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Sammanfattning 

 

Titel: Kändisar som talespersoner – Ett vinnande koncept för varumärken? 

Författare: Helena Corneliusson, Frida Kristoffersson och Caroline Lagerberg 

Handledare: Åsa Lindström 

Kurs: Företagsekonomi III – Examensarbete i Marknadsföring 

 

Syfte & forskningsfråga 

Uppsatsens syfte har varit att, ur ett företagsperspektiv, undersöka och analysera vad som 

motiverar företag att använda kändisar som talespersoner i sina reklamfilmer. Vi ville 

undersöka hur företag väljer vilken kändis de ska samarbeta med och vad som krävs av 

kändisen vid ett samarbete. Vi ville även identifiera vilka positiva och negativa effekter det 

kan ge för varumärken, samt vilka risker det finns med att använda kändisar i sina 

reklamfilmer. Utifrån vårt syfte formade vi vår forskningsfråga: Hur påverkas varumärken 

av att använda kändisar som talespersoner? 

 

Metod 

Uppsatsen är skriven med en kvalitativ forskningsmetod och en induktiv ansats. Vårt 

empiriska material har samlats in genom sju kvalitativa intervjuer med respondenter som vi 

anser är relevanta för ämnet, både via telefon och personliga intervjuer. Vi har under hela 

uppsatsens gång strävat efter att våra teoretiska källor ska vara så aktuella och ämnesspecifika 

som möjligt. Därför har vi lagt stor vikt vid att i största möjliga mån använda oss utav artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter.  

 

Slutsatser 

I vår uppsatsprocess har det framkommit att kändissamarbeten är en mycket lyckad 

marknadsföringsstrategi eftersom det kan ge varumärket uppmärksamhet, ökad 

varumärkeskännedom och ett ökat kundintresse. Det har även tydliggjorts att om matchningen 

mellan kändisen och varumärket inte stämmer överens kan detta ge negativa effekter för 

företaget. Trots det har ändå studien visat att fördelarna med kändissamarbeten väger över de 

eventuella riskerna. 

 

Nyckelord: Kändisar, talespersoner, varumärken, reklam.  



  

 

 
 

Abstract 

 

The purpose of this study has been to analyze, through a business perspective, how brands get 

affected by using a celebrity as a spokesperson and what motivation factors that drives the 

collaboration. We wanted to examine how brands choose which celebrity to collaborate with 

and what is required from the celebrity. We also wanted to identify the positive and negative 

effects as well as the risks that may occur when using a celebrity as a spokesperson.  

 

In relation to our purpose we have chosen the following question: How do brands get affected 

by using celebrities as spokespersons?  

 

This study is based on a qualitative research methodology with an inductive approach. To 

gather our empirical material we conducted seven interviews with respondents relevant to our 

essay. Throughout the essay process our mission has been to gather theoretical sources that 

are up-to-date and as relevant as possible. That is why we have aimed to use articles published 

in scientific publications as widely as possible. 

 

Our essay process has revealed that celebrity endorsement is a very successful advertising 

strategy, since it can increase brand attention, brand awareness and create customer interest. It 

has also emerged that if the match does not fit between the brand and the celebrity, negative 

effects for the brand may occur. Despite this, the study has shown that the benefits with 

celebrity endorsement overcome the potential risks.    

 

 

Keywords: Celebrities, spokespersons, brands, advertising.   
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1 Inledning 

___________________________________________________________________________ 

 

I vårt inledande kapitel kommer vi att presentera de forskningsområden som vår uppsats 

bygger på. Vi behandlar begrepp som varumärken, reklam och talespersoner i vår bakgrund 

och i vår problemdiskussion. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i en problemformulering 

och en forskningsfråga. Avslutningsvis presenteras de avgränsningar vi valt att göra i vår 

uppsats. 

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

En tidig måndagsmorgon satt vi och diskuterade helgens bravader. Då söndagar vanligtvis 

brukar innehålla en del tv-tittande på grund av lördagens brus, gjorde det att vi denna morgon 

gled in på en diskussion gällande reklamavbrotten vi exponerats för mitt i filmerna. Vi hade 

alla observerat att kändisar kontinuerligt dök upp i var och varannan reklamfilm och att ett 

stort antal företag tagit sig an denna trend, exempelvis Volvo som använder Zlatan 

Ibrahimovic och Viktväktarna som använder Shirley Clamp och Leila Lindholm. Vi hade ett 

livligt samtal om detta och funderade på varför det har blivit en så populär trend och varför 

kändisar ställer upp i dessa reklamfilmer. Den intressanta diskussionen fortlöpte och gick 

vidare in på företagen och varför de väljer att använda kändisar i sina reklamfilmer. Under 

diskussionens gång väcktes en tanke om att vi kunde undersöka detta vidare.  

 

Keel och Nataraajan (2012) framhåller att kändisar ända sedan mitten av 1800-talet har 

använts för att sälja produkter och att fascinationen för kändisar sedan dess bara har ökat. 

Även Thwaites et al. (2012) belyser detta och menar att fascinationen för kändisar är stor och 

att kändisen som fenomen genomsyrar hela vårt samhälle, media och vår kultur mer än 

någonsin tidigare. Dessutom påpekar de att antalet kändisar ökar konstant, likaså mängden 

skvaller om kändisar i media. Kelting och Rice (2013) menar att detta till stor del beror på 

Internets framväxt, sociala medier och bloggar etc. Thwaites et al. (2012) redogör att 

marknadsförare blir allt mer medvetna om den övertygande makten en kändis kan få och att 

antalet kändissamarbeten bara ökar. Det engelska begreppet för kändissamarbeten är celebrity 

endorsement och kan ses som ett samarbete där en kändis stödjer och hjälper till att göra 

reklam för ett varumärke. Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) framhåller att 
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kändissamarbeten idag är en av de mest populära formerna av marknadsföring som används 

för att marknadsföra en rad produkter och tjänster. Fill (2011) poängterar att talespersoner 

som sändare i reklam kan utveckla kundernas förtroende för ett varumärke och även ge 

effekten att uppfattningen om produkten eller tjänsten förbättras. Rossiter och Bellman (2005) 

redogör att användningen av talespersoner även är en strategi för att skapa 

varumärkesmedvetenhet och associationer som gör att människor minns ett varumärke. Med 

detta som grund anser vi att det är ett intressant område att undersöka och då främst ur 

företagens perspektiv, eftersom det är företagen som tar det slutgiltiga beslutet gällande att 

använda kändisar som talespersoner i sin marknadsföring och i sina reklamfilmer.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Företag måste kontinuerligt finna nya sätt att kommunicera ut till sina kunder och som 

tidigare nämnt har vi uppmärksammat att det är väldigt populärt att företag använder sig av 

kändisar som talespersoner för att göra detta. Fill (2011) förklarar att människor som 

levererar budskapet i reklam ofta betraktas som källan till budskapet, när de i själva verket 

bara är sändaren. Om människan i detta fall är kändis, har vi observerat att det kan uppstå 

problem för företagen om de låter kändisen ta allt för stor plats i reklamfilmen. Detta då det 

kan finnas en risk att konsumenterna lägger märke till kändisen mer än själva varumärket. 

Rossiter och Bellman (2005) styrker detta antagande och förklarar att talespersonen blir den 

upplevda källan till budskapet när denne har en framträdande och uppenbar roll i reklamen. 

En talesperson för ett varumärke ska enligt Wheeler (2013) också personifieras med 

varumärkets attributer och värderingar. Vi kan se att detta skulle kunna leda till problem för 

företagen, då människor har skilda uppfattningar om olika talespersoner och vad de står för, 

och det kan då också påverka hur budskapet tas emot av mottagarna. Kiesler (1988) 

tydliggör att det är viktigt att ha en talesperson som tilltalar eller tillhör företagets målgrupp. 

Hon menar att talespersoner som är kända för allmänheten redan har en stark offentlig image 

och därför förknippar också kunden kändisen med exempelvis speciella karaktärsdrag och 

åsikter. Om talespersonen är väl anpassad med vad företaget vill sända ut förknippar också 

kunderna talespersonen med varumärket.  

 

Fahy och Jobber (2012) förklarar att ett tydligt varumärke leder till att fånga människors 

uppmärksamhet genom att kommunicera ut ett värde som i sin tur ska leda till lojala kunder 

för företaget. Fill (2011) menar att varumärken är resultatet av det arbete som managers lagt 
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ner på att inpränta produkterna med de värderingar och associationer de förknippas med, som 

också är meningsfulla för kunderna. Vi kan se att kändisar används som talespersoner för att 

fånga människors uppmärksamhet och för att underlätta för företagen att skapa associationer 

till sitt varumärke. Samtidigt poängterar Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) att kändisar 

idag allt mer blir sina egna varumärken med egna värderingar som allmänheten förknippar 

dem med. Kelting och Rice (2013) påpekar dessutom att konsumenters kunskap om kändisar 

bara har ökat de senaste åren. De hävdar att gemene man idag vet mer om exempelvis David 

Beckham än att han spelar fotboll och att man även vet mer personliga detaljer om hans 

privatliv, som att han är gift med Victoria Beckham och har fyra barn. Idag associerar vi alltså 

kändisar med mycket mer än bara vad de har för yrke. Vid ett kändissamarbete är det alltså 

två varumärken, med egna associationer, som slås samman för att marknadsföra en produkt 

eller tjänst tillsammans. Vi har observerat att om kändisens och företagens varumärken inte 

stämmer överens med varandra skulle det kunna leda till otydliga associationer för 

konsumenterna. Det vi förknippar med kändisarna i reklamfilmerna kan skapa förvirring till 

vad varumärket faktiskt vill förmedla ut till sina kunder. Vi har uppmärksammat att det ibland 

förekommer reklamfilmer som skapar denna typ av förvirring. Om det är svårt att se 

kopplingen mellan företaget och kändisen kan vi se att det kan bli otydligt vad företaget 

egentligen vill att deras varumärke ska förmedla. Varumärket måste därför enligt Montoya 

och Vandehey (2002) kommunicera ut en tydlig personlighet samt tydliga värderingar till sina 

kunder för att minimera denna förvirring. Utan en tydlig bild av varumärkets image och vad 

varumärket vill förmedla har vi observerat att det skulle kunna uppstå problem i 

kommunikationen mellan varumärket och kunden.  

 

Som vi diskuterat ovan associerar vi inte bara kändisar med deras yrke längre, utan med så 

mycket mer. Dessa associationer gör att konsumenter får vissa typer av förväntningar på ett 

varumärke när de ser en kändis i en reklamfilm. Förutom att skapa associationer kan kändisar 

även hjälpa varumärken att få större uppmärksamhet. I vår problemdiskussion har det 

framkommit att det är viktigt att kändisen och varumärkets värderingar och associationer 

stämmer överens med varandra för att skapa ett lyckat samarbete. Matchar kändisen och 

varumärket inte varandra har vi uppmärksammat att det kan skapa förvirring hos 

konsumenterna beträffande vad varumärket försöker att förmedla.  
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1.3 Problemformulering 

Hittills har vi i vår problemdiskussion endast varit och skrapat på ytan gällande användandet 

av kändisar som talespersoner i reklamfilmer. Vi har uppmärksammat att det finns både 

fördelar och risker med att använda denna marknadsföringsstrategi och vi vill därför vidare 

undersöka vilka effekter, både positiva och negativa, det kan ge varumärken att använda 

kändisar som talespersoner i reklamfilmer. 

 

Ovanstående resonemang har legat till grund för vår forskningsfråga: 

 Hur påverkas varumärken av att använda kändisar som talespersoner? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera, ur ett företagsperspektiv, vad som 

motiverar företag att använda kändisar som talespersoner i sina reklamfilmer. Vi vill 

undersöka hur valet av kändis går till och vad som krävs av talespersonerna vid ett 

samarbete. Vi vill även identifiera vilka positiva och negativa effekter det kan ge 

varumärken, samt vilka risker det finns med att använda kändisar i reklamfilmer. 

 

1.5 Avgränsningar 

När det kommer till talespersoner har vi valt att avgränsa oss till företag som har någon typ av 

anknytning till Sverige eller som använder svenska kändisar som talespersoner i sin reklam. 

Vår definition av svenska kändisar i denna uppsats är offentliga personer som florerar i 

kommersiella sammanhang och som de flesta svenskar känner till. Vidare kommer vi inom 

området reklam att avgränsa oss till reklamfilmer som visas på tv. 
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2 Metod 

___________________________________________________________________________ 

I vårt metodkapitel kommer vi enbart att behandla och motivera de metoder som varit 

relevanta för vår undersökning samt redogöra för hur vår empiriinsamling fortlöpt. Vi 

kommer under kapitlets alla olika delar understryka vår forskningskvalitet och därför kommer 

det inte att finnas en rubrik som enbart behandlar forskningskvaliteten. Avslutningsvis 

presenteras vårt kritiska ställningstagande till våra valda metoder. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Beroende på vilken roll teorin har i forskningen och vilken kunskapssyn forskaren sitter på 

använder man sig av olika forskningsmetoder enligt Bryman och Bell (2013). De olika 

forskningsmetoderna är kvalitativ och kvantitativ metod. Yin (2013) presenterar kvalitativ 

forskning som en metod för att kunna studera verkligheten i en viss miljö och hur människor 

agerar i denna miljö. Då vi ville samla information från den sociala verkligheten valde vi att 

använda en kvalitativ forskningsmetod i vår uppsats. Metoden studerar enligt Repstad (2007) 

miljöer på djupet och inte på bredden och han fortsätter förklara att metoden studerar helheten 

med olika nyanser i miljöerna. Gustavsson (1998) belyser att en kvalitativ forskningsmetod 

används för att forskare ska förstå hur aktörer på marknaden agerar och reagerar samt deras 

syn på olika situationer. Vår undersökning har fokuserat på människor som agerar i 

marknadsföringsbranschen och inom den har vi inriktat oss på talespersoner. Yin (2013) 

framhåller användandet och strävan efter många källor som ett utmärkande drag hos kvalitativ 

forskning. Vår forskning har därför utgått från att samla in information från flera källor för att 

sedan sammanställa och presentera resultatet av vår informationsinsamling i vårt 

analyskapitel. I analyskapitlet har vi sammanställt vår empiriska insamling tillsammans med 

våra valda teorier för att understryka att innehållet har hög tillförlitlighet, trovärdighet och 

validitet. Silverman (2013) betonar hur viktigt det är att den information som forskare samlar 

in har hög validitet. Validitet handlar om trovärdigheten av de tolkningar som forskaren har 

gjort av den insamlade informationen. Dessa tolkningar ska sedan tydliggöras och leda fram 

till slutsatser. Bryman och Bell (2013) vill istället använda begreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet när det kommer till kvalitativ forskning då de anser att begreppet validitet passar 

bättre in på kvantitativa studier. Vi har därför valt att använda oss av begreppen tillförlitlighet 

och trovärdighet i vårt metodkapitel för att understryka vår forskningskvalitet.  
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Repstad (2007) framhäver flexibilitet som ett kännetecken för kvalitativa forskningsmetoder 

och drar paralleller till kvantitativa metoder som saknar denna flexibilitet. Om en kvantitativ 

forskningsmetod ändras under tiden informationsinsamlingen pågår kan det leda till att 

forskaren inte kan jämföra insamlad data, eftersom svarspersonerna då har ställs inför olika 

stimuli. Författaren tycker däremot inte att det är särskilt problematiskt att ändra stimuli i 

kvalitativa forskningsmetoder. Han kommenterar även att forskare kan vara olika och få olika 

forskningseffekter på sin undersökning på grund av detta. Detta har vi lagt stor vikt vid under 

vår undersökning då människor uppfattar samma frågor och ordalydelse på olika sätt, och vi 

ville ta varje tillfälle i akt att utnyttja den information som gavs utan att behöva avbryta våra 

respondenter. Holme och Solvang (1997) framhåller att detta sätt att arbeta gör att forskaren 

får möjlighet att samla in information som är säregen, unik eller avvikande istället för att vara 

fast knuten till undersökningens syfte. Vår flexibilitet lyser igenom under vår datainsamling 

där nya frågeställningar dök upp under tiden och påverkade pågående intervjuer och 

efterföljande intervjuers upplägg. Flexibiliteten existerade även då ett visst svar på en fråga 

öppnade upp för följdfrågor. Holme och Solvang (1997) kommenterar att i en kvalitativ 

metod kan de olika faserna i undersökningsprocessen ibland glida över i varandra och bli 

parallella. Detta har skett under vår uppsats då vi har ändrat syftet under tiden som 

datainsamlingen pågått och vi har även gjort egna tolkningar under arbetets gång. Risken med 

att ändra syfte under arbetets gång är att den röda tråden försvinner eller blir mindre tydlig. Vi 

anser dock att möjligheten att ändra syfte under tiden snarare gjort att vi fått en tydligare röd 

tråd eftersom vi har varit så pass flexibla i vår insamling.  

 

Gustavsson (1998) kommenterar att forskare bör vara lyhörda, vilket vi anser att vi har varit. 

När entreprenören och kändisen Dogge Doggelito återkom till oss för att boka en intervju 

tänkte vi att vi redan hade den information som behövdes för vår studie. Vi tänkte även att en 

intervju med honom bara skulle ta onödig tid och innebära extra arbete, då vår studie primärt 

skulle undersöka företagens perspektiv. I efterhand är vi glada att vi trots det genomförde 

intervjun då det gav oss ett annat perspektiv på området än vad de övriga respondenterna gett 

oss. Det har varit mycket intressant att se hur olika åsikterna är, parterna emellan. Enligt oss 

är detta ett exempel på att vi har varit lyhörda under arbetets gång och att vi har varit villiga 

att ta till oss ny information. Yin (2013) påpekar även att forskare bör vara pålästa om 

undersökningens ämne för att kunna forma frågor efter intervjupersonens kunskap. Genom att 

vi var pålästa inom ämnet gjorde det att vi kunde ställa frågor som anpassats efter varje 

intervjuperson, samt deras kunskap. Detta menar Holme och Solvang (1997) samt Repstad 



  

 

7 
 

(2007) är den flexibla delen av kvalitativ metod. Tack vare flexibiliteten kunde vi ändra 

frågornas karaktär och ordningsföljd under varje intervjutillfälle, vilket gjorde att vi ständigt 

var öppna och mottagliga för ny information och ny förståelse. Vår kunskap om talespersoner 

utvecklades under intervjuerna och det gav oss en mer fullständig och grundläggande 

förståelse för ämnet. Holme och Solvang (1997) menar dock att det kan vara en svaghet inom 

kvalitativ metod, då flexibiliteten kan göra det svårt att jämföra informationen från de olika 

intervjuerna. Vår frågeställning har legat till grund i våra stödfrågor och intervjuteman, vilket 

har medfört att alla intervjuer diskuterat samma ämne trots att de har haft olika ordningsföljd. 

Eftersom vi har varit flexibla genom hela vårt arbete och tillåtit ny kunskap under arbetets 

gång skiljer sig våra första intervjuer till viss grad från våra sista, då vår kunskap inom ämnet 

växte efter varje intervju. 

 

2.2 Induktiv forskningsansats  

Jacobsen (2002) beskriver att forskare bör välja vilket tillvägagångssätt som är bäst lämpat för 

att kunna kartlägga verkligheten. En induktiv ansats är enligt Yin (2013) vanlig att använda i 

en kvalitativ undersökning. Med en induktiv ansats låter forskaren observationer ifrån 

verkligheten leda fram till relevanta begrepp och teorier. Vi bestämde tidigt under uppsatsens 

start att vi ville skriva om talespersoner då vi har observerat att allt fler kändisar syns i 

reklamfilmer idag. Under vår studietid har vi diskuterat begreppet talespersoner inom 

marknadsföring, men inte med större vikt än så. Därför ville vi undersöka varför företag 

använder kändisar som talespersoner i sina reklamfilmer och vi ville undersöka det genom att 

ha intervjuer med personer som har kunskap inom ämnet. Utifrån vad vi har observerat i 

verkligheten har vi valt teorier för att förstå den, och utifrån vad vi redan visste om 

talespersoner gjorde vi ett teoretisk övervägande om vilka teorier vi ansåg relevanta för att 

kunna svara på vår forskningsfråga. Yin (2013) anser att det inom den induktiva ansatsen är 

viktigt att tillåta nya insikter av händelser som sker i verkligheten ta plats i forskningen, vilket 

vi har varit medvetna om. Repstad (2007) vill även belysa att tryckta källor kan användas för 

att jämföra forskarens datainsamling och för att få ett bättre underlag till ställningstagandet. 

Vår kapitelindelning med teorier innan vi presenterar vår empiriska datainsamling är ett 

strategiskt drag från vår sida. Vi har valt denna strukturering då vi anser att teorierna ska ge 

en bättre verklighetsförankring och för att läsaren sedan ska kunna göra egna tolkningar av 

vår empiriska datainsamling. De valda teorierna och begreppen som presenteras i vår 

teoretiska referensram sammansvävs sedan med vår empiriska insamling i vår analys.  
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2.3 Sekundär- och primär datainsamling 

Uppsatsens datainsamling har utgått både från sekundärdata och primärdata. Silverman (2013) 

poängterar vikten av att börja med data som finns i närheten och som forskaren är bekant med 

för att enklare komma igång med undersökningen. Vi började med att leta igenom tidigare 

kurslitteratur från de kurser som diskuterat talespersoner för att få grepp om ämnet. Sedan 

samlade vi in litteratur i form av böcker som vi letat upp på universitetsbiblioteket samt 

vetenskapliga artiklar som vi sökt via sökmotorn OneSearch. Tryckta källor kan enligt 

Repstad (2007) användas på olika sätt i en kvalitativ undersökning. Vi ville tidigt i vårt arbete 

få in en teoretisk orientering för att på så sätt få en så bred bild som möjligt av verkligheten. 

Silverman (2013) menar att användningen av en teoretisk grund tidigt i arbetet kan hjälpa 

forskaren att få större förståelse för sitt ämne. Grundteorierna användes sedan i vårt 

analysarbete och underlättade vår förståelse av den sociala verkligheten. Patel och Davidson 

(2011) belyser att det är viktigt att vara kritisk till sekundärdata som forskare, och det anser vi 

att vi har varit. Vi är fullt medvetna om att de artiklar vi läst är uppbyggda på tidigare 

forskning och att författarna kan ha samlat in sin data i ett helt annat syfte än vårt. Patel och 

Davidson (2011) understryker att artiklar och böcker redan är tolkade utifrån en viss författare 

eller forskares perspektiv och att den data som forskaren sedan väljer att ta med i sin egen 

forskning måste tolkas av denne. Därför har vi varit noggranna med att tolka all vår 

sekundärdata ur vårt eget perspektiv. Vi vill även poängtera att vi har haft en bred insamling 

av många olika vetenskapliga artiklar som säger samma sak om vårt specifika ämne, vilket 

gör att vi anser att våra källor har hög trovärdighet och tillförlitlighet. Våra teorier har grundat 

sig främst i vetenskapliga artiklar men även litterära böcker. Vår styrka i vår teoretiska 

referensram är att de artiklar vi utgått ifrån blivit publicerade i vetenskapliga tidsskrifter och 

vi kan därför utgå ifrån att de har granskats kritiskt för att hamna där. Vi anser även att vi har 

en god källrikedom och en täthet som täcker vårt ämne samt att vår sekundärdata håller hög 

kvalitet.  

 

Insamlingen av uppsatsens primärdata var ganska självklar för oss eftersom vi ville samla in 

information från praktiken, det vill säga verkligheten och människorna som agerar i den. 

Insamlingen har bestått av sju intervjuer med åtta respondenter som har bred kunskap inom 

marknadsförings- och kommunikationsstrategier för att få så hög tillförlitlighet och 

trovärdighet som möjligt i vår empiriska insamling. Repstad (2007) förklarar att det kritiseras 

mycket kring intervjumetoder för att de kan vara allt för individualiserade och fokusera allt 
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för mycket på enskilda personers åsikter. Han vill istället belysa analysarbetet och tolkningen 

av den empiriska insamlingen som de viktigaste elementen. Eftersom vi i vår undersökning 

ville få reda på hur företag arbetar med en specifik marknadsföringsstrategi ansåg vi att det 

var högst fördelaktigt att intervjua personer om deras upplevelser och kunskaper inom ämnet. 

Informationssökandet om vilka företag som använder sig av kändisar som talespersoner var 

igång tidigt i uppsatsprocessen och vi utgick främst ifrån egna observationer. Booth, Colomb 

och Williams (2004) påpekar att teoretiska källor används för att hitta data som stödjer 

forskarens egna påståenden och observationer. Vi har därför använt teoretiska källor för att 

kunna skapa frågor och diskussionsteman till våra intervjuer. Holme och Solvang (1997) 

belyser att kvalitativa intervjuer inte bygger på standardiserade frågeformulär som gör att 

forskaren har allt för stor styrning på informationsinsamlingen. Författarna anser istället att 

insamlingen bör grunda sig i respondenternas egna uppfattningar. Genom att vi inte använde 

oss av standardiserade frågor gav det oss möjlighet att fördjupa oss i de åsikter och 

uppfattningar som dök upp under intervjuerna. För att kunna ställa följdfrågor och delta i 

samtalet med respondenterna är vi väldigt tacksamma över att vi var pålästa inom vårt ämne 

samt våra respondenter och deras sysselsättning.  

 

2.4 Kvalitativa intervjuer 

Med tanke på att vi valt att skriva vår uppsats baserad på en kvalitativ metod så föll det sig 

naturligt att då också göra kvalitativa intervjuer. Vi ville göra få intervjuer, cirka 6-8 stycken, 

och få ut så mycket kunskap som möjligt i ämnet av våra respondenter för att sedan kunna 

besvara vår forskningsfråga på ett så utvecklat sätt som möjligt. Bryman och Bell (2013) 

framhäver kvalitativa intervjuer som det bästa sättet att göra denna typ av intervjuer på. Trost 

(2010) tillägger att om tanken är att presentera resultatet av forskningen i procent är 

kvantitativa intervjuer att föredra. Det var dock inte intressant i vårt fall och därför har vi valt 

att göra kvalitativa intervjuer.  Den kvalitativa intervjuformen innebär dessutom att man 

ställer enkla och raka frågor som man får innehållsrika svar på, enligt Trost (2010), och det 

var precis den typen av frågor och svar som vi ville använda i vår uppsats. 

 

När det kommer till både kvalitativa och kvantitativa intervjuer kan de utformas på olika sätt. 

De kan vara mer eller mindre standardiserade, samt mer eller mindre strukturerade. I 

intervjusammanhang syftar begreppet standardisering enligt bland andra Trost (2010) och 

Patel och Davidson (2011) till vilken grad frågorna och situationen är densamma för alla 
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intervjuade. Vid våra intervjutillfällen valde vi att använda så låg grad av standardisering som 

möjligt, då vi ville anpassa varje intervju efter vem det var vi intervjuade. Vi ställde alltså inte 

samma frågor till alla och vi ställde dem inte heller i samma ordning. Situationen var även den 

olika vid de olika intervjutillfällena, då vissa intervjuer gjordes via telefon och vissa av 

intervjuerna var personliga. En låg grad av standardisering vid kvalitativa intervjuer är att 

föredra, enligt Patel och Davidson (2011), då en hög grad av standardisering snarare strävar 

efter att jämföra och generalisera, vilket passar bättre in på kvantitativa intervjumetoder. Vi 

anser därför att vårt val att använda en låg grad av standardisering går i linje med vår valda 

intervjumetod. Vi är medvetna om att det finns fördelar även med standardiserade intervjuer i 

vissa sammanhang, men eftersom vi ville anpassa våra intervjuer efter våra respondenter 

ansåg vi ändå att en låg grad av standardisering var det bästa alternativet för vår uppsats. 

Gällande struktureringen av intervjuerna så valde vi att göra semistrukturerade intervjuer, 

både via telefon och under de personliga intervjuerna. Bryman och Bell (2013) förklarar att 

under semistrukturerade intervjuer använder sig forskare av en lista över förhållandevis 

specifika teman som ska beröras under intervjun, vilket är precis vad vi har gjort. Han 

tillägger att det innebär att respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt, och 

det var det vi strävade efter att de skulle göra under våra intervjuer. Att använda sig av teman 

innebär enligt Brinkmann och Kvale (2015) att forskaren formulerar breda forskningsfrågor 

och ett teoretisk klargörande baserat på det valda forskningsområdet. Vi använde oss av 

ungefär 4-5 teman under våra intervjuer, bland annat gällande val av kändis och eventuella 

risker och fördelar med att använda kändisar som talespersoner. Vi ändrade ordningen på våra 

olika teman från intervju till intervju och anpassade dem efter varje intervjutillfälle. Att ändra 

ordningen är enligt Bryman och Bell (2013) typiskt för semistrukturerade intervjuer.     

 

Yin (2013) beskriver att det finns olika forskningspersonligheter, samt vilka av dessa 

personligheter som en forskare bör besitta för att lyckas med sin undersökning. Vi är tre tjejer 

som skriver uppsatsen tillsammans och vi är jämngamla, med ungefär samma bakgrund och 

utbildning. Vid intervjutillfällena var alltid minst två av oss närvarande, varav en av oss var 

mer drivande och höll i intervjun. Vi gjorde denna uppdelning för att kunna hjälpas åt att föra 

en diskussion med respondenten och för att tolkandet av svaren skulle bli så rättvisa som 

möjligt, samtidigt som det inte skulle bli för många röster hörda samtidigt. Krag Jacobsen 

(1993) förklarar att man kan se en intervju som en kommunikation mellan tre parter där en är 

intervjuare, en respondent och en är åskådare. Den eller de av oss som inte höll i den aktuella 

intervjun såg vi alltså som åskådare. Vi anser att detta sätt att göra intervjuerna på inte har 
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påverkat vår datainsamling negativt. Vi tror att våra intervjupersoner hade reagerat och 

uppträtt likadant oavsett vem av oss som höll i intervjuerna. Gustavsson (1998) presenterar att 

forskare som är knutna till regler och klara tekniker kanske inte är lämpade för kvalitativa 

intervjumetoder, men att de som har tålamod, kreativitet och upptäckarglädje är som skapta 

för ett kvalitativt arbetssätt. Vi anser att vi alla tre passar in på den beskrivningen, och vi tror 

att det lönade sig vid våra intervjutillfällen att vi hade dessa personlighetsdrag för att få 

respondenten att öppna sig. Att vi är tre unga studenter kan ha bidragit till att vi inte setts som 

ett hot för intervjupersonen och därför har vi också, enligt vår mening, blivit bemötta med 

hjälpsamhet. Vi upplevde dessutom att respondenterna var genuint intresserade av vår 

uppsats. 

 

Vilka vi har intervjuat  

 Bergkrantz, Lotta. Copywriter, LevelSeven Reklambyrå AB. Personlig intervju 

2014-12-09.  

 Carleö, Per. Marketing manager, Volvo Cars Sverige AB. Telefonintervju 2014-12-

12. 

 Doggelito, Dogge. Svensk musiker, skådespelare och entreprenör. Telefonintervju 

2014-12-10. 

 Ennen, Ulrika. Marketing Director, Viktväktarna. Telefonintervju 2014-12-01. 

 Johansson, Pelle. CEO, Prospekt Media Kalmar AB. Personlig intervju 2014-12-05. 

 Lundsten, Carmencita. PR-konsult, Presskontakterna. Telefonintervju 2014-12-04. 

 Marmolin, Staffan. Strategiker och projektledare, LevelSeven Reklambyrå AB. 

Personlig intervju 2014-12-09. 

 Nilsson, Per. Global PR-chef, Volvo Trucks Sverige AB. Telefonintervju 2014-12-03. 

 

Motivering till valda intervjupersoner 

När det var dags att kontakta personer för att boka intervjuer satt vi alla tre och funderade på 

vilka som kunde anses relevanta som respondenter. Vi gick efter egna observationer vid vårt 

urval, alltså vilka företag vi själva uppmärksammat använder sig av kändisar som 

talespersoner i sina reklamfilmer. Vårt främsta mål var att intervjua personer som är anställda 

på företag som använder talespersoner och få del av deras kunskap och expertis inom 

området. Under uppsatsens gång bestämde vi även att vi ville intervjua personer som jobbar 

med marknadsföring men som inte arbetar på ett företag som använder sig av talespersoner. 
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De personerna arbetade istället på olika typer av reklambyråer. Anledningen till att vi valde 

att även kontakta dem var helt enkelt för att vi ville få en mer objektiv syn på ämnet. Vi ansåg 

att de kunde bidra med hur de i allmänhet tycker att det fungerar eller inte fungerar att 

använda sig av kändisar och i vilka sammanhang de skulle rekommendera företag att göra det. 

Vi kontaktade ett 20-tal tänkbara företag, samt olika kändisar som vi vet medverkar eller har 

medverkat i reklamfilmer åt företag. Vår tanke var från början att ställa kändisarnas åsikter 

mot företagens åsikter och jämföra hur väl verkligheten stämmer överens med teorin, sett ur 

båda parters perspektiv. Vi märkte dock relativt tidigt att det var svårt att boka in en intervju 

med flera av dessa kändisar. Dels på grund av sekretessavtal och dylikt, och dels för att 

många hade sina kalendrar fullbokade när vi skulle genomföra våra intervjuer, precis innan 

jul. Vi valde efter det att istället enbart rikta in oss på att analysera hur verkligheten stämmer 

överens med teorin sett ur företagens perspektiv. Nu i efterhand är vi mycket glada att vi inte 

valde att enbart intervjua företag som använder talespersoner, då vi har fått en tydligare och 

bredare bild av ämnet tack vare byråerna. Vi är även glada att vi valde att ha intervjun med 

Dogge Doggelito då vi fick se en annan sida av vårt ämne, nämligen hur kändisen ser på att 

vara en talesperson. Dock är vi medvetna om att vi bara har en kändis perspektiv att utgå ifrån 

och att han långt ifrån kan representera hur andra kändisar anser att det är att vara en 

talesperson för ett eller flera företag. Vi har därför valt att inte lägga allt för stor vikt vid 

honom i våra slutsatser, utan ser hans kunskapsbidrag mer som en krydda till vår övriga 

insamlade empiri. 

 

2.5 Kunskapsprocessen 

Den kunskap vi hade sedan tidigare kurser om just talespersoner har ökat betydligt under 

arbetets gång. I början av uppsatsen var vi medvetna om att företag använder kändisar i sin 

marknadsföring, speciellt i reklamfilmer, men inte vilka faktorer som låg bakom samarbetena. 

Vi tänkte att det förmodligen innebär en ekonomisk vinst för företagen och att de samtidigt får 

större uppmärksamhet, men varför företag väljer att samarbeta med kändisar och hur valet av 

kändis går till ville vi undersöka djupare. Vår undersökning började med vår förkunskap och 

tillsammans med uppsatsens frågeställning och syfte hittade vi teorier som var förankrade till 

vårt ämne för att få en fullständig bild av verkligheten innan vi använde dessa teorier som 

grund till våra intervjutillfällen. När arbetet hade börjat komma igång och vi letade relevanta 

teorier var vi alla tre väldigt knutna till vår egen text, men vi märkte snabbt att vi var tvungna 

att lägga upp en strategi för det. Därför har vi har försökt att inte vara alltför lojala till vårt 
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material och genom arbetets gång har vi alltså ständigt bearbetat vår text. Vi delade dessutom 

upp arbetet mellan oss tre och vi har skrivit olika delar som sedan lagts ihop till en enhetlig 

text. Uppdelningen gjorde det lättare för oss eftersom vi inte upprepade vad någon annan 

redan hade skrivit, och om vi hittade något som var intressant för någon annans del kunde vi 

skicka över det till den personen. Vi insåg tidigt in i uppsatsens gång att en av oss hade öga 

för korrekturläsning och att denne därför fick det ansvaret under hela arbetets gång. Personen 

i fråga har också haft ansvar för att se till att den slutgiltiga texten blivit enhetlig, så att det 

inte blir tydligt att det är tre skilda personer som skrivit texten. Booth, Colomb och Williams 

(2004) belyser just uppdelningen av arbetet som en strategi för att lyckas arbeta i grupp. 

Gruppens medlemmar bör enligt författarna arbeta i närheten av varandra för att skapa 

möjligheter att fråga, förmedla åsikter och komma med idéer under arbetets gång. Vi har varit 

noga med att planera träffar och har suttit tillsammans den största delen av uppsatstiden för att 

göra det möjligt att kunna fråga varandra och diskutera direkt när frågetecken uppkommit.  

 

För att samla in vår empiri kontaktade vi många företag, både via e-mail och telefon, som 

använder kändisar som talespersoner i sina reklamfilmer. Vi kontaktade även olika byråer 

som är aktiva i branschen för att komma i kontakt med rätt personer som kan bidra med på 

kunskap inom området för vårt arbete. Vi lyckades även genom vårt eget kontaktnät boka 

intervjuer med personer som satt på högre positioner inom företagen. Vi fick även 

kontaktuppgifter till ytterligare intervjupersoner genom de personer vi kontaktade först och 

som sedan gav oss kontaktuppgifter till tredje person. Esaiasson et al. (2012) benämner detta 

sätt att få kontakt med respondenter som snöbollsurval. Vid vår första kontakt, både via e-

mail och telefon, förklarade vi varför vi valt att kontakta dem, vad vår uppsats handlar om och 

varför vi ansåg dem relevanta som intervjupersoner. Vi kontaktade som tidigare nämnt ett 20-

tal företag, där några valde att inte svara alls, medan de vi slutligen intervjuade svarade oss 

med kort varsel. Vi kom överens om att vi skulle skicka en närmare beskrivning med vilka 

teman vår intervju skulle behandla cirka en vecka innan intervjutillfället. Med tanke på vart i 

Sverige våra olika respondenter befann sig valde vi att göra telefonintervjuer med somliga och 

personliga intervjuer med de resterande. Krag Jacobsen (1993) framhåller att det givetvis har 

betydelse för en intervju om man möts mellan fyra ögon eller om man pratar i telefon, men att 

det samtidigt inte går att påstå att det ena nödvändigtvis är bättre än det andra. Enligt Trost 

(2010) är telefonintervjuer vanligtvis strukturerade, då det kan vara svårt att gå in på djupa 

och ingående frågor över telefon. Det är något som vi inte anser stämmer överens med våra 

telefonintervjuer, då vi fått både ingående och djupa svar från våra respondenter under 
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intervjutillfällena. En stor anledning till varför vi valde att ha somliga intervjuer via telefon 

var att respondenterna befann sig på spridda orter i Sverige och vi hade varken tid eller budget 

till att besöka dem alla. Bryman och Bell (2013) tar upp just kostnaderna som en av fördelarna 

med telefonintervjuer i jämförelse med personliga intervjuer. De nämner även att det inte är 

bra att ha långa intervjuer via telefon och därför har vi begränsat våra telefonintervjuer till 

cirka 15-30 minuter. Trots att vi enbart haft mellan 15-30 minuters intervju med våra 

respondenter via telefon anser vi att vi fått svar på det vi velat. Anledningen till att vi valde att 

kontakta olika typer av reklambyråer i Kalmar var för att kunna genomföra lite längre 

personliga intervjuer med dem. Att välja just företag i Kalmar kan ses som ett 

bekvämlighetsurval, enligt Holme och Solvang (1997) då vi valde de respondenter vi ansåg 

vara lättast att få kontakt med. Under en av de personliga intervjuerna i Kalmar hade vi en 

oplanerad gruppintervju, då vi inte visste på förhand att det var två stycken från företaget som 

skulle medverka under intervjun. Att intervjua en liten grupp på mellan 2-3 personer gör 

ingen större skillnad mot att bara intervjua en person, enligt Yin (2013). Forskarna kan 

fortfarande rikta uppmärksamheten mot en av respondenterna i taget utan att det på något sätt 

känns respektlöst mot den andre. Vi upplevde inte heller någon större skillnad, utan såg det 

bara som en fördel att få en extra respondents åsikter att ta i beaktning.  

 

Vid intervjutillfällena så började vi alltid med att fråga våra respondenter direkt när samtalet 

startade om det var okej att vi spelade in intervjuerna för att kunna transkribera dem i 

efterhand, vilket samtliga svarade ja på. Bryman och Bell (2013) förklarar att inspelning av 

intervjuer gör att man får en sanningsenlig transkribering och det tror vi bidrog till att 

samtliga av våra respondenter tillät det. Vi frågade även om de önskade att vara anonyma, 

men det var det ingen som önskade vara. Därefter förklarade vi återigen vad vår uppsats 

handlar om och vad deras medverkan som intervjuperson innebar för vår uppsats. Detta är 

något som enligt Bryman och Bell (2013) benämns informationskravet och som är en del av 

de etiska aspekterna av en intervju. Det innebär att forskaren ska informera respondenten om 

den aktuella undersökningens syfte samt vilka moment som ingår i undersökningen, vilket vi 

alltså gjorde. Yin (2013) påpekar att det också är ett sätt att försäkra sig ytterligare en gång 

om att det finns ett samtyckte till intervjun. Därefter pågick intervjun som sådan att vi ställde 

enstaka frågor baserade på våra teman och intervjupersonerna fick svara fritt. Vi ställde då 

och då följdfrågor på de svar vi fick tills vi fått in den information som vi önskat. Trost (2010) 

menar att respondenten självfallet får avbryta samtalet när den helst önskar, men det var det 

ingen som gjorde utan vi fick vid varje intervjutillfälle prata till punkt och därmed så fick vi 
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också in all den information som vi önskat. Han poängterar också att det är viktigt att 

respektera respondenterna om de säger att något under intervjun är off-the-record, vilket ingen 

av våra respondenter gjorde. Det har medfört att vi fritt har kunnat ta med vad våra 

respondenter berättat för oss vidare in i vår empiriska och teoretiska analys. När tillräckligt 

med information blivit insamlad under intervjun tackade vi för respondentens medverkan och 

frågade om de önskade få uppsatsen skickad till sig i efterhand, vilket de allra flesta svarade 

att de önskade få. Att skicka uppsatsen till respondenterna i efterhand anser vi styrker att det 

vi presenterar i vår empiriska och teoretiska analys är tillförlitligt och trovärdigt. 

 

När vi hade genomfört alla intervjuer så lyssnade vi igenom dem en gång till, samt 

transkriberade dem. Med transkribering menas övergången från tal till skrift, enligt 

Brinkmann och Kvale (2015). Trost (2010) påpekar att det är viktigt att skriva med allt som 

händer och sägs under intervjun. Därför var vi mycket noggranna och transkriberade allt, även 

konstpauser, tvekningar och harklingar. Detta gjorde vi då vi anser att sättet en människa 

uttrycker sig på säger mycket om deras personlighet och hur väl de är insatta i ämnet. 

Slutresultatet av vår transkribering pekar på att alla var väl insatta i ämnet och att eventuella 

konstpauser snarare berodde på störande omgivning än okunskap. När det väl var dags att 

tolka och analysera innehållet i intervjuerna så gjorde vi vad Esaiasson et al. (2012) kallar en 

kvalitativ textanalys. Denna typ av analys går ut på att ta fram det mest väsentliga innehållet 

genom att noggrant läsa textens alla delar, dess helhet samt dess kontext. Esaiasson et al. 

(2012) anser att den textanalytiska metoden är att föredra framför den kvantitativa 

innehållsanalysen, då vissa delar i texten anses vara viktigare än andra och behöver därför inte 

analyseras lika djupt. Vi valde därför ut de delar vi ansåg vara mest relevanta för vår uppsats 

när vi har sammanställde vår analys för att lättare kunna skapa en bättre förståelse för läsarna. 

Repstad (2007) tydliggör också att tolkningar och analyser måste ske systematiskt. Därför har 

vi varit noggranna med att ständigt tolka och analysera vårt material under uppsatsens gång.  

 

2.6 Metodkritik 

Med facit i hand anser vi att våra valda teorier varit väldigt relevanta för vår undersökning. 

Genom att vi använde oss av en kvalitativ forskningsmetod gav det oss möjligheten att 

undersöka verkligheten och hur människor agerar i den bransch vi ville undersöka. Metoden 

tillät oss att vara öppna för ny kunskap under tiden som uppsatsen utvecklades och vi fick en 

tydligare bild av vad det var vi ville undersöka. Det vi presenterade på vårt första 



  

 

16 
 

handledarmöte är inte riktigt det som vi nu slutligen presenterar som vårt examensarbete. Att 

vi valde en kvalitativ forskningsmetod gjorde att vi samtidigt fick mycket krav på oss själva, 

speciellt gällande insamlingen av data. Insamlingen var uppdelad i olika steg, där vårt första 

tunga arbete var att hitta källor som beskrev de observationer vi gjort av verkligheten. Det 

gjorde att vi senare hade en grund att stå på när vi började med våra intervjuer. 

Grundkunskapen gjorde sedan att vi lättare kunde delta i samtal gällande vårt ämnesområde 

med våra respondenter. Det var här någonstans vi insåg att alla tre har en förmåga att tolka 

texter och se samband mellan flera olika källor. Trots det tunga arbetet var det en bra start för 

vårt samarbete och vi är alla tre väldigt tacksamma över att vi tog tag i teorierna tidigt i vår 

uppsats. Teorierna har varit vår styrka genom hela uppsatsen eftersom de, mer eller mindre, 

följt med oss hela vägen även om de omstrukturerats, fått tillökning och ibland även slopats. 

Vårt goda grundarbete har gjort att vår uppsats har en hög trovärdighet och tillförlitlighet då 

våra många källor instämmer med varandra och är av god kvalitet. Nästa steg i 

informationsinsamlingen var att genomföra våra intervjuer. Trots att alla de vi mailade till i 

början inte hörde av sig är vi idag nöjda och belåtna med den respons vi ändå fick. En av 

nackdelarna vi uppmärksammat med kvalitativa intervjuer var att vi tillät respondenterna att 

tala fritt under intervjuerna. Det gjorde att respondenterna många gånger kom in på sidospår 

och att intervjuerna även innehåller information som inte varit användbar. Vi märkte en 

distinkt skillnad mellan våra telefonintervjuer och våra personliga intervjuer gällande detta. 

De respondenter vi intervjuade via telefon höll sig till ämnet i högre utsträckning än de 

respondenter vi hade personliga intervjuer med. Därför anser vi att våra längre intervjuer inte 

alltid bidragit med mer användbar information än våra kortare intervjuer. I dessa situationer är 

vi därför tacksamma att vi haft stödfrågor och teman som har kunnat leda intervjun på rätt 

bana igen.  
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3 Teoretisk referensram 

___________________________________________________________________________ 

 

I nedanstående kapitel kommer vi att presentera de teorier som berör vårt ämnesområde. Vi 

kommer att börja vårt teoretiska kapitel med varumärken och reklam för att sedan gå vidare 

in på våra tre huvudområden; Fördelar med att ha en kändis som talesperson, Negativa 

effekter och risker samt Vad krävs av kändisen. Anledningen till att vi väljer att börja 

presentera varumärken och reklam är för att skapa en större förståelse vidare in i våra tre 

huvudområden, då varumärken och reklam behandlas genomgående i dessa. Vi kommer att 

låta varumärken ta större plats än reklam, då vår forskningsfråga ska besvara hur 

varumärken påverkas. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 En grundläggande kunskap inför våra valda teorier  

Varumärken 

Fahy och Jobber (2012) påpekar att varumärkesuppbyggnad är en tidskrävande process och 

att det tar många år att bygga upp ett starkt varumärke. Kapferer (2012) framhåller att det 

finns två sätt att bygga varumärken på. Antingen så utgår man ifrån produktens egenskaper 

och skapar utifrån dem immateriella tillgångar eller så utgår man ifrån ett värde som sedan 

blir till en produkt. Oavsett vilken väg företagen väljer att gå så blir det med tiden essensen av 

varumärket. Aaker (2010) tar upp varumärkesidentitet som ytterligare ett sätt att se 

varumärkesuppbyggnad på och att det kan ses som hjärtat och själen av ett varumärke. 

Varumärkesidentiteten hjälper till att etablera relationer mellan varumärken och kunder 

genom att generera ett värde som involverar funktionella, emotionella och självuttryckliga 

fördelar. Heide, Johansson och Simonsson (2012) beskriver att varumärken är till för att 

uttrycka en organisations värden och skapa ett tydligt intryck på marknaden. Fill (2011) 

förklarar att varumärken är som två sidor av ett mynt, där den ena sidan är den identitet som 

managers önskar att varumärket identifieras med, genom löften och förväntningar. Den andra 

sidan av myntet handlar om bilden av varumärket, alltså konsumenternas bild av den identitet 

de upplever att varumärket har, i form av image och förverkligandet av löften. Wheeler 

(2013) betonar hur viktigt det är med starka varumärken och att företag idag försöker finna 

sätt att skapa emotionell kontakt med kunderna, bli oersättliga och skapa livslånga relationer. 

Med ett starkt varumärke är det lättare att stå ut bland konkurrenterna på marknaden. Kaputa 
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(2012) framhåller att det är viktigt att kunna ge löften till kunderna samt att kunna erbjuda 

något unikt som inte konkurrenterna erbjuder för att kunna differentiera sig och positionera 

sig på marknaden. Att positionera sitt varumärke innebär enligt Kapferer (2012) att 

understryka de utmärkande egenskaper som gör att de skiljer sig åt från konkurrenterna och 

som gör att kunderna finner dem tilltalande. Enligt Heide, Johansson och Simonsson (2012) 

kan därför ett starkt och utmärkande varumärke ses som ett av de viktigaste 

konkurrensmedlen som finns idag. För att skapa ett starkt varumärke bör företagen enligt 

Kaputa (2012) identifiera en specifik grupp av människor, med specifika egenskaper, 

preferenser och attityder, som blir deras målgrupp.  Genom att företaget har identifierat en 

bestämd målgrupp är det lättare att skapa emotionella attribut som passar målgruppen och det 

stärker i sin tur varumärket.  

 

Ahmad och Thyagaraj (2014) förklarar att varumärken idag använder symbolik som ett sätt 

att uttrycka de icke-funktionella och immateriella egenskaperna hos produkter. De menar att 

det därför är viktigt att idag fokusera på ett varumärkes personlighet som ett verktyg för 

differentiering när det talas om varumärkesstrategier. Genom att se varumärken som 

personligheter menar De Chernatony (2010) att konsumenter har lättare för att uppskatta de 

emotionella värden som varumärket har, speciellt om de manifesteras genom en kändis. Han 

tar även upp uttrycket värdet sitter i betraktarens ögon och menar att om varumärken ska 

kunna växa så måste de adderade värdena vara relevanta för kunderna och inte bara 

ledningen. Ahmad och Thyagaraj (2014) menar att konceptualiseringen av varumärken som 

personligheter underlättar för företag att positionera sitt varumärke med emotionella attribut 

samtidigt som det hjälper till att utveckla varaktiga relationer mellan konsumenter och 

varumärken, vilket i sin tur leder till ett ökat varumärkeskapital. Hur ett varumärke sedan tas 

emot av konsumenterna påverkar företagets framgång, menar Wheeler (2013). 

Konsumenternas mottagande av varumärket är även något som Fill (2011) diskuterar, då han 

konstaterar att varumärken innebär löften som grundar sig på konsumenternas olika 

förväntningar. Framgångsrika varumärken möter dessa förväntningar genom att uppfylla 

löftena som de ger. Varumärket ska enligt Montoya och Vandehey (2002) kommunicera 

något fundamentalt till kunderna och ge dem en uppfattning av vad varumärket kan ge dem.  

 

Enligt Kotler, Armstrong och Parment (2011) har ett starkt varumärke ett högt 

varumärkeskapital. Seno och Lukas (2007) definierar kapital i detta sammanhang som en 

finansiell tillgång och som en uppsättning av gynnsamma sammanslutningar och beteenden, 
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oavsett om det handlar om varumärken eller kändisar. Fahy och Jobber (2012) tillägger att det 

även är ett mått på hur starkt varumärket är på marknaden. Seno och Lukas (2007) framhäver 

även att varumärkeskapital är ett mått på varumärkets förmåga att fånga konsumenters 

lojalitet och förstå deras önskemål. Kotler, Armstrong och Parment (2011) beskriver att 

varumärken med ett högt varumärkeskapital förser varumärket med många 

konkurrensfördelar vilket bland annat bidrar till en högre nivå av kundmedvetenhet och 

lojalitet. Wheeler (2013) menar att det är just en högre nivå av kundmedvetenhet och lojalitet 

som hjälper företagen att bli framgångsrika. Loken, Ahluwalia och Houston (2010) förklarar 

att ju bättre kundernas förväntningar av varumärket matchar erfarenheten av det, desto 

starkare blir varumärkesförtroendet. Ahmad och Thyagaraj (2014) tar upp 

varumärkesförtroende och lojalitet som de komponenter som bygger varumärkeskapital. 

Thwaites et al. (2012) betonar att kändissamarbeten kan komma att spela en avgörande roll 

när det kommer till att utveckla varumärkeskapital och att positionera sig. Upshaw (1995) 

framhåller positionering som en del av företagens varumärkesidentitet och Kaputa (2012) 

menar att kändissamarbeten därför kan ses som en positioneringsstrategi. Varumärkesidentitet 

kan enligt Aaker (2010) även ses som ett sätt att skapa varumärkesassociationer, vilket i sin 

tur ska representera vad varumärket står för och ge löften till kunderna. Enligt Montoya och 

Vandehey (2002) är det viktigt att kunderna vet vad de får ut av att köpa något från ett 

specifikt varumärke. Keller (2008) tar upp image som en av de viktigaste delarna av ett 

varumärke och förklarar image som den bild som konsumenter har av ett varumärke samt 

vilka associationer de förknippar varumärket med.  

 

Reklam 

Marknadsföring och reklam har enligt Mral och Larsson (2004) vuxit fram med en dominant 

kraft i det västerländska samhället. Reklam har enligt Fill (2011) traditionellt sett använts för 

att informera och stimulera varumärkesmedvetenhet hos dess mottagare. Reklamens betydelse 

har förändrats då Rosengren och Sjödin (2011) menar att reklam inte bara berör det specifika 

företaget och kunden längre, utan att reklam även påverkar människors vardag och samhället i 

stort. Reklam har konsekvenser för vardagslivet, affärsverksamheter samt ekonomin och 

speglar den kultur som vi lever i. Mral och Larsson (2004) tillägger att reklam även influerar 

och präglar vårt sociala, kulturella och politiska liv i en allt högre grad.  Företag måste därför 

enligt Rosengren och Sjödin (2011) kunna sätta sin reklam i ett större sammanhang och ha 

förståelse för dess påverkan. De konstaterar dessutom att i och med den snabba 

förändringstakten på marknaden behöver marknadsförare ständigt hitta nya sätt att 
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kommunicera för att möta konkurrens och skiftande trender. Keller (2008) håller med och 

menar att det förändrade medielandskapet tvingar marknadsförare att omvärdera hur de på 

bästa sätt bör kommunicera med konsumenterna. 

 

Dahlén och Lange (2009) presenterar tre huvudfrågor som marknadsföringskommunikation 

bör innehålla: Vilka vill vi nå?, Vad vill vi säga till dem? och Hur ska vi säga det?. Dessa tre 

frågor kan bli besvarade i tur och ordning genom att först identifiera rätt målgrupp för att 

sedan utforma rätt budskap som sedan skall kommuniceras ut i rätt kanal. Lundqvist och 

Albertsson (2002) understryker att detta är det traditionella sättet att se på 

marknadsföringskommunikation. Reklam ska först och främst skapa medvetenhet om 

produktens existens, funktion, namn och logotyp. När medvetenheten har skapats hos kunden 

menar de att reklamen ska påverka målgruppens attityder och skapa positiva attityder till 

varumärket som i sin tur ska leda till köp. Det sista steget i reklamen och företagets 

kommunikation ska bidra till att skapa varumärkeslojalitet som bäddar för långsiktig 

köptrohet. Dahlén och Lange (2009) förklarar att företag gör reklam för sina produkter för att 

försöka styra konsumenterna i deras val av produkter. Ilicic och Webster (2013) belyser att 

reklam och annonser bör innehålla relevant information som är värdefull för kunden i deras 

val och omdöme av ett specifikt varumärke och dess produkter. Reklamens huvudsyfte är 

enligt Dahlén och Lange (2009) att bygga upp associationer till varumärket för kunden och 

förklara tydligt vad varumärket står för samt varför kunderna ska köpa deras produkter. 

Författarna framhåller att det är genom reklam som varumärket skapar sin egen prägel och 

unika image. För att skapa starkare varumärkesassociationer tar Spry, Pappu och Cornwell 

(2011) upp kändissamarbeten som ett sätt att bidra till igenkännande hos kunderna. Kändisen 

fungerar då som en extra koppling i reklamsammanhanget för att kunden ska associera 

kändisen med varumärket. Reklam har enligt Spry, Pappu och Cornwell (2011) en förmåga att 

påverka kunders kvalitetsuppfattning om olika produkter och det kan generera både negativa 

och positiva associationer till varumärket.  

 

3.2 Fördelar med att ha en kändis som talesperson 

Det finns många anledningar varför kändissamarbeten är en populär marknadsföringsstrategi 

och Choi och Rifon (2012) samt Ding, Molchanov och Stork (2010) förklarar att 

kändissamarbeten en populär marknadsföringsstrategi som har använts av företag i 

årtionden.  Choi och Rifon (2012) menar att det anses allmänt känt att företag har en bättre 
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chans att kommunicera ut sitt budskap till konsumenterna samt öka varumärkets image när 

kändisar är med i deras reklamkampanjer. Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) poängterar att 

marknadsförare idag betalar miljontals dollar till kändissamarbeten i hopp om att kändisarna 

kommer föra över sin magi till varumärket och göra dem mer tilltalande och framgångsrika. 

Patel (2009) för ett liknande resonemang och framhåller att kändisar lägger till en touch av 

glamour och en ny dimension till produkten, och därmed använder företag deras berömmelse 

för att generera en direkt igenkänningsfaktor hos konsumenterna. 

 

Uppmärksamhet 

Ding, Molchanov och Stork (2010) framhåller att kändisar kan göra en reklam trovärdig och 

öka konsumenternas igenkänning av varumärket. Kaputa (2012) lyfter fram att människor 

ägnar mer uppmärksamhet till reklamer som visar kändisar vilket leder till att de kommer ihåg 

mer av budskapet. Kändisar används även enligt Fill (2011) av företag för att på ett snabbt 

och effektivt sätt få människor att komma ihåg varumärket och budskapet som framförs i 

reklamen. Thwaites et al. (2012) anser att kändisskap ska fånga människors uppmärksamhet 

till budskapet i reklamen och gör att reklamen sticker ut. Även Kelting och Rice (2013) 

poängterar kändisens uppmärksamhet i reklamen och förklarar att reklamannonser som 

innehåller kända ansikten kan göra att reklamen kan nå den stora massan och skapa större 

varumärkeskännedom och samhörighet. Patra och Datta (2012) framhåller att skapandet av 

varumärkeskännedom är ett av de viktigaste målen med reklam. De menar också att kändisen 

som talesperson hjälper till att skapa medvetenhet om produkten i reklamerna så att produkten 

blir ihågkommen även om reklamen inte visas frekvent i tv. Även Thwaites et al. (2012) 

menar att användandet av kändisar som talespersoner ökar möjligheten att skapa 

varumärkeskännedom. Detta sätt att skapa uppmärksamhet kan vara särskilt gynnsamt för nya 

varumärken som vill slå igenom. Det kan även vara gynnsamt när ett varumärke på något sätt 

vill göra en förändring och uppmärksamma den förändringen. Keel och Nataraajan (2012) 

lyfter även fram att kändisen kan hjälpa reklamerna att sticka ut från andra reklamer och på så 

vis nå nya marknader. Thwaites et al. (2012) samt Ilicic och Webster (2013) menar att det 

främst är på grund av att användandet av kändisar i reklam skapar uppmärksamhet, vilket 

hjälper varumärket att sticka ut. Även Patel (2009) menar att det främsta syftet med 

kändissamarbeten är att se till att varumärket får omedelbar uppmärksamhet. Att använda en 

kändis som talesperson är enligt Seno och Lukas (2007) samt Parta och Datta (2012) en bättre 

strategi än att använda andra typer av talespersoner när det kommer till att få konsumenterna 

att minnas varumärket. De påstår också att en fysiskt attraktiv kändis som används för att 
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marknadsföra en attraktiv produkt ökar igenkännandet av produkten avsevärt. Även Thwaites 

et al. (2012) tar upp att denna typ av marknadsföring kan hjälpa till att fånga 

uppmärksamheten från de konsumenter som inte är så involverade i varumärket sedan tidigare 

och som har ont om tid när det kommer till att ta in ny information. De framhäver också att 

fördelarna med kändissamarbeten sträcker sig bortom endast varumärkeskännedom och menar 

att det avsevärt kan påverka ett företags ekonomi genom ökande inkomster vilket då ger en 

positiv avkastning på gjorda investeringar. 

 

Associationer och image 

Som tidigare nämnt menar Thwaites et al. (2012) att kändissamarbeten kan spela en 

avgörande roll när det kommer till att utveckla varumärkeskapital och positionering. Halonen-

Knight och Hurmerinta (2010) förklarar att styrkan i kändissamarbeten grundar sig på de 

associationer som kändisarna förknippas med, vilket i sin tur skapar företagets 

varumärkeskapital och inflytande. Patel (2009) för ett liknande resonemang och menar att i en 

produktkategori där inget annat varumärke använder en kändis, kan företag som gör det 

utnyttja det för att differentiera sig på marknaden. Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) ser 

också kändissamarbeten som en typ av varumärkesallians där meningar och värderingar kan 

förflyttas från den ena parten, kändisen, till den andra, varumärket. Thwaites et al. (2012) ser 

kändissamarbeten som ett sätt att få ut en viss betydelse med sitt varumärke och att det kan ge 

en image och värderingar till budskapet och produkterna. Sonwalkar, Kapse och Pathak 

(2011) klargör att det grundläggande antagandet för kändissamarbeten är att värdet som är 

associerat med kändisen överförs till varumärket och att det därför hjälper till att skapa just en 

image som konsumenter lätt kan känna igen. Som ett resultat av associationerna till kändisen 

kan varumärket då mycket snabbt etablera en trovärdighet, få en omedelbar 

igenkänningsfaktor och därmed kan försäljningen öka. Thwaites et al. (2012) framhäver att 

konsumenterna till viss del kan känna att de får ut något extra av att använda produkter som 

associeras till en viss kändis, då det skapar ett visst underhållningsvärde för dem. Sonwalkar, 

Kapse och Pathak (2011) menar dessutom att kändisens image överförs till produkten vilket 

gör att de som använder produkten också associerar sig själva med samma image. 

 

Attityder och uppfattningar om varumärket  

Hung (2014) belyser att kändissamarbeten är en mycket effektiv strategi för företagen att 

använda sig av när det handlar om att vinna kundintresse och varumärkeslojalitet på en 

överbelamrad marknad. Enligt Spry, Pappu och Cornwell (2011) skapas varumärkeslojalitet 
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vid användandet av kändisar genom att de hjälper till att överföra en viss påverkan som i sin 

tur förändrar konsumenternas uppfattning om varumärket. Ding, Molchanov och Stork (2010) 

menar att kändisar tros bidra till att skapa både en positiv attityd och en distinkt personlighet 

till varumärket. Hung (2014) redogör att kändisar kan betraktas som trovärdiga talespersoner 

eller åsiktexperter för det varumärke som de stödjer i reklamsammanhang. Detta ger i sin tur 

konsumenterna en viss tilltro till reklambudskapet samtidigt som graden av acceptans till 

varumärket kan öka. 

 

Ilicic och Webster (2014) menar att kändisar med fördel kan användas av företag i 

reklamsammanhang för att på ett snabbt sätt lyckas forma positiva omdömen om sitt 

varumärke. Den positiva attityden till varumärket utvecklas dessutom snabbare när 

anknytningen till kändisen är stark. Kändisar kan enligt Spry, Pappu och Cornwell (2011) 

fungera som yttre ledtrådar som ger information om produktattribut och kvalitet, vilket då kan 

minska konsumenternas osäkerhet till produkten eller varumärket. Genom att konsumenterna 

får större tilltro till varumärket menar Hung (2014) att det även kan ge en positiv inverkan på 

attityden till varumärket. Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) menar att i vissa situationer 

kan kändissamarbeten påverka konsumenternas uppfattning om produkterna. Även Spry, 

Pappu och Cornwell (2011) förklarar att kändissamarbeten kan påverka hur kvaliteten av 

varumärket upplevs. Patel (2009) belyser att kändisen ger reklamerna trovärdighet och 

fungerar nästan som en garanti för produkten.  Även Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) 

framhåller att forskningsstudier visat att ett känt namn eller varumärke genererar mer 

försäljning än okända, vilket gör att marknadsförare använder sig av kändisar då de har en 

viss makt när det kommer till att påverka konsumenternas köpbeslut. 

 

3.3 Negativa effekter och risker  

Knittel och Stango (2014) belyser att det kan innebära stora risker när ett varumärkes värde 

förs samman med en kändis rykte. Detta är något som även Fill (2011) uppmärksammar och 

menar att det finns potentiella problem med att använda kändisar i sina reklamfilmer. Med 

tanke på de risker som kan uppstå genom att välja fel kändis och den stora investering det 

innebär menar Choi och Rifon (2012) att det är viktigt att utveckla en strategi när det kommer 

till att välja kändis samt att förutse konsumenternas respons av den valda kändisen. 
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Överskuggning 

Ilicic och Webster (2014) påpekar att det råder en växande trend där kändisar får allt större 

roll i annonser och reklamer och där varumärket står i skymundan. Denna trend där kändisar 

överskuggar varumärket beskriver Keel och Nataraajan (2012) som förmörkning. De reklamer 

som är utformade på detta sätt innehåller ofta personlig information om kändisen och 

varumärket står inte i fokus. Ilicic och Webster (2013) menar att detta problem gör att 

kunderna får svårt att ta in varumärkets information eftersom kändisen ofta ger mer 

information om sig själv än om varumärket. De ger exempel på sångerskan Katy Perrys 

samarbete med Proactive där balansen mellan kändisen och varumärket är bra och där de 

därför inte överskuggar varandra. Katy Perry presenterar varumärket samt produkternas 

betydelse i hennes liv och ger information till kunderna i reklamen om både henne själv och 

varumärket. I annonsen ser kunderna hur hon använder produkterna och hela reklamen visar 

fördelarna med att använda produkterna från Proactive. Författarna ger även exempel på när 

obalans uppstått mellan kändisen och varumärket, där sångerskan Beyoncé dominerar i en 

Pepsi reklam och drycken endast visas i bakgrunden. Ilicic och Webster (2014) poängterar 

dock att om kändisen är för dominant och överskuggar varumärket i reklamen förs 

uppmärksamheten över till kändisen och inte varumärkets produkter. Även Fill (2011) berör 

problemet med kändisens inverkan i förhållande till varumärket. Om kändisen får för stort 

utrymme i reklamen finns det en risk att konsumenterna endast kommer ihåg den aktuella 

kändisen och att varumärket som reklamen faktiskt handlar om glöms bort. 

 

Vad kändisen gör utanför samarbetet 

Choi och Rifon (2012) framhåller att det är väl dokumenterat att kändisar kan ge positiva 

effekter på den ekonomiska avkastningen för företag. Erdogan och Drollinger (2012) tillägger 

dock att kändissamarbeten även kan föra med sig vissa risker. I själva verket kan negativ 

information om en kändis inte bara påverka konsumenternas uppfattning om kändisen, utan 

också om varumärket den gör reklam för. Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) instämmer 

och menar att ett varumärkes samarbete med en kändis påverkar båda parternas image och 

rykte. Keel och Nataraajan (2012) lyfter fram att negativa nyheter om en kändis kan resultera 

i mindre inkomster än förväntat, likaväl som att positiva nyheter skapar motsatsen. Knittel och 

Stango (2014) tar upp skillnaden mellan olika sorters negativa nyheter och menar att för en 

sportstjärna behöver nyheter om en träningsskada inte påverka varumärket negativt, medan 

negativa nyheter där kändisen exempelvis uppenbart är skyldig till ett brott genererar i 

vinstförluster. Fill (2011) menar att om kändisens livsstil förändras finns även risken för att 
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det påverkar målgruppen och deras attityd till varumärket. Även Thwaites et al. (2012) 

belyser riskerna som finns med kändissamarbeten och menar att negativa effekter kan 

uppkomma exempelvis om kändisen bryter mot lagen, får dålig publicitet på grund av 

moraliska problem eller förlorar trovärdigheten på grund av att den faktiskt inte använder 

produkten den gör reklam för.  Keel och Nataraajan (2012) tar upp liknande exempel och 

belyser att kändisens image kan förändras negativt på grund av bland annat inblandning i 

kriminella aktiviteter, icke professionellt eller omoraliskt beteende. Denna typ av negativ 

information relaterad till kändisen kan påverka varumärkets image vars produkter som 

kändisen gör reklam för. Även Thwaites et al. (2012) förtydligar att negativ publicitet av detta 

slag kan påverka både varumärkets image och försäljningen negativt. De menar därför att 

kändisar bör kämpa hårt för att upprätthålla en ansvarstagande image för att förbättra både sitt 

och varumärkets status. 

 

Tiger Woods-skandalen år 2009 tas återkommande upp av bland annat Knittel och Stango 

(2014) i dessa sammanhang och syftar till avslöjandet av Woods otrohetsskandaler mot sin fru 

Elin som florerade i media det året. Carrillat, D’Astous och Lazure (2013) berättar att Woods 

karriär plötsligt avbröts efter att media återkommande rapporterat om hans utomäktenskapliga 

relationer. Knittel och Stango (2014) klargör att innan denna incident sågs Tiger Woods som 

den idrottsstjärna som hade det mest värdefulla varumärket i världen, både när det kom till 

hans sportsliga framgångar i golf och hans fasad att vara en stabil familjär tvåbarnsfar med ett 

perfekt privatliv. Detta gjorde att inga marknadsförare kunde förutspå denna skandal. 

Carrillat, D’Astous och Lazure (2013) framhåller att Nike, en av hans viktigaste samarbeten 

förvånansvärt nog bestämde sig för att fortsätta sitt påskrivna avtal med idrottsstjärnan, medan 

Gillette och Accenture, två märken med kommersiella verksamheter som inte var direkt i linje 

med idrotten, avslutade sitt samarbete med honom. Knittel och Stango (2014) tar upp att Tiger 

Woods-skandalen har fått marknadsförare att vakna upp, och att försäkringsbolag idag 

översvämmas med förfrågningar från företag som vill göra allt för att skydda sina 

investeringar, sina varumärken och sin försäljning när deras kändisar hamnar i offentliga 

konflikter av detta slag. 
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Flera företag, en kändis 

Till (1998) klargör att vissa kändisar gör reklam för flera produkter, och att kändisar med 

starka associationer till ett visst varumärke inte lika lätt kan skapa associerande länkar med 

nya varumärken. Thwaites et al. (2012)  tar också upp att negativa effekter kan uppkomma 

just när en kändis gör reklam åt för många varumärken. Kelting och Rice (2013) belyser 

denna problematik och menar att det kan leda till förvirring i minnet hos mottagarna av 

reklamen. Även Patel (2009) menar att när samma kändis gör reklam för flera produkter och 

flera varumärken i samma kategori blir konsumenterna förvirrade och att det minskar 

chanserna för varumärken att bli ihågkomna. Kelting och Rice (2013) tar upp David Beckham 

som ett exempel på en kändis i detta sammanhang, som gjort reklam för bland annat Adidas, 

Pepsi, H&M, Gillette och Burger King. De menar att varumärken som använder sig av samma 

kändis är konkurrenter som tävlar om associationen. Att använda sig av David Beckham 

behöver därför inte vara positivt då företagen riskerar att bli en i mängden av hans portfolio 

med varumärken. De kommer även fram till att det är lättare för konsumenter att komma ihåg 

vilket företag och kändis som gör reklam för varandra om kändisen har så få företag som 

möjligt i sin portfolio.  

 

3.4 Vad krävs av kändisen 

När marknadsförare väl har bestämt sig för att använda sig av en kändis som reklamstrategi 

står de inför ett avgörande beslut, nämligen vem de ska välja som talesperson. Halonen-

Knight och Hurmerinta (2010) beskriver att processen att hitta rätt kändis att samarbeta med 

är ett av de viktigaste besluten för ett varumärke. Det kan även ses som det svåraste beslutet 

då varje konsument har individuella associationer till kändisar baserade på personliga 

erfarenheter och dessa kan vara svåra att förutspå. Thwaites et al. (2012) menar att managers 

behöver vara försiktiga och eftertänksamma när det kommer till valet av kändis. Rosengren 

och Sjödin (2011) förklarar att vem företaget väljer ut som talesperson kan skapa en oväntad 

reklamutformning och på så vis kan de också lättare nå ut till sin valda målgrupp. Erdogan 

och Drollinger (2012) samt Choi och Rifon (2012) anser att beslutet gällande valet av kändis 

är mycket mer än bara ett strategiskt beslut då involveringen av en kändis kräver ett visst 

finansiellt åtagande. Därför behövs ett systematiskt tillvägagångssätt där företaget gör ett 

ordentligt förarbete för att förutspå vilket värde det kan generera att använda kändisen och 

även vilka eventuella risker som kan uppkomma. Knittel och Stango (2014) menar även dem 

att huvudfrågan marknadsförare bör ställa sig är om kändissamarbetet kommer att generera 
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tillräckligt värde för att täcka den investering som det innebär, samt att riskerna noggrant bör 

övervägas. 

 

Egenskaper 

Hung (2014) beskriver att inom kändissamarbeten är trovärdigheten till kändisen en mycket 

viktig aspekt. Även Fill (2011) framhäver att kändisen som sprider budskapet i reklamen har 

en primär roll när det kommer till att skapa trovärdighet. Seno och Lukas (2007) menar att ju 

högre trovärdigheten är till kändisen, desto mer kan den ses som en bra källa till information 

och representant för varumärket. Spry, Pappu och Cornwell (2011) menar att trovärdiga 

kändisar är starkare associerade med varumärkena de gör reklam för, vilket också ger högre 

varumärkeslojalitet från konsumenterna. Goldsmith, Lafferty och Newell (2000) förtydligar 

att om en talesperson upplevs trovärdig har det positiv inverkan när det kommer till att 

övertala konsumenterna och påverka deras attityder till produkterna den förknippas med. 

Även Keel och Nataraajan (2012) belyser att konsumenternas uppfattning om trovärdigheten 

är det som påverkar hur effektivt budskapet når fram och avgör alltså hur övertygande 

konsumenterna blir av reklamen. Även Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) menar att bra 

kändisar att samarbeta med är de som uppfattas som trovärdiga. Trovärdigheten hos en kändis 

kan baseras på dess expertis, samt grunda sig i positiva associationer från andra håll än just 

själva reklamkampanjen i sig. 

 

Seno och Lukas (2007) presenterar att expertis och pålitlighet är de viktigaste ingredienserna i 

en kändis trovärdighet och att ju trovärdigare kändisen är, desto mer kommer varumärkets 

image att stärkas tack vare samarbetet. Rossiter och Bellman (2005) samt Fill (2011) har 

liknande tankar och är överens om att trovärdigheten till kändisar i reklam skapas utifrån 

vilken nivå av expertis och skicklighet som uppfattas av mottagaren. Även Goldsmith, 

Lafferty och Newell (2000) relaterar trovärdigheten till den grad kändisar upplevs besitta 

relevant expertis inom tjänsten eller produkten och om det går att lita på att kändisen. När 

Hung (2014) pratar om trovärdighet nämner han aspekter som att kändisarna ska vara 

omtyckta, attraktiva och helst ha egenskaper som gör dem till förebilder. Även Kelting och 

Rice (2013), Halonen-Knight och Hurmerinta (2010), Thwaites et al. (2012), Keel och 

Nataraajan (2012) samt Rossiter och Bellman (2005) är alla överens om att trovärdighet, 

expertis, attraktivitet, övertalningsförmåga, igenkänningsfaktor samt att kändisarna är 

omtyckta är viktiga egenskaper som avgör hur konsumenterna uppfattar reklamerna. Att vara 

omtyckt innebär enligt Rossiter och Bellman (2005) att kunderna ska tycka om kändisen och 
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att den gärna bör ha liknande ideal och ses som en typkund för produkten. När det kommer till 

attraktivitet menar Keel och Nataraajan (2012) att kändisens attraktivitet påverkar kundernas 

attityd till varumärket och att attraktiva kändisar har större inflytande. Det gör att fler 

människor kommer ihåg reklamerna, vilket även leder till fler köp i slutändan. Seno och 

Lukas (2007) menar att attraktiviteten inte endast behöver bero på kändisens fysiska utseende 

utan kan även ha att göra med deras charm, intelligens och elegans etc. Ju attraktivare en 

kändis är, desto mer uppmärksamhet får reklamen och desto effektivare förmedlas budskapet, 

samtidigt som varumärkets image gynnas av det. Hung (2014) menar att genom att 

marknadsföra en attraktiv kändis kan konsumenterna associera varumärket med positiva 

känslor som är baserade på de positiva åsikter och tankar de har om kändisen sedan tidigare. 

 

Rossiter och Bellman (2005) anser att det är gynnsamt för företaget om den kända 

talespersonen ses som en trovärdig och van användare av produkten eller tjänsten den gör 

reklam för. Även Thwaites et al. (2012) belyser detta och menar att kändissamarbeten blir mer 

effektiva när konsumenterna tror att kändisen faktiskt använder produkten eller tjänsten i 

fråga. Även Patel (2009) menar att kändissamarbeten är mer effektiva om den kändis som 

stödjer varumärket antingen är en användare av varumärket eller tror på uppdraget och idén. 

Han ger även exempel på när det förekommit problem med trovärdigheten och tar upp Britney 

Spears som ett exempel. År 2003 fångades hon av paparazzifotografer när hon drack Coca 

Cola under tiden hon gjorde reklam för det konkurrerande varumärket Pepsi. Det resulterade i 

ett förlorat förtroende till henne hos både kunderna och varumärket, vilket gjorde att Pepsi 

avslutade samarbetet. 

 

Matchning 

En talesperson för ett varumärke ska enligt Wheeler (2013) personifieras med varumärkets 

attributer och värderingar.  Detta är något som även Fill (2011) belyser, då han menar att 

kändisen måste stämma överens med den image och de värderingar som varumärket har. 

Thwaites et al. (2012) kallar detta för the match-up effect, och den kan göra att konsumenterna 

både snabbare och lättare kan associera kändisen till varumärket. Författarna förklarar att 

huruvida ett kändissamarbete blir lyckat eller inte beror på hur väl kändisens image och 

personlighet matchar varumärket. Ilicic och Webster (2013) påpekar att en osammanhängande 

matchning kan försämra konsumenternas förväntningar och uppfattning av varumärket. 

Thwaites et al. (2012) poängterar även att en kändis i sig inte automatiskt genererar i ökad 

försäljning utan att the match-up effect måste finnas för ett lyckat samarbete. Även Kelting 
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och Rice (2013) belyser att mottagandet av en kändisreklam är beroende av den uppfattade 

passningen mellan varumärket och kändisen. Keel och Nataraajan (2012) framhåller att ju 

större den uppfattade matchningen är mellan kändisens image och varumärkets image, desto 

mer övertygande, trovärdig och attraktiv upplevs reklamen. Thwaites et al. (2012) menar att 

kändisens offentliga profil och livsstil behöver vara förenlig med varumärket samt att the 

match-up effect faktiskt är något som konsumenterna förväntar sig när de ser en reklam. 

 

Fill (2011) tar upp att det även måste finnas en relevant matchning mellan kändisen och 

varumärkets målgrupp och förklarar att kändisen måste kunna accepteras av målgruppen. Till 

(1998) poängterar även han vikten av målgruppen och att deras bild av kändisen måste 

motsvara och matcha de associationer som varumärket vill förknippas med. Han betonar att 

olika grupper kan ha olika associationer för specifika kändisar. Därför bör företaget även ta 

hänsyn till detta vid val av kändis. Patel (2009) framhåller dessutom att om kändisens 

värderingar och varumärkets värden inte har ett nära samband finns risken att mottagarna av 

reklamen endast minns kändisen och inte varumärket som de faktiskt gör reklam för. Keel och 

Nataraajan (2012) nämner att om matchningen är dålig kan det hända att konsumenterna 

tvivlar på uppriktigheten angående samarbetet och att då kan det kännas uppköpt. Halonen-

Knight och Hurmerinta (2010) menar dessutom att en av farorna kändisen själv kan råka ut 

för vid samarbeten är att den ses stödja någonting endast på grund av finansiella skäl. Detta 

belyser även Fill (2011) då han tar upp att trovärdigheten påverkas av vilka personliga motiv 

talespersonen tros ha till att vara involverad i reklamen. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 

___________________________________________________________________________ 

 

I följande kapitel kommer vi att analysera vår empiriska insamling sammanvävt med den 

teoretiska referensramen som presenterades i föregående kapitel. Strukturen och 

rubriksättningen i detta kapitel är indelade i tre huvudområden baserat på det empiriska 

resultat vi har fått fram genom våra intervjuer. I de tre huvudområdena; Hur och varför 

kändissamarbeten startar, Effekter av att använda kändisar i sin reklam samt När ett 

kändissamarbete går snett och möjliga riskscenarion, har vi satt mindre områdesrubriker för 

att underlätta för läsaren. Vi kommer inte att föra någon egen diskussion i detta kapitel då vi 

vill att läsaren själv ska få bilda sig en egen uppfattning av vår analys innan vi presenterar 

vad vi har kommit fram till. Diskussionen förs istället i nästkommande kapitel. För att skapa 

en tydligare förståelse genom vår analys väljer vi att återigen presentera de intervjupersoner 

som varit med och bidragit till den empiriska insamlingen: 

 

 Bergkrantz, Lotta. Copywriter, LevelSeven Reklambyrå AB.  

 Carleö, Per. Marketing manager, Volvo Cars Sverige AB.  

 Doggelito, Dogge. Svensk musiker, skådespelare och entreprenör.  

 Ennen, Ulrika. Marketing Director, Viktväktarna.  

 Johansson, Pelle. CEO, Prospekt Media Kalmar AB.  

 Lundsten, Carmencita. PR-konsult, Presskontakterna.  

 Marmolin, Staffan. Strategiker och projektledare, LevelSeven Reklambyrå AB.  

 Nilsson, Per. Global PR-chef, Volvo Trucks Sverige AB.  

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Hur och varför kändissamarbetet startar 

Varför företag vill använda en talesperson  

Att företag från första början funderar på att samarbeta med kändisar kan enligt Thwaites et 

al. (2012) bero på att det är en reklamstrategi som kan vara avgörande när det kommer till att 

positionera sig på marknaden. Även Marmolin och Bergkrantz understryker detta och 

tillägger att kändissamarbeten kan skapas vid en planerad positioneringsförflyttning mot en ny 

målgrupp eller en ny marknad, vilket även Keel och Nataraajan (2012) lyfter fram. Gällande 

positioneringsförflyttningar berättar Bergkrantz att kändissamarbeten kan underlätta för 
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företaget om de väljer en kändis som redan identifieras med den målgrupp eller tjänst som 

företaget vill byta till. Hon fortsätter förklara att genom att använda rätt kändis vinner 

företaget fördelar på marknaden och på så vis sparar de både tid och pengar. När ett nytt 

varumärke försöker positionera sig eller det sker en förändring inom ett varumärke menar 

Thwaites et al. (2012) att kändissamarbeten kan hjälpa företaget att uppmärksamma den 

förändringen.  

 

Hung (2014) framhåller att kändissamarbeten är en effektiv strategi för att vinna kundintresse 

som i tur kan leda till vad Patra och Datta (2012) kallar för varumärkeskännedom. Enligt 

Patra och Datta (2012)  är skapandet av varumärkeskännedom ett av de viktigaste målen med 

reklam och Thwaites et al. (2012) lyfter fram användandet av kändisar som ett sätt att öka 

möjligheterna att skapa detta. Lundsten
1
 menar att om man använder sig av en känd person så 

kommer det att skapa en varumärkeskännedom på marknaden, tack vare att personen är 

välkänd och konsumenterna vet vem kändisen är. Hon tror att det i slutändan troligtvis 

kommer att leda till att varumärket också blir känt för en bredare massa. Kändissamarbeten 

kan även ge ekonomiska fördelar och Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) framhåller att 

kändisar i reklamfilmer genererar i mer försäljning för företagen än okända talespersoner. 

Lundsten fortsätter och hävdar att om ett mindre känt varumärke plötsligt använder en känd 

person som talesperson kan försäljningen öka dramatiskt för det varumärket, samt att de kan 

få uppmärksamhet på ett sätt de inte fått tidigare. Lundsten framhåller även att anledningen 

till att bland annat modeller i stora drag de senaste åren har bytts ut till kändisar i 

reklamkampanjer framförallt beror på att det kan göra att slutprodukten säljer väldigt bra. 

Både Thwaites et al. (2012) och Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) menar att 

kändissamarbeten avsevärt kan påverka ett företags ekonomi genom ökade inkomster vilket 

då ger en positiv avkastning på gjorda investeringar, och detta är något som Lundsten 

instämmer med.  

 

”Reklam ska ju… visst ska det skapa image men det ska ju definitivt öka försäljning. Det är ju 

någonstans där ändå. Att alla vill se en ökad försäljning av investerade pengar som man 

lägger ner på reklam.” (Lundsten 2014-12-04) 

  

                                                 
1
 Lundsten, Carmencita. PR-konsult Presskontakterna, 2014-12-04. 
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Matchning 

Dahlén och Lange (2009) understryker att det första steget vid reklamutformning är att 

identifiera rätt målgrupp för att sedan konstruera ett budskap som matchar målgruppen, vilket 

även Lundsten håller med om. Detta belyser även Fill (2011) då han menar att det måste 

finnas en relevant matchning mellan kändisen och målgruppen. Johansson
2
 anser att valet av 

talesperson allt mer har blivit en generationsfråga och beroende på vem den specifika 

produkten vänder sig till är det viktigt att talespersonen attraherar just den målgruppen. Han 

tar även upp vikten av att reklam måste matcha med målgruppen hela vägen och att 

talespersonen därför måste väljas omsorgsfullt. Marmolin
3
 anser att det inte är någon 

tillfällighet vilken kändis företagen väljer utan att företagen har analyserat detta väl och 

troligtvis handplockat några kändisar för att sedan bestämma sig. Kaputa (2012) menar att 

företag bör specificera en viss grupp av människor som blir deras målgrupp för att sedan 

lättare kunna skapa emotionella attribut som matchar den specifika målgruppen. 

 

Marmolin ger exempel på en specifik målgrupp gällande snowboardåkare där endast 

målgruppen vet vilka talespersonerna är. I dessa sammanhang är det proffs som gör reklam 

för olika varumärken relaterade till snowboardåkning, men i andra sammanhang är de relativt 

okända. Till (1998) poängterar att målgruppens bild av kändisen måste motsvara och matcha 

de associationer som varumärket vill förknippas med. Även Lundsten belyser vikten av att 

talespersonen ska nå ut till företagets målgrupp och att konsumenten ska kunna knyta sig an 

till denne. Johansson instämmer och belyser vikten av att den målgrupp företaget har ska 

kunna matchas med talespersonen. Han tar exempelvis upp att entreprenören Glenn Hysén 

kan ses som en bra talesperson för ett företag som håller till i Göteborgsområdet eftersom 

många människor känner till honom där. Lundsten tar upp Glitter som exempel, där 

bloggerskan Kenza är talesperson, och hon poängterar att deras val av kändis främst berodde 

på deras målgrupp som är yngre tjejer och som kanske då också följer Kenzas bloggande. 

Goldsmith, Lafferty och Newell (2000) framhåller dessutom att om talespersonen upplevs 

trovärdig har det en positiv inverkan på konsumenten. Även Ennen
4
 påpekar att 

trovärdigheten är viktig och att de valde Shirley Camp just för att hon kändes äkta och att 

många människor inom deras målgrupp kunde relatera till henne.  

 

                                                 
2
 Johansson, Pelle. CEO Prospekt Media Kalmar AB, 2014-12-05. 

3
 Marmolin, Staffan. Strategiker och projektledare LevelSeven Reklambyrå AB, 2014-12-09. 

4
 Ennen, Ulrika. Marketing Director Viktväktarna, 2014-12-01. 
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Ahmad och Thyagaraj (2014) tar upp symbolik som ett sätt för varumärken att uttrycka de 

icke-funktionella och immateriella egenskaper som produkterna har. Carleö
5
 berättar att de 

jobbar mycket med symbolik och emotionella värden på Volvo Cars. De Chernatony (2010) 

hävdar dessutom att kunderna har lättare för att uppskatta de emotionella värden som 

varumärket har om det manifesteras genom en kändis. Carleö berättar att när de väljer ut 

vilken kändis de ska samarbeta med så jobbar de utifrån ett helt koncept där kändisen ska 

matcha produkten och varumärket lika mycket som produkten och varumärket ska matcha 

kändisen. De letar efter någon som kan ses som en symbol för det som de vill uttrycka med 

sin reklamkampanj och därför specialskriver de ett koncept och en idé just kring personen 

som skall medverka i reklamen. Dahlén och Lange (2009) framhåller att det är genom reklam 

som varumärket skapar sin egen prägel och sin unika image. På Volvo Cars förs alltid en 

diskussion med kändisarna kring deras intressen och vad de gillar att göra på fritiden enligt 

Carleö. Utifrån detta formar sedan Volvo Cars sina reklamfilmer tillsammans med kändisen, 

och det är viktigt för dem att det finns en äkta och djupare berättelse bakom reklamen.   

 

”… det handlar om människor och att vi ska ha bättre insikt om människor och då är det 

väldigt fördelaktigt att visa på det även i kommunikationen, att det handlar om människor.” 

(Carleö 2014-12-12) 

 

Opassande matchning 

Wheeler (2013) understryker att det är viktigt att en talesperson personifieras med 

varumärkets attributer och värderingar. Fill (2011) tar även han upp att kändisen måste 

stämma överens med den image och de värderingar som varumärket har. Nilsson
6
 förklarar att 

det alltid förs en diskussion huruvida kändisen i fråga går att koppla till varumärket innan ett 

samarbete startar. Ilicic och Webster (2013) lyfter fram att en osammanhängande matchning 

kan försämra konsumenternas förväntningar och uppfattningar om varumärket. Keel och 

Nataraajan (2012) belyser att om matchningen mellan kändisen och varumärket är dålig så 

kan det leda till att konsumenterna tvivlar på uppriktigheten och att det känns uppköpt. 

Johansson
7
 förstår problematiken i detta och menar att pengarna självklart styr och att för 

kändisarnas del är detta ett sätt att tjäna pengar och få uppmärksamhet. Halonen-Knight och 

Hurmerinta (2010) tar också upp detta och poängterar att det är en fara för kändisen själv vid 

samarbeten om han eller hon anses stödja något enbart på grund av finansiella skäl. 
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Doggelito
8
 tycker dock att det inte gör något om kändisen inte matchar varumärkets image.  

Han ser istället det som något positivt då oväntad reklam ger mer uppmärksamhet. Lundsten
9
 

är inte enig med Doggelito utan anser att det är extremt viktigt att hitta rätt matchning mellan 

kändisen och varumärket så att det känns äkta och att det kommer från hjärtat. Hon betonar 

även hur viktigt det är att det inte känns köpt och att trovärdigheten måste finnas där. 

Bergkrantz
10

 tycker att det är viktigt att föra en diskussion med kändisen om varför den vill 

ställa upp och vad den får ut av det mer än en check. Även Fill (2011) tar upp detta då han 

betonar att trovärdigheten påverkas av vilka personliga motiv talespersonen tros ha till att vara 

involverad i reklamen. Lundsten menar vidare att det inte får skapa fel image av att använda 

en kändis, så att det bara stärker kändisens image och inte varumärkets. Doggelito tycker dock 

inte det är något negativt sett ur hans perspektiv om endast hans image stärks, utan ser det 

alltid som någonting positivt att ställa upp som talesperson för varumärken eftersom han 

samtidigt gör reklam för sig själv och sitt varumärke.  

 

Exklusivitet 

Thwaites et al. (2012) påpekar att om en kändis gör reklam för flera varumärken samtidigt så 

kan det uppstå negativa effekter. Enligt Kelting och Rice (2013) ligger problematiken i att det 

kan leda till förvirring i minnet hos mottagarna av reklamen. Ennen
11

 förklarar att de har 

väldigt tydliga restriktioner i samarbetet med sina talespersoner. Hon menar att om kändisen 

skulle göra reklam för något annat samtidigt så kan det inte vara för produkter som är 

närbesläktade, då det blir väldigt förvirrande för konsumenten. Både Johansson och 

Marmolin
12

 tillägger att det även påverkar trovärdigheten. Lundsten håller med och tycker 

därför att det är viktigt med ett exklusivitetskontrakt, kändisen och varumärket sinsemellan, så 

att kändisen inte börjar arbeta med andra, åtmistonde inte konkurrerande verksamheter. 

Vidare menar Kelting och Rice (2013) att varumärken som använder samma kändis som 

någon annan i sin marknadsföring tävlar om att vinna associationen till sitt eget varumärke. 

Marmolin förklarar att det kan hända att konsumenterna inte kommer ihåg vad de förknippar 

kändisen med, att bara kändisen blir ännu mer känd och att produkten faller i glömska. 

Lundsten
13

 tar upp supermodellen Cara Delevingne som exempel: 
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”… hon syns hos de flesta varumärken och det tycker jag, själv så tycker jag att… Nej, man 

måste kunna hitta andra modeller, det kan inte bara vara att hon ska fronta Mulberry, 

Burberry, Chanel, Tom Ford. Alltså att hon ska vara på alla affischer samtidigt för alla olika 

varumärken, för det blir såhär… jag känner mig redan, jag tycker hon är jättehäftig och cool 

modell men jag är redan trött på henne.” (Lundsten 2014-12-04) 

 

Till (1998) menar att redan etablerade kändisar i reklamsammanhang inte lika lätt kan skapa 

associerande länkar med nya varumärken. Carleö
14

 instämmer och anser att andra samarbeten 

påverkar deras beslut med vilken talesperson de vill arbeta med och om en person är väldigt 

starkt anknuten till ett annat varumärke kan det kan vara en anledning till att inte samarbeta.  

Patel (2009) framhäver att när samma kändis gör reklam för flera produkter eller flera 

varumärken i samma kategori så minskar chansen att konsumenterna minns varumärket. 

Carleö fortsätter förklara att somliga kändisar kan påverka Volvos egen kommunikation 

negativt om de är redan för starkt förknippade med andra stora varumärken, så som 

exempelvis Coca Cola eller Nivea. Vi dessa tillfällen kan det hända att konsumenterna endast 

tänker på de varumärkena istället för att associera dem med Volvo när de ser reklamen. Extra 

viktigt anser han dock det är att kändisen inte jobbar med konkurrerande företag, alltså andra 

bilmärken. Även Doggelito förklarar att i avtalet med Elgiganten ingick det under den 

pågående kampanjperioden att han inte fick göra reklam för konkurrerande verksamheter, så 

även för Elgiganten är detta en viktig aspekt vid kändissamarbeten.  

 

Lundsten menar att kändissamarbeten bör kännas exklusiva för varumärket, åtminstone under 

en viss tidsperiod och att kändisen framförallt inte bör samarbeta med konkurrerande 

verksamheter under den pågående kampanjperioden. Genom att kändisen inte syns i någon 

annan tv-reklam än sin egen tror Lundsten att företaget kan nå ut bättre med sitt budskap. 

Kelting och Rice (2013) styrker detta och menar att det är lättare för konsumenterna att 

komma ihåg vilket företag som kändisen gör reklam för om kändisen har så få företag som 

möjligt i sin portfolio. De menar även att mottagarna av reklamen kan bli förvirrade när 

samma kändis syns i ett flertal reklamer. Även Patel (2009) menar att när samma kändis gör 

reklam för flera varumärken blir konsumenterna förvirrade vilket minskar chansen för 

varumärkena att bli ihågkomna. Lundsten har liknande resonemang och menar att 

reklamfilmer med samma kändis kan ta ut varandra. Hon fortsätter förklara att det som 
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marknadsförare vill skapa är att konsumenten ska känna igen sig i personen och gå till 

varumärket och köpa exempelvis en bil och om kändisen i fråga då gör reklam för läkemedel 

samtidigt kommer det skapa för många kopplingar i konsumentens medvetande.  

 

”… då vet man ju kanske tillslut inte, jo men dom gjorde ju Volvo-reklam, fast, eller var det 

Apoteket?” (Lundsten 2014-12-04) 

 

Johansson
15

 har liknande tankar om konsumenternas förvirring i denna fråga och tar upp 

Glenn Hysén som ett exempel som just nu gör reklam för betting-siten Unibet. Om Hysén 

plötsligt samtidigt skulle företräda exempelvis Prioritet Finans som ska köpa fakturor menar 

Johansson att det hade blivit väldigt konstigt, då alla måste ha sitt fack för att kännas 

trovärdiga, i synnerhet om reklamerna körs parallellt. Ennen
16

 instämmer att det kan vara 

svårt att komma ihåg vad en kändis gör reklam för när den har flera samarbeten. Hon förklarar 

även att Viktväktarna varit tydliga med detta i sitt samarbete med sina talespersoner och att de 

framförallt inte får göra reklam för närbesläktade produkter, då detta hade skapat förvirring 

hos konsumenterna.  

 

4.2 Effekter av att använda kändisar i reklam 

Igenkänning  

Viktväktarna vill enligt Ennen väcka en positiv känsla i sina reklamer och framförallt lyfta 

fram igenkänningen i sina reklamfilmer, vilket kändisarna bidrar till. Hon menar att 

Viktväktarna absolut kan se klara positiva effekter av vad som hände 2013 när de lanserade 

Shirley Clamp, inte minst tack vare just igenkänningsfaktorn som reklamen innebar. 

Igenkänningsfaktorn belyser även Spry, Pappu och Cornwell (2011) som förutsättningen för 

att kändissamarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Rice (2013) framhåller att kända 

ansikten kan nå den stora massan och Ilicic och Webster (2014) tillägger att fördelen med att 

använda en kändis är att det kan forma positiva omdömen om varumärket. Patel (2009) för ett 

liknande resonemang och menar att företag använder kändisarnas berömmelse för att generera 

en direkt igenkänningsfaktor hos konsumenterna. Lundsten förklarar även att personer som 

tittar på reklam ofta har en viss relation till kändisen i förhållande till en vanlig modell och 

både Seno och Lukas (2007) och Parta och Datta (2012) anser därför att det är en bättre 

strategi att använda en kändis som talesperson än okända personer. De menar att reklamer 
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som använder kändissamarbeten ökar produktens igenkännande avsevärt. Även Carleö
17

 

menar att en av de största fördelarna med att använda kändisar istället för okända personer är 

att det direkt ger en igenkänning och att varumärket får en helt annan relevans. Ding, 

Molchanov och Stork (2010) bekräftar detta och framhåller att kändisar kan göra en reklam 

trovärdig och öka konsumenternas igenkänning av varumärket. Sonwalkar, Kapse och Pathak 

(2011) styrker detta och förklarar att varumärket tack vare en kändis mycket snabbt kan 

etablera en trovärdighet och få en omedelbar igenkänningsfaktor.  Även Marmolin
18

 förklarar 

att det ger en kontinuitet och ett igenkännande när man använder en person som allmänheten 

redan känner till och har en relation till. Spry, Pappu och Cornwell (2011) tar upp att 

igenkänningen även kan skapa starka varumärkesassociationer, och att kändisen då fungerar 

då som en extra koppling i reklamsammanhanget för att kunden ska associera kändisen med 

varumärket även i andra sammanhang utöver reklamen. Denna typ av associationer menar 

Carleö att Volvo har fått tack vare Zlatan och menar även att det även påverkar andra företag 

som vill använda Zlatan i framtiden. 

 

”Väldigt många tänker lite, inte naturligt men de tänker.… när de tänker på vilket företag 

Zlatan associeras till så tänker dem Volvo, ganska mycket.” (Carleö 2014-12-12) 

 

Detta styrker även Ennen och säger följande:  

 

”Zlatan för Volvo är liksom ett sånt här skolboksexempel liksom. Idag när man tänker på 

Volvo eller hör Du gamla du fria så tänker man ju på en person. Det är ju så.” (Ennen 2014-

12-01)   

 

Uppmärksamhet  

Patel (2009) belyser att den omedelbara uppmärksamheten som ett kändissamarbete kan 

innebära är en av de främsta anledningarna till att företag använder kändisar som 

talespersoner. Nilsson
19

 belyser just uppmärksamhet som en av de största anledningarna till 

att Volvo Trucks började göra reklamfilmer med kändisar och att det var bra för just de 

specifika lanseringarna av lastbilarna att använda en kändis. Kaputa (2012) lyfter fram att 

människor ägnar just mer uppmärksamhet till reklamfilmer som innehåller kändisar och att 

mottagarna på så vis i större utsträckning även kommer ihåg budskapet av reklamen. Att 

använda kändisar i reklamer belyser även Fill (2011) som ett snabbt och effektivt sätt att få 
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människor att komma ihåg varumärket. Artisten och entreprenören Doggelito beskriver 

kändissamarbete så här:  

 

”… kändisen får synas, och företaget som ingen vet vilka dem är får synas lite med nån glad 

kändis. Det är ju bra för båda parterna.” (Doggelito 2014-12-10) 

 

Ennen berättar att den största positiva effekten de har fått tack vare Viktväktarnas samarbete 

med Shirley Clamp i sina reklamfilmer är just att de fick uppmärksamhet då fler la märke till 

dem och de blev därför relevanta för en större massa. Även Marmolin
20

 menar att 

uppmärksamhet är det främsta syftet med att använda kändisar i reklam då alla inom 

målgruppen redan har en viss relation till en person som är känd. Thwaites et al. (2012) samt 

Ilicic och Webster (2013) bekräftar detta och menar att användandet av kändisar i reklam 

skapar uppmärksamhet, vilket hjälper varumärket att sticka ut. Uppmärksamhet är vad som 

mest motiverar Doggelito att synas i reklamsammanhang. Han förklarar att han bara sett 

positiva effekter med att vara med i Elgigantens reklamer och att det även gynnat Elgiganten 

på så sätt att reklamen blev den mest framgångsrika reklamen i deras historia. Bergkrantz
21

 

uppmärksammar just Elgiganten som exempel på när ett företag lyckats genom att våga ta en 

risk och anser att de var väldigt modiga när de vågade använda Doggelito, en rappare från 

Rinkeby.  

 

Nilsson kallar Volvo Trucks kampanj med Jean Claude Van Damme för en awareness-

kampanj och menar att den största effekten blev just att de lyckades skapa den stora 

uppmärksamheten som var målet, vilket han ser som en fantastisk effekt. Han förklarar att 

tack vare reklamfilmen med Van Damme har de även fått otroligt mycket uppmärksamhet 

från media runt om i resten av världen, vilket gör att reklamen har fått enormt mycket vad han 

kallar för försenad media. Carleö menar att Zlatan som person för allmänheten i Sverige är en 

väldigt engagerande nationalikon och därför i sig själv skapar väldigt mycket uppmärksamhet 

när det händer någonting kring honom.  Han tror dock att det var en kombination av Zlatan 

och själva reklamutformningen som gjorde att Volvos reklamfilm med honom fått så pass 

mycket uppmärksamhet som den faktiskt har. Ennen
22

, Johansson
23

 och Marmolin tar alla upp 

                                                 
20

 Marmolin, Staffan. Strategiker och projektledare LevelSeven Reklambyrå AB, 2014-12-09. 
21

 Bergkrantz, Lotta. Copywriter LevelSeven Reklambyrå AB, 2014-12-09.  
22

 Ennen, Ulrika. Marketing Director Viktväktarna, 2014-12-01. 
23

 Johansson, Pelle. CEO Prospekt Media Kalmar AB, 2014-12-05. 



  

 

39 
 

just Volvos reklamfilm med Zlatan när de ska ge exempel på en kändisreklam som de tycker 

lyckats väl, vilket visar på dess framgång.     

 

Ökat intresse  

Carleö förklarar att Volvo inte bara fått uppmärksamhet tack vare att de köpt annonsutrymme 

utan för att människor faktiskt fått ett intresse och delar med sig av deras kommunikation på 

Internet, vilket gjort att kampanjen fått en enorm spridning.  

 

”… då handlar om det att bli väldigt relevant och göra saker som folk faktiskt tycker är så 

pass bra så att du förtjänar uppmärksamheten istället för att bara fånga uppmärksamheten.” 

(Carleö 2014-12-12)  

 

Nilsson förklarar att tack vare genomslaget med Van Damme-kampanjen har Volvo Trucks 

fått ett klart ökat intresse för sitt varumärke och att deras antal följare på sina sociala 

mediekanaler bara har ökat. Detta menar han har skapat ett större kommunikationskapital för 

att nästa gång de ska kommunicera. Hung (2014) belyser att kändissamarbeten är en mycket 

effektiv strategi för företagen att använda sig av just när det kommer till att vinna 

kundintresse. Detta håller Carleö med om och menar att en känd person i kombination med en 

intressant reklamutformning skapar mycket delning, diskussioner och därmed ett stort intresse 

bland människor som faktiskt tycker det är värt att dela med sig av reklamen. Framgången 

med Zlatans reklam tror han mycket berodde på intressanta och engagerande aspekter av den 

så som mångfald och integration. Även Nilsson anser att reklamer bör vara intressanta med 

stort nyhetsvärde för att de ska kunna få en sådan spridning i media och social media som Van 

Damme reklamen har fått. Han förklarar även att förutom allmänhetens intresse för 

varumärket har reklamen väckt ett större intresse rent internt i organisationen när det kommer 

till stoltheten att jobba på Volvo Trucks.  

 

Kändisens inflytande på konsumenternas köpbeslut  

Lundsten lägger fram att för Presskontakternas del är det viktigt att talespersonen känns 

trovärdig och att konsumenten kan se talespersonen använda företagets produkter privat. 

Detta håller även Ennen med om och poängterar att deras talespersoner ska vara som en av 

deras egna medlemmar och själva tro på tjänsten. Rossiter och Bellman (2005) anser att det är 

gynnsamt för företaget om kändisen ses som en trovärdig och van användare av produkten 

eller tjänsten den gör reklam för. Lundsten instämmer och menar att kändisen måste känna 
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genuint och brinna för varumärket och ha kunskap om det för att det ska kännas trovärdigt 

och äkta samt för att kunna bygga en bra image och stärka varumärket med hjälp av reklamen. 

Hon förklarar att konsumenter inte är dumma utan vet när någonting känns köpt och när 

kändisen endast gjort något för pengar. Därför anser hon att det absolut är till varumärkets 

fördel om kändisen exempelvis använder kläderna privat.  Rossiter och Bellman (2005) 

framhåller att liknande ideal mellan kund och talesperson är att eftertrakta, och därför är det 

gynnsamt om kändisen kan ses som en typkund för företaget.  Doggelito har dock en annan 

syn på detta. 

 

”… man ska ju verkligen inte ta någon som man tror är typiskt en kund, för att då får man ju 

inte nya typer av kunder.” (Doggelito 2014-12-10) 

 

Thwaites et al. (2012) menar däremot att kändissamarbeten blir mer effektiva när 

konsumenterna tror att kändisen faktiskt använder produkten eller tjänsten i fråga. Patel 

(2009) instämmer och menar att kändissamarbeten blir mer effektiva och trovärdiga när 

kändisen är en van användare eller tror på uppdraget och idén i stor grad.  Ennen bekräftar 

detta genom att förklara att det är mycket viktigt för hela trovärdigheten att deras 

talespersoner, så som Shirley Clamp och Leila Lindholm faktiskt lever som de lär och 

använder sig av Viktväktarna i sin vardag. Hon fortsätter förklara, precis som Lundsten
24

 att 

det är viktigt för trovärdigheten att talespersonen har kunskap om varumärket och att de vid 

intervjuer också faktiskt kan prata om Viktväktarnas sätt att gå ner i vikt.   

 

Även Carleö tycker det är väldigt viktigt att kändisarna faktiskt kör Volvo i sin vardag, då 

reklamer ska kännas som att de är på riktigt. Talespersonerna ska alltså tycka om Volvo, 

vilket de försäkrar sig om innan samarbetet börjar. Johansson
25

 tror däremot inte att det 

påverkar trovärdigheten om exempelvis Zlatan skulle köra en annan bil än Volvo då det är så 

pass få som ser honom i sin vardag. Däremot tror han det kan ha en avgörande roll beroende 

på hur mycket talespersonen syns i media och vilka mjuka värden som finns i reklamen. Om 

en kändis exempelvis deltar i en anti-päls-kampanj och sedan fångas på bild klädd i päls 

skulle det inte vara lyckat för varken kändisen eller för varumärket då trovärdigheten helt 

hade försvunnit. Bergkrantz
26

 tror inte heller det har så stor betydelse om exempelvis Dogge 

Doggelito som gjort reklam för Elgiganten i sin vardag skulle handla lite på Media Markt. 
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Hennes kollega Marmolin
27

 anser att det räcker att konsumenterna tror att han handlar där och 

att det i sig kan leda till fler köp när konsumenter vill efterlikna kändisar.  

 

”Dogge handlar ju här, så då gör jag också det.” (Marmolin 2014-12-09) 

 

Sonwalkar, Kapse och Pathak (2011) styrker detta och menar att kändisar har en stor makt när 

det kommer till att påverka konsumenternas köpbeslut. Lundsten instämmer och menar att om 

det är en omtyckt talesperson som ses som en trovärdig användare kan det leda till att 

konsumenterna köper från det varumärket, då de vill efterlikna kändisen genom att bära 

samma kläder eller använda samma produkter som den gör. Även Johansson
28

 tar upp att 

människor vill efterlikna kändisar och säger följande: 

 

”Om Zlatan går på Swedbank, så vill du också gå på Swedbank för då är en bra bank, för 

han är duktig i fotboll, och han lyckas jävligt bra, han tjänar pengar, och han väljer 

Swedbank.” (Johansson 2014-12-05) 

 

4.3 När kändissamarbetet går snett och möjliga riskscenarion 

Överskuggning 

Marmolin tar upp att det finns en risk med kändissamarbeten som kan innebära att 

konsumenterna inte kommer ihåg vilket varumärke som förknippas med kändisen och att 

kändisen då endast gynnas av uppmärksamheten och att produkten faller i glömska. Ilicic och 

Webster (2014) och Keel och Nataraajan (2012) uppmärksammar också problemet som kan 

uppstå när kändisen får för stort utrymme och överskuggar varumärket i reklamfilmer och då 

varumärket därför inte står i fokus. Detta styrker Johansson och förklarar att det inte får 

förekomma att en kändis tar över produkten eller tjänsten.  

 

”Man har ju sett reklam där det är någon kändis och så frågar man vad gjorde den reklam 

för? Det vet jag inte… men jäklar vilken tatuering han hade.” (Johansson 2014-12-05)  

 

Vid dessa tillfällen har man enligt Johansson mist hela funktionen med att ha kändisen i sin 

reklamfilm. Fill (2011) menar då att varumärket riskerar att glömmas bort och att mottaggaren 

endast kommer ihåg kändisen och inte vilket varumärke det faktiskt handlar om. Även 

Lundsten uppmärksammar detta problem och menar att en kändis ibland kan vara så pass 
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känd och ha ett så stort namn att folk mer ser personen än varumärket bakom 

reklamkampanjen. Bergkrantz hävdar dock att det i de fallen inte handlar om att man har valt 

fel kändis eller att man gjort fel som arbetat med en kändis överhuvudtaget utan att det 

snarare handlar om att reklamen är dåligt genomförd och att någon inte gjort sin läxa 

ordentligt. Lundsten förklarar att vid vissa tillfällen kan det kanske vara bättre med en modell 

eller person som inte är lika känd då det ger en neutralare bild och där varumärket istället kan 

stå i centrum. 

 

Riskscenarion 

Erdogan och Drollinger (2012) belyser hur viktigt det är att företagen gör ett ordentligt 

förarbete för att förutspå vilket värde det kan generera att använda kändisar som talespersoner 

och även vilka eventuella risker som kan uppstå. Nilsson
29

 berättar att de är fullt medvetna om 

att det kan uppstå risker med att använda kändisar i sina reklamfilmer. Det är något de alltid 

reflekterar över och kalkylerar innan, bland annat gällande vad kändisen är kopplad till sedan 

tidigare och om det går att koppla kändisen till vad varumärket står för. Därefter diskuteras 

det vilka risker det skulle kunna innebära att samarbeta med kändisen i fråga. Nilsson 

tydliggör att de just därför valt att inte samarbeta så intensivt med bara en kändis, så att de 

inte är så starkt sammankopplade till kändisen om den får negativ publicitet. Även Knittel och 

Stango (2014) lyfter fram att huvudfrågan som marknadsförare bör ställa sig är om 

kändissamarbetet kommer att generera tillräckligt värde för att täcka den investering som det 

innebär, samt att de bör överväga riskerna noggrant. Ennen
30

 berättar att Viktväktarna, precis 

som Nilsson förklarar ovan, också kalkylerar riskerna innan och att samarbetet i slutändan 

måste leda till att fördelarna är större än riskerna för att något skulle hända. Hon menar att det 

viktigaste är att man har en planering och en strategi gällande hur man inom företaget ska 

sköta sådana situationer om något skulle hända. Marmolin tillägger att så länge man hanterar 

situationen rätt så kan man på ett eller annat sätt dra allting till sin fördel. Bergkrantz
31

 håller 

med och understryker att det enda man inte får göra i dessa lägen är att stoppa huvudet i 

sanden. Hon tillägger att om någonting händer kan det fortfarande gå att lösa och till och med 

stärka företaget i slutändan om man lyckas sköta situationen rätt. Hon tar upp ett exempel på 

hur man kan hantera en kritisk situation och lägger fram ett scenario då en kändis har kört 

rattfull och det uppmärksammats i media. 
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”… om du som uppdragsgivare sköter det, liksom avbryter det samarbetet, startar 

insamlingar till brottsofferjouren eller va fan som helst liksom. Sponsrar AA eller vad det nu 

kan vara… så behöver man inte lida skada av det.” (Bergkrantz 2014-12-09) 

 

Halonen-Knight och Hurmerinta (2010) framhåller att ett varumärkes samarbete med en 

kändis påverkar båda parternas image och rykte.  Enligt Erdogan och Drollinger (2012) kan 

negativ information om en kändis inte bara påverkar konsumentens uppfattning om kändisen, 

utan också om varumärket det gör reklam för.  Ennen instämmer och menar att när ett företag 

starkt kopplas samman med en kändis och den gör någonting som inte stämmer överens med 

den bild som de vill förmedla med varumärket finns alltid risken att den negativa publiciteten 

spiller över även på företaget. Thwaites et al. (2012) och Keel och Nataraajan (2012) belyser 

båda att negativ publicitet om kändisen kan påverka både varumärkets image negativt.  

Lundsten
32

 håller med och anser därför att företaget vid samarbeten bör skriva kontrakt med 

kändisen angående vad den får och inte får göra under kampanjperioden. Hon tror definitivt 

att om kändisen gör någonting extremt problematiskt privat under perioden kommer det 

klinga negativt även för företaget och reklamkampanjen. Thwaites et al. (2012) belyser att ett 

kändissamarbete kan få en negativ effekt på varumärket om kändisen exempelvis inte 

använder produkten den gör reklam för. Det kan i sin tur leda till negativ publicitet och att 

trovärdigheten till både kändisen och varumärket då försvinner. Ennen medger att det alltid är 

olustigt när det kommer fram negativ publicitet och tar upp ett exempel från våren 2013 när 

Viktväktarna hamnade i blåsväder i media på grund av deras talesperson Shirley Clamp. 

Aftonbladet skrev en artikel angående att Shirley med hjälp av en klinik i Stockholm gått ner i 

vikt, och inte alls med hjälp av Viktväktarna. Detta stämde, men berörde en tidsperiod ungefär 

två år tidigare än samarbetet med Viktväktarna startade. Istället för att förneka det valde 

Viktväktarna att prata öppet om det och lyckades därför vända den negativa publiciteten till 

någonting positivt.  

 

Även Thwaites et al. (2012) belyser riskerna som finns med kändissamarbeten och menar att 

negativa effekter kan uppkomma exempelvis om kändisen bryter mot lagen eller får dålig 

publicitet på grund av moraliska problem. Marmolin
33

 har liknande tankar och menar att en 

risk är om kändisen skulle råka ut för något eller göra något oacceptabelt, och att företaget då 

direkt blir förknippat med det. Doggelito hade innan samarbetet med Elgiganten ett 
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fängelsestraff i sitt förflutna, vilket gjorde att Elgiganten vid samarbetets start krävde att han 

inte fick ta droger under samarbetets gång, något han hade full förståelse för.  

 

”I mitt fall hade jag suttit i fängelse å jag gillar att festa och sådär, så de var väl lite rädda 

för att det skulle bli en sån där skandalgrej, att jag skulle köra rattfull eller något... Och då 

vill dem skydda sig från det liksom, att dem inte tar ansvar för det så att säga.” (Doggelito 

2014-12-10) 

 

Keel och Nataraajan (2012) belyser även dem att kändisens inblandning i kriminella 

aktiviteter eller omoraliskt beteende påverkar varumärkets image negativt. Fill (2011) menar 

att om kändisens livsstil förändras finns risken för att det påverkar målgruppen och deras 

attityd till varumärket. Bergkrantz
34

 styrker detta och förklarar att den största risken med 

kändissamarbeten är om någonting händer i kändisens privatliv och att de värsta scenarierna 

är om kändisen råkar ut för något illegalt så som droginnehav eller rattfylleri. Carleö
35

 anser 

att i och med att företaget vid ett samarbete associeras väldigt mycket med en känd person 

innebär det att om kändisen gör någonting illegalt eller något som inte anses vara korrekt kan 

det absolut ge oerhörda problem, vilket är den största risken med kändissamarbeten. Carleö 

menar att även om Volvo Cars har som strategi att inte sponsra en person under en allt för 

lång period associeras de numera ändå enormt med Zlatan automatiskt, vilket gör att om 

Zlatan gör något illegalt kommer även dem associeras till det. Denna typ av associationer är 

vad Keller (2008) syftar på när han pratar om varumärkets image och en av de viktigaste 

byggstenarna inom den är just vilka associationer konsumenterna förknippar varumärket med.  

Dahlén och Lange (2009) framhåller att reklamen bygger upp just de associationer som 

varumärket vill stå för. Nilsson förklarar att Volvo Trucks sätt att minimera riskerna för 

negativa incidenter och att inte associeras allt för mycket med en viss kändis är att inte jobba 

för intensivt med en och samma person under en allt för lång tidsperiod, vilket är anledningen 

till att de använder en kändis endast i en reklamfilm. Nilsson menar samtidigt att Volvo 

Trucks just nu är väldigt tätt kopplade till Jean-Claude van Damme på grund av reklamens 

framgång och att hans agerande därför även kan spegla dem.  

 

”Om den personen fuckar upp på nåt sätt blir vi ihopkopplade med det.” (Nilsson 2014-12-

03) 
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Ett exempel på en incident som uppstått på grund av en kändis illegala handlingar tar 

Johansson
36

 upp och berättar om ett samarbete Prospekt Media hade med en före detta 

fotbollsstjärna. Fotbollsstjärnans uppgift var att närvara och vara konferencier för ett stort 

event i Stockholm i samband med en kampanj med företaget Goodyear. En vecka innan det 

planerade eventet fick han stor uppmärksamhet i media med tidningsrubriker som bland annat 

avslöjade att han både tagit knark och varit med prostituerade. Detta gjorde enligt Johansson 

läget till en katastrof och kontraktet fick därför brytas direkt, mycket på grund av att kändisen 

blir företagets varumärke utåt sett för den produkt eller tjänst som ska säljas. Trots riskerna 

med att använda en kändis i reklamfilmer menar Carleö att de positiva effekterna ändå väger 

över de negativa. Han förklarar att för att få människor engagerade av en reklam och väcka 

känslor måste man sticka ut, vilket reklamen gör när den innehåller en kändis. På det stora 

hela menar Bergkrantz ändå att ett samarbete med en kändis nästan alltid är bra.  

 

"Får du med en kändis och det är rätt kändis så betalar det sig alltid."  (Bergkrantz 2014-12-

09) 

 

Ennen
37

 styrker detta och menar att trots lite negativitet i samband med en kändisreklam kan 

det ändå alltid löna sig:   

 

”Man vill väcka någonting, och helst såklart en positiv känsla, fast en negativ känsla kan 

nästan vara bättre än ingen känsla alls.” (Ennen 2014-12-01) 
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5 Slutdiskussion 

___________________________________________________________________________ 

 

I vårt avslutande kapitel kommer vi att föra en diskussion kring vår empiriska och teoretiska 

analys för att slutligen besvara vår forskningsfråga och presentera våra slutsatser. Samma 

rubriker som presenterades i föregående kapitel kommer även att användas i detta kapitel för 

att underlätta för läsaren. Svaret på vår forskningsfråga samt vårt syfte kommer att besvaras 

under rubriken; Påverkan på varumärket. Vi kommer att avsluta kapitlet genom att lyfta fram 

våra egna reflektioner och ge förslag till fortsatt forskning. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Hur och varför kändissamarbetet startar 

Uppsatsprocessen har gett oss en djupare förståelse om varför företag använder kändisar som 

talespersoner och vi kan utifrån vår analys se ett antal allmänna fördelar med att använda 

denna reklamstrategi. Först och främst kan kändissamarbeten skapa olika 

positioneringsmöjligheter på marknaden, vilket exempelvis kan beröra planerade 

positioneringsförflyttningar mot en ny målgrupp eller en ny marknad. Vår analys visar att 

valet av rätt kändis är avgörande för ett företag om de ska lyckas med just detta.  Det har även 

framkommit att kändissamarbeten är en effektiv strategi för att vinna kundintresse och att 

detta framförallt sker genom att företaget väljer en kändis som redan identifieras med den 

målgrupp som de vill nå ut till. Vi kan även se att den uppmärksamhet kändisen kan generera 

ökar möjligheten att skapa varumärkeskännedom, som är reklamens viktigaste mål. Därför är 

varumärkeskännedom ett de främsta motiven med att använda kändisar i reklamfilmer. Det 

har även visat sig att kändissamarbeten väljs som reklamstrategi tack vare att det kan öka 

försäljningen genom fler sålda produkter, vilket därmed kan täcka den investering som 

samarbetet innebär rent ekonomiskt.   

 

Vi har även identifierat att de emotionella värden som företaget vill sända ut kan styrkas och 

manifesteras genom en kändis. Symboliken detta kan innebära blir då ett sätt för företaget att 

uttrycka de icke-funktionella och immateriella egenskaper som produkten eller tjänsten har. I 

vår analys har det även framkommit att matchningen mellan kändisen och målgruppen är 

avgörande för att konsumenten ska kunna knuta sig an till reklamen och dess emotionella 

aspekter. Vi kan dessutom se att den upplevda trovärdigheten målgruppen har om 
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talespersonen är viktig och att reklambudskapet bör kännas äkta. Därför är valet av 

talesperson en avgörande faktor för att lycks, och målgruppen som företaget vänder sig till 

måste därför attraheras av den valda kändisen. I analysen framkommer det även att valet av 

kändis är en generationsfråga, och att exempelvis därför en modebloggerska som talesperson 

är ett bra val för att matcha ett företag som har en ung målgrupp. Utifrån analysen kan vi även 

konstatera att en osammanhängande matchning mellan företaget och kändisen kan försämra 

konsumenternas uppfattning av varumärket och dess produkter. En misslyckad matchning kan 

även leda till att konsumenterna tvivlar på uppriktigheten och trovärdigheten med reklamen. 

Vidare framgår det även att en oklar matchning kan leda till att endast stärka kändisens image 

och inte varumärkets. Vi inser därför vikten av en träffsäker matchning mellan talespersonen, 

varumärket och dess målgrupp i reklamfilmerna för att skapa trovärdighet och stärka 

varumärkets image.  

 

Vi har uppmärksammat att kändissamarbeten med fördel bör kännas exklusiva och unika för 

varumärket, speciellt under tidsperioden för den pågående reklamkampanjen. Negativa 

effekter riskerar nämligen uppstå om en kändis gör reklam åt flera varumärken samtidigt.  

Särskilt viktigt har det visat sig vara att kändisen inte gör reklam åt varumärken som tillhör 

samma produktkategori och som alltså är konkurrerande verksamheter. När samma kändis 

syns i flera reklamer samtidigt kan det leda till förvirring hos konsumenterna och göra att de 

inte kommer ihåg varken varumärket eller reklamens budskap.  Detta är en fråga företaget 

därför bör ställa sig redan vid valet av kändis för att försäkra sig om att kändisen inte redan är 

allt för förknippat med ett annat varumärke. Det har visat sig vara bäst att välja en kändis som 

helt saknar andra varumärkesassociationer än sina egna, då man lättare kan nå ut med sitt 

budskap och fastna i konsumenternas medvetanden.  Vi har även identifierat att en strategi för 

att förebygga denna risk är att varumärket skriver ett exklusivitetskontrakt vid samarbetets 

start gällande att kändisen inte får arbeta med andra företag. Kontraktet kan då göra att 

företaget slipper tävla om associationerna till kändisen med andra varumärken. Om företaget 

använder en kändis som trots allt ändå har andra samarbeten är det viktigast att den inte gör 

reklam för varumärken som varken är för närbesläktade eller är helt för olikt det som det egna 

varumärket står för.  
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5.2 Effekter av att använda kändisar i reklam 

I vår analys har det framkommit att igenkänningen som kändisarna bidrar med i 

reklamfilmerna är en av de främsta anledningarna till att företag väljer att använda sig av 

kändisar som talespersoner. Denna igenkänning beror på att konsumenter redan från början 

ofta har en viss relation till kändisar och personer de känner till sedan tidigare i jämförelse 

med okända talespersoner.  Därför utnyttjar företagen kändisens berömmelse för att själva 

skapa en direkt igenkänningsfaktor hos konsumenterna, vilket kan framkalla starka 

varumärkesassociationer mellan kändisen och varumärket. Detta kan i sin tur ge den positiva 

effekten att konsumenterna kan tänka på varumärket när de ser kändisen även i andra 

sammanhang utöver själva reklamkampanjen. Utifrån vår analys kan vi alltså konstatera att 

människor mer lägger märke till något de är bekanta med och känner igen, vilket i sin tur gör 

att reklamer snabbt kan få mer uppmärksamhet och därmed lättare nå den stora massan när 

den innehåller en känd talesperson. Det framkommer tydligt i vår analys att uppmärksamheten 

som igenkänningen kan generera i är den största positiva effekten med att använda kändisar i 

reklamer. Vi ser även uppmärksamhet som den största motivationsfaktorn och målet som 

driver företagen till denna reklamstrategi. Det framkommer även att den omedelbara 

uppmärksamheten konsumenterna ägnar åt reklamen kan göra att fler kommer ihåg både 

varumärket och budskapet i reklamen. I vår analys har vi även identifierat att rätt kändis i 

kombination med en skicklig och intressant reklamutformning är det som verkligen kan göra 

att en reklamkampanj får stort genomslag. Uppmärksamheten det i sin tur leder till kan i 

många fall dessutom skapa ett ökat intresse för både reklamkampanjen och varumärket i stort. 

Det görs en skillnad mellan att fånga uppmärksamhet och att förtjäna uppmärksamhet och det 

framkommer att företags kommunikation idag inte längre är begränsad till de traditionella 

mediekanalerna med köpta annonsutrymmen. Tack vare Internet kan konsumenterna själva 

obegränsat hjälpa till att dela företagens kommunikation på olika sociala medier, vilket kan 

generera i en enorm spridning. Detta gör både Internet och konsumenterna till oerhört viktiga 

och påverkande krafter i dagens reklamsamhälle. Vi kan även se att en reklams spridning kan 

leda till ett fortsatt intresse för varumärket även efter reklamkampanjens slut och tack vare det 

ökade kommunikationskapitalet kan företagen då lättare nå ut med sina framtida nya 

reklamer.   

 

Genomgående i vår analys identifieras trovärdighet som en av de viktigaste egenskaperna 

företag vill upprätthålla hos konsumenter med sitt reklambudskap. Även om en oväntad 
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matchning mellan företag och kändis kan generera i uppmärksamhet framgår i vår analys att 

det ur ett företagsperspektiv ses som en fördel när den kända talespersonen som väljs ses som 

en typkund för den produkt eller tjänst den gör reklam för. Detta kan i stor grad påverka 

graden av konsumenternas upplevda trovärdighet till både varumärke och kändis. Trots att 

samarbetet mellan dessa parter är ett affärsmässigt beslut för ekonomisk vinning råder det 

enade meningar i vår analys om att detta inte bör skina igenom för mycket i reklamen och att 

det alltså inte får kännas köpt. I samband med detta tas det upp att konsumentens förmåga att 

se igenom en reklamkampanj därför inte bör underskattas. Vi har även identifierat att företag 

eftersträvar att skapa en äkta känsla och för att lyckas med detta och motverka ett uppköpt 

intryck är det till företagets fördel om kändisen faktiskt ses som en van och trovärdig 

användare av produkten eller tjänsten. Särskilt effektivt och stärkande för varumärket visar 

det sig vara om kändisen dessutom har ett genuint intresse och brinner för varumärket samt 

besitter kunskap om det. Det råder däremot en viss ambivalens i vår analys angående hur 

viktigt det är att kändisen faktiskt använder produkten i sin vardag. Det framgår att aspekter 

som kan påverka betydelsen av detta är vad det är för typ produkt eller tjänst. Det visar sig att 

det kan ha särskild betydelse att kändisen lever som den lär om det den gör reklam för är 

något som berör mjuka värden, så som människors livsstil.  Vår analys visar även att det kan 

räcka med att konsumenterna tror att kändisen använder produkten och att det som egentligen 

spelar roll är det som faktiskt kommer upp till ytan. Detta berör framförallt hur mycket 

kändisen syns i media och fångas på bild i sin vardag. Vi har även identifierat att kändisar kan 

ha ett stort inflytande när det kommer till att påverka konsumenternas köpbeslut och att den 

kända talespersonen då kan bli förebilden som konsumenterna vill efterlikna genom att 

exempelvis handla samma produkter. Detta gör att kändisen som talesperson kan ge effekten 

av att vara den avgörande faktorn som spelar in när konsumenten överväger olika 

köpalternativ.  

 

5.3 När kändissamarbetet går snett och möjliga riskscenarion 

Förutom positiva aspekter gällande uppmärksamhet, har vi i analysen även identifierat när 

kändisarnas uppmärksamhet kan vändas till företagets nackdel. Detta syftar till de problem 

som kan uppstå i fallen när kändisar får för stort utrymme och därmed överskuggar 

varumärket i reklamen. Konsekvenserna detta kan föra med sig är att varumärket glöms bort 

av konsumenterna och att de därmed riskerar att inte komma ihåg vad det är för produkt som 

de förknippar kändisen med efter att de sett reklamen. Vid dessa tillfällen gynnas endast 
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kändisen av den uppmärksamhet som reklamen genererar, vilket gör att företaget går miste 

om funktionen med samarbetet.  Här framförs att den största fördelen med att ha okända 

talespersoner istället för kändisar är att företagen slipper just detta, då reklamer med en okänd 

person ger en neutralare bild där varumärket får stå i centrum i en högre grad. Det 

framkommer dock att överskuggning inte nödvändigtvis beror på reklamstrategin eller på 

kändisen i sig, utan att det snarare är en konsekvens av att reklamutformningen vid dessa 

tillfällen genomförts på ett felaktigt sätt.   

 

Vi har identifierat att företag i början av ett kändissamarbete bör genomföra ett grundläggande 

förarbete gällande vilket värde det genererar att använda kändisen och det framkommer att 

företag bör vara lika noggranna med att på förhand förutspå de tänkbara risker som 

samarbetet kan innebära. Det framgår även att företagen vinner på att vara tydliga i sina avtal 

med kändisen redan vid samarbetets start gällande vilka förutsättningar som gäller utanför 

samarbetet, vilket exempelvis kan beröra samarbeten med andra företag eller att kändisen inte 

får göra någonting illegalt under kampanjperioden. Vi har även uppmärksammat att inte 

sammarbetet nödvändigtvis behöver vara över när det sker någonting negativt i kändisens 

privatliv utan att den avgörande faktorn då kan vara hur företaget agerar och löser dessa 

situationer. Det vi framförallt kan se som en viktig aspekt är att företag i kritiska lägen på 

förhand bör ha planerat strategier gällande hur de hanterar problem då detta kan göra att inga 

negativa överraskningar sker och att företagen vet precis hur de ska agera vid kritiska 

situationer. En strategi i dessa lägen som identifierats är att det kan vara till företagets fördel 

att vara öppna och ärliga med det som sker runt kändisen och att alltså inte låtsas som att 

problemen inte existerar.  Det uppmärksammas även att negativa händelser i vissa fall kan 

vändas till någonting positivt om de sköts på rätt sätt. Vi har dock identifierat att det finns 

tillfällen när det inte finns någon alternativ lösning än att bryta samarbetet helt, vilket särskilt 

sker då kändisen gör något ytterst omoraliskt eller är inblandad i kriminella aktiviteter. 

 

Trots att det kan finnas en möjlighet att lösa kritiska situationer kan vi utifrån analysen ändå 

konstatera att det i övervägande grad innebär negativa konsekvenser för företaget när 

kändisen får negativ publicitet i media på grund av vad den gör i sitt privatliv. Detta beror på 

att samarbetet mellan företaget och kändisen påverkar dem båda eftersom de från och med att 

reklamkampanjen startar får ett starkt associerade band till varandra. Särskilt problematiskt 

uppmärksammas det vara när kändisen råkar ut för något omoraliskt eller illegalt. Vad som 

återkommande tas upp är att framförallt varumärkets image och konsumenternas 
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uppfattningar och attityder till varumärket kan förändras till det negativa i dessa lägen, vilket 

också är den största risken med att ha kända talespersoner. Vi ser därför att associationer kan 

vara både på gott och ont och att det inte alltid behöver vara positivt för företag att förknippas 

allt för mycket med kändisar. Trots riskerna gällande kändisars privatliv ser vi det ändå 

framgå i vår analys att de positiva effekterna som kändisen kan föra med sig på varumärken 

ändå väger över de negativa riskerna.  

 

5.4 Påverkan på varumärket  

Utifrån vår frågeställning, hur ett varumärke påverkas av att använda en kändis som 

talesperson, kan vi se att det som främst motiverar företag till att använda kändisar i sina 

reklamer är uppmärksamheten det kan innebära, vilket i slutändan kan öka deras 

varumärkeskännedom på marknaden. Reklamstrategin kan vara särskilt givande för ett nytt 

varumärke, alternativt när företaget vill göra en positionsförflyttning och exempelvis nå ut till 

en ny målgrupp. Det har framkommit att människor lättare uppmärksammar personer de 

känner igen, vilket gör igenkänningen till den faktor som faktiskt skapar uppmärksamheten 

kändisreklamen genererar. Uppmärksamheten, som är den största positiva effekten med 

kändissamarbeten, kan göra att fler kommer ihåg både varumärket och budskapet i reklamen. 

Detta kan i sin tur ge effekten att konsumenterna får upp ögonen för varumärket och får ett 

ökat intresse för det.  Tack vare de varumärkesassociationer som skapas mellan företaget och 

kändisen kan konsumenterna förknippa kändisen med varumärket även i andra sammanhang 

utanför reklamkampanjen, vilket ytterligare hjälper varumärket att fastna i folks medvetanden. 

Vi har även identifierat att kändissamarbeten kan ge positiv avkastning rent ekonomiskt tack 

vare ökad försäljning, vilket mycket beror på den makt kändisar har när det kommer till att 

påverka konsumenters köpbeslut. Vi har dessutom uppmärksammat att konsumenten har en 

stor makt gällande den spridning reklamer kan få, tack vare att reklamerna kan delas av 

konsumenterna sinsemellan via sociala medier på Internet. Detta kan i sin tur ge varumärket 

både ett ökat intresse på marknaden och ett framtida kommunikationskapital för nästa gång en 

ny reklam behöver spridas.   

 

Det har även framkommit att tack vare kändisen kan varumärket få en annan relevans och 

större trovärdighet, i synnerhet om företaget lyckas väl med matchningen mellan varumärke 

och kändis. Betydelsen av att välja rätt kändis är enormt viktig för varumärket, och särskilt 

bör företaget tänka på att välja en kändis som attrahera just den specifika målgrupp som de 
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vill nå ut till samt som stämmer överens med varumärkets värderingar.  Det har även 

framkommit att om en kändis har flera samarbeten samtidigt så kan det påverka varumärket 

negativt, då andra reklamer med kändisen kan göra att det blir för mycket associationer för 

konsumenterna att hålla reda och att varumärket därmed riskerar att falla i glömska. Därför 

vinner företaget på att välja en kändis som saknar andra varumärkesassociationer än sina 

egna, då detta gör det lättare för konsumenterna att komma ihåg både varumärket och 

reklamens budskap.  

 

Vi har även uppmärksammat att trovärdighet är den absolut viktigaste egenskapen för företag 

när det kommer till val av kändis och vad de vill förmedla. Vi har identifierat att varumärket 

kan få en ökad trovärdighet när kändisen kan ses som en typkund för det som den gör reklam 

för. Det har även framkommit att företag strävar efter en äkta känsla med sina reklamer och 

extra effektivt kan det därför bli när kändisen på riktigt brinner för varumärket. Vi har trots 

detta uppmärksammat en viss ambivalens gällande till vilken grad det har betydelse om 

kändisen använder produkten i sin vardag. Betydelsen av detta kan vara beroende av hur 

mycket kändisens privatliv exponeras i media samt vilken typ av produkt som kändisen gör 

reklam för.  Vi har även insett att företaget definitivt inte bör underskatta konsumentens 

förmåga att se igenom reklamer och att det därför inte bör spegla igenom för mycket att 

kändissamarbetet handlar om pengar.  

 

Förutom de positiva effekter som kändissamarbeten kan föra med sig på varumärket finns det 

även stora risker och en av de främsta vi identifierat är överskuggning. Endast reklamstrategin 

i sig räcker alltså inte för att lyckas med kändisreklamen, utan även en skicklig 

reklamutformning är avgörande. Detta behövs både när det kommer till att inte drabbas av 

överskuggning och även för att skapa någonting som engagerar mottagana av reklamen, vilket 

exempelvis kan ske tack vare emotionella aspekter i den. Det är med rätt kändis i kombination 

med en intressant reklamutformning som varumärken alltså kan få ett stort genomslag med sin 

reklamkampanj. 

  

Ett kändissamarbete skapar direkta associationer mellan varumärket och kändisen, vilket 

framkommit både kan vara på gott och ont.  De negativa effekter som associationerna kan 

innebära berör att negativ publicitet om kändisen i media kan spilla över på företaget. Vad 

som sker under kändisens privatliv kan ge särskilt negativa konsekvenser när det kommer till 

om kändisen gör någonting omoraliskt eller illegalt. Det har framkommit att negativa 
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händelser av detta slag kan påverka både varumärket image och konsumenternas attityder till 

varumärket negativt. Detta gör det ännu viktigare att välja rätt talesperson, där inga av dessa 

tänkbara scenarior förväntas inträffa. För att motverka dessa risker behövs en förberedande 

process i form av både riskanalyser och att i samtal med kändisen innan samarbetet bestämma 

vilka regler som gäller under reklamkampanjens gång. Ett grundläggande förarbete samt 

lämpliga avtal kan då förebygga negativa överraskningar och krissituationer. Om det mot 

förmodan skulle ske någonting ändå behöver företaget även i förväg ha planerat strategier för 

hur de ska gå tillväga när de hamnar i kritiska situationer.  

 

5.5 Slutsatser  

Vi kan dra slutsatsen att tack vare en kändis som talesperson lägger fler människor märke till 

reklamfilmerna. Detta leder i sin tur till att reklamen får mer uppmärksamhet och att 

företagets reklambudskap lättare fastnar i konsumenternas medvetanden.  Konsumenterna kan 

då få större intresse för varumärket, vilket kan leda till en större varumärkeskännedom som i 

sin tur kan leda till att försäljningen ökar. Kändissamarbeten skapar även 

varumärkesassociationer vilket gör att konsumenterna associerar kändisen med varumärket 

även i andra sammanhang utanför den specifika reklamen. Detta kan få positiva effekter då 

det sker en påminnelse om varumärket i folks medvetande även i andra sammanhang. Dock 

ser vi även negativa aspekter av associationerna, då de samtidigt kan påverka varumärkets 

image negativt om kändisen får negativ publicitet. Varumärkesassociationerna som kändisen 

har med andra företag kan dessutom förvirra konsumenterna och därför anser vi det vara 

fördelaktigt att välja en kändis som inte gör reklam för andra varumärken. Överskuggning är 

en risk för varumärket som kan göra att varumärket inte gynnas av samarbetet utan faller i 

glömska, men detta kan motverkas med hjälp av en skicklig reklamutformning. Vi drar även 

slutsatsen att det viktigaste för varumärket är att konsumenterna känner trovärdighet till 

reklamen de ser, vilket bäst uppnås om det är en relevant och passande matchning mellan 

varumärket och kändisen. Utifrån vår analys kan vi avslutningsvis dra slutsatsen att även om 

negativa effekter kan uppstå under kändissamarbeten är det ändå värt för företagen att ta den 

risken, då de positiva effekterna det kan ge varumärket i slutändan väger över riskerna. 
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5.6 Avslutande reflektioner och förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis är vi fullt medvetna om att vår studie inte presenterar något helt nytt eller 

revolutionerande. Vi är dock mycket stolta och nöjda över det arbete vi lagt ner, då vi anser 

att vi ändå fått fram intressant och innehållsrik information som inte presenterats i denna form 

tidigare. Tack vare de respondenter som ställt upp på våra intervjuer och vår bearbetning av 

dessa har vi kunnat presentera en aktuell uppsats, med tydlig förankring till verkligen. Vi är 

stolta över att kunna presentera intervjuer som genomförts med flera av de mest 

framgångsrika och aktuella företagen som använder kändisar som talespersoner i Sverige 

idag. På så vis tycker vi att vi lyckats sätta en egen prägel på denna marknadsföringsstrategi, 

då ingen tidigare genomfört denna studie i Sverige med samma respondenter.  

 

I det första stadiet av uppsatsplaneringen tänkte vi att det vore intressant att jämföra 

företagens perspektiv med kändisarnas perspektiv på kändissamarbeten. Då vi inte fick någon 

större respons från kändisarna vi kontaktade insåg vi snabbt att vi var tvungna att smalna av 

oss och inrikta oss enbart på företagens perspektiv. Vi hade trots det ändå en intervju med en 

kändis, Dogge Doggelito, för att någonstans ändå kunna nyansera innehållet i vår analys. Den 

information vi fick av honom visade att det kan finnas en annan syn på kändissamarbeten än 

den information vi fått av företagen. Vi är dock fullt medvetna om att han inte kan 

representera andra kändisars åsikter utan bara sina egna. Därför anser vi att det vore intressant 

att utveckla det arbete vi gjort och intervjua fler kändisar för att få en bredare bild av deras 

perspektiv och då också få en bättre bild av verkligheten. I vår studie har vi inte heller 

fokuserat på att se kändissamarbeten ur kundernas perspektiv. Det har dock framkommit 

under uppsatsens gång att det slutligen är kunderna som avgör om ett kändissamarbete blir 

lyckat eller inte, varpå vi anser att det hade varit intressant att forska vidare och se denna 

marknadsföringsstrategi även ur deras synvinkel. 
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