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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga och analysera vad som präglar kändisreklam online. 

Med detta i åtanke har vi parallellt med syftet har vi tagit fram följande två forskningsfrågor:  

 Vilka styrkor och svagheter finns det med kändisreklam på internet för de inblandade 

aktörerna? 

 Med vilken målsättning samarbetar företag och kändisar genom onlinereklam? 

 

Metod  

Uppsatsen är utformad efter en kvalitativ forskningsmetod. Forskningsansatsen präglas av 

induktion med deduktiva inslag. Den empiriska datan är insamlad genom sju 

semistrukturerade intervjuer med mycket kunniga personer inom området. 

 

Slutsatser  

Resultatet visar på ett antal egenskaper som onlinemarknadsföring medför och som inte kan 

uppnås inom den icke-digitala marknadsföringen. Kändisen som mediakanal, electronic word 

of mouth, kombinationen av parternas målgrupper och den pricksäkra segmenteringen 

exemplifieras. Dessa karaktärsdrag och fördelar är målsättningen till varför företag och 

kändisar samarbetar genom onlinereklam. I studien konstateras också riskerna med 

kändismarknadsföring online, vilka bland annat är överexponering och negativ påverkan av 

samarbetspartnerns rykte.  
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Purpose and research questions  

The purpose of this thesis is to identify and analyze the characteristics of celebrity 

endorsement online. In parallel with the objective, this paper addresses the following two 

research questions: 

 What are the strengths and weaknesses of online celebrity endorsement for the parties 

involved?  

 What are the objectives of a collaboration between companies and celebrities in 

online advertising?  

 

Method  

This thesis is designed for a qualitative research. The research approach is characterized by 

induction with deductive elements. The empirical data is collected through seven semi-

structured interviews with very knowledgeable people in the actual field. 

 

Conclusion 

The results show a number of character traits of online marketing which cannot be achieved in 

non-digital marketing. The celebrity as a media channel, electronic word of mouth, the 

combination of the parties' target groups and microtargeting are exemplified. These 

characteristics and advantages is the objective to why companies and celebrities collaborate 

through online advertising. The study also states potential risks of celebrity marketing online, 

for example overexposure and negative impact on the partner's reputation. 

 

Keywords 
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta ett stort tack till flertalet personer som har gjort denna studie möjlig. 

Först och främst skulle vi vilja visa vår uppskattning till respondenterna som ställt upp på 

intervjuer och berikat vår uppsats. Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Leif 

V Rytting som gett oss värdefull rådgivning och stöttat oss genom hela processen. Vidare 

önskar vi att visa tacksamhet till våra examinatorer Richard Afriyie Owusu och Leif 

Marcusson. Slutligen vill vi tacka våra opponenter vars feedback har hjälp oss att förbättra vår 

uppsats.  
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1. Inledning 

 

Detta kapitel kommer ge läsaren en första inblick i det valda forskningsområdet. 

Inledningsvis kommer bakgrunden till området att presenteras och ytterligare följas upp 

av en diskussion kring ämnet. Vidare kommer forskningsfråga och syfte behandlas 

utifrån den insamlade information som ligger till grund för detta arbete. Slutligen 

kommer avgränsningarna i arbetet att presenteras.  

 

1.1 Bakgrund 
Vi lever idag i en digitaliserad värld som genomsyrar hela samhället. Internet och 

datorer har sedan en tid tillbaka blivit ett självklart bidrag av tillvaron och utgör en 

grundläggande del i samhället. Sociala medier har påverkat våra relationer, internet har 

bidragit till globaliseringen och det finns möjligheter till en stor mängd information om 

konsumenter vilket företag kan dra fördel av (Kättström, 2016). Hohentahl (2016) 

menar att digitaliseringen även har kommit att påverka marknadsföringen, främst 

genom att nya marknadsföringskanaler uppstått i samband med internet vilket gör att vi 

inte enbart exponeras för reklam i tv eller olika reklamblad. Killian och McManus 

(2015) påtalar att sociala medier har öppnat upp möjligheter för konsumenter att 

kommunicera och påverka varandra då det går att kommentera och sprida olika 

varumärkes marknadskommunikation. Vidare menar Hohentahl (2016) att vid köpbeslut 

tar konsumenter inte endast till sig företagens egen information utan även vad andra 

kunder skrivit och uttryckt om varumärket. Konsumenter är därmed inte längre bara 

passiva mottagare av företags reklam utan kan ses som aktiva deltagare.  

 

En undersökning gjord av SIFO visar att svenskarna blir mer och mer undvikande mot 

reklam (Ekstrand, 2009). Undersökningen visar att tre av fyra svenskar undviker reklam 

i tv, radio och på internet. Ekstrand (2009) menar att det idag har blivit lättare för 

annonsörer att nå ut då antalet olika medier har ökat som tidigare nämnts men detta har 

medfört att det blivit svårare för dem att nå in hos konsumenterna. I takt med att bruset 

av reklam ökar ställs det även högre krav på reklamens budskap för att kunna nå fram 

till konsumenterna eller att annonsören är tydlig med vem som står bakom reklamen. 

Det finns annars en risk att den konkurrerande marknadsledaren tar åt sig äran av ett 

annat företags reklam och investering (Almer, 2011). Melin (1999) menar att när det 

kommer till uppbyggnaden av ett starkt varumärke är dess personlighet en viktig faktor. 
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Detta för att ge varumärket en själ och på så sätt förmänskliga märkesprodukten och 

konsumenters band till det. Vidare påtalar Melin (1999) att ett av de vanligaste sätten att 

göra detta har varit att använda sig av kända personer i reklamen. Detta skapar positiva 

märkesassociationer och konsumenter förknippar sig gärna med kändisar och köper det 

som de gör reklam för. Melin (1999) menar att det är ett sätt med stor genomslagskraft 

samtidigt som det är förknippat med stora risker då händelser i dessa personers privatliv 

även påverkar varumärket. Det kan dock vara ett sätt för företag att nå igenom bruset av 

reklam och nå fram till konsumenten.  

 

I takt med att digitaliseringen tar över vår vardag och ökar sätten att nå ut på, i 

kombination med att fler blivit undvikande mot reklam, går det att anta att det ställs 

högre krav på reklam och att sticka ut. Ett sätt att göra detta kan vara att använda sig av 

kändisar i sin reklam.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ovanstående diskussion leder oss in på vilken effekt digitaliseringen har på 

kändisreklam och vad det innebär för inblandade aktörer. Marknadskommunikation kan 

betraktas som det viktigaste verktyget för företag att nå ut till sina kunder på och de 

senaste åren har digital marknadsföring blivit en självklarhet för både små och stora 

företag (Gilan, 2015). I takt med att digitalisering och marknadsföring på nätet ökar blir 

det också oerhört viktigt att förstå hanteringen av data men också att ha ett starkt 

innehåll som riktas till rätt målgrupp. Gilian (2015) nämner ytterligare trender i 

marknadsföring som digitala plattformar medför och viktigast blir insikten att media 

inte längre är begränsat till tv och radio utan har givits större utbredning till all form av 

digital kommunikation. Vidare kan konstateras att efterfrågan på reklam inom rörlig 

media ökar och att kunder, företag, återförsäljare och media i allt större utsträckning 

förväntar sig att kommunicera på tekniska plattformar (Close, 2012). Kändisreklam har 

redan noterats utgöra en form av strategi och har de senaste åren ökat drastiskt vilket 

kan kopplas till den globala spridningen av media (Rasmusson, 2016). 

 

Kändisreklam eller celebrity endorsement innebär ett samarbete mellan kända profiler 

och varumärken där celebriteterna använder sina namn för att marknadsföra en produkt 

eller tjänst (Business dictionary, 2016). Det är idag ett aktuellt begrepp som används i 

syfte att stärka ett varumärke. Ett annat begrepp med rådande intresse som tagit plats på 
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marknaden är co-branding som tar sitt ursprung i att använda flera varumärken med 

syfte att marknadsföra en gemensam produkt (Rouse, 2006). Författaren låter vidare 

förstå att co-branding när effektivt utfört förser företag med möjligheten att utforma en 

gemensam marknadsföringsstrategi som utförs i synergi. Fördelarna med co-branding är 

många och McDonough (2011) påtalar att de främsta som minskade 

marknadsföringskostnader och ökad kundmedvetenhet. Samtidigt som de positiva 

effekterna med co-branding är många understryker författaren också att det finns ett 

flertal negativa aspekter med sådana samarbeten. McDonough (2011) uttrycker en av de 

tydligaste som hur negativ publicitet på samma sätt som positiv enkelt kan spilla över 

till det andra varumärket vid missöden. Författaren menar därför att det är viktigt att 

planera noga innan samarbeten av denna karaktär genomförs. En annan central aspekt 

att överväga vid co-branding är huruvida de båda varumärkena matchar varandra rent 

identitetsmässigt samt om de är starka nog att bära upp motpartens varumärken. 

McDonough (2011) framhåller att för att ett varumärke ska främja ett annat krävs att 

båda är lika starka. Det samma gäller vid samarbeten mellan varumärken och kändisar 

och Andersson (2016) menar på att celebriteter idag använder och marknadsför sina 

namn på ett sätt som kan kategorisera dem som personliga varumärken. Författaren 

uttrycker dessutom att personlig branding har blivit allt mer förekommande då den 

moderna publiken tenderar att lita mer på människor än varumärken.  

 

Som tidigare nämnts är det noterat att celebrity endorsement är en effektiv strategi som 

fångar kundens uppmärksamhet i reklambruset (Andersson, 2016). Vad som är mindre 

känt är hur strategin för kändisreklam har förändrats när den tagit plats på nätet. 

Författaren anser att kändisar på många sätt fyller rollen som förebild för den yngre 

generationen som en ikon att identifiera sig med vilket går att urskilja i redan utförda 

varumärkes- och kändissammarbeten. Absolut gjorde år 2012 ett samarbete med 

Swedish House Mafia där varumärket ville nå ut till en yngre målgrupp och då 

samarbetade med dj trion för att skapa en låt till deras reklam (Radic, 2012). Videon 

blev viral och Absolut lyckades med att skapa en multisensorisk upplevelse mellan sin 

produkt och musiken samt att genom Swedish House Mafia nå ut till den yngre 

målgruppen med sitt varumärke (Rasmusson, 2016). Vid närmare granskning av 

Absolut och vad som genomsyrade deras effektiva reklamkampanj påtalar Rasmusson 

(2016) att det tydligt framgår att förmågan att lokalisera var de bäst nådde sin målgrupp 

var centralt. De många kommunikationskanaler som finns tillgängliga via internet har 
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föranlett att företag idag har andra möjligheter att nå ut till sina kunder (Hohentahl, 

2016). Internet medför en annan tillgänglighet och möjlighet till spridning och 

exponering för både varumärken och kändisar. Andersson (2016) uttrycker att det 

digitala skiftet samtidigt har inneburit en förflyttning av information för konsumenter 

som till stor del får sina huvudsakliga intryck via nätet. I takt med att målgruppen byter 

forum behöver kommunikationskanalerna också anpassas därefter och det är här 

kändisreklam på nätet tar vid.  

 

Det specifika området vi är intresserade av att studera i det här sammanhanget är 

kändisreklam och hur en redan beprövad strategi för marknadskommunikation förändras 

när den blir tillämpad i en digital miljö. Särskilt menar vi att ämnet är av intresse att 

undersöka närmare utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Traditionell marknadsföring 

har enligt Ström (2010) verkat i form av envägskommunikation med marknadsförare 

som sändare och konsumenter som mottagare. Hohentahl (2016) menar att 

digitaliseringen också haft en avgörande effekt på marknadsföringen som tar plats på 

nätet främst genom de många nya kanaler som uppstått och som sändarna nu måste ta 

hänsyn till. Vidare menar författaren att köpbeslut som fattas idag i större utsträckning 

påverkas av andra konsumenters åsikter då dessa tar plats som aktiva aktörer. Slutligen 

ser vi en förändring i hur kändisens roll förändras när denne genom diverse sociala 

medier får möjligheten att personifiera reklam via egna kanaler. På grund av de 

omställningar som det ökande antalet aktiva deltagarna medför, anser vi att det är 

relevant att studera hur det förändrar förutsättningarna för de inblandade deltagarna. 

 

1.3 Problemformulering och syfte 

Vi kan idag konstatera att internettillgången har ökat avsevärt nationellt och globalt 

under det senaste årtiondet. Kättström (2016) konstaterar att i takt med att 

digitaliseringen har ökat är det inte längre en lyx att koppla upp sig online. Följaktligen 

har likaså medier online mångdubblats och enligt svensk e-handel (2016) har 

majoriteten av företag, tidskrifter och myndigheter onlinenärvaro. Parallellt konstaterar 

vi att antalet kändisar har ökat som en följd av globaliseringen såväl som 

digitaliseringen och det finns idag fler plattformar att synas på än någonsin (Lindblom, 

2009). Företagen och deras varumärken nyttjar det växande nätet och dagens uppsjö av 

kändisar vilket därmed har lett till att kändisars medverkan i reklam inte är ett ovanligt 

fenomen. Vi finner det därför intressant att kombinera kändisreklam med onlinemiljön 
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vilket är uppsatsens övergripande ämne. Marknadsföringskampanjer kan uttrycka sig i 

många olika former och kanaler men det är reklamen och onlineföreteelserna som 

intresserar oss. Vi har eftersökt tidigare arbeten om ämnet men har inte funnit 

omfattande forskning. Det finns i stor omfattning forskning om kändisreklam och om 

onlinemarknadsföring men vi har således inte funnit vetenskapliga undersökningar som 

specifikt behandlar kändisreklam inom onlinemarknadsföring. Därför kan online-

marketing applicerad på kändisreklam ses som ett relevant och nyutforksat ämne. 

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att klarlägga och 

analysera vad som präglar kändisreklam online.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

Parallellt med syftet har vi tagit fram följande två forskningsfrågor:  

 Vilka styrkor och svagheter finns det med kändisreklam på internet för de 

inblandade aktörerna? 

 Med vilken målsättning samarbetar företag och kändisar genom onlinereklam? 

 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 

Reklamen vi syftar till är den som är avsedd för och når ut till konsumenter. Det är 

därmed inte business-to-business reklam utan reklam mellan business-to-consumer som 

är vår första avgränsning. Det är värt att förtydliga att även om reklamen som undersöks 

ämnar att nå ut till konsumenter koncentrerar vi oss inte på kundperspektivet. Dock är vi 

medvetna om att kunden i detta sammanhang har en medverkande roll som kommer att 

påverka resultatet.  

 

Vidare bör framhållas att de inblandade aktörerna innefattar företag och dess 

varumärken, kändisar samt i viss mån konsumenter. Både varumärkena och kändisarna 

är inte avgränsade till specifikt land utan sett ur ett globalt perspektiv. Likaså gäller 

valet av varumärken och kändisar, dessa kan förekomma i olika branscher, sektorer och 

länder. Alla aspekter som rör kändisreklam som karaktärsdrag, effekter och 

konsekvenser, avser i första hand företag och kändisar och därefter konsumenter. Därav 

avgränsar vi oss från mottagaren av reklamen och inkluderar inte ett större 

kundperspektiv.  
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Med kändisreklam avses samarbetet mellan aktörerna och reklamen utifrån samarbetet. 

Vi är medvetna om att kändisar kan göra reklam för enbart sig själva genom respektive 

kanaler, och detta är något vi avgränsar oss från. Vidare kan framhållas att vi i detta 

avseende använder celebrity endorsement och kändisreklam med samma innebörd för 

att få variation i texten. Influencer marketing har däremot en aning annorlunda innebörd 

då influencers kan betraktas som kändisar i sina mindre nischade kretsar. Dessa 

influencers är välkända och betrodda inom sina områden men möjligtvis inte kändisar 

inom andra arenor (Geppert, 2016).   
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2. Metod 

 

Detta kapitel kommer presentera de metodologiska tillvägagångssätten som ligger till 

grund för vår studie. Vidare kommer forskningsmetod, ansatser och de vetenskapliga 

kriterierna att framföras. Därefter avser kapitlet att klarlägga forskningsprocessen som 

genomsyrar detta arbete och avslutningsvis presenteras metodkritiken.  

 

2.1 Forskningsmetod  

I denna studie kommer vi att använda oss av en forskningsmetod av kvalitativ karaktär. 

Holme och Solvang (2012) framhåller att det gemensamma syftet med både kvalitativ 

och kvantitativ forskningsmetod är att ge en ökad förståelse inom ett visst område. 

Vidare menar författarna att den största skillnaden mellan dessa är att kvantitativa 

studier omvandlar information till siffror och mängder medan i kvalitativa metoder står 

forskarens tolkningar i centrum. En central aspekt inom kvantitativ forskning är enligt 

Bryman och Bell (2014) insamlingen av numerisk information. Därefter bearbetas och 

mäts informationen och omvandlar den till data för att vidare kunna sammanställa ett 

resultat och dra slutsatser. Primärt går det därmed att urskilja att kvantitativa 

forskningsmetoder fokuserar på siffror medan Bryman och Bell (2014) framhåller att i 

kvalitativa forskningsmetoder läggs fokus istället på ord. Patel och Davidson (2011) 

lyfter fram att syftet med kvalitativa metoder är att införskaffa sig djupare och mer 

ingående kunskap än vad som framkommer av en kvantitativ metod. Holme och 

Solvang (2012) utvecklar detta och menar att strävan vid ett kvalitativt angreppssätt är 

att få en helhetsbild och få en ökad förståelse för det problem som presenterats. Bryman 

och Bell (2014) förklarar att kvalitativa studier oftast består av färre men mer 

djupgående intervjuer eller fokusgrupper i jämförelse med kvantitativa studier. Holme 

och Solvang (2012) menar att det är själva analysen av informationen som är det mest 

centrala i en kvalitativ studie. Alvesson och Sköldbergs (2008) resonemang ligger i linje 

med detta och menar att det är tolkningen som hamnar i centrum och resultatet ger en 

ökad förståelse snarare än att generera sanningar.  

 

Studien ämnar till att utmynna i en fördjupad inblick och förståelse av ett specifikt 

fenomen vilket i det här sammanhanget är kändisreklam i specifika medier - online. Det 

är därför relevant att använda en forskningsmetod av en kvalitativ karaktär jämfört med 

ett kvantitativt angreppssätt. Yin (2013) lyfter fram att vid insamlandet av information i 
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en kvalitativ studie är forskaren det viktigaste instrumentet då många fenomen som 

studeras inom denna metod inte går att mätas med yttre instrument. Fenomenen kan 

istället exponeras genom att dra slutsatser av observationer från beteenden och genom 

olika samtal med respondenter. Syftet med vår studie är att kartlägga vad som präglar 

kändisreklam online utifrån våra samtal med intervjupersonerna genom våra tolkningar 

av deras beskrivningar och uppfattningar. Detta legitimerar oss ytterligare som 

kvalitativa forskare.  

 

2.2 Forskningsansats 

Förhållandet mellan teori och praktik kan enligt Bryman och Bell (2014) förefalla sig på 

olika sätt nämligen i form av en deduktiv och induktiv teori. Alvesson och Sköldberg 

(2008) lägger till en tredje förklaringsmodell kallad abduktion. Skillnaderna mellan 

dessa förhållningssätt är att en induktiv ansats utgår från empiri och formar teorin 

därefter medan deduktionen i första hand utgår från teorin. Författarna hävdar att 

abduktionen antas ligga närmare den deduktiva ansatsen genom att den inte tillbakavisar 

utgångspunkten från teorin men tar också som induktionen utgångsläge från empiriska 

fakta. Empirin såväl som teorin utvecklas successivt under arbetets gång i abduktionen 

då nya undersökningar utförs som kan stärka tidigare insamlade data.  

 

Alvesson och Sköldberg (2008) påtalar att den deduktiva processen utgår från teorin 

och menar att teorin förklarar ett system av påståenden. Bryman och Bell (2014) styrker 

detta och tillägger att problematiseringen sätts i enlighet med teorin som följs av 

datainsamlingen och resultatet. Om frågeställningen inte överensstämmer med teorin 

förkastas den vilket tydligt visar på att teorin står i fokus. Stärks teorin av empirin 

bekräftas hypotesen. Induktiv metod observerar i motsats först forskningsobjektet innan 

teori börjar undersökas (Yin, 2013). Har forskaren tidigare ämnesrelaterad teorikunskap 

bör detta bortses från vid empiriformningen. Till skillnad från den deduktiva ansatsen 

lyfter Yin (2013) fram att teorier och begrepp växer fram i induktionen efter det att 

empirin har samlats in och forskningsobjektet uppmärksammats. Yin (2013) konstaterar 

att det induktiva tillvägagångssättet är vanligast vid kvalitativ forskning men att det inte 

är felaktigt att använda deduktiv metod i den kvalitativa undersökningen.  

 

Vi har valt ett induktivt tillvägagångssätt men samtidigt varit medvetna om att 

processen har innefattat deduktiva inslag. Genom att läsa på och undersöka ämnet innan 
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val av frågeställning och syfte har en viss deduktion skett. Samtidigt menar Yin (2013) 

att forskaren i en induktiv ansats kan ha påbörjat forskningen på grund av tidigare 

kunskap om intressant teori i ämnet. Detta kan uppfattas som deduktivt men 

huvudsaken är att forskaren ignorerar dessa kunskaper i samlandet av data. Den 

induktiva ansatsen har varit viktig i vissa delar av vårt arbete eftersom den insamlade 

empirin har resulterat i specifika begrepp som vi har valt att inkludera i teorin. 

Induktion har även skett genom att rubrikerna i den empiriska analysen inte grundar sig 

efter teorin utan utifrån den insamlade empirin. Dessutom har intervjuerna varit relativt 

öppna med valda beröringspunkter utan specifikt inriktade frågor vilket också visar på 

induktion. Därmed kan det påtalas att vi ser både deduktiva och induktiva inslag genom 

arbetsprocessen och utifrån det kan vi se att en abduktiv karaktär förekommer. Alvehus 

(2013) konstaterar att abduktion som ovan nämnt präglas av ett växelspel och 

svängningar mellan induktiva och deduktiva inslag, vilket förekommer i denna uppsats.  

 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Primärdata  

Primärdata kan enligt Patel och Davidson (2011) beskrivas som ögonvittnesskildringar 

och förstahandsrapporteringar där närheten till informationslämnaren är avgörande. 

Primärdata kan innefatta exempelvis intervjuer som är våra huvudsakliga primärkällor i 

denna uppsats. Eftersom vår forskningsmetod är kvalitativ, har vi också på ett 

kvalitativt sätt gått tillväga med våra intervjuer. Yin (2013) framhäver att den 

kvalitativa intervjuns syfte är att porträttera en komplicerad, social värld utifrån 

respondentens perspektiv. Kvalitativa intervjuer kännetecknas av frågor eller 

beröringspunkter där respondenten får svara fritt med egna ord, så kallad låg grad av 

strukturering (Patel och Davidson, 2011). Författarna menar att forskaren själv kan välja 

om frågor ska ställas i viss ordning och därav vara av hög standardisering eller 

presenteras spontant med låg standardisering.  

 

Semistrukturerade intervjuer är vanligt vid kvalitativa intervjuer och betyder att 

forskaren har vetskapen om särskilda teman som ska beröras samtidigt som 

intervjupersonen har stor frihet gällande formuleringen av svaren. Yin (2013) 

konstaterar att denna typ av intervju inte har något noggrant manus för forskaren eller 

frågeformulär för respondenten. Forskaren låter intervjun arta sig som ett samtal vilken 

kan ta sin egen väg till skillnad från den strukturerade intervjun som karaktäriseras av 

enhetligt, likartat beteende. Trost (2010) föreslår att intervjupersoner kan få några 
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punkter med ämnen som kommer behandlas på intervjun ett tag innan den äger rum för 

att förbereda sig på potentiella svar. En intervjuguide skall förberedas av forskaren och 

bör innehålla övergripande, genomtänkta frågor med stödpunkter för ämnen som 

kommer tas upp.  

 

Vi har i denna intervju utfört sju kvalitativa semistrukturerade intervjuer varav en 

personlig och sex via telefon, med män och kvinnor från reklambyråer, musikbolag, 

varumärkesexperter, och marknadschefer. Innan intervjun fick respondenterna ta del av 

ämnen i punktform som skulle komma att beröras. Därav kunde personer som inte 

ansåg sig vara insatta i ämnet direkt avböja, vilket gav oss ett spann med kunniga 

personer inom ämnet. Intervjuerna genomfördes utifrån ett antal punkter som vi ville 

beröra och vi lät respondenterna prata fritt utifrån dessa punkter. När samtalen stundtals 

gick för långt bort från kärnämnena, ledde vi tillbaka intervjupersonerna med hjälp av 

personliga stödpunkter som fungerade som en slags checklista med önskvärda ämnen. 

Intervjuerna spelades in, något som respondenterna var medvetna om och efteråt fick 

personerna möjlighet att läsa igenom vår återgivning av samtalet.  

      

2.3.2 Sekundärdata  

Bryman och Bell (2014) klassificerar sekundärdata som data vilken har samlats in av 

andra forskare och inte av författaren själv. Vetenskapliga artiklar, litteratur, webbsidor 

och tidigare examensarbeten är exempel på sekundärkällor enligt Booth et al. (2004). 

Bryman och Bell (2014)  ställer sig positivt till sekundärdata och menar att denna 

datainsamling både sparar tid och pengar. Den kan vara av hög kvalitet och möjliggör 

nya tolkningar genom förnyad analys samt att forskaren får mer tid till analysen av data 

då insamlingen inte tar så mycket tid. Författarna tillägger dock att sekundärdata både 

kan vara väldigt komplex samt att författaren inte har någon kontroll över kvaliteten på 

datamängden. Backman (2016) framhåller fyra aspekter från vilka källor kan bedömas 

nämligen relevans, auktoritet, giltighet och omfång. Med andra ord kan forskaren beakta 

huruvida källan är relevant, om den är tillförlitlig, när den är skriven och om 

informationen gäller idag, samt hur universell eller generell informationen är.  

 

Vi har använt oss av sekundärdata i form av ovanstående exempel, som vetenskapliga 

artiklar, litteratur, webbsidor, journaler, tidigare examensarbeten och videoföredrag på 

internet. All form av sekundärdata har granskats av oss som forskare och upplevts som 

pålitliga då Backmans (2016) fyra aspekter har funnits i åtanke. Vi har därmed upplevt 
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samtliga sekundärkällor som relevanta, tillförlitliga och aktuella för arbetet. Relevansen 

i källorna har bedömts utifrån hur väl de ligger i linje med vårt ämne, forskningsfrågor 

och syfte. Tillförlitligheten har försäkrats av oss genom att artiklarna har hämtats ur 

respekterade databaser som Linnéuniversitetets OneSearch samt Google Scholar. Källor 

som inte hämtats från databaser har haft offentligt accepterade författare 

alternativt hämtats från hemsidor som vi upplever har stor trovärdighet, exempelvis 

UR.se. Aktualiteten har observerats på olika sätt av oss eftersom källors modernitet inte 

möjligtvis är lika avgörande i metodsammanhang. Nya metoder kan tillkomma men det 

är av oss uppfattat att även de något äldre metoderna fortfarande är accepterade. 

Modernitet kan vara mer essentiellt gällande teori- och empirikapitlet som belyser 

ämnet starkt. Där har vi sett till att inkludera moderna och aktuella källor. 

Universaliteten har av oss tolkats som objektiv och därmed skall författarna till 

sekundärdata inte ha en politisk agenda utan sträva efter neutralitet.  

 

2.3.3 Urval av respondenter  

Holme och Solvang (1997) konstaterar att urvalet av undersökningspersoner är en 

väsentlig del av undersökningen vilken görs systematiskt med utgångspunkt i vissa 

teoretiskt och strategiskt definierade kriterier. Dessa kriterier är enligt författarna att ha 

en variationsbredd i urvalet av intervjupersoner för att få så mycket information som 

möjligt. Patton (2002) påtalar att det är viktigt att intervjupersonerna har goda 

kunskaper inom det aktuella undersökningsområdet. Enderud (1979) tillägger att 

respondenternas fallenhet för att både uttrycka sig väl samt engagemang också är viktigt 

vid urvalet. Vi har haft ovanstående kriterier i åtanke vid valet av respondenter med 

större fokus på de två förstnämnda. Enderuds (1979) konstaterande kring förmågan att 

uttrycka sig väl har inte blivit särskilt beaktat från vår sida då detta inte är något vi har 

undersökt i förväg.  

 

Vårt huvudsakliga kriterium har varit att respondenterna ska inneha information som 

kan hjälpa oss att besvara forskningsfrågorna och syftet. Därmed har det varit av 

intresse att intervjua respondenter som har erfarenhet inom dels onlinemarknadsföring 

och samarbeten med kändisar samt processen vid kändisreklam. Som Patton (2002) 

ovan hävdar bör intervjupersonerna vara kunniga. Detta lägger vi stor vikt vid och har 

således intervjuat personer med lång erfarenhet eller högre positioner i företag, som 

exempelvis grundare och marknadschefer. Vi benämner därför dessa personer som 

experter inom ämnet. Någon specifik bransch har vi inte inriktat oss på utan urvalet 
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baseras tvärtom strategiskt på företag inom både musikbransch, detaljhandeln och 

reklambyråer för att möjligen få olika synsätt och vinklar inom ämnet kändisreklam 

online. Jämlikhet är något som har tagits i åtanke för att få en så verklighetstrogen bild 

som möjligt och det är därmed glädjande att respondenterna består av ett nära antal 

kvinnor som män.  

 

Följande personer har intervjuats: 

Respondent Position Företag Intervjuform Datum 

Johan Hallin Marknadschef Lindex Telefon 2016-11-23 

Erik Ohlsson VD/Grundare Jubel Telefon 2016-11-23 

Atena 

Banisaid 

Marknadschef TEN music group Telefon 2016-12-02 

Daniela 

Montanari 

Business relations At Night Mgmt Telefon 2016-12-09 

Jackie 

Kothbauer 

Personlig 

varumärkesexpert 

Egenföretagare Telefon 2016-12-09 

Andreas 

Engstrand 

Garbergs 

Reklambyrå 

Projektledare Telefon 2016-12-09 

Jörgen 

Johansson 

LevelSeven Projektledare/kommunikatör Personlig 2016-12-15 

 

2.3.4 Operationalisering och intervjuguide  

För att på bästa sätt operationalisera vårt syfte har vi konstruerat en intervjuguide som 

ska vara behjälplig i vårt arbete med att besvara både syfte och forskningsfrågor. Eklund 

(2012) framhåller att då kvalitativa undersökningar syftar till att urskilja nya fenomen är 
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det av vikt att klarlägga vad som tidigare är känt respektive okänt. Genom att sätta oss 

in i den valda teorin har vi varit i stånd med att tydliggöra frågor som kan leda oss till 

att besvara vårt syfte. I samförstånd med Eklund (2012) har vi balanserat 

bakgrundskunskapen som lagt grunden till våra frågor med våra egna föreställningar 

samtidigt som vi antagit ett öppet förhållningssätt till våra intervjuer. Respondenternas 

svar har därav inte blivit styrda av varken teori eller personliga åsikter utan har 

framkommit på ett ofärgat vis. Vi har utformat våra frågor i form av huvudrubriker som 

följts upp av ett antal stödpunkter. Viktigt att notera är att respondenterna inte fick ta del 

av våra underpunkter utan dessa verkade i stödjande syfte för vår del under samtalens 

gång.  

 

Ordningsnummer Frågans formulering Stödpunkter 

1 Hur ser processen vid 

kändisreklam ut? 

·       Val av kändis 

·       Krav på kändisen 

·       Matchningen 

2 Vad är värdet vid kändisreklam 

online? 

·       Varför används kändisar 

·       Värdet för båda parter 

·  Varför har det blivit 

populärt 

·       Hur ser utvecklingen ut 

3 Samarbetets betydelse för 

respektive part? 

·       Identitet/image 

·       Risker 

4 Vad finns det för skillnader med 

att marknadsföra sig på nätet 

jämfört med traditionella medel? 

·       Spridning 

·       Respons 

·       Envägskommunikation 

·       Tvåvägskommunikation 

·       Effekter 

·       Kundens inflytande 

5 Vad finns det för styrkor och 

svagheter med att marknadsföra 

sig online? 

·       Sociala medier 

·       Nå ut/nå in 

·       Segmentering 
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2.4 Vetenskapliga kriterier  
2.4.1 Reliabilitet 

Inom forskningsområdet är det en förutsättning att fakta som framhålls är pålitlig. 

Andersen (1994) framhåller att begreppet reliabilitet syftar till att resultatet skulle bli 

ungefär samma om studien var på att genomföras på nytt. Enligt Holme och Solvang 

(2012) bestäms reliabiliteten av hur mätningarna görs och hur stor noggrannheten är vid 

bearbetningen av den insamlade informationen. Vid hög reliabilitet menar författarna att 

olika oberoende undersökningar av samma fenomen ger samma eller mycket liknande 

resultat vilket är att eftersträva. Patel och Davidson (2011) lyfter fram att reliabilitet har 

olika innebörd beroende på om det är en kvalitativ eller kvantitativ studie. I en 

kvantitativ studie betraktas det som låg reliabilitet om samma person intervjuas flera 

gånger och ger olika svar på samma fråga. I en kvalitativ studie behöver det däremot 

inte vara ett tecken på låg reliabilitet utan kan bero på faktorer som att intervjupersonen 

ändrat uppfattning eller fått nya insikter. Författaren fortsätter och menar att istället bör 

det tas hänsyn till bakgrunden av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället. Det är viktigare att frågan lyckas fånga det unika i situationen 

och att svaren varierar än att samma svar alltid erhålls. Bryman och Bell (2014) skiljer 

även på intern och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten syftar till att forskarna 

sinsemellan är överens om tolkningen i undersökningen medan den externa ämnar till 

om undersökningen kan upprepas. Guba och Lincoln (1994) använder istället ordet 

pålitlighet då de anser att kvalitativa studier bör granskas på annat vis än kvantitativa 

studier.  

 

Det kan finnas en problematik i att efterlikna denna undersökning då den är kvalitativ. 

Detta då arbetet bygger på semistrukturerade intervjuer som karaktäriseras av öppna 

frågor som kan vara svåra att göra på samma sätt vid ett annat tillfälle och få samma 

svar. Det kan bli svårt att uppnå en hög extern reliabilitet då studien bygger till stor del 

av tolkningar från intervjupersonerna och som forskare vilket kan vara svåra att återge 

vid ett annat tillfälle. Vi har dock varit noga med att beskriva de tillvägagångssätt som 

ligger till grund för att utföra studien. Vad gäller den interna reliabiliteten har vi i 

egenskap av forskare haft en kontinuerlig dialog sinsemellan genom hela 

forskningsprocessen om hur den insamlade informationen ska tolkas. Detta tillsammans 
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med att vi innehar samma akademiska bakgrund har lett till en överensstämmelse oss 

sinsemellan när det kommer till våra tolkningar.  

 

2.4.2 Validitet 

Bryman och Bell (2014) framhåller validitet som ytterligare en förutsättning inom 

forskningsområdet. Begreppet innefattar en bedömning av huruvida de slutsatser som 

genererats från undersökningen hänger ihop eller inte. Enligt Yin (2011) handlar det om 

att data som har samlats in tolkas på ett lämpligt sätt så att slutsatserna återspeglar 

verkligheten som har studerats. Andersen (1994) framhäver att ett resultat visar hög 

validitet om man mäter hela fenomenet som är avsett att mäta och inget annat. Holme 

och Solvang (2012) utvecklar detta och menar att begreppet validitet syftar till huruvida 

informationen i studien är giltig eller inte. Bell och Waters (2014) resonemang ligger i 

linje med detta och påtalar att validitet är ett mått på om en viss fråga mäter eller 

beskriver det som man avsett att mäta. Holme och Solvang (2012) fortsätter och menar 

att i kvalitativa studier kan detta vara problematiskt då forskaren är det främsta 

redskapet och dennes upplevelser av situationen kan vara felaktiga. Bryman och Bell 

(2014) skiljer även på intern och extern validitet. Den interna validiteten eller 

tillförlitlighet enligt Guba och Lincoln (1994) syftar till att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarnas observationer och de teoretiska idéer som dem 

utvecklar. Den externa validiteten eller överförbarhet enligt Guba och Lincoln (1994), 

ämnar till i vilken utsträckning resultatet i studien kan generaliseras till andra situationer 

och miljöer.  

 

Bryman och Bell (2014) uttrycker en problematik när det kommer till extern validitet 

och kvalitativa forskare då de ofta använder sig av fallstudier och ett begränsat urval 

vilket gör det svårt att applicera på andra situationer och områden. I denna studie har vi 

inte haft som målsättning att få fram ett resultat som skapar breda generaliseringar 

utanför det angivna området utan vi har specificerat oss på ett särskilt ämne i valda 

medier. Därmed blir det svårt att applicera vårt resultat på andra områden. Dock har vi 

inte inriktat oss på någon specifik bransch utan varumärken inom många olika områden 

är av intresse vilket gör att vårt resultat kan appliceras på många företag. Vad gäller den 

interna validiteten utgick vi från våra forskningsfrågor och syfte vid utformandet av 

intervjufrågorna. Vi skickade sedan ut centrala begrepp som skulle tas upp under 

intervjun för att säkerställa att våra respondenter hade en klar bild över vad samtalet 

skulle innehålla. Vidare har vi kontinuerligt under forskningsprocessen utvärderat den 



  
 

16 

 

insamlade data för att försäkra oss om att informationen är relevant för vår studie. Då vi 

under hela processen utgått från våra forskningsfrågor och syfte och det därmed varit 

vår centrala punkt har det bidragit till den interna validiteten.  

 

2.5 Forskningsprocessen 

Vi inledde processen med att diskutera och identifiera gemensamma ämnen för 

inriktning. Vi var alla överens om att forskningsområdet skulle beröra varumärken och 

hur man arbetar med att stärka sin position på marknaden i rådande konkurrensdrivna 

samhälle. Våra diskussioner berörde vilka marknadsföringsverktyg som dominerar 

handeln och valet föll sig naturligt på internet och den digitala marknaden. Den 

dynamiska och föränderliga marknadsföringsmiljö som det digitala skiftet har medfört 

har föranlett en vidsträckt plattform som lämpar sig idealiskt i marknadsföringssyfte. 

Ämnet är tidigare väl belyst och valet för det slutliga problemområdet tog därmed lite 

tid att fastslå. Vi hade målsättningen att till en början fastställa ett större koncept som 

fått genomslag på internet som lyckad marknadsföring och vår uppmärksamhet riktades 

åt reklam i samband med kända profiler. Inom ramen för området fanns det flera 

intresseväckande frågeställningar då även kändisreklam är ett klarlagt fenomen. Efter att 

ha diskuterat intressanta ämnen och läst ett antal artiklar och uppsatser började en 

inriktning ta form och vi fann ett område som saknade mer utförliga studier. 

Kändisreklam och online är välillustrerade begrepp var för sig men i kombination utgör 

de ett ämnesområde som vi upplever behöver belysas ytterligare då dess effektivitet är 

obestridlig. Våra tankar gick till aktuella reklamer som Joel Kinnamans samarbete med 

Tele2 eller tidigare kollaborationer som mellan Lindex och Reese Witherspoon. Vi 

uppmärksammade också vilket genomslag de båda samarbetena erhöll utifrån ett digitalt 

perspektiv. Vi diskuterade vidare möjligheten att rikta in oss på artisters gemensamma 

arbeten med varumärken då vi alla tre studerar en ekonomiutbildning med inriktning på 

musik och därav har relevanta kontakter inom branschen. Vi beslutade dock att inte 

begränsa vår forskning till enbart artisters olika samarbeten utan ansåg att kända profiler 

överlag gav underlag nog till vidare frågeställning och analysering. 

 

Efter att ha fastställt vårt slutliga intresseområde började arbetet med att finna lämpliga 

teorier som skulle komma att ge relevant underlag till vår frågeställning. Vi grundade 

våra teorier på två områden som vi ansåg var bärande för forskningsfrågan: Kändisen 

och Reklam online. Parallellt inledde vi ett sökningsarbete med att finna aktuella 
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personer att intervjua lämpliga för vår studie. Vi letade reda på 

marknadsföringsansvariga, företag som jobbade med matchning mellan profiler och 

varumärken, reklambyråer och experter inom området och satte igång med att kontakta 

dem. Vidare konstaterade vi att vissa av våra tidigare uttänkta kontakter inom 

musikbranschen fortfarande kunde vara relevanta för vårt ämne. Värt att nämna är att vi 

i viss mån har utgått från frågor som rör artistsamarbeten med varumärken vid ett fåtal 

intervjuer i egenskap av artisten som en känd profil.  

 

I samband med vårt arbete att tolka den insamlade empiriska data har vi kommit till 

insikt med att vi som författare har varit viktiga instrument i vår forskning. Då vårt 

vetenskapliga arbete är kvalitativt betingad utgörs det av personliga tolkningar och 

perception av information. Vår avsikt med att utforma intervjufrågorna på ett öppet vis 

har varit att låta respondenternas svar präglats av deras egna erfarenheter och 

infallsvinklar. Bryman och Bell (2014) skildrar begreppet hermeneutik som läran om 

tolkning vars centrala idé kretsar kring att forskaren ska evaluera innebörden av material 

utifrån forskarens egen förståelse för fenomenet. Alvesson och Sköldberg (2008) menar 

att hermeneutik är användbar när det handlar om att tolka textens mening vilket här 

inkluderar intervjuer, teori och iakttagelser. Vidare förespråkar författarna att en viktig 

del inom hermeneutiken är att sätta sig in i skaparnas situation för att uppnå en 

djupgående förståelse av innehållet. Utifrån det senast nämnda resonemanget har vi 

kontinuerligt haft i åtanke att våra respondenter arbetade inom olika områden på 

varierande företag och därav besitter skilda infallsvinklar.  

 

Vi anser oss själva inte vara hermeneutiker men finner att ovanstående text har givit oss 

en betydelsefull inblick i hermeneutiken vilket har varit behjälplig för oss i vår 

tolkningsprocess. Ytterligare bör nämnas att vår tolkning har framskridit i olika skeden 

som tog sin början i våra egna kunskaper och idéer. Detta följt av teori i uppsatsens 

tidiga skede, samt intervjuer som resulterade i analys och sedan mynnade ut till en 

slutsats. Utifrån nämnd process har vi en förståelse för att vår forskning består av olika 

delar som tidigt har haft deduktiva inslag och som senare skiftat till att präglas av en 

induktiv ansats. I vår strävan att nå syftet med forskningen har vi noggrant tytt de olika 

delarna för att sedan se till den helhet de gemensamt skapar.  
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2.6 Metodkritik 

Patal (2011) understryker vikten av att bevara en kritisk distans till den studie som 

utförs. Författaren menar att forskningsprocessen bör ske på ett objektivt vis med fokus 

på styrkande argument samt dess tillämplighet för ämnet. Bryman och Bell (2014) 

redogör för fyra punkter om kritik som vanligen riktas mot kvalitativ metod och som 

bör uppmärksammas när forskning av denna karaktär utförs. Första punkten som blir 

belyst är forskarnas subjektiva närmande till ämnet som författarna menar styr både 

urval och tolkning. Nästföljande kritik rör undersökningens oförmåga att replikeras. 

Studien bygger främst på forskarnas egna tolkningar utifrån insamlade data vilket gör 

resultatet svårt att applicera på andra områden. Den tredje kritiken som tas upp är 

huruvida den kvalitativa forskningen kan generaliseras. Med detta utlåtande syftar man 

till att forskningsresultat många gånger är svåra att ge allmän tillämpning på ämnen 

bortom den aktuella studien. Slutligen uppmärksammas problematiken med att en 

kvalitativ studie kan vara otillräcklig i sin transparens speciellt gällande konkret 

utförande och avgörande slutsatser. 

 

Med ovanstående kriterier i åtanke har vi under forskningens gång utifrån bästa förmåga 

använt oss av ett objektivt förhållningssätt. Vi är medvetna om att personliga 

förkunskaper har format både avgränsningar och urval som tillsammans med 

individuella tolkningar gör studien subjektivt betingad. Vidare påverkar detta även 

övriga kriterier som författarna Bryman och Bell (2014) nämner då vår studie både blir 

svår att replikera eller i övrigt användas generaliserande med hänsyn till vår vinklade 

tolkning. Våra intervjufrågor är formulerade utifrån ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt och applicerade på individer som vi ansett är lämpade att svara på våra 

frågor. Tillvägagångssätt och utförande resulterar i att det kan vara svårt att tillämpa 

tolkningen i andra avseenden på ett likvärdigt sätt. Kritiken som riktas mot 

transparensen i en kvalitativ studie har vi försökt bemöta och på bästa sätt avlägsna 

genom att noggrant redogöra för vår kunskapsprocess. Vi har tidigare presenterat vår 

intervjuguide med ambitionen att ytterligare förstärka transparensen i vår forskning. 

 

I övrigt kan viss kritik riktas mot våra genomförda intervjuer som vid alla tillfällen med 

undantag för ett (personligt möte) utfördes över telefon och därav inte resulterade i 

samma tolkningsmöjligheter som personliga möten hade frambringat. Vi är av åsikten 

att vår personliga intervju med Jörgen Johansson gav oss en starkare transparens kring 
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respondentens svar vilket underlättade analyseringsprocessen. Bryman och Bell (2014) 

betonar att personliga möten förser de som utför intervjuerna med bilder av kroppsspråk 

som ytterligare stärker tolkningsarbetet vilket vi har erfarit. Då respondenterna befunnit 

sig på andra orter har telefonintervjuer dock varit oundvikligt. Vår ambition har varit att 

använda semistrukturerade frågor men ibland ledde dessa till ledande följdfrågor från 

vår sida som kan tolkas som subjektiva inslag under intervjuerna. Vidare kan valet av 

respondenter granskas utifrån ett kritiskt perspektiv då dessa är personliga val utifrån 

vad vi ansåg vara relevant för forskningsfrågan. Urvalet har skett med hänsyn till vår 

efterforskning av väsentliga svarande vilket innebär att vi möjligen kan ha förbisett 

andra bättre lämpade deltagare. Vi är medvetna om att respondenternas ålder, kön, 

position och bakgrund kan ha haft inverkan på deras olika svar samt att detta kan ha 

resulterat i att det bortfallit kunskap om vårt valda forskningsämne. Något som också 

bör belysas är att de olika respondenternas utförlighet och tid ägnad onekligen har haft 

varierande betydelse för vår forskning. Intervjun med Jackie Kothbauer utgjorde det 

längsta samtalet vilket tydligt reflekteras i den empiriska analysen. 

 

Slutligen vill vi belysa den kritik som finns mot expertkunskap som Ruane (2006) 

påtalar förekommer under kvalitativa studier då den insamlade data färgas av egna 

åsikter, erfarenheter och utbildning. Kunskapen som våra respondenter förmedlar kan 

ovikt uppfattas som den av en experts och det föreligger därav en risk att deras ord 

översätts till sanning. Vi har förståelse för den kritik som riktas mot den kvalitativa 

metoden men anser att kvalitativ forskning krävts för att på bästa sätt närma sig ämnet. 

Med hänsyn till ovanstående kritik har vi försökt se och tyda vårt insamlade data utifrån 

ett kritiskt och objektivt perspektiv.  
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3. Teori 

 

Under följande avsnitt kommer den teoretiska referensramen att presenteras. 

Inledningsvis kommer begreppet kändisreklam att fastställas och följas upp med en 

definition av reklam online. Vidare övergår avsnittet i en teoretisk beskrivning av 

varumärken. 

 

3.1 Kändisreklam  
3.1.1 Reklam  

Larsson (2016) beskriver reklam som en form av massmedium vars syfte är att skapa 

intresse och upplysa om olika varor och tjänster tillsammans med idéer av varierande 

slag. Vidare fortsätter Franzén (2002) med att förklara att avsikten med reklam vanligen 

är att sälja en vara, tjänst eller idé och då billigare än annars eftersom reklamen når en 

större målgrupp och säljer i större mängder. Larsson (2016) uttrycker att reklam tros ha 

använts så länge som sedan 3200 f Kr då man funnit gamla skrifter som styrker detta. 

Reklam finns idag överallt på tv, radio, i tidningar, på nätet, i filmer och i datorspel. 

Ibland syns reklamen tydligt och ibland är den exempelvis dold i form av 

produktplacering i en film. Konsumentverket (2016) påvisar att reklam är något som 

direkt eller indirekt påverkar människors vardag på ett eller annat sätt och att det därför 

är viktigt för både sändare och mottagare att förstå hur reklam fungerar. Statens 

medieråd (2016) påtalar att reklam kan delas in under två kategorier där den ena har en 

tydlig avsändare och den andra är dold reklam. 

 

Reklam med tydlig avsändare är den sort som syns som avbrott på tv, som tar upp 

sidorna i en tidning eller som dyker upp när vi klickar runt på internet (Larsson, 2016). 

Syftet med den här typen av reklam är att den ska leda till uppmärksamhet och köp 

vilket ofta gör det enkelt för konsumenterna att känna igen den menar författaren. 

Reklamen anpassas efter vilket medium den ska ta plats på men gemensamt är att den 

har en tydlig visuell avsändare påtalar Konsumentverket (2016). Dold reklam menar 

Franzén (2002) har på senare tid blivit viktigare för reklamproducenterna att identifiera 

eftersom konsumenter idag snabbare väljer bort uppenbar reklam. Statens medieråd 

(2016) definierar dold reklam som reklam integrerad i andra medieformer. Det blir 

svårare för konsumenterna att upptäcka den och på så vis svårare att utvärdera den 

kritiskt uttrycker Franzén (2002). 
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Reklam används allt mer ofta i samband med kända profiler menar Larsson (2016) och 

syns flitigt som produktplacering i filmer och rätt sammanhang som inte uppfattas som 

sedvanlig reklam. Vidare ger författaren uttryck för att produktplacering tillsammans 

med sponsring och smygreklam via sociala medier idag har visat sig vara de mest 

effektiva sätten att nå ut med sin reklam på. Sponsring definieras enligt Statens 

medieråd (2016) som när en person eller företag finansierar eller har ansvar för en 

aktivitet för att kunna annonsera i utbyte. Syftet är att stärka sitt varumärke genom att 

sammankopplas med vissa aktörer eller sammanhang. När det kommer till 

marknadsföring via sociala medier påtalar Konsumentverket (2016) att 

marknadsföringslagen tydligt uttrycker att det även här tydligt ska framgå vad som är 

reklam. Bakgrunden till ytterligare förtydligande menar de ligger i den otydlighet kring 

skillnaden mellan reklam och sponsring på nätet som ofta uppkommer i samband med 

instagrambilder och blogginlägg. 

 

Larsson (2016) har identifierat de huvudsakliga aktörerna som är involverade vid 

reklam som följande: annonsören som vill marknadsföra sig, mediebyrån som sköter 

hanteringen av reklamen, medierna i vilka reklamen ska synas och höras samt den 

slutliga målgruppen. Ekstrand (2009) uttrycker att det digitala mediegenomslaget har 

försvårat annonsörens förmåga att nå fram till konsumenten. Detta har lett till att det 

största arbetet idag ligger i att identifiera vilka olika typer av medier som den aktuella 

målgruppen konsumerar. Nyckeln till framgång menar Franzén (2002) därav ligger i att 

förstå konsumenternas mediekonsumtion och den marknad de rör sig på. Författaren 

fortsätter med att påtala att reklamens påverkan bara utgör en del av vägen till ett köp. 

Faktorer som produktens egenskaper, var produkten säljs, pris, personerna som handlar 

varan samt den allmänna inställningen till en produkt är alla avgörande delar i 

marknadsföringsmixen menar Franzén (2002).  

 

3.1.2 Kändisar och celebrity endorsement  

Rübsamen (2012) framhåller att kändisskap är ett fenomen som har funnits i tusentals år 

medan modernt kändisskap sträcker sig ungefär hundra år bakåt i tiden. För att bli känd 

krävs en person, publik, samt medier, där det sistnämnda kan sägas avgör hur känd en 

person är menar författaren. Medierna skapar synlighet åt kändisen och observerar samt 

återberättar vad kändisen gör. Tillsammans skapar dessa tre aktörer en persona, något 

som är skilt från den fysiska personen (Rübsamen, 2012). Alberoni (1963) menar att 

kändisar är en elit, med högre status i samhället. En modernare definition är att en 
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kändis har status för att hen har åstadkommit någonting, är en del av en känd familj, 

eller får en stor mängd medial uppmärksamhet (Encyclopedia, 2016). Att få medial 

uppmärksamhet kan grunda sig i olika faktorer, bland annat medverkan i dokusåpor, att 

ha ett förhållande med en kändis, det måste existera det finns ett preliminärt intresse för 

en publik. Vidare påtalar Rübasamen (2012) att det generella utbudet av kändisar har 

ökat men att den mänskliga hjärnan inte kan särskilja mer än 250–300 olika kändisar 

samtidigt. Detta gör att det finns färre globala kändisar idag, och fler nischade kändisar 

som har snävare målgrupp men en snabbare karriär. Kändisskapet är flyktigt och 

någonting som hela tiden behöver underhållas för att kvarhålla intresse av publiken 

(Encyclopedia, 2016). När intresset fallerar för en kändis är det vanligt förekommande 

att skapa skandaler, eller släppa in publiken ytterligare på djupet genom att exempelvis 

avslöja missbruk eller gråta ut i TV. Rübasamen (2012) exemplifierar Anna Book, som 

har varit känd i årtionden och använder sig av denna strategi. Däremot går det att 

uppehålla kändisskap på motsatt vis, genom att vara mystisk och skapa en mytbild kring 

sig. Rübasamen exemplifierar här Greta Garbo och musikproducenten Max Martin 

menar Rübsamen (2012). 

 

Kändisreklam, eller så kallad celebrity endorsement är en marknadsföringsåtgärd som 

företag har använt sig av sedan länge för att uppmärksammas och uppskattas av 

konsumenter. Första dokumenterade fallet var redan i slutet på artonhundratalet då 

Cadburys Cocoa porträtterade drottning Victoria av Storbritannien med en kopp varm 

choklad i handen (Cadbury, 2016). Sedan åttiotalet har kändisreklam ökat avsevärt och 

en av orsakerna tros vara att mängden kändisar har ökat i takt med att medierna gjort 

detsamma (Crutchfield, 2010).  Rasmusson (2014) förklarar ökningen med anledningar 

som globaliseringen och internet som därmed innebär att kändisar idag kan användas 

som ett kommunikationsverktyg för att nå ut till konsumenterna. Konkurrensen och 

reklamflödet ökar också ständigt och kändisreklam är således också ett verktyg för 

positionering gentemot konkurrenterna (Rasmuson, 2014).  

 

En celebrity endorser, är enligt McCracken (1989) en offentligt erkänd person som 

använder sin berömmelse i syfte att uppmärksamma en produkt eller tjänst genom 

reklam och annonsering. Tidigare studier ser positivt på kändisreklam och visar på att 

denna typ av reklam drar till sig uppmärksamhet och skapar ett positivt rykte kring 

varumärket i fråga (Jowdy och McDonald, 2002). Medverkan av en känd profil ökar 
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konsumenternas igenkänningsfaktor och enligt Jowdy och McDonald (2002) kan 

företag uppnå tre mål med celebrity endorsement, nämligen ökad medvetenhet, 

förstärkning av varumärkets image samt ökat köpbeteende. Wei och Hu (2013) styrker 

detta och påvisar i sin studie att kunder, särskilt kvinnor, ser kändisreklam attraktivt och 

ökar köpbeteendet. Rasmusson (2014) berör också fördelarna med kändisreklam och 

menar att kändisar säljer på grund av att de framkallar känslor hos konsumenterna. 

Dessa känslor kan vara trovärdighet, uppmärksamhet, auktoritet, underhållningsvärde 

och överföring av symboliskt värde.  

 

Trots de ovan nämnda positiva fördelarna vid kändismarknadsföring påtalar Erdogan 

(1999) att det även förekommer risker. Det krävs ordentlig planering av marknadsförare 

för att motverka att kändisen tar över varumärket med sitt framträdande. Kändisen ska 

generera medvetenhet för varumärket och sig själv utan att någon av parterna dominerar 

till fullo (Andersson, 2015). Vidare påvisar Erdogan (1999) att det är av vikt att parterna 

kommer överens om hur mycket annat kändisen får marknadsföra då överexponering 

kan ske vid för många framträdanden. Ytterligare en risk är att kändisens image och 

kändisskap kan förändras eller förminskas (Jansson och Simonsson, 2007). Därför krävs 

det en analys från företagens sida för att kartlägga vart i livscykeln personen i fråga 

befinner sig. Förändring av image har tidigare behandlats i studier, då kända exempel 

som Michael Jackson och Pepsi visar på hur viktigt det är att kändisarna inte bör 

drabbas av personliga skandaler. Michael Jackson misstänktes för barnövergrepp vilket 

fick Pepsi att direkt lägga ner kampanjen för att inte associeras med hans anklagelser 

(Jansson och Simonsson, 2007). Andersson (2015) spekulerar kring om kändisen som 

varumärkesförstärkare håller på att holkas ur eftersom vi i dagens medier får se en större 

utsträckning av kändisarnas negativa sidor jämfört med förr. Vidare menar författaren 

att det idag är svårare att hitta kändisar med ett så pass starkt varumärke att det kan 

matcha företagets eget varumärke. Johansson och Sparredal (2002) belyser kändisens 

perspektiv och påtalar att kändisars varumärken kan drabbas negativt vid 

överexponering i reklam och icke-strategisk matchning. Sista nackdelen med 

kändisreklam är att det kan vara väldigt dyrt och kostsamt (Erdogan, 1999). Företag bör 

således välja en känd profil som är anpassad för den aktuella marknaden och spekulera 

kring de ökade kostnader som kan tillkomma om man väljer en känd person som är 

välkänd inom alla marknadssegment.   
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3.1.3 The meaning transfer model  

The meaning transfer model är användbar gällande förståelsen av en kändis betydelse 

inom kändisreklam. McCracken (1989) använder modellen för att visa på hur processen 

går till och vad framgångsrik kändisreklam kan föra med sig. Författaren påtalar att det 

finns tre olika steg att uppmärksamma i processen: Culture som behandlar kändisens 

betydelse, endorsement som visar hur betydelsen flyttas från kändisen till produkten 

eller tjänsten, samt consumption som berör betydelsen kring kundens mottagande av 

varan.  

 

Figur 1. The meaning transfer model (McCracken 1989).  

 

I det första steget hävdar McCracken (1989) att företag kan använda sig av olika 

kändisar, modeller och personer i sin marknadsföring och reklam. Modeller ger 

information om bland annat ålder, etnicitet, kön och utseende. Vad de inte kan ge är en 

djupare mening och betydelse om värderingar och personlighet. Vidare påtalar 

McCracken (1989) att det som skiljer kändisar åt från okända modeller är att de redan 

har skapat en allmän kännedom i det offentliga rummet. Istället för att låtsas inneha en 

viss personlighet äger kändisarna sin egen persona. Därmed förmedlar de också 

värderingar och en viss livsstil och kan enligt McCracken (1989) ge starkare och mer 

kraftfull reklam. Författaren exemplifierar Audrey Hepburn som genom ett repeterat 

handlingsmönster äger sin egna eleganta persona. Lyckas företaget kombinera sitt 

varumärke med rätt typ av kändis kan denna typ av reklam således vara mycket stark 

och legitimera varumärket ytterligare (McCracken, 1989).  

 

Andra steget i The meaning transfer model är att integrera kändisen med varumärket. 

McCracken (1989) lyfter fram vikten av att dessa ska komplettera varandra och inte 
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vara en motsägelsefull kombination. Företag måste tänka över vad för budskap som ska 

sändas till kunderna genom varan, och integrera kändisen för att stärka detta budskap. 

Därför är det viktigt att kändisen i fråga inte är för kulturellt åtskild gentemot 

varumärkets kultur. Det är naturligt att finna en viss skillnad, men detta kan motverkas 

genom att förstärka likheterna med andra personer och modeller som förmedlar 

liknande innebörd (McCracken, 1989). Steg två för därmed över kändisens betydelse, 

applicerar det på varumärket och förstärker varumärkets meddelande.  

 

Tredje steget handlar om att förflytta produkten eller tjänstens betydelse över till den 

enskilde konsumenten. Kunden måste därav få en bekräftelse på att varan är 

betydelsefull, det räcker inte att bara äga den utan en förståelse för varför man i första 

hand vill äga varan behövs. Det är när produkten ska kännas meningsfull som kändisen 

har otroligt stor betydelse. Genom att använda sig av förebilder inspireras kunden och 

använder enligt McCracken (1989) gärna liknande produkter som kändisen.  

 

3.2 Reklam online 

3.2.1 Nätet växer 

Burke (2015) beskriver termen online advertising som köpt eller hyrd trafik genom 

annonser på nätet. Vidare uttrycker författaren att online advertising är en industri som 

idag omsätter miljarder och redan 2014 visade siffrorna för reklam på nätet runt om i 

världen uppgå till närmare 140 miljarder amerikanska dollar. Några av de mest effektiva 

platserna för marknadsföring online enligt Burke (2015) har visat sig vara forum som 

Facebook och Twitter som på två till tre år ökade sina intäkter 400 procent respektive 

275 procent. Författaren fortsätter dock med att understryka det faktum att det endast rör 

sig om hyrd reklam och när pengarna tar slut kommer också datatrafiken avta. En av 

anledningarna till att onlineannonsering har blivit så populärt de senaste åren anser 

författaren ligger i dess effektivitet i att nå rätt målgrupp. Ett annat argument menar 

Market watch (2009) är att det är reklam som går att mäta och spåra på ett helt annat sätt 

än traditionell annonsering. Med onlineannonsering blir det möjligt att räkna på både ett 

långsiktigt och kortsiktigt värde som genereras genom varje klick och besök på avsedd 

webbsida (Rönne, 2009). Tekniken gör det dessutom möjligt att specificera reklamen på 

ett mer anpassat sätt efter önskad målgrupp menar författaren. 

 

Online advertising är mycket mer än att endast placera en annons på nätet och hoppas 

på det bästa. De mest effektiva kampanjerna kombinerar enligt Wordstream (2016) en 
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rad sammanlänkade element som alla utför unika funktioner för att maximera 

kampanjens potential. Varje kampanj använder sig inte av alla element men 

Wordstream (2016) utpekar remarketing som den viktigaste. Remarketing är en strategi 

som har blivit populär i takt med det digitala genomslaget och användares innehav av 

flera enheter. Strategin bottnar sig enligt Patel (2016) i att skapa en medvetenhet hos 

kunden genom att visa samma innehåll på olika ställen där nyttjaren befinner sig för att 

på så vis göra produkten eller varumärket bekant. Remarketing gör det möjligt att spåra 

utövares rörelsemönster på internet och på så vis finna de kunder som besökt en 

hemsida men lämnat den utan köp och anpassa sin marknadsföring därefter (Patel, 

2016).  

 

3.2.2 Marknadsföring på sociala medier 

Ström (2010) menar att sociala nätverk har visat sig vara den tveklöst största 

tidsfördriften bland vuxna över hela världen. Samtidigt har annonsörer anpassat sig och 

riktar sin reklam dit användarna befinner sig vilket är forum som Facebook och Twitter 

(Ekstrand, 2009). Paid social advertising innebär att annonsörer tar initiativ och måste 

söka efter sina användare för att lokalisera dem och inte tvärtom (Patel, 2016). 

Wordstream (2016) påvisar att en av de största styrkorna med paid social annonsering är 

precisionen som annonsörer kan använda sig av när de ska nå en specifik målgrupp. 

Annonsören kan utgå ifrån hundratals parametrar som demografiska (ålder, kön, 

inkomst, utbildningsnivå) eller välja mellan olika sociala beteenden (Patel, 2016). 

Annonsörer kan också välja målgrupper utifrån vilka sidor och profiler användarna 

besöker, saker de köper, och nyheter de läser påtalar författaren vidare. 

 

Ökningen av så kallad identity marketing har visat sig vara den senaste och enligt 

Wordsteam (2016) den tydligaste förändringen inom digital marknadsföring som förser 

annonsörer med oändliga möjligheter för tillväxt. Artikeln påtalar ytterligare att 

marknadsförarna måste vara uppdaterad om var deras målgrupp befinner sig på nätet 

med målet att sända rätt budskap till passande målgrupp. 

 

Ström (2010) framhåller att en övergripande tanke med sociala medier är att det ska 

vara en tvåvägskommunikation där folk både pratar och lyssnar. Det innebär en stor 

skillnad från marknadsföringens tidigare envägskommunikation och har inneburit att 

konsumenterna har en betydande större roll över innehåll och spridning (Hohentahl, 

2016).  En annan viktig princip som sociala medier medför är korsmarknadsföring: allt 
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ska hänvisa till allt (Ström. 2010). Det egna materialet ska korsmarknadsföras solitt där 

exempelvis nyhetsbrev marknadsför Facebooksidan som i sin tur marknadsför 

Instagramkontot, Snapchat och Twitter menar författaren. Sociala medier finns idag i 

mängder och Ström (2010) nämner nedan de mest populära: 

 

Blogg: en blogg har blivit den perfekta plattformen för marknadsförare då den erbjuder 

en snabbhet, direkthet, tvåvägskommunikation samt möjlighet till att vara mer 

personlig. Opinionsbildning sker till stor del på bloggar där ett budskap tydligt kan 

presenteras och argumenteras kring. Företag har också dragit stor nytta av bloggar med 

ökad försäljning som syfte och söker sig ofta till bloggare som kan skriva om önskad 

produkt. Marknadsförare skapar och använder även företagsbloggar för att skapa 

medvetenhet. Denna typ av marknadsföring är dock svårare än när opinionsbildare 

bloggar då säljbudskap sällan är tilltalande. Bloggar har visat sig vara avsevärt mer 

attraktiva jämfört med webbsidor och Ström (2010) lyfter fram siffror från 2009 som 

visar att över två miljoner svenskar läser bloggar regelbundet.  

 

Facebook: är ett socialt nätverk där uttrycket ”alla finns på Facebook” talar för det stora 

genomslag det sociala mediet har fått världen över. Sidan erbjuder oändliga möjligheter 

att synas och delas genom att sprida kommersiella och ideologiska budskap. 

Marknadsföring kan ske genom vanlig aktivitet från privatpersoner i form av 

statusuppdateringar och delningar. Det har också blivit vanligt för företag att skapa 

användarkonton och på så vis skaffa följare och sprida sitt budskap. Andra sätt är att 

skapa grupper, sidor och evenemang som användare bjuds in till. Fördelen med att 

skapa grupper och evenemang är att marknadsföraren här kan ta del av andra grupper 

och event som medlemmarna är med i och använda det för att skapa en viral spridning 

av sitt budskap. Sidor på Facebook kan ses som en typ av levande affischering på nätet 

där information, bilder, filmer och länkar används för att göra reklam för sidans innehåll 

och hålla anhängare eller fans uppdaterade. 

 

Twitter: används som ett forum för snabb kommunikation med korta meddelanden och 

går under beteckning microblogg som är ett mellanting mellan en blogg och ett 

chattforum. Inläggen som görs kan maximalt bestå av 140 tecken och begränsar 

därigenom möjligheten till längre utläggningar. Twitter är ett populärt 
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kommunikationsmedel som marknadsförare världen över använder sig av för att 

marknadsföra kortare nyhetsbrev, kampanjer och länkar till sina följare. 

 

YouTube: Att lägga ut filmer på nätet har inneburit en enorm möjlighet att påverka 

kommersiellt och ideologiskt. Filmer har en annan förmåga att påverka på ett mer 

suggestivt sätt jämfört med kombinationen av bild och text. Video anses vara ett bra sätt 

att väcka känslor på och eftersom det ofta är enklare att nå konsumenter via 

känslomarknadsföring har sidor som YouTube fått ett enormt genomslag. 

 

Tuten och Salomon (2015) har rankat de största fördelarna med ett marknadsföra sig på 

sociala medier och inleder med de mest framträdande: Förbättrad exponering, ökad 

trafik på nätet, utveckla lojala följare, ger en bättre marknadsinsikt, förbättrade resultat 

på sökmotorer, utökade partnermöjligheter, minskade marknadsföringskostnader samt 

ökad försäljning.   

 

3.2.3 Microtargeting  

Microtargeting är ett begrepp som mestadels används inom onlinemarknadsföring och 

innefattar att på ett framgångsrikt sätt skapa personifierade meddelanden eller 

erbjudanden samt korrekt uppskatta dess inverkan och leverans direkt till privatpersoner 

(Agan, 2007). Barbu (2013) styrker detta och menar på att microtargeting är ett redskap 

för varumärkes-promotion inom sociala medier då dessa utgör otroliga kunddatabaser. 

Med andra ord sparas data varje gång en ny social medie-användare skapas med 

information om bland annat kön, civilstånd, geografiskt läge och intressen. 

Informationen tillåter användarna att endast se annonser som kan vara relaterade till 

deras personliga intressen som noterats och blockerar ut all irrelevant annonsering 

(Barbu, 2013). Vidare diskuterar författaren den traditionella marknadsföringen som 

tidigare segmenterat exempelvis 15-25 åringar genom att notera konsumenters 

personnummer. Idag kan marknadsförare istället rikta sig mot medelålders singel-män 

som är intresserade av Hockey och arbetar inom en viss företagssektor. Microtargeting 

skulle därmed aldrig varit möjlig utan kunddatabaserna från sociala medier (Barbu, 

2013). Microtargeting har enligt Mullock et al. (2010) visat sig vara mycket effektivt då 

målgruppsinriktade annonser blir klickade på 670 procent mer än generella annonser.  

 

Microtargeting har också fått kritik av forskare som hävdar att många typer av 

microtargeting kränker privatpersoners integritet genom att ta del av information som 
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egentligen är avsedd att vara privat (Korlova, 2010). Författaren framhäver bristerna i 

informationen som konsumenter får då de inte är medvetna om att de blir exponerade 

för microtargeting och är en av få som får se vissa ads. Konsumenterna får inte heller 

reda på att genom att klicka på annonser kan de avslöja känslig personlig information. 

Su (2010) lyfter fram ytterligare kritik och genom en undersökning visar att 40 procent 

av facebookanvändare inte tycker om annonserna som visas för dem utifrån den 

personliga kunddata. Därmed går det att spekulera kring hur framgångsrikt 

microtargeting egentligen är och den etiska aspekten om att göra intrång i människors 

privatliv (Barbu, 2013).  

 

3.2.4 Spridning på sociala medier 

Enligt Purcel et al. (2010) har 37 procent av alla internetanvändare vid något tillfälle 

delat information i sociala medier. Detta delningsbeteende online har blivit ett fenomen 

av växande social, ekonomisk och politisk betydelse och idag kan nya händelser 

diskuteras och delas otroligt snabbt (Lee och Ma, 2012). Stieglitz och Dang-Xuan 

(2013) konstaterar att fram tills för några år sedan var det största hindret för 

informationsspridning kostnaden för den tekniska infrastruktur som krävdes för att nå 

ett stort antal människor. Idag däremot i ett samhälle med utbredd tillgång till Internet 

har denna flaskhals till stor del tagits bort. I detta sammanhang har personliga 

publiceringsformer såsom mikrobloggar, sociala nätverk, och bloggar blivit vanligare 

(Lee och Ma, 2012). Detta delningsbeteende och vad som triggar användare till att dela 

information har undersökts och studier visar på att människor delar nyheter och 

information som triggar känslor både positiva och negativa (Stieglitz och Dang-Xuan, 

2013). Enligt författarna ökar inte bara mängden delningar utan hastigheten på hur 

snabbt folk delar om känslor är inblandade (i detta fall på Twitter). Vidare konstaterar 

författarna att allt fler företags kommunikation påverkas av sociala medier och kunderna 

har idag möjlighet att utbyta information och erfarenheter med varandra, och starkt 

påverka andra konsumenters köpbeslutsprocesser. Grauer (2014) menar att det länge har 

varit en arbetsrelaterad norm att hålla sina kunder nöjda för att skapa positiv respons 

som de sedan sprider vidare även kallad word of mouth. 

 

I samband med det digitala genomslaget har en variant på word of mouth utvecklats till 

så kallad electronic word of mouth. Grauer (2014) påtalar att skillnaden blir att det 

internetbaserade innehållet har större möjlighet att bli viralt. Författaren uttrycker vidare 

att dessa små men avgörande skillnader mellan traditionell och electronic word of 
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mouth har kommit till att bli dominerande för marknadskommunikation. Whitler (2014) 

identifierar electronic word of mouth som det mest värdefulla sättet att nå ut med sin 

marknadsföring på och nämner det som den i högsta grad trovärdigaste budbäraren för 

marknadskommunikation. Författaren understryker att undersökningar har påvisat att 

hela 92 procent av kunder är benägna att lita på rekommendationer från andra 

användare. Med detta i åtanke har tre nya nyckelord tagits fram för att möta kunderna på 

den digitala plattformen och uppmuntra till interaktion: engagemang, utrustning och 

skapa rätt förutsättningar (Whitler, 2014). Med tanke på forskningen som visar att 

information som väcker känslor hellre delas, bör företagen ägna mer uppmärksamhet åt 

analysen av känslor som varumärket kan väcka i samband med marknadsföringen på 

sociala medier (Grauer, 2014). Suh (2010) hävdar att konsumentgenererat innehåll kan 

vara positivt men mycket är också negativt och kan resultera i bakslag för företag. En 

potentiell lösning kan enligt författaren vara att använda sig av analytiska program för 

sociala medier för att systematiskt övervaka och analysera användargenererat innehåll. 

På grund av att känslor kan utlösa en högre hastighet av informationsspridning bör 

företag enligt Suh (2010) reagera snabbt på förändringar på kundernas känslor i 

samband med sina varumärken och produkter i sociala medier.  

 

Johansson och Sparredal (2002) påtalar att konsumenter efterfrågar en annan nivå av 

äkthet kring material på nätet vilket har föranlett allt fler företag inkluderar äkthet i sina 

varumärken på ett sätt som tidigare inte var aktuellt. Författarna understryker vidare att 

reklam som kommunikationsverktyg får en annan innebörd på nätet då konsumenterna 

själva har möjlighet att granska innehållet på ett sätt som inte var möjligt tidigare. 

Hammarskjöld (2012) är av samma åsikt och menar att äkthet och engagemang är två 

avgörande faktorer för att få bred räckvidd på nätet och i sociala medier.  Författaren 

fortsätter med att uttrycka att svenska företag har blivit mer intresserade av corporate 

social responsibility och därav intresserat sig för samarbeten och sponsring.  

 

3.2.5 Vilka befinner sig på nätet  

Aktörerna som finns på sociala medier kan enligt analysföretaget Forrester Research 

(2016) delas in under följande kategorier: Kreatörer, de som skapar materialet som 

konsumeras, bloggar, skriver inlägg och lägger ut filmer. Kritiker, dessa reagerar på det 

som kreatörerna skapar, de skriver recensioner och kommentarer. Samlare, de samlar på 

filmer, foton, länkar och bidrar med samlad information. Deltagare, agerar främst som 

nätverkare och använder profiler på sociala nätverk för att kommunicera och umgås. 



  
 

31 

 

Åskådare, anses vara renodlade slutanvändare av information, de tittar och läser men 

skapar inget själva. Åskådare är den största gruppen både globalt och i Sverige. En 

undersökning utförd av Statistiska Centralbyrån (2014) visar att bland 16-85 åringarna i 

Sverige hade hela 92 procent tillgång till internet i hemmet. Internettillgången var störst 

för åldrarna 16-54 år och avtog därefter drastiskt bland åldersgruppen 75-85 år. Den 

utrustning som var vanligast att använda vid anslutning var bärbara datorer eller 

smartphones.  

 

3.3 Varumärken  
3.3.1 Definition  

Kapferer (2012) menar att ett varumärke är en immateriell tillgång för företag och enligt 

Keller (2012) tar det sig i uttryck i symboler, namn, tecken och färger. Både Kapferer 

(2012) och Melin (1999) menar att immateriella tillgångar har på den senaste tiden fått 

ett större värde i jämförelse med materiella tillgångar. Detta menar Melin (1999) kan 

finna sin förklaring i att produkters överlägsenhet inte längre kan ses som en garanti för 

framgång då den teknologiska utvecklingstakten gör att imitationer dyker upp och 

förkortar produktlivscykeln. Keller (2012) påtalar att varumärken adderar en annan 

dimension till produkten och differentierar det från andra produkter som ämnar till att 

tillfredsställa samma behov. Företags varumärken blir därmed ett konkurrensmedel som 

kan bidra med konkurrensfördelar på marknaden då varumärken är svåra att kopiera för 

en konkurrent enligt Falounius (2010) . Kapferer (2012) menar dock att det inte kan 

finnas varumärken om det inte finns produkter eller tjänster som bär dem, det är alltså 

produkterna och tjänsterna som gör varumärkena verkliga. Vidare anför författaren att 

ett varumärke är en uppsättning av mentala associationer hos konsumenter som adderar 

till det upplevda värdet av en produkt eller tjänst. Uggla (2013) ser varumärken från ett 

mer strategiskt perspektiv och definierar dem som ett löfte från företag som skapar 

förväntningar som ska uppfyllas och bidra till att skapa positiva associationer hos 

konsumenten. Falounius (2010) utvecklar detta och menar att varumärken existerar i 

människors medvetande och utgår från de förväntningar vi har på varumärket. 

Författaren fortsätter och uttrycker att ett varumärke handlar om att kunden ska uppleva 

ett mervärde vid ett visst köp som gör att upplevelsen av den förstärks i jämförelse med 

liknande konkurrentprodukter. Murphy (1990) menar att varumärken är viktiga för 

företag på två olika plan. Det första är att de fungerar som en tillgång till företaget då de 

bidrar till lojalitet och kan säkerställa framtida begär från konsumenter och därmed 

pengaflöde. På det andra planet går det att argumentera för att varumärken lagrar 
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tidigare marknadsföringsinvesteringar som går att dra fördel av under en lång tid 

framöver.  

 

3.3.2 Image, identitet och positionering 

Varumärkesidentitet beskriver Kapferer (2012) som vision och kärnan i varumärket. 

Genom att definiera vad varumärket grundar sig i går det att finna svar på många olika 

frågor såsom vad varumärket ska kommunicera. Författaren framför att 

varumärkesidentitet fokuserar på avsändarens sida, alltså företaget och hur de projicerar 

varumärkets mening utåt. Även Falonius (2010) kommunicerar en liknande syn på 

varumärkesidentitet och beskriver det som vad varumärket faktiskt står för.  Vidare 

hävdar Kapferer (2012) att identiteten handlar om att ha personliga mål och att 

differentiera sig från andra. Författaren betonar vikten av att ha ett tydligt 

huvudbudskap, vad företaget vill kommunicera till sina konsumenter. För att kunna 

leverera detta budskap till kunderna på ett effektivt sätt är det viktigt att företaget vet 

kärnan i varumärket. Företaget kan sedan utgå från denna kärna vid val av exempelvis 

symboler och namn för att kommunikationen till konsumenterna ska ske på ett 

tillfredsställande sätt och förvirring ska undvikas (Kapferer, 2012). Detta utvecklar 

Ghodeswar (2008) och menar att för att vara effektiv behöver en varumärkesidentitet 

kommunicera med konsumenter, skilja sig från konkurrenter och representera vad 

företaget kan och vill göra över tid. Vidare framhåller författaren att företag som 

presenterar en sammanhängande, särskiljande och relevant varumärkesidentitet kan 

skapa en plats på marknaden och addera värde till dess produkt eller tjänst. Enligt Aaker 

(2010) ger identiteten varumärken en tydlig riktning, syfte och betydelse. Kapferer 

(2012) påtalar att varumärkesidentiteten definierar vad som kan förändras och vad som 

måste behållas i varumärket. Detta innebär att vissa delar måste bevaras för att 

varumärkesidentiteten ska kunna behållas medan andra delar måste förändras för att 

kunna matcha utvecklingen på marknaden. Detta hävdar författaren är en viktig aspekt 

när ett varumärke inför förändringar skapar det ny standard på marknaden som 

konkurrenter måste ta hänsyn till och matcha eller överträffa för att kunna stanna kvar 

på marknaden. 

 

Kapferer (2012) framhåller att vid varumärkesimage läggs fokus istället på mottagarens 

sida. Även Falonius (2010) åsikter ligger i linje med detta och menar att 

varumärkesimage är hur varumärket uppfattas av konsumenterna. Kapferer (2012) 

menar att imagen ämnar till hur konsumenter tolkar alla signaler som kommer från 
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produkterna, tjänsterna och kommunikationen från företaget. Signalerna kan innefatta 

varumärkets kommunikation, namn, visuella symboler, reklam och sponsring. Som ett 

resultat av dessa tolkningar skapar de tillsammans konsumenternas image av ett 

varumärke. Vidare hävdar författaren att för att kunna projicera en image till 

konsumenterna måste företagen vara säkra på vad de vill projicera, alltså vad de vill 

sända ut och på vilket sätt. Detta innebär att företaget måste finna sin 

varumärkesidentitet innan de kan projicera en varumärkesimage till konsumenterna. 

Produkterna, platserna, personerna och kommunikationen från varumärkena grundar sig 

i identiteten som sedan resulterar i imagen hos mottagaren.  

 

Keller (2012) framhåller att positionering handlar om att identifiera varumärkets unika 

faktorer som ger dem konkurrensfördelar på marknaden och som sedan ligger till grund 

för varumärkesidentiteten och image. Kapferer (2012) menar att varumärkesidentiteten 

fokuserar på alla faktorer som skapar varumärket medan positionering istället inriktar 

sig på konkurrensen. Vidare påtalar Kapferer (2012) att positionering består av två olika 

steg. Det första steget fokuserar på inom vilket område varumärket ska råda och verka 

inom och därmed vilka konkurrenter det ska bli associerat och jämfört med. På det 

andra steget läggs istället fokus på varumärkets väsentliga skillnader i jämförelse med 

produkter och varumärken inom samma område, vad som gör varumärket olik från sina 

konkurrenter och lockande till allmänheten. Detta ligger i linje med Uggla (2006) som 

menar att positionering bygger på jämförelse. Vidare påtalar författaren att alla 

köpbeslut på marknaden tas i relation med någonting annat. Kapferer (2012) utvecklar 

detta och framhåller att på grund av att alla beslut är jämförelsebara är det viktigt att 

ange området där varumärket är som starkast. Vidare hävdar Keller (2012) att 

positionering utgör kärnan i marknadsstrategi. Utifrån positioneringen designar 

företagen sitt erbjudande till konsumenterna. Positionering involverar att finna rätt plats 

i konsumenternas medvetande så följden blir att de tänker på produkten eller tjänsten på 

rätt sätt och har positiva associationer till det. Författaren menar att en bra 

varumärkespositionering klargör vad varumärket handlar om, hur det är unikt och varför 

konsumenter ska välja det specifika märket. 

 

3.3.3 Co-branding  

Kapferer (2012) beskriver begreppet branding som en långsiktig vision. Varumärket är 

en direkt konsekvens av marknadssegmenteringen och produktdifferentieringen där 

branding handlar om att företag vill uppfylla de förväntningar som konsumenterna 
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innehar. Vidare påtalar författaren att branding ämnar till att företag vill påverka 

konsumenternas uppfattningar av varumärket med utgångspunkt i dess identitet och 

image. Företag vill att dess varumärken ska associeras med positiva faktorer och arbetar 

därmed för att skapa och upprätthålla dessa associationer. Aaker (2007) påtalar att 

branding innefattar mer än att bara ge produkten ett namn och logo, utan anför att 

varumärket är del av en sammanhängande strategi med stöd av varumärkesbyggande 

aktiviteter. Målet med dessa marknadsaktiviteter är att projicera företagets bild av sig 

själva till konsumenterna och därmed påverka deras image av företaget. Dessa 

aktiviteter används för att addera värde till varumärket. Vidare framhåller Aaker (2010) 

att starka varumärken genererar värde hos konsumenten på olika sätt och det är viktigt 

att ta hänsyn till dessa för att inte göra dem missnöjda.  

 

Xiao och Seung Hwan (2014) hävdar att co-branding är när två eller flera varumärken 

samarbetar och skapar ett partnerskap för att marknadsföra en gemensam produkt eller 

service. Besharat (2008) listar olika kriterier för co-branding och framhåller att båda 

varumärkena ska listas på produkten eller förpackningen och den primära uppgiften är 

att lansera en ny produkt i en ny eller befintlig marknad. Vidare menar författaren att 

fördelen med ett varumärkessamarbete är att de eventuella positiva associationerna förs 

över till det andra varumärket. Det blir även en indikation för konsumenterna att en ny 

produkt finns på marknaden från varumärkena. Washburn, Till och Priluck (2000) 

konstaterar att det även finns risker med co-branding. Det kan leda till att konsumenter 

överför en negativ upplevelse från det ena varumärket till det andra. Vidare påtalar 

författarna att risken med att ingå ett varumärkessamarbete är att det kan skada det 

existerande värdet som är kopplat till varumärket. Slutligen hänför författarna att genom 

co-branding kopplas två varumärken samman. Dessa länkar kan antingen förbättra eller 

försämra konsumenternas uppfattningar om varje inblandat varumärke och kan agera för 

att skapa en ny unik uppfattning av produkten som samarbetet innefattar.   

 

Xiao och Seung Hwan (2014) framhåller att det finns olika faktorer till att vissa co-

branding partnerskap blir framgångsrika. Dessa faktorer fokuserar på effekterna av hur 

väl varumärkena passar när det kommer till produkter, image och identitet. Passformen 

vid varumärkesidentitet mellan två varumärken hävdar Xiao och Seung Hwan (2014) 

har en betydande roll när det handlar om co-branding. För att uppnå framgång kan inte 

varumärkena stå för långt ifrån varandra gällande varumärkesidentiteten då det kan 
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skapa förvirring hos konsumenterna. Vidare påtalar Lee och Decker (2016) att studier 

har visat att de varumärkessamarbetena av oväntad och överraskande karaktär får ett 

större genomslag. Detta då det kan leda till att kunderna reviderar de viktiga attributen 

av de allierade varumärkena. Besharat (2008) utvecklar detta och menar att två 

varumärken kan uppnå större konkurrensfördelar och uppmärksamhet om ett av dessa 

varumärken är ny på den specifika marknaden eller produktkategorin. Författarna 

fortsätter med att påtala att om ett välkänt varumärke samarbetar med ett mindre välkänt 

varumärke tenderar konsumenter att anta att det mindre välkända delar värderingar och 

identitet med det mer välkända varumärket.  

 

Leuthesser, Kohli och Suri (2003) framhåller att co-branding kan föra samman 

varumärken med olika målgrupper och därmed finns det möjlighet att tillträda en ny 

marknad och ta del av nya målgrupper. Författarna menar att det även blir ett sätt att 

synas på varandras olika kanaler vid marknadsföringen av produkten eller tjänsten som 

samarbetet beträffar. Vid ett samarbete där marknaden skiljer sig fullständigt från den 

existerande marknaden och kundbas kan det ses som en marknadsutveckling strategi. 

När marknaden istället liknar varandra kan det ses som en marknadspenetration strategi 

(Leuthesser, Kohli och Suri, 2003)  

 

3.4 Teorins roll och kärna 

I denna uppsats står empirin i centrum, som mynnar ut i betraktelser och slutsatser med 

hjälp av teorins betydande roll. Vi har på ovanstående sidor presenterat teorier som vi 

har valt utefter vårt syfte och frågeställningarna. Viktigt att belysa är att delar av teorin 

inte kommer analyseras utan fungerar som förklaringar. Detta för att läsaren lätt ska 

kunna sätta sig in i ämnet och förstå problematiseringen samt den diskussion som förs. 

Utifrån syftet har därmed tre huvudrubriker skapats; kändisreklam, reklam online samt 

varumärken. Dessa huvudrubriker har noga blivit utvalda med tillhörande 

underrubriker. Valet av rubrikernas följd bestämdes efter relevansen till uppsatsens 

kärna. Följaktligen inleds teorikapitlet med kändisreklam som en stor del av uppsatsen 

kretsar kring. Den kändisreklam som vi har undersökt appliceras online vilket är 

förklaringen till reklam online som andra huvudrubrik. I uppsatsen behandlas även 

aktörernas image och identitet samt kändisreklam som marknadsföringsaktivitet.  Detta 

förklarar valet av den tredje rubriken varumärken. De sista teorierna är möjligen inte 

kärnan i arbetet men likväl nödvändiga för att svara på syftet och forskningsfrågorna.  
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Arbetet med att finna lämpliga teorier har varit lättare inom vissa områden och betydligt 

svårare för andra. Det finns mycket begränsat med teorier inom ämnet kändisreklam 

online vilket innebär att teorierna i denna uppsats berör kändisar och reklam separat. 

Dessa ämnen kombineras sedan av oss i den empiriska analysen och slutsatserna. 

Bristen på teori kan möjligen bero på att ämnet är relativt nischat och att det inte är först 

på senare tid som onlinemarknadsföringen har tagit fart ordentligt. Teorier kring 

kändisreklam har varit lätt att hitta då det inte är ett nytt fenomen. Det problematiska i 

frågan är att teoretikernas åsikter starkt skiljer sig kring företeelsen. Vi har därmed 

inkluderat både negativa och positiva åsikter kring kändisreklam för att erhålla en så 

objektiv syn som möjligt. Begreppen inom ämnet upplevs inte lika utbredda som 

generella marknadsföringstermer och sökorden behövde således vara specifika. Termer 

som tas upp i onlinemarknadsföring är bland annat microtargeting och electronic word 

of mouth. Teoribildningen kring varumärken och positionering är oerhört tät och det 

finns mycket forskning kring dessa välkända och grundläggande 

marknadsföringstermer. På grund av tätheten förekommer också olika tolkningar och 

synsätt på varumärken, image, identitet och positionering. Även här har vi inkluderat 

många källor för att få en teoretisk trovärdighet.  

 

Nedan presenteras en teoretisk figur som visar vilka teorier som knyts an grundpelarna i 

vårt arbete. Detta för att ge en klar och tydlig bild av teorins mening och betydelse. 

Online marknadsföringen och kändisreklam är två fundament som tillsammans i en 

symbios skapar kärnan i vårt arbete. Den riktiga kärnan i vårt arbete är därmed 

symbiosen som kunskapen vilar på. Första rubriken i teorikapitlet är knuten till 

kändisreklam, andra rubriken rör mestadels onlinemarknadsföringen och den tredje 

rubriken berör båda fundamenten och symbiosen. Därmed behövs teori kring 

kändisreklam, onlinemarknadsföring samt varumärken för att i analys och 

slutsatsavsnittet kunna bilda en symbios.  
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Figur 2. Teoretisk referensram 
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4. Teoretisk och empirisk analys  

 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att redogöras tillsammans med en 

empirisk och teoretisk analys. Det insamlade materialet från intervjuerna med 

respondenterna kommer presenteras löpande tillsammans med den teoretiska 

referensramen. Kapitlet syftar till att leda fram till studiens slutsatser.  

 

Strukturen för kapitlet grundar sig i att både det empiriska materialet och analysen 

blandas, detta för att undvika upprepningar och skapa en mer underhållande läsning. 

Med utgångspunkt från den insamlade empirin har vi skapat fem olika huvudrubriker 

som har formats utifrån resultatet av intervjuerna och dess innehåll. Huvudrubrikerna är 

följande: 

 

4.1 Matcha rätt behandlar vikten av att använda rätt typ av kändis för att uppnå de 

uppsatta målen med reklamen.  

4.2 Lätt att nå ut, svårt att nå in belyser att det idag har blivit enklare att nå ut med 

sin marknadsföring men att det också har lett till svårigheter att nå in hos konsumenter. 

Här diskuteras olika sätt att motverka denna problematik.  

4.3 Det kan slå fel berör de eventuella riskerna med att använda sig av en känd profil i 

sin marknadskommunikation.  

4.4 Kommunicera mera diskuterar de olika kommunikationsmöjligheterna som har 

uppstått till följd av digitaliseringen.  

4.5 Det händer på nätet skildrar internets betydande roll och hur företag kan dra 

fördelar av dess funktioner vid sin marknadsföring.  

 

Respondenterna kommer i kapitlet att presenteras vid både för- och efternamn, detta för 

att skapa en tydlighet huruvida informationen kommer ifrån våra intervjuer eller den 

teoretiska referensramen. Nedan presenteras respondenterna återigen: 

 

 Johan Hallin, Marknadschef, Lindex  

 Erik Ohlsson, VD/Grundare, Jubel  

 Atena Banisaid, Marknadschef, TEN music group  

 Daniela Montanari, Business relations, At Night Mgmt  

 Jackie Kothbauer, Personlig varumärkesexpert  

 Andreas Engstrand, Garbergs Reklambyrå, Projektledare  
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 Jörgen Johansson, LevelSeven, Projektledare/kommunikatör  

 

4.1 Matcha rätt   
4.1.1 En ny syn på kändisen  

Rübsamen (2012) påvisar att en kändis idag är vem som helst som får mycket medial 

uppmärksamhet där det finns intresse för en publik. Personen i fråga kan ha 

åstadkommit någonting, vara en del av en känd familj eller allmänt uppskattad av 

media. Jackie Kothbauers konstateranden ligger i linje med detta då hon berättar att 

kändisens roll har förändrats över åren då man idag kan bli känd på grund av 

personlighet och inte endast prestation. Vidare menar respondenten att fram till 

millennieskiftet var mestadels kändisar som politiker, toppidrottsmän eller 

kulturpersonligheter som de traditionella medierna var koncentrerade kring. Det var inte 

förrän i dokusåpans begynnelse som en ny typ av kändis föddes där kändisskapet 

erhållits från personligheten i sig. Rübsamen (2012) och respondenten hävdar att detta 

har lett till en dramatisk ökning av antalet kändisar men med en mycket kortare 

livslängd och en snävare målgrupp. Alberonis (1963) femtio år gamla definition på 

kändisen som en elit med högre status i samhället verkar inte vara förenlig med 

ovanstående argument och Jackie Kothbauer som berör faktumet att vem som helst idag 

kan bli känd.   

 

Encyclopedia (2016) överensstämmer med konstateranden kring kändisarnas korta 

livslängd och kändisskapet idag beskrivs som ”flyktigt och någonting som hela tiden 

behöver underhållas för att kvarhålla intresse av publiken”. Rübsamen (2012) menar 

på att det är vanligt förekommande idag att skapa skandaler eller avslöja djupare 

hemligheter när det finns risk att intresset fallerar. Andreas Engstrand berör också detta 

ämne och ser positivt på starka reaktioner både positiva som negativa då dessa skapar 

uppmärksamhet istället för likgiltighet. Respondenten exemplifierar Mikael Persbrandt 

som inte har det renaste förflutna men som med sin ärlighet är väl omtyckt i Sverige. 

Jackie Kothbauer berör liknande ämnen genom att framhäva vikten i samarbeten mellan 

kändisar och varumärken för att behålla konsumenternas intresse och köplust. Som 

Rübsamen(2012) tidigare påtalat är det den mediala uppmärksamheten som är av 

intresse för kändisar och Jackie Kothbauer fyller i att denna kan uppnås genom 

samarbeten med varumärken.  
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Internet och mer specifikt sociala medier har starkt främjat dagens mångdubblade antal 

kändisar. Jackie Kothbauer berättar att det idag inte finns samma gatekeepers som 

tidigare, då det var tidningar, tidskrifter, TV och radio som försedde allmänheten med 

information. Idag formar individen själv en stor del av det mediala materialet och enligt 

Forrester Research (2016) kallas denna aktörsgrupp på sociala medier för kreatörer som 

skapar materialet på medierna, bloggar och skriver inlägg. Bland kreatörerna finns det 

personer som har lyckats få många följare och därmed skapat en stark medial kanal som 

enligt Jackie Kothbauer och Daniela Montanari kan vara bloggare och tastemakers inom 

olika områden. Daniela Montanari påvisar att dessa genom de sociala medierna har 

skapat sig välkända namn inom exempelvis restaurangbranschen, modesektorn och 

musikbranschen och har många följare som lyssnar till deras tips och råd.  

 

Eftersom kändisarna har ökat och medierna likaså menar flertalet respondenter att 

kändisreklam ett vanlig förekommande fenomen. Denna persona som skapas kring den 

kända profilen skapar associationer hos allmänheten som en okänd modell inte skulle 

kunna förmedla (Erdogan, 1999). Modellerna kan uttrycka kön, etnicitet och ålder som 

också kändisarna gör men personan med information om livsstil och värderingar är 

redan skapad vilket McCracken (1989) menar på skapar kraftfullare reklam. Författaren 

belyser Audrey Hepburn som genom ett repeterande handlingsmönster blir förknippad 

med en mystisk och elegant profil. Detta beskriver det första steget i McCrackens 

(1989) The meaning transfer model då kändisens persona skapar laddning som sedan 

förs över till det samarbetande varumärket inom kändisreklam. Samtliga respondenter 

uttrycker betydelsen av kända profilens personligheter och att detta är något som noga 

bör beaktas vid samarbeten med andra varumärken. Varumärkets personlighet och 

grundläggande åsikter måste stämma bra överens med kändisens för att det ska bli 

slagkraftigt i reklamsammanhang. Detta kan ses som relevant i sammanhanget att det 

finns många olika typer av kändisar i dagens samhälle. Jackie Kothbauers argument 

ligger i linje med ovanstående resonemang kring förekomsten av olika typer av kändisar 

såsom den nya typen - bloggare, tastemakers, instagrammare, och de mer traditionella 

som idrottsstjärnor, kulturpersonligheter och politiker.  

 

4.1.2 Kändisen som rabattkupong  

Jörgen Johansson förklarar att den största fördelen med att marknadsföra sig online är 

att det underlättar av en väldigt specificerad och snäv segmentering. Väldigt snabbt kan 

marknadsföraren få reda på vem man når var och hur man når målgruppen i fråga. Detta 
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kallas för microtargeting och gör det möjligt att skräddarsy reklamen efter önskad 

målgrupp (Burke, 2015). Gällande influencers och kändisreklam berättar Jörgen 

Johansson vidare att det är viktigt att reklamen känns äkta och inte köpt, kunden ska 

uppfatta kändisen som verkligt engagerad i varan eller tjänsten som marknadsförs. 

Statens medieråd (2016) förklarar att en vanlig marknadsföringsåtgärd är dold reklam, 

som är integrerad i andra medieformer. Därmed är det svårare för konsumenter att 

upptäcka den och ha en kritisk syn. Denna typ av reklam via exempelvis sociala medier 

är enligt Statens medieråd (2016) ett oerhört effektivt sätt att distribuera reklam på. 

Sponsring och kändisreklam kan vara en typ av dold reklam i syfte att stärka 

varumärken genom sammankoppling med andra aktörer.  

 

Jörgen Johansson diskuterar i linje med ovanstående argument vikten i att förstå vilka 

kanaler som är lämpligast att nå ut på, vare sig det handlar om onlinekanaler eller 

tidningar och TV-reklam. Jackie Kothbauer behandlar även detta ämne och redogör för 

företags strategiska val av vilka onlineprofiler som är lämpligast att förmedla sina 

produkter genom. Franzén (2002) påtalar att personerna som handlar varan är en 

avgörande del i marknadsföringsmixen. Detta faktum är något som Jackie Kothbauer tar 

upp i sammanhanget då bloggare bär designerkläder såsom Tommy Hilfiger som en typ 

av kändisreklam. Respondenten säger följande: ”Jag ser att den här typen av aktiviteter 

är säljdrivande insatser, detta är som en kupong i en DN bilaga, för att du ska gå och 

köpa något nu.” 

 

Wei och Hu (2013) konstaterar i linje med Jackie Kothbauer att kändisreklam ökar 

köpbeteendet hos konsumenter. Jowdy och Mcdonald (2002) styrker detta och menar att 

företag kan uppnå ökad medvetenhet, förstärkning av varumärkets image och ökat 

köpbeteende. Jackie Kothbauer hävdar att företag använder sig av olika typer av 

kändisar beroende på vad som önskas uppnå och därmed ger olika kändisar skiftande 

värde och exponering. Genom att använda någon som Alicia Wikander eller Zlatan blir 

således inte en säljfrämjande åtgärd hävdar respondenten, utan en varumärkesbyggande 

marknadsföringsaktivitet. Detta resonemang kan appliceras på det andra och tredje 

steget i McCrackens (1989) The meaning transfer model som handlar om att kunden 

måste få bekräftelse på att varan eller tjänsten är betydelsefull för att köpbeteendet skall 

ökas. Genom att använda kändisar kan detta syfte framgångsrikt uppnås, då kunden 

inspireras av kändisen som förebild. Vidare menar författaren att det dock är enbart 
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genom en god matchning mellan kändisen och varumärket som den meningsfulla 

betydelsen kan uppnås då parternas samarbete är trovärdigt. Kapferer (2012) framhåller 

att varumärkesidentiteten definierar vad som kan förändras och vad som måste behållas 

i varumärket. Erik Ohlsson och Jackie Kothbauer exemplifierar H&M, Volvo och 

Adidas som företag med kunskap om konstant förnyelse och innovation. Genom att 

samarbeta med trendiga kändisar och modeller uppehålls den höga statusen och 

populariteten hos kunderna. Falounius (2010) uttrycker sig kring att varumärket behöver 

ge kunden ett mervärde som gör att upplevelsen förstärks jämfört med konkurrenternas 

varor. Melin (1999) överensstämmer med ovanstående och menar att immateriella 

tillgångar har fått större värde, något som respondenterna menar att kändisarna kan ge.  

 

4.1.3 Identitetsprojektion  

Samtliga respondenter anger att vid ett samarbete beträffande kändisreklam utgår båda 

parter från sitt varumärke. Både Johan Hallin och Atena Banisaid uttrycker att vid ett 

eventuellt varumärkessamarbete utgår parterna från vad de står för och vill bli 

associerade med. Detta ligger i linje med Kapferers (2012) beskrivning av 

varumärkesidentitet och påtalar att det utgör kärnan och hur företaget vill kommunicera 

med sina konsumenter. Vidare betonar författaren vikten av att utgå från denna kärna 

för att på ett effektivt sätt leverera sitt budskap till konsumenterna och finna svar på 

olika frågor, exempelvis vilka parter de ska samarbeta med. Detta överensstämmer med 

våra respondenters beskrivningar då samtliga uppger att det är viktigt att beakta vad 

varumärket står för och dess kärna. Ghodeswar (2008) hävdar att en sammanhängande 

och relevant varumärkesidentitet kan leda till att företaget skapar sig en plats på 

marknaden och värde adderas till dess produkt eller tjänst. Vid intervjun uppger Johan 

Hallin att under ett samarbete med en kändis utgår de från sitt varumärke och vad de vill 

förstärka med det. De ämnar sedan att finna kändisar som kan profilera och uppnå detta 

och som har liknande värderingar. De verkar därmed sammanhängande och använder 

kändisen för att ytterligare kommunicera denna identitet. Kändisen blir således ett sätt 

att förstärka företagens varumärke och image hos konsumenterna. Detta ligger i linje 

med Kapferer (2012) som påtalar att för att ett företag ska kunna projicera en image till 

konsumenterna krävs det att de är säkra på vad de vill sända ut och projicera.  

 

Beträffande kändisreklam betonar flertalet av våra respondenter vikten av att matcha 

rätt vid samarbeten. Atena Banisaid konstaterar att vid samarbeten utgår de alltid från 

deras artister och vad de vill associeras med. Erik Ohlsson framhåller att vid denna typ 
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av samarbete är det viktigt att se till vilka företaget och kändisen riktar sig emot. Detta 

då ett samarbete måste kännas äkta och genomtänkt och det bör finnas en viss 

transparens då konsumenter ser igenom låtsaskärlek mellan parterna enligt Erik 

Ohlsson. Jörgen Johansson ligger i linje med detta och påtalar följande: ”Om det är fel 

person känns det inte äkta, då uppfattar man det som köpt reklam och då är det inte lika 

värdefullt”. Vidare menar Erik Ohlsson att samarbeten där parterna står långt ifrån 

varandra gällande identiteten är det ofta mycket pengar inblandat och det finns det en 

risk för förvirring hos konsumenterna. Detta är förenligt med Xiao och Seung Hwan 

(2014) resonemang kring framgångsrik co-branding där de påtalar att varumärkena inte 

får befinna sig för långt ifrån varandra gällande varumärkesidentiteten.  

 

Erik Ohlsson exemplifierar Volvo som gjorde ett samarbete med Swedish House Mafia 

vilket ledde till att de gick från att vara en ”gubbil till att bli coola”. Lee och Decker 

(2016) anför att varumärkessamarbeten av överraskande karaktär ofta ger större 

genomslag, vilket kan appliceras på detta fall då det ansågs som oväntat att dessa parter 

skulle samarbeta. Det överensstämmer även med Kapferer (2012) som framhåller att 

vissa delar i varumärkesidentiteten måste bevaras medan andra måste förändras för att 

matcha utvecklingen på marknaden. Dessa förändringar leder i sin tur till en ny standard 

på marknaden som konkurrenter måste leva upp till. I fallet med Volvo använde de en 

känd grupp för att kunna ligga i framkant när det kommer till utvecklingen på 

marknaden. Det ligger även i linje med Kellers (2012) resonemang beträffande 

positionering och vikten av att finnas i konsumenternas medvetande på rätt sätt och föra 

positiva associationer med sig. Genom användandet av en kändis i sin reklam kan 

företag därmed lyckas ompositionera sig och föra andra associationer till sig än 

tidigare.  Detta tyder på att kändisar kan användas som ompositioneringsstrategi.  

 

Xiao och Seung Hwan (2014) framhåller att co-branding innefattar ett samarbete mellan 

två olika parter för att marknadsföra en produkt eller service. Fördelen med detta ligger 

i att de eventuella positiva associationerna överförs till det andra varumärket. Atena 

Banisaid berör detta ämne och menar att det är viktigt att deras artister vet vilka de 

arbetar med: ”Människor har en uppfattning om många varumärken vilket speglar sig 

på kändisen som väljer att samarbeta med dem. Deras identitet kommer projiceras på 

kändisen och bli kändisens identitet också”. Hon fortsätter och betonar vilken av att 

välja rätt samarbeten med bakgrund till detta. Jackie Kothbauer ligger i linje med detta 
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och ställer sig frågan: ”Hur mycket smittas varje varumärke av kändisens personliga 

varumärke? Ju starkare personligt varumärke desto starkare smittoeffekt blir det” 

Även Andreas Engstrand påtalar att kändisar har egna värden som företag vill smitta sitt 

eget varumärke med. Detta kan kopplas samman med Besharat (2008) som menar att 

konsumenter tenderar att anta att varumärken som samarbetar delar värderingar och 

identitet. Författaren utvecklar detta och menar att vid varumärkessamarbeten där det 

finns skillnader i hur pass välkända företagen är, tenderar konsumenter att anta att det 

mindre välkända företaget delar värderingar med det mer kända företaget. Därmed blir 

det väldigt viktigt att välja samarbeten med stor omsorg då det annars kan slå fel.     

 

4.2 Lätt att nå ut, svårt att nå in  
4.2.1 Co-branding i centrum  

Leuthesser, Kohli och Suri (2003) framhåller att ett varumärkessamarbete kan leda till 

att de olika parterna tar del av varandras målgrupper. Genom att två varumärken ingår 

ett samarbete kan de nå ut till den andre partens målgrupp och därmed utveckla sitt 

kundsegment. Flera av våra respondenter uppger detta som en anledning till varför 

företag och kändisar ingår samarbete med varandra. Erik Ohlsson påvisar följande: 

”Varumärkessamarbeten handlar om att ta en målgrupp eller fanbase och dela med sig 

av den till en annan”. Detta resonemang stärks av Atena Banisaid som menar att det 

blir ett utbyte av publik där båda parter får ta del av respektives följare eller fans och på 

så sätt kan bredda sin egen målgrupp. Detta tyder på att en av anledningarna till dessa 

samarbeten grundar sig i att ta del av en annan målgrupp. Jörgen Johansson och Daniela 

Montanari utvecklar detta och påtalar betydelsen av att använda sig av en kändis i sin 

marknadsföring. De båda framhåller att en känd profil har större engagemang hos sina 

fans och följare vilket leder till att man når hela vägen fram då det kommer från en 

trovärdig avsändare. Det blir därmed ett sätt för företag att nå fram till konsumenten 

med bakgrund till uppsatsens inledning där det konstaterades att fler och fler svenskar 

blir undvikande mot reklam (Ekstrand 2009).  

 

Erik Ohlsson påpekar ett problem i dagens samhälle: ”Hur når vi ut till en målgrupp 

som är 25-30 år?” Respondenten menar vidare att signifikant med denna målgrupp är 

att de inte läser tidningar, kollar på tv eller lyssnar på radio. Det alternativ som i och 

med detta återstår är digitalt men där påtalar respondenten att det finns adblockers och 

därmed blir användandet av kändisar och deras egna kanaler en väldig styrka. 

Leuthesser, Kohli och Suri (2003) konstaterar att ett co-branding samarbete leder till 
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möjligheten att nå ut genom varandras kanaler. Andreas Engstrand menar på samma sätt 

att det finns ett stort värde i att nå ut genom kändisars kanaler. Respondenten påtalar att 

många kända profiler har ett stort antal följare på sina onlinekanaler och företag har som 

mål att nå ut till rätt målgrupper. En kändis som skriver eller kommenterar om ens 

varumärke kan därmed ses som att ta en ”genväg”. Jörgen Johansson utvecklar detta och 

hävdar att det finns ett stort värde i att använda sig av kända profiler i modern 

marknadsföring. Genom att göra på detta vis ökar chanserna till köp enligt respondenten 

då det är en känd profil som demonstrerar produktens eller tjänstens fördelar. Detta 

ligger i linje med Whitlers (2014) resonemang kring electronic word of mouth som 

innefattar att konsumenter litar på någon annans rekommendation. Vidare definierar 

författaren detta som det mest värdefulla sättet att nå ut på, eftersom det ses som en 

trovärdig budbärare. Då kanalerna finns online är det även större chans att det slår viralt 

och får stor spridning. Jackie Kothbauer påpekar att det inte räcker med att använda sig 

av en kändis som har stor räckvidd och når rätt målgrupp. Följaktligen bör det även 

ställas krav på matchningen mellan kändisen och varumärket då det annars inte ses som 

en trovärdig budbärare.  

 

4.2.2 Nå brett eller nå rätt?  

Burke (2015) påtalar att onlineannonsering idag är väldigt populärt eftersom det lätt går 

att nå den önskade målgruppen och specificera reklamen till denna målgrupp. Daniela 

Montanari instämmer och menar att det går att avgränsa sig till konsumenter som är 

intresserade vilket betyder att ”megafoneffekten” därmed elimineras. Vidare menar 

Burke (2015) att det är tack vare digitaliseringen som reklamens effektivitet kan mätas 

och spåras på ett sätt som inte är möjligt inom traditionell marknadsföring. Majoriteten 

av respondenterna ligger i linje med Burke och påvisar att allt är algoritmstyrt, kunden 

lämnar således en mängd spår av sig och dessa rörelsemönster bildar algoritmer. 

Franzén (2002) konstaterar att nyckeln till framgång är att förstå konsumenternas 

mediekonsumtion och marknaden de rör sig på, något som är möjligt med 

onlinemarknadsföring. Daniela Montanari tillägger att varje marknadsföringskampanj 

anpassas efter var målgruppen befinner sig. Därmed läggs det olika vikt på diverse 

socialt medium och dessa används i varierande grad efter vilken målgruppen är.  

 

Denna typ av onlinesegmentering kallas microtargeting och innefattar att på ett 

framgångsrikt sätt skapa personifierade meddelanden eller erbjudanden till kunder 

(Agan, 2007). Det är viktigt att uppskatta dessa meddelanden korrekt och förstå 
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inverkningarna på konsumenterna. Barbu (2013) menar att den traditionella 

segmenteringen sträcker sig till exempelvis åldersspann, kön och geografiskt läge. 

Skillnaden med microtargeting är att tack vare databaser och kundrörelsemönster kan 

segmenteringen pricka in människor med ett visst civilstånd, sociala beteenden, 

intressen, tidigare köpbeteende och arbetsbransch. Jackie Kothbauer hävdar att denna 

microtargeting också påverkar val av kändis i kändisreklam, då marknadsföraren idag 

kan få en klar blick av vilken målgrupp respektive kändis har. Atena Banisaid och Johan 

Hallin berör ämnet och tillägger att kunskapen om målgrupperna är viktig. Detta 

eftersom ett av målen med kändisreklam är som tidigare nämnt att respektive aktör når 

ut till motpartens målgrupp genom samarbetet. 

 

Microtargeting har också fått kritik av bland annat Su (2010) som hävdar att 40 procent 

av facebookanvändare inte tycker om annonserna som visas utifrån den personliga 

kunddata. Jörgen Johansson och Jackie Kothbauer är de få respondenter som också 

berör nackdelarna med microtargeting. Jörgen Johansson framhåller att felaktig 

annonsering kan göra skada och störa kunder om icke-relevant innehåll visas.  Jackie 

Kothbauer påpekar att microtargeting handlar om att ”skjuta rätt istället för att skjuta 

brett” men fastställer att det också finns forskning som visar det motsatta. Respondenten 

belyser statistik på Coca Colas köpare, där 80 procent av köparna endast köper Coca 

Cola en gång. Det är således endast 20 procent av köparna som är återkommande 

kunder. Detta är enligt Jackie Kothbauer ett exempel på att även skjuta brett och inte 

endast rätt. De stora företagen har också kapital för att skjuta brett, och går inte att 

undgås av den stora massan. Ett exempel är Volvos reklam med Zlatan, ett samarbete 

som många respondenter återkommande har tagit upp. Jackie Kothbauer konstaterar att 

Zlatan är en kändis som är välkänd av folkmassorna och att Volvo skjuter brett genom 

samarbetet med fotbollsstjärnan. Även den etiska aspekten har lyfts fram av forskare, 

som anser att microtargeting gör intrång på privatpersoners integritet genom att ta del av 

information som är avsedd att vara privat (Korlova, 2010). Respondenterna ligger inte i 

linje med den etiska aspekten av microtargeting, utan nästan samtliga lyfter fram de 

positiva synvinklarna. Jörgen Johansson kommenterar detta påstådda integritetsintrång 

och konstaterar att det är fördelaktigt för kunderna att få läsvärda annonser istället för 

sådana som inte intresserar den enskilde kunden.  
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4.3 Det kan slå fel  
4.3.1 Överexponering  

Daniela Montanari och Atena Banisaid lägger stor vikt vid det personliga varumärket en 

känd person uppehåller. Det är betydelsefullt att kändisen förmedlar trovärdighet och 

integritet samt att personens värderingar, budskap och ståndpunkter är tydliga. 

Anledningen är att större vikt läggs vid det personliga varumärket idag jämfört med 

tidigare. Atena Banisaid påtalar att det är viktigt att vara medveten kring vad kändisen 

ger sig in på, då det annars inte kan uppfattas som trovärdigt. Detta på grund av att 

kändisskapet någonting som hela tiden behöver underhållas för att kvarhålla intresse av 

publiken (Encyclopedia, 2016). Rübsamen (2012) instämmer och tillägger att 

kändisskapet kräver en person, publik, samt medier, där det sistnämnda kan sägas avgör 

hur känd en person är. Samtidigt konstaterar Johansson och Sparredal (2002) att 

kändisars varumärken kan drabbas hårt vid överexponering i reklam och icke-strategisk 

marknadsföring. Daniela Montanaris argument ligger i linje med detta och respondenten 

hävdar att gränsen är tunn mellan överexponering och lyckad promotion. Erdogan 

(1999) överensstämmer och påtalar att det är av vikt att parterna är införstådda om hur 

mycket annat kändisen får marknadsföra, då överexponering kan ske vid för många 

framträdanden. Vidare anför Daniela Montanari att risken för överexponering är stark 

om en kändis börjar synas för mycket i samma land. Därmed kan kändisen 

överexponering vid deltagande i samarbeten som är avsedda för liknande målgrupper, 

marknader och länder. Medverkande av kändisreklam i många olika länder och 

marknader kan dock vara framgångsrikt.  

 

Jackie Kothbauer belyser en annan sida av överexponering, nämligen företagens 

konsekvenser av företeelsen. Respondenten spekulerar kring vad som händer med ett 

varumärke om företaget använder sig av femtio influencers som gör varsitt samarbete. 

Ett exempel kan vara bloggare som får betalt för att skriva om en viss produkt i sina 

respektive kanaler. Jackie Kothbauer framhåller att kreativiteten blir större om 

bloggarna får utforma samarbetet på sina egna vis, men att konsekvenserna kan bli att 

varumärket splittras. Johan Hallin fyller i och påtalar att företaget måste förstå de egna 

värderingarna och identiteten innan samarbeten med kändisar inleds. Andersson (2015) 

belyser att det idag kan vara svårt att hitta kändisar som har ett lika starkt varumärke 

som företaget har. Därmed bör också företag undersöka kändisens karriärlivscykel för 

att försäkra sig om att överexponering inte kommer att ske (Erdogan, 1999).  
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4.3.2 Risker med samarbetet  

Vid ett eventuellt samarbete med en känd profil uppger Andreas Engstrand att det finns 

en viss problematik. Respondenten påtalar att det är väsentligt att vara medveten om 

kändisens förflutna då detta har en tendens att uppdagas när det finns ett varumärke att 

peka på. Flera av våra respondenter nämner samarbetet mellan Audi och Kakan 

Hermansson som ett exempel på detta. Kakan Hermanssons har tidigare uttalat sig 

negativt om polisen vilket dök återigen upp i media i samband med samarbetet med 

Audi som i sin tur ledde till massiv kritik från deras konsumenter. Washburn, Till och 

Priluck (2000) menar att en negativ upplevelse med ett varumärke kan överföras till det 

andra vid ett samarbete vilket kan appliceras på detta fall. Det blir därmed viktigt att 

veta vad de olika varumärkena står för då enligt Besharat (2008) överförs associationer 

till det andra varumärket. I enlighet med detta menar McCracken (1989) att kändisen 

förmedlar värderingar och en viss livsstil vilket kan ge en mer kraftfull reklam då 

kändisen äger sin egen persona. Detta kan därmed leda till motsatta effekt om kändisen 

har negativa associationer och värderingar. I fallet med Kakan Hermansson menar Erik 

Ohlsson att Audis varumärke skadades av detta samarbete. Detta kan även kopplas 

samman med Washburn, Till och Prilucks (2000) resonemang kring risker. Författarna 

menar att varumärkessamarbeten kan leda till att det existerande värdet som är kopplat 

till varumärket skadas.  

 

Johan Hallin och Daniela Montanari konstaterar att en kändis är bara en människa och 

det kan ske incidenter som bidrar till negativ publicitet och därmed är förarbetet innan 

denna typ av samarbete viktigt. Jörgen Johansson ligger i linje med detta och berättar: 

”Om man har en kändis som talesperson så utsätter personen företaget för en risk. Om 

personen gör bort sig kan det även skada företaget”. Vidare påtalar Daniela Montanari 

att signifikant med om detta skulle ske är att informationen sprids mycket fort online. 

Därmed är det lätt för människor att sprida hat som de själva inte behöver stå till svars 

för. Detta resonemang kan återkopplas till Lee och Ma (2012) som menar att 

delningsbeteendet online är ett växande fenomen och att nya händelser diskuteras och 

delas i en mycket snabb takt. Atena Banisaid framhäver att en följd av detta är att 

arbetet har blivit mer detaljerat och välformulerat. Vidare menar respondenten att det 

finns en ökad försiktighet i de strategiska stegen som tas då man vill undvika negativa 

kommentarer och kritik från konsumenter.   
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Erdogan (1999) påtalar att det krävs genomarbetad planering som marknadsförare vid 

användandet av en kändis i sin reklam. Vid denna typ av samarbete finns det en risk att 

kändisen tar över och dominerar varumärket. I enlighet med detta menar Johan Hallin 

att det finns en risk i att varumärket bara blir förknippade med en viss person och inte 

kan stå på egna ben. Kändisen bär därmed upp allting vilket utgör en risk om man 

exempelvis väljer att avsluta samarbetet. Detta kan även ses som negativt ur kändisens 

perspektiv då kändisens varumärke påverkas i negativ bemärkning vid överexponering i 

reklam som tidigare nämnts enligt Johansson och Sparredal (2002). Detta tyder på att 

det bör åtas en viss restriktiv användning av kändisar i reklam.  

 

4.4 Kommunicera mera  
4.4.1 Electronic word of mouth  

Purcel et. al. (2010) uttrycker att 37 procent av alla internetanvändare någon gång delar 

information i sociala medier, samtidigt som Stieglitz och Dang-Xuan (2013) menar att 

allt fler företag påverkas av kundernas möjlighet att influera andra kunder i 

köpbeslutsprocessen. Den elektroniska word of mouth kommunikationen har kommit 

till att prägla marknadskommunikationen för företag både internt och externt. Jackie 

Kothbauer understryker vikten av att som företag vara ”nätsmart” genom att bygga 

kundrelationer med sin målgrupp och på så vis inkludera dem i arbetet med utveckling 

och nytänkande. Jackie Kothbauer menar att nätet har givit möjlighet till att bygga och 

underhålla fler relationer. På så vis kan internetanvändare också ta del av varandras 

tankar och olika input på ett sätt som inte var möjligt tidigare. Respondenten 

vidmakthåller ytterligare att vårt föränderliga samhälle ligger till grund för den vikt 

relationer och processer har fått inom företag och att det är människorna som står för att 

dessa utvecklas. Människor skapar nya beteenden och idéer genom sina relationer och 

dessa är därav viktiga att underhålla och utveckla menar Jackie Kothbauer. Stieglitz och 

Dang-Xuan (2013) framhäver att teknisk infrastruktur fram tills för några år sedan stod i 

vägen för att kommunicera på ett bredare plan, men att detta hinder nu är förlagt. 

Därmed är den nödvändiga kontakt Jackie Kothbauer uttrycker numera möjlig. 

 

Whitler (2014) urskiljer electronic word of mouth som det mest centrala sättet att nå ut 

med sin marknadsföring på, samtidigt som författaren även utnämner det som det mest 

trovärdiga sändebudet för marknadsföring. Författaren framhäver att undersökningar har 

visat att hela 92 procent av kunder är villiga att lita på rekommendationer som kommer 

från andra användare. 
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Andreas Engstrand fastslår att konsumenter idag har blivit mer ”reklamsmarta” och till 

större grad uppmärksammar företags marknadsföringsknep. Vidare menar respondenten 

att detta till stor del bottnar sig i kundernas möjligheter att själva undersöka produkter 

och genom internet ta del av andras åsikter och erfarenheter vid köp. Jackie Kothbauers 

åsikter ligger i linje med detta och hon vidare nämner företags anställda som ytterligare 

en viktig källa för marknadsföring. Jackie Kothbauer menar att om man ser till diverse 

trust index granskningar om vilka konsumenter litar mest på, kan man urskilja att 

medarbetare utgör hela 39 procent av dessa. Respondenten framhäver vidare att företag 

allt mer börjar utbilda sina anställda i att sprida företagets budskap genom electronic 

word of mouth på sociala medier och på så vis nyttja dem som influence 

marketers.  Burke (2015) påpekar att sociala medier och framförallt forum som 

Facebook, Twitter och Instagram utgör de mest effektiva platserna för 

onlinemarknadsföring. Författaren understryker vidare att den vanliga formen av 

marknadsföring på nätet tidigare var annonser och därav hyrd trafik som också avtog. 

Den största fördelen med electronic word of mouth som samtliga respondenter 

poängterar är att innehållet får en viral spridning utan slut på diverse sociala medier och 

plattformar. Genom att interagera med sina kunder och förse dem med material att 

diskutera och sprida menar Whitler (2014) att företagen genererar gratis publicitet och 

marknadsföring. Jackie Kothbauers åsikter ligger i linje med författaren och 

respondenten uttrycker tydligt värdet i att förse användarna med rätt verktyg för att 

kommunicera med både företaget och varandra som influence marketers. 

 

Jackie Kothbauer myntar begreppet ”dagens kund som mediekanal” och syftar här till 

att inte bara se kunden som en mottagare utan också en deltagare i processen. Lee och 

Ma (2012) påtalar att den utbredda tillgången till internet har öppnat upp för personliga 

publiceringsformer såsom microbloggar och sociala nätverk. De nya personifierade 

kanaler som uppkommer har ökat intresset för delningen av nyheter och information 

som triggar känslor menar författarna. Under intervju med Daniela Montanari 

framkommer det att kundernas respons genom nätet och sociala medier är avgörande för 

ett företags framgång eftersom det största informationsutbytet idag sker på nätet. 

Respondenten ger vidare uttryck för vikten av att företagen engagerar sig i 

informationsutbytet och på så vis skapar en ”tvåvägsdialog” mellan företag och 

användare. Daniela Montanaris uttalande ligger i linje med vad Ström (2010) framhåller 

är det mest centrala värdet med sociala nätverk. Även Andreas Engstrand finner sociala 
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medier och kunders engagemang fördelaktigt då företagen får en annan kontinuerlig 

återkoppling som inte var möjlig på samma sätt tidigare. Respondenten menar på att 

man hinner reagera och anpassa sig utifrån den respons man tar emot och på så vis 

kommer närmare vad kunderna och användarna verkligen vill ha.  

 

4.4.2 Direkt feedback  

Nyckeln till framgång vid reklamkampanjer på nätet påtalar Franzén (2002) ligger i att 

förstå konsumenternas mediekonsumtion både var de befinner sig men också vad de 

tycker om. Det digitala skiftet har enligt Andreas Engstrand inneburit att kunder och 

användare har fått en större roll och möjlighet till att påverka innehåll i reklam som 

sprids. Vidare uttrycker respondenten: ”Förr skickade vi iväg ett videoband till tv-

kanalerna och när vi hade gjort det lutade vi oss tillbaka och började jobba med nästa 

kampanj medan den första rullade ut. Med digital närvaro är arbetet att leverera 

fortfarande stressigt men när det är live blir det ännu mer stressigt eftersom saker 

löpande behöver optimeras”. Jörgen Johanssons åsikter ligger i linje med Andreas 

Engstrands då han understryker att nätet har givit allmänheten en direktkanal att 

kommunicera ut sin feedback på, både positiv och negativ. Samtliga respondenter är 

eniga om att nätet möjliggör en form av direkt och kontinuerlig feedback som inte var 

möjligt med traditionella mediekanaler. Atena Banisaid menar att onlinerespons får 

båda parter att tänka till kring sitt innehåll innan det publiceras eftersom det i högre grad 

blir offentligt. Respondenten uttrycker vidare att möjligheten till att ta del av 

konversationer och granska kommunikation mellan parter på nätet har föranlett en högre 

medvetenhet bland aktörerna. Suh (2010) hävdar att konsumentgenererat innehåll ofta 

är positivt men att det även cirkulerar mycket negativa kommentarer som kan resultera i 

bakslag för företagen. Företagen vill inte få dåliga reviews som blir tillgängliga för 

allmänheten och sprids utan är i högre grad mer benägna att möta kritiken direkt vilket 

skapar transparens i kommunikationen menar Atena Banisaid.   

 

Johansson och Sparredal (2002) påtalar att konsumenter efterfrågar en annan nivå på 

äkthet kring material på nätet vilket har föranlett att allt fler företag inkluderar äkthet i 

sina varumärken på ett sätt som tidigare inte var aktuellt. Författaren understryker 

vidare att reklam som kommunikationsverktyg får en annan innebörd på nätet då 

konsumenterna själva har möjlighet att granska innehållet på ett sätt som inte var 

möjligt tidigare. Daniela Montanari följer resonemanget kring äkthet och konstaterar att 

nätet ger konsumenterna möjligheten att själva kontrollera äktheten och att innehållet 
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kommer från en trovärdig avsändare. Hammarskjöld (2012) är av samma åsikt och 

menar att äkthet och engagemang är två avgörande faktorer för att få bred räckvidd på 

nätet och i sociala medier.  Författaren fortsätter med att uttrycka att svenska företag har 

blivit mer intresserade av corporate social responsibility och därav intresserat sig för 

samarbeten och sponsring. Daniela Montanari är av åsikten att samarbeten med rätt 

person eller varumärke medför fördelar som annan marknadskommunikation har svårt 

att matcha. Respondenten menar på att mottagarna får en person att förknippa med ett 

varumärke vilket inger större förtroende än traditionell marknadsföring samt stärker 

känslan av äkthet i reklambudskapet.   

 

4.5 Det händer på nätet 
4.5.1 Rörelsemönster  

Vad som särpräglar onlinemarknadsföring gentemot traditionell marknadsföring är 

framförallt möjligheten att kartlägga användarens rörelsemönster framhåller Jackie 

Kothbauer. Respondenten betonar att nätet har underlättat för användarna att bygga och 

underhålla relationer vilka också på ett enkelt sätt går att spåra och beskriva 

systematiskt. Microtargeting är en strategi som utformats utifrån de förutsättningar som 

onlinemarknadsföring ger och som enligt Mullock et al. (2010) har visat sig vara 

mycket effektiva då målgruppsinriktade annonser blir klickade på 670 procent mer än 

generella annonser. Daniela Monatanari betonar vidare hur algoritmer bidrar till att 

marknadsföring på nätet får en högre precision samtidigt som den når ut till ett större 

antal. Respondenten uttrycker att möjligheten att precisera marknadsföring naturligt 

leder till positiv respons bland användarna och därigenom fler köp om det handlar om 

försäljning. Remarketing är en strategi som har blivit populär i takt med det digitala 

genomslaget och användares innehav av flera enheter (Wordsteram, 2016). Ström 

(2010) menar att remarketing bottnar sig i att skapa en medvetenhet hos kunden genom 

att visa samma innehåll på olika ställen där nyttjaren befinner sig för att på så vis göra 

produkten eller varumärket bekant. Remarketing gör det möjligt att spåra utövares 

rörelsemönster på internet och på så vis finna de kunder som besökt en hemsida men 

lämnat den utan köp och anpassa sin marknadsföring därefter förtydligar författaren. 

Atena Banisaids åsikter ligger i linje med författarens och menar att värdet i 

onlinemarknadsföring ligger i att skräddarsy sin reklam utifrån användarnas 

rörelsemönster och genom remarketing göra innehållet välkänt. Respondenten 

framhåller ytterligare att konsumenter inte är trogna på samma sätt som tidigare och att 

det därav är allt viktigare att skapa innehåll användarna kan ta på. Genom att placera 
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marknadsföringen på nätet där också erbjudandet finns tillgängligt uppstår en köpnärhet 

som inte sker med traditionell marknadsföring och som lämnar användaren mer benägen 

till köp menar Atena Banisaid.  

 

4.5.2 Strategi 

Både Atena Banisaid och Jackie Kothbauer belyser värdet av strategisk marknadsföring 

online och hur internet har öppnat upp för konstant optimering när företag ska nå sin 

målgrupp. Microtargeting medför möjligheten att på ett resultatrikt sätt skapa 

personifierade meddelanden eller erbjudanden samt korrekt uppskatta dess inverkan och 

leverans direkt till privatpersoner (Agan, 2007). Jackie Kothbauer menar på att 

spridningsmöjligheterna som medföljer vid onlinemarknadsföring också ökar vikten av 

att tilltala sin målgrupp med rätt budskap. Utifrån kunddatabaser och genom att följa 

användarmönster som uppstår på nätet ges företag och marknadsförare en ovärderlig 

inblick i kundernas konsumeringsprocess säger Jackie Kothbauer. Respondenten 

fortsätter med att uttrycka att den information som framkommer om användare på nätet 

gör det möjligt att skräddarsy reklam utifrån enskilda individers behov och på så vis 

uppnå konstant optimering vid marknadsföring. Barbu (2013) styrker detta och menar 

på att microtargeting utgör otroliga kunddatabaser. Varje gång en ny social medie-

användare skapas med information om bland annat kön, civilstånd, geografiskt läge och 

intressen. Informationen tillåter användarna att endast se annonser som kan vara 

relaterade till deras personliga intressen som noterats och blockerar ut all irrelevant 

annonsering (Barbu, 2013). Atena Banisaid är av samma åsikt och framhåller att reklam 

inte längre betraktas utifrån ett massmarknadsföringsperspektiv utan att värdet ligger i 

att förstå sina användares behov och att framhålla erbjudanden som ligger så nära dessa 

som möjligt. Respondenten stärker argumentet med att internet underlättar 

individanpassad marknadsföring genom att hänvisa till exempelvis sociala medier där 

användare lättvindigt lämnar ut personliga uppgifter som sedan kan användas i 

marknadsföringssyfte. 

 

Daniela Montanari framhåller den transparens som medföljer marknadsföring på nätet 

och även Jackie Kothbauer trycker på att det är svårt för företag att ljuga när allt sker 

online. Båda två respondenterna anser parallellt att marknadsföring på nätet har 

inneburit att företag tvingas upprätthålla en standard som sätter användaren i fokus och 

menar på att det är denne som innehar den huvudsakliga makten. Jackie Kothbauer 

förtydligar att kundens makt sitter i förmågan att kommunicera och själv ta reda på fakta 
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i motsats till att enbart förlita sig på information som marknadsförare sprider. 

Respondenten menar på att det har satt press på företag och kommunikatörer att 

använda sig av transparent marknadsföring samtidigt som budskapet ska innehålla 

attraktiv information som uppmärksammas. Ström (2010) framhåller att det mest 

värdefulla med sociala medier är tillgången till direkt kommunikation och 

kommunikation som sker konsumenter emellan. Jackie Kothbauer åsikter är likartade 

med Ströms och respondenten betonar vidare att konsumenter är mer benägna att sprida 

och dela innehåll som de anser äkta vilket ytterligare stärker argumentet till transparent 

marknadsföring. Stieglitz och Dang-Xuan (2013) har via studier undersökt vad som 

sätter igång delningsbeteende och kommit fram till att människor främst delar nyheter 

och information som utlöser positiva eller negativa känslor. 

 

Internet har därmed förändrat strategin som används vid kändismarknadsföring och 

Andreas Engstrand framhåller vikten av sociala medier och diverse mediekanaler som 

tydligt involverar en kundbas. Respondenten betonar att ett samarbete på nätet förenklar 

arbetet med att lokalisera målgrupper genom kunddatabaser samt tydligare skildrar hur 

effektivt samarbetet blir genom att kartlägga rörelsemönstret.  Barbu (2013) ligger i 

linje med ovanstående resonemang och menar att microtargeting är ett redskap för 

varumärkes-promotion inom sociala medier då dessa utgör otroliga kunddatabaser. 

Andreas Engstrand understryker särskilt att co-branding på nätet förenklar arbetet med 

att optimera marknadsföring genom den precishet att nå ut som internet förser samt 

möjligheten att tydligt ta del av varandras målgrupper.   
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5. Slutsats 

 

I detta avslutande kapitel kommer slutsatserna att presenterats som har uppkommit ur 

analysen. Inledningsvis redogörs de tendenser och mönster som genomsyrat arbetet. 

Vidare kommer studiens syfte och forskningsfrågor att besvaras och avslutas med 

praktiska implikationer och förslag på vidare forskning.  

 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur fenomenet kändisreklam har förändrats 

när det tagit plats på nätet och samt hur förutsättningarna gjorts annorlunda för de 

inblandade aktörerna. Avsikten med vår undersökning formulerades på följande vis: 

 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga och analysera vad som präglar kändisreklam 

online. 

 

Vidare har det varit vår avsikt att klarlägga vilka faktorer som blir avgörande vid dessa 

samarbeten på nätet. Parallellt med syftet togs därför två forskningsfrågor fram och har 

besvarats nedan. Forskningsfrågorna formulerades således: 

 

1. Vilka styrkor och svagheter finns det med kändisreklam på internet för inblandade 

aktörerna? 

2. Med vilken målsättning samarbetar företag och kändisar genom onlinereklam? 

 

5.1 Tendenser och mönster  

För att påvisa ett konkret svar till vad som präglar kändisreklam online har vi kartlagt 

ett antal tendenser som har visat sig vara genomgående för vår studie. Vi har konstaterat 

att de kan beskrivas som följande: 

 

Först och främst har vi kunnat urskilja ett behov av äkthet i genererat innehåll från både 

sändarens och mottagarens sida. Det går att konstatera att denna tendens genomsyrar 

hela samarbetet och är väsentligt för att kunna uppnå framgång med kollaborationen. 

Tillgängligheten till internet har parallellt medfört en direkt kommunikation som kan 

urskiljas mellan alla inblandade parter och som blir tydligt när kändisreklam appliceras 

på internet. Konsumenter har idag fler möjligheter att själva granska innehållet genom 

internet vilket bidrar ytterligare till kravet på äkthet. Vi ser också att onlinesegmentering 
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och microtargeting växer fram som utvecklade strategier av targeting som tillämpas i 

allt större utsträckning. Vi anser med vår studie som underlag att marknadsföring i 

framtiden ytterligare kommer specificeras och personifieras då vi ser ett mönster att 

”rätt” marknadsföring får bättre återkoppling jämfört med bred marknadsföring. Det 

innebär att precision kommer få allt mer tyngd i takt med att mottagare i högre grad blir 

känsligare för felmatchningar vid marknadsföring. Slutligen anser vi oss kunna se ett 

mönster där framtiden i större utsträckning kommer utmärkas av användares inflytande 

där genererat innehåll konstant fortsätter formateras.  

 

5.2 Svar på uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

5.2.1 Besvarande av syftet 

 

Syftet med uppsatsen är att klarlägga och analysera vad som präglar kändisreklam 

online.  

 

Utifrån ovanstående tendenser kan vi konstatera att internet har medfört ett påtagligt 

krav av trovärdighet på genererat innehåll. Samtliga respondenter är alla av åsikten att 

samarbeten i marknadsföringssyfte måste inge en känsla av äkthet för att upplevas som 

trovärdig av användarna. Nyttjarnas möjlighet att själva granska innehåll har blivit en 

avgörande faktor som präglar annonsering i allmänhet och reklam på nätet i synnerhet. 

Avsändaren bör idag ta hänsyn till den elektroniska word of mouth som möjliggör 

spridning av både positiva och negativa åsikter på nätet. Vi kan också fastslå att de 

många valmöjligheterna tillsammans med ökad kompetens och kunskap via erfarenheter 

och kommunikation ger användaren en annan form av makt. Användarens förmåga att 

parallellt framkalla innehåll via kommunikation är vidare ett tecken på nyfunnet 

inflytande då det användargenererade innehållet bidrar till företagets imagebyggande. 

Efterfrågan på en högre nivå av äkthet kan därmed konstateras existera vilket stämmer 

överens med Johanssons (2009) resonemang kring material på nätet. Huruvida det 

enbart är användarna som efterfrågar ett mer transparent innehåll kan ifrågasättas då vår 

forskning tyder på att det på lika villkor ligger i avsändarnas intresse att visa ett 

trovärdigt innehåll. Något som vi funnit intressant är det myntade begreppet att se 

användarna på internet som en mediekanal vilket vi anser tydligt sätter ord på 

mottagarens makt och delaktighet som präglar reklam på nätet idag. 
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Vi kan utifrån vår studie identifiera tre aktiva aktörer som tillsammans skapar det 

slutliga innehållet vilka är kändisen, företaget och konsumenterna. Det framkommer att 

kändisreklam på nätet inte längre utmärkes av gatekeepers som enbart förser 

informationen utan individer antar själva formen av kreatörer och bidrar till helheten. 

Med individernas delaktighet i åtanke görs det tydligt att internet har möjliggjort en 

form av tvåvägsdialog med såväl sändare som mottagare. Det framstår därför som att 

Ströms (2010) teorier om att internet och sociala medier i synnerhet är utformade med 

jämbördig kommunikation stämmer överens med verkligheten. Parallellt kan även 

Hohentahls (2016) yttrande om att sociala medier har förändrats mottagarnas roll från 

passiv till aktiv föreligga vara korrekt. 

 

Vidare har vi kunnat urskilja att kändisreklam på nätet medför att celebriteterna kan 

nyttja sina egna kanaler för att delge sina ärende vilket innebär en starkare personifierad 

kommunikation. Med stöd från våra respondenter har vi fastställt detta vara en av de 

mest påtagliga skillnader gentemot traditionell marknadsföring. De karaktärsdrag som 

kännetecknar egna kanaler som socialt samspel, äkthet och direkt kommunikation har 

enligt vår studie påverkat det sätt som mottagaren upplever budskapet. Den varaktiga 

förbindelsen som sker via sändare och mottagare driver företag att anpassa sina 

aktiviteter och budskap utifrån både kändisens och användarens intresse. Då äkthet har 

visat sig vara det genomgående viktigaste temat för internetbaserad reklam med 

kändisar har vi dragit slutsatsen att kändisarnas egna kanaler är av stor betydelse för 

sammanhanget. Det framkommer att gapet mellan reklamen och mottagarna har stor 

potential att minska genom att meddelandet framförs på ett mer personligt vis. 

Resultatet skulle därmed kunna appliceras på Ekstrands (2009) noterande om svenskars 

förhöjda undvikande av reklam för att kringgå problemet. 

 

Under vår studie har det framkommit att just vidden av spridningsmöjligheterna som 

internet medför urskiljer sig från de av traditionell karaktär. Purcel et al. (2010) fastslår 

att 37 procent av alla internetanvändare vid något tillfälle delat information i sociala 

medier. Med utgångspunkt av vårt insamlade material anser vi att den siffran idag bör 

vara betydligt högre vilket är värt att ha i åtanke vid marknadsföringssyfte. Vad som 

också har gjorts tydligt under studiens gång är det ökade användandet av microtargeting 

för att personifiera targeting. Övergripande andel respondenter anser 

onlinesegmentering vara en definitiv orsak till att hantera marknadsföring på nätet vilket 
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också styrks med Barbus (2013) argument att det utgör ett redskap för varumärkes-

promotion. Således drar vi slutsatsen att internet medför en möjlighet till 

segmenteringsprecision som särskiljer sig mot den möjlighet som används vid 

traditionell marknadsföring. I motsats till den positiva inställningen kring 

microtargeting som framkommit av våra respondenter yppar både Korlova (2010) och 

Su (2010) viss kritik mot den etiska aspekten angående att använda en sådan metod. 

Kritik av detta slag uppmärksammades endast vid ett tillfälle med våra respondenter. 

Trots det enskilda tillfället är vi av åsikten att det är en nämnvärd infallsvinkel att 

reflektera kring och för företag att i framtiden vara uppmärksamma mot.  

 

Av undersökningens resultat kan vi likväl utläsa att kändisreklam på internet har givit 

form åt två slag där fenomenet nyttjas. Det ena är att med hjälp av kändisen bedriva 

varumärkesbyggande marknadsföringsaktiviteter där samarbetet är likaberättigat och de 

gemensamma ansträngningarna spiller över på varandra. Det andra slaget innefattar 

kändisens medverkan i säljfrämjande syfte där opinionsledare nyttjar sin följkrets på 

internet för att sprida reklam och därmed pådriva försäljning. Vi har uppmärksammat 

båda slagen utgöra en strategi som karaktäriseras av marknadsföring på internet och 

finner det därav viktigt att poängtera i sammanhanget.  

 

5.2.2 Besvarande av forskningsfrågor 

1. Vilka styrkor och svagheter finns det med kändisreklam på internet för inblandade 

aktörerna? 

 

Det har framkommit att kändisreklamens utformning har ändrats i takt med 

digitaliseringen och därmed medfört nya möjligheter. En central styrka är att den kända 

profilen idag som ovan nämnt har egna kanaler med ett stort antal följare som potentiellt 

kan nås ut till. Tidigare har kändisreklam inneburit att företag utformar reklam med 

enbart en närvaro av kändisen, medan dagens skifte får reklamen att kännas mer 

trovärdig. En mycket betydande faktor för framgång är att reklamen inte upplevs som 

köpt, att parterna därmed enbart skulle samarbeta för ekonomisk vinning. Vi har även 

uppmärksammat att det ovan nämnda delningsbeteendet både kan vara oerhört positivt 

och negativt vid kändisreklam online. Utifrån analysdelen kan vi urskilja att 

känsloväckande reklam kan spridas oerhört snabbt. Vid negativ publicitet sprids 

innehållet nästintill snabbare vilket kan medföra påtagliga konsekvenser för både 

varumärket och kändisen. En vanligt förekommande företeelse som väcker negativa 
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reaktioner är kändisens förflutna. Därmed styrks Erdogans (1999) uttalande om att 

företag gör rätt i att beakta celebritetens bakgrund. Vi finner det intressant att denna 

negativa publicitet blir kraftigare då ett varumärke är sammankopplat till kändisen, 

något som våra respondenter också har påtalat. Människor får på så sätt göra fel i en 

annan utsträckning än varumärken som således inte är mänskliga. Det förflutna har en 

tendens att uppdagas i sammanhang då det även finns ett varumärke att skuldbelägga. 

Därmed framstår det som att Melins (1999) resonemang kring att användandet av 

kändisar i sin reklam kan vara ett sätt att förmänskliga varumärket inte stämmer helt 

överens med verkligheten. Trots nyttjandet av en kändis i sin reklam, utmärks inte 

denna strategi i tillräckligt hög grad för att förståelsen för eventuella misstag ska 

utmärka sig i lika stor utsträckning som när en människa gör misstag. Viktigt att belysa 

är risken för en omvänd situation, där varumärkets dåliga rykte kan spilla över på 

kändisen. Utifrån detta kan vi konstatera att negativa upplevelser kan överföras till den 

andra parten i samarbetet.  

 

Ytterligare en viktig beståndsdel i framgångsrik kändisreklam online är att matchningen 

mellan kändisens och företagets varumärke är lämplig. Vi har uppmärksammat att 

denna match kan vara oförutsägbar och komplicerad då det finns många faktorer att ta 

hänsyn till. En risk vid felaktig matchning är att ett av varumärkena dominerar och tar 

över motpartens. Detta kan exemplifieras med att kändisen har ett starkare varumärke 

än företaget, och kan därmed vara faktorn som bär upp företagets varumärke. På så vis 

tappar partnerns varumärke sin inre betydelse och kändisen får all exponering. Likväl 

finns det också risker med exponering som med felaktig strategi kan leda till 

överexponering. Skulle kändisen medverka i allt för många samarbeten kan de 

viktigaste komponenterna, trovärdighet och äkthet gå förlorade.  

 

2. Med vilken målsättning samarbetar företag och kändisar genom onlinereklam? 

 

Med utgångspunkt från vår analys kan vi se att det finns flera bakomliggande faktorer 

som ligger till grund för att företag och kändisar ingår samarbeten. Vår studie har lett 

fram till slutsatsen att möjligheten att ta del av den andre partnerns målgrupper är en 

stor orsak till varför man ingår dessa samarbeten. Det blir ett sätt att bredda sin 

målgrupp och målsättningen blir därmed att nå ut till flera. Vi tycker det är tänkvärt i 

detta sammanhang att på internet är det lättare att definiera de olika aktörernas 
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målgrupper då de går att kartlägga genom exempelvis rörelsemönstret, något som är 

svårare vid traditionella medier. Därmed finns det en större möjlighet att klarlägga 

aktörernas målgrupper innan samarbetet. Det kan i sin tur förhindra att ingå ett 

samarbete med en partner som står för långt ifrån sitt eget varumärke, då detta har 

framkommit ur vår analys ha en negativ inverkan. Enligt vår tolkning innebär 

digitaliseringen en förenkling vid denna typ av samarbeten. Flera av våra respondenter 

nämner Audi och Kakan Hermansson som ett exempel på ett misslyckat samarbete. Vi 

finner det intressant att vid diskussionen kring detta exempel återfinns en liten förståelse 

hos våra respondenter hur misstaget kunde begås och menar att utfallet borde ha kunnat 

förutspås. Detta påvisar enligt vår tolkning att internet öppnar upp möjligheter att göra 

ett grundligt förarbete vid ett eventuellt samarbete mellan ett företag och en kändis. Vid 

eventuella misstag blir därmed förståelsen liten då det finns verktyg som kan förhindra 

dem.  

 

Studiens resultat visar tydligt att samarbeten mellan företag och kändisar kan vara ett 

sätt att ändra eller förstärka identiteten. Det blir ett sätt att ta del av den andra aktörens 

identitet och låta den spilla över. Ur denna studie framkommer det att målsättningen 

med att använda sig av ett annat varumärke är för att utveckla sitt egna. Denna 

målsättning finner vi både hos företagen så väl som de kända profilerna. Återigen 

påtalas betydelsen av att samarbetet måste kännas äkta och att det ska finns en viss 

transparens gentemot konsumenterna. Vi finner det intressant i sammanhanget att 

respondenterna påtalar vikten av att matcha rätt och att parterna inte får stå för långt 

ifrån varandra gällande identiteten. Å andra sidan anför Lee och Decker (2016) att 

varumärkessamarbeten av överraskande karaktär oftast ger större genomslag. 

Distinktionen mellan vad som upplevs som en överraskande karaktär eller att parterna 

står för långt ifrån varandra är tämligen diffus. Det gör att vi konstatera att det är svårt 

att dra en given slutsats kring detta. Det vi däremot kan fastställa är att ett samarbete 

med en kändis kan innebära stora risker men det kan även bidra till ett stort genomslag. 

Hur utfallet blir är dock svårare att fastlägga.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns ett stort värde i att använda sig av kändisar i 

reklam. Vår studie tyder dock på att det finns faktorer som bör tas i åtanke för att 

kändisreklamen ska nå framgång online. Våra slutsatser kan sammanfattas i följande 

punkter: 
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 Krav på äkthet 

Internet har öppnat upp för en tvåvägsdialog och även möjligheten för 

konsumenter att granska innehåll vilket har lett till ökade krav på äkthet och 

transparens. Samarbetet mellan varumärket och kändisen måste kännas äkta och 

reklamen får inte uppfattas som köpt. Detta är väsentligt då det annars kan leda 

till ett misslyckat samarbete och skador på varumärkets image.  

 

 Personifierad kommunikation  

Med hjälp av internet kan kändisarna använda sina egna kanaler för att nå ut 

med reklam. Utifrån vår studie går det att utläsa att denna typ av kommunikation 

upplevs som mer trovärdig och äkta av konsumenten och det är en påtaglig 

skillnad gentemot traditionell marknadsföring. Detta blir ett sätt att kringgå 

problemet med att fler och fler blir undvikande mot reklam. Därmed har 

kändisen fått mer inflytande när det kommer till reklamen då de har möjligheten 

att påverka dess innehåll vid publicering på deras egna kanaler.  

 

 Identitetsmatchning 

Vår studie tyder på att varumärket och kändisen inte får stå för långt ifrån 

varandra gällande identiteten då detta kan leda till förvirring hos konsumenterna. 

Negativ publicitet och upplevelser har en tendens att överföras till den andre 

partnern vilket gör förarbetet viktigt. Detta i kombination med de 

spridningsmöjligheter som internet medför gör det ännu mer betydande med rätt 

matchning då negativ publicitet sprids mycket fort på internet.  

 

5.3 Praktisk och teoretisk betydelse  
Praktiska implikationer som läsaren utifrån denna uppsats kan ta lärdom av yttrar sig i 

form av digitala implikationer och effekterna av att samarbeta med kändisar eller 

influencers i reklamsammanhang. Co-brandingen som tas upp behöver inte endast 

sträcka sig mellan varumärke och kändis, utan kan även appliceras på samarbeten 

mellan två varumärken eller övriga partners. Dessa praktiska implikationer kan vara till 

nytta för marknadsföraren inom alla sorters företag som arbetar med eller funderar på 

att arbeta med kändisar genom reklam. Studien lämpar sig också för reklambyråer och 

managementbolag eller liknande företag som vägleder och strategiskt planerar kändisars 

karriärer. Slutligen kan även kända profiler från diverse branscher ta lärdom av denna 
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uppsats inför eller under ett varumärkessamarbete. Det teoretiska bidraget kan först och 

främst ses i form av en motivering till varför reklam bör få mycket digitalt fokus, samt 

vad marknadsföraren beakta vid onlinemarknadsföring. Uppsatsen understödjer också 

en diskussion i form av vilka kändisar och varumärken som bör samarbeta och varför 

samarbetet kan gynna eller missgynna parterna i fråga.  

 

Efter utförandet av denna uppsats har vi uppmärksammat bristande forskning kring 

vissa ämnen. Därmed presenteras nedan förslag på vidare forskning inom relaterade 

områden:  

 

 Trots att vi har uppmärksammat en ny syn på kändisar, kan forskning inom detta 

område utökas med motiveringen till digitaliseringens genomslag. Vi ser nya 

kändisar i form av bland annat youtubers, bloggare, vloggare, instagrammare 

som tar över kändisskapet och får innebörden av kändisskap att betyda något 

annat.  

 

 Ytterligare forskning i form av olika reklamsamarbeten online och dess utfall 

skulle vara intressant att ta del av. Jämförelser av samarbeten i form av 

influencer marketing och kändisreklam i olika onlinekanaler och sociala medier 

känns ytterst aktuellt idag.  

 

 Olika typer av kändisar vid diverse varumärkessamarbeten har berörts i denna 

studie men skulle behöva ytterligare forskning. Mer utförligt förklarat vad för 

typ av kändis eller samarbetspartner som kan fungera lämpligast i olika syften, 

exempelvis varumärkesförstärkning, trovärdighet eller ökat köpbeteende.  
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