi uppmärksamma de likheter och skillnader som finns mellan våra 

fallföretag. För att tydligt visa skillnader och likheter har vi gjort korstabeller. Sedan 

presenteras en djupare förklaring till tabellerna.  

5.2.1 Varumärke 

 

 

Tabell 5.1 Vikten av Varumärke 

 

 
Haystac Parex Industries Volkswagen Sverige 

Arbetar med    

Varumärke x x x 

Varumärkesidentitet x x x 

Varumärkesimage x  x 

 

Martensen och Grønholdt (2003) menar att företag måste ha tillgång till ett starkt varumärke 

för att vara framgångsrikt. När det gäller vikten av varumärket för ett företag har alla tre 

fallföretag liknande åsikter. De tre företagen arbetar ständigt med varumärket för att dels 
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konkurrera på marknaden och dels för att bli ett alternativ för konsumenterna vid köp. Alla tre 

tycker att det är viktigt att utveckla en tydlig varumärkesidentitet för att förmedla vad 

företaget och varumärket står för.  

En skillnad vi har uppmärksammat är hur företagen arbetar med varumärkesimage. Roy och 

Banerjee (2007) anser att det är viktigt att förstå hur konsumenterna uppfattar varumärket. 

Alla tre företagen tycker att det är viktigt att veta hur konsumenterna uppfattar varumärket. 

Haystac och Volkswagen Sverige gör kontinuerliga undersökningar för att ta reda på vad 

konsumenter tycker om deras varumärken. Parex Industries tycker däremot att det är onödigt 

att göra stora undersökningar om konsumenternas uppfattningar då de anser att det ändå ligger 

utanför deras kontroll. Vi upplever undersökningar av denna sort som tidskrävande för ett 

företag och att detta kan vara en anledning till att Parex Industries inte undersöker 

konsumenternas uppfattningar. Istället prioriterar Parex Industries att alltid arbeta efter samma 

värderingar och att det ska speglas i deras marknadsföring, förklarar Thompson. På så sätt ska 

konsumenter veta vad de kan förvänta sig vid köp, menar Thompson. Eftersom att kunderna 

är återkommande tror vi att Parex Industries fortsätter att arbeta på detta sätt då det 

uppenbarligen fungerar för dem.  

5.2.2 Brand Equity 

 

Tabell 5.2 Hur Celebrity Endorsement bidrar till Brand Equity 

 

 
Haystac Parex Industries Volkswagen Sverige 

Bidrar genom    

Varumärkeskännedom x x x 

Upplevd kvalitet    

Varumärkesassociation x x x 

Varumärkeslojalitet  x  

 

Kotler och Keller (2012) förklarar brand equity som ett värde som tillförs en produkt. Detta 

värde påverkar bland annat hur konsumenter upplever och känner inför ett varumärke (ibid.). 

Samtliga tre fallföretag anser att celebrity endorsement ökar ett företags brand equity. De 

tycker även att användningen av en celebritet i marknadsföringen medför att varumärket 

lättare blir uppmärksammat av konsumenterna. Alla tre fallföretag menar också att en 

celebritet kan ge personlighet till varumärket eller förstärka den varumärkesidentitet som 

redan finns, vilket leder till att konsumenter lättare kan associera till varumärket.  

Parex Industries är det enda av våra fallföretag som anser att celebrity endorsement kan leda 

till varumärkeslojalitet. Vi anser att en anledning till att Parex Industries tycker annorlunda är 

för att de har uppfattningen att konsumenterna på deras marknad är lojala till det lokala. 

Genom att de använder sig av en lokal celebritet tolkar vi att de vill få över den lojalitet som 

konsumenterna känner för celebriteten, till deras varumärken. Vi anser att Haystac inte har 

samma uppfattning eftersom att de använder sig av celebriteter från exempelvis England och 

Australien.  

Inget av våra tre fallföretag anser att celebrity endorsement bidrar till upplevd kvalitet. Detta 

tror vi beror på att om ett företag använder en celebritet i sin marknadsföring påverkar inte det 
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den upplevda kvaliteten. Vi upplever att faktorer som service före och efter köp, garantier och 

företagets rykte med mera, påverkar den upplevda kvaliteten mer än vad en celebritet gör.  

5.2.3 Celebrity Endorsement 

McCracken (1989) förklarar att en celebrity endorser är en individ som använder sin 

offentlighet för att väcka uppmärksamhet för en produkt. White et al. (2009) menar att genom 

att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring kan företag skapa en personlighet hos 

produkten som konsumenterna kan associera till. Alla tre företag är överens om att 

celebriteter kan dra uppmärksamhet och koppla en personlighet till varumärket som gör det 

lättare för konsumenter att associera till. Användningen av celebrity endorsement är ett 

konkurrensmedel för alla tre fallföretag som gör att de sticker ut på marknaden.  

White et al. (2009) menar att en av de största riskerna för företag som använder sig av 

celebriteter är dålig publicitet som uppkommer kring celebriteten och som genom samarbetet 

även påverkar varumärket negativt. När detta händer står företag inför ett dilemma, där de 

antingen kan välja att avsluta samarbetet, vilket kan bli kostsamt eller fortsätta samarbetet, 

vilket kan skada varumärkets image längre fram (ibid.). Samtliga tre företag nämner skandaler 

orsakade av celebriteten som en stor risk vid användandet av celebrity endorsement. Haystac 

försöker undvika skandaler genom att göra utförliga undersökningar kring celebriteten för att 

undvika dilemmat White et al. (2009) nämner. Volkswagen Sverige skriver speciella kontrakt 

med celebriteterna så att de är medvetna om vad som sker vid en skandal, det vill säga att de 

avslutar samarbetet direkt. Parex Industries har en annorlunda syn och menar att det inte alltid 

är nödvändigt att avsluta ett samarbete. Att fortsätta samarbetet behöver inte innebära att 

företagets eller varumärkets rykte skadas, utan kan istället visa på lojalitet, menar Thompson. 

Vi uppfattar att Parex Industries åsikt skiljer sig eftersom de inte tror att en skandal skulle 

påverka deras varumärke negativt och att det är anledningen till varför de inte känner något 

behov av att avsluta samarbetet. En annan anledning kan vara att Parex Industries vet att Earl 

och Meyer inte har bidragit till någon försäljning av BISSELL och att de inte är intressanta 

bland konsumenterna längre, vilket kan innebära att en skandal inte uppmärksammas.  

5.2.4 Val av celebritet 

McCracken (1989) menar att det är viktigt att det väsentliga mellan celebriteten och 

varumärket stämmer överens för att konsumenter ska kunna associera celebriteten och 

varumärket med varandra. Alla företag har påpekat vikten av att celebriteten och varumärket 

passar ihop då celebriteten laddar varumärket med en personlighet som konsumenterna kan 

associera till. 

Tabell 5.3 Celebritetens egenskaper 

 

 
Haystac Parex Industries Volkswagen Sverige 

TEARS 
   

Trustworthiness - 

trovärdighet 
x x x 

Expertise - expertis x x x 

Physical Attractiveness- 

fysisk attraktivitet 
   

Respect - respekt x x x 

Similarity (to target 

audience - likhet 
x x x 
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Shimp (2010) menar att det finns faktorer som påverkar hur lyckad användningen av 

celebriteter blir, vilket bildar The TEARS Model. Alla företag är överens om att trovärdighet, 

expertis, respekt och likhet är egenskaper som celebriteten bör ha för att celebrity 

endorsement ska lyckas. Inget av de tre fallföretagen nämner fysisk attraktivitet som en viktig 

egenskap hos celebriteten. Detta tror vi beror på att om konsumenterna tycker att celebriteten 

är trovärdig så spelar det ingen roll om celebriteten är fysiskt attraktiv eller inte. Till exempel 

om en celebritet har åstadkommit en stor idrottspresentation så spelar det ingen roll hur 

celebriteten ser ut, utan det är vad celebriteten har åstadkommit som konsumenterna ser upp 

till. Dock tror vi att det kan skilja sig åt mellan olika branscher. Vi anser till exempel att det 

hade varit viktigare för ett kosmetikaföretag att ha en celebritet som ser bra ut än för ett 

företag som säljer bilar. Oavsett bransch tror vi att det är andra egenskaper än fysisk 

attraktivitet som är avgörande. 

 

Tabell 5.4 Celebriteten och Varumärket 

 

 
Haystac Parex Industries Volkswagen Sverige 

The Four ”F’s”    

Fit x x x 

Fame x x x 

Facets  x   

 

Pringle och Binet (2005) menar att det finns frågor som företag bör ta hänsyn till när de väljer 

celebritet för att det ska bli ett framgångsrikt samarbete. Både fit och fame har alla tre 

fallföretagen pratat om och poängterat att de är viktiga att ta hänsyn till vid val av celebritet. 

Pringle och Binet (2005) förklarar att företag bör undersöka hur en celebritet på bästa sätt kan 

marknadsföra varumärket. Varken Parex Industries eller Volkswagen Sverige har gjort 

undersökningar kring hur de på bästa sätt kan använda celebriteten i sin marknadsföring, utan 

de har gått efter vad de själva tycker passar. Parex Industries har tillsammans med celebriteten 

utformat samarbetet efter vad båda uppfattar som bäst och Volkswagen Sverige hade en egen 

uppfattning om hur samarbetet skulle gå till. Vid valet av celebritet valde företagen inte 

utifrån någon specifik egenskap som skulle förmedlas utan utifrån hur celebritetens 

egenskaper uppfattas i helhet. Haystac har en stor undersökningsprocess då de undersöker allt 

som har med samarbetet att göra. Detta tror vi att Haystac gör då de måste ha bra underlag till 

sina förslag då de gör undersökningarna till ett annat företag som sedan ska ta ett beslut.  

Det är viktigt att celebriteten och varumärket stämmer överens (McCracken, 1989), att 

celebriteten är känd inom rätt målgrupp (Pringle & Binet, 2005) och det finns egenskaper som 

är viktiga för företagen att celebriteten innehar, för att samarbetet med en celebritet ska bli 

farmgångsrikt (Shimp, 2010). Haystac och Volkswagen Sverige gör många undersökningar 

för att de ska kunna ta reda på detta då de tycker att det är avgörande för att samarbetet ska 

lyckas. Parex Industries tycker också att det är viktigt att allting passar och stämmer överens, 

men tycker inte att det är viktigt med undersökningar utan att det handlar om att ha sunt 

förnuft och timing. Vi tolkar Parex Industries inställning till celebrity endorsement som en 

anledning till att det inte har gått lika bra för dem som för de andra företagen. Eftersom Parex 

Industries har inställningen att de inte vill lägga ner för mycket pengar på celebrity 
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endorsement går de den enkla vägen. Detta tror vi är anledningen till varför deras samarbeten 

inte är framgångsrika.    
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6. Slutsats 

I det sjätte kapitlet presenteras de slutsatser vi har kommit fram till utifrån den analys vi 

gjort. Här diskuterar vi om vi har uppnått vårt syfte med uppsatsen och avslutningsvis 

presenteras våra förslag till framtida forskning. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva och öka förståelsen för hur företag väljer 

celebrity endorser och hur detta val kan påverka deras varumärke. Utifrån våra fallföretag drar 

vi slutsatsen att celebrity endorsement kräver många och långa undersökningar för 

fallföretagen för att valet av celebritet ska bli rätt. Undersökningarna ska se till att celebriteten 

och varumärket passar ihop och att celebriteten innehar viktiga egenskaper för att nå ut till 

konsumenterna och påverka deras uppfattningar. Genom att välja en celebritet som passar 

varumärket kan celebrity endorsement hjälpa fallföretagen att skapa varumärkeskännedom, 

varumärkesassociationen och även stärka varumärkets identitet.  

Utifrån den information vi har fått fram genom intervjuer med våra tre fallföretag kan vi se att 

processen skiljer sig åt mellan företagen. Två av tre fallföretag anser att det är viktigt att göra 

många undersökningar för att komma fram till rätt val av celebritet. De gör noggranna 

undersökningar om hur marknaden ser ut, vilka konsumenterna är och vilka uppfattningar 

som finns om deras varumärken. Sedan görs en noggrann undersökning om vilka egenskaper 

celebriteten innehar, allt för att samarbetet ska bli så lyckat som möjligt. Det tredje 

fallföretaget anser att valet av celebritet inte behöver vara en invecklad process utan att det 

mer handlar om sunt förnuft och timing. De väljer en enklare väg då de utgår från sina 

kontakter när de väljer celebritet. De anser att konsumenternas uppfattningar ligger utanför 

deras kontroll och att en noggrann undersökning om celebriteten inte behövs då företaget 

redan vet hur celebriteten uppfattas av konsumenterna. Deras brist på undersökningar har 

visat sig i deras resultat av celebrity endorsement då ett av deras samarbeten misslyckats helt 

och det andra enbart genererar en viss försäljning. Vi kan efter vår studie dra slutsatsen att 

processen att välja en celebritet skiljer sig åt mellan fallföretagen. Två av våra fallföretag gör 

noggranna undersökningar och lyckas med celebrity endorsement och det tredje gör inte 

undersökningar och har misslyckade samarbeten. Därför drar vi slutsatsen att det i detta fall 

krävs noggranna undersökningar om celebriteten för att celebrity endorsement ska lyckas.  

Utifrån den informationen som vi har fått från våra fallföretag ser vi att företagen prioriterar 

samma faktorer och egenskaper vid valet av celebritet. Fallföretagen tycker att det är en 

avgörande faktor att celebriteten är känd för varumärkets målgrupp och att denne är relevant 

för varumärket. Samtliga tre fallföretag anser även att det är viktigt att celebriteten och 

varumärket passar ihop för att celebrity endorsement ska bli framgångsrikt och för att 

konsumenterna ska uppfatta samarbetet som trovärdigt. För att celebriteten och varumärket 

ska passa ihop ser fallföretagen till att celebritetens egenskaper stämmer överens med det som 

varumärket står för. Fallföretagen menar att det finns egenskaper som är viktiga att 

celebriteten innehar för att nå ut till konsumenterna på bästa sätt. Utan dessa egenskaper är det 

inte säkert att konsumenterna kommer ta till sig de budskap som celebriteten försöker 

förmedla. Alla tre fallföretag anser att det finns två egenskaper som ger celebriteten bäst 

chans att påverka konsumenternas uppfattningar och inställningar till ett varumärke, dessa är 

trovärdighet och expertis. Enligt fallföretagen gör även likhet och respekt att konsumenterna 

lättare kan ta till sig vad celebriteten förmedlar. Eftersom samtliga tre fallföretag är överens 

om att det är viktigt att celebriteten och varumärket passar ihop, att celebriteten är känd för 

rätt målgrupp och att det finns vissa egenskaper som celebriteten bör ha, drar vi slutsatsen att 

fallföretagen uppfattar detta som viktigt för att celebrity endorsement ska fungera 
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framgångsrikt. Teorin anser även att fysisk attraktivitet är en viktig egenskap att ta hänsyn till 

vid valet av celebritet. Utifrån vad fallföretagen har berättat drar vi slutsatsen att de inte 

uppfattar fysisk attraktivitet som en viktig egenskap, utan det är andra egenskaper som ger 

celebriteten större chans att påverka konsumenternas uppfattningar.   

En annan slutsats vi kan dra efter att ha genomfört våra intervjuer är att alla fallföretag tycker 

att celebrity endorsement är bra trots de risker som finns. Företagen menar att celebrity 

endorsement främst är bra på lång sikt för ett företag, då långsiktiga samarbeten visar 

konsumenterna att företagen är lojala till sina samarbetspartners. Därför är det viktigt att välja 

en celebritet som inte bara är känd för stunden, utan välja en celebritet som kommer vara 

offentlig en längre tid.  

I vår studie framkommer det att celebrity endorsement är bra för de tre företagen för att öka 

brand equity. De delar av brand equity som fallföretagen anser att celebrity endorsement 

bidrar till är varumärkeskännedom och varumärkesassociation. Genom att samarbeta med en 

celebritet är det lättare för fallföretagen att nå ut till konsumenterna och skapa medvetenhet 

om produkter och varumärken. En celebritet kan även ge varumärket en personlighet eller 

förstärka den identitet som redan finns. Samtliga fallföretag menar att det krävs att 

varumärken har en stark varumärkesidentitet för att klara sig på dagens marknad, då en stark 

identitet gör att konsumenterna lättare kan associera till varumärket.  

6.1 Förslag till framtida forskning  
I vår uppsats har vi fokuserat på att få förståelse för hur företag tänker kring valet av celebritet 

och vilka faktorer som de prioriterar. Vi har i vår undersökning valt att bortse från den 

finansiella aspekten och hur den påverkar valet av celebritet, då vi ville se hur företag gör 

valet när de enbart har varumärket i åtanke. Eftersom vi valde att bortse från denna aspekt 

tycker vi det hade varit intressant att se om den finansiella aspekten påverkar företagets val av 

celebritet.  

Vi tycker också att det hade varit intressant att undersöka celebrity endorsement utifrån 

konsumenternas perspektiv. Eftersom celebrity endorsement idag är en stor del av 

marknadsföringen måste företagen se resultat av användningen. Därför tycker vi att det hade 

varit intressant att undersöka hur mycket konsumenterna uppfattar och blir påverkade av att 

det är en celebritet som marknadsför en produkt. Det hade då varit intressant att veta om 

konsumenterna medvetet, omedvetet eller inte alls påverkas av celebrity endorsement.  

Under några av våra intervjuer med våra fallföretag har dessa tagit upp riskerna för 

celebriteten att samarbeta med ett företag. De påpekar att det inte bara finns en risk för 

företaget att celebriteten hamnar i en skandal som påverkar varumärket negativt, utan att det 

även kan vara tvärtom. Därför tycker vi att det hade varit intressant att undersöka celebritetens 

perspektiv på celebrity endorsement och hur det kan påverka celebritetens personliga 

varumärke. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Hur arbetar ni med ert varumärke? Varför? 

2. Vad vill ni åstadkomma med ert arbete med varumärket? 

3. Varför använder ni er av celebrity endorsement i er marknadsföring av varumärket? 

4. Hur vill ni att konsumenter ska uppfatta ert varumärke?  

5. Hur kan en celebritet hjälpa er att skapa denna uppfattning?  

6. Hur jobbar ni för att konsumenter ska välja ert varumärke framför andras? 

7. Hur använder ni er av celebrity endorsement? Varför just på detta sätt? 

8. Hur gick ni tillväga när ni valde celebritet för er marknadsföring? 

9. Hade ni krav på några speciella egenskaper hos celebriteten?  

10. Hur påverkar celebritetens egenskaper och karaktär beslutet? 

11. Upplever ni några risker med att använda er av celebritet? 

12. Hur gör ni för att minska dem? 
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