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Abstract 
 
Celebrity endorsement has been a popular advertising strategy all over the world for the past 
few years. The purpose of this thesis was to find out why companies choose celebrity 
endorsement as advertising strategy and how the celebrity endorsement process appeared in 
companies. We choose to interview two companies in the retail business and the interviews 
were conducted with the marketing managers for each company. This study provided that 
companies utilize celebrity endorsement to increase their sales, and it is important that the 
whole company is in the celebrity endorsement process discussion before the company choose 
which celebrity they will work with.  
 
 

 



 

Förord 
 
Under tio veckor har vi fördjupat vår kunskap om kändisreklam än mer. Uppsatsskrivandet 
har varit intressant och gett oss nya erfarenheter. Med detta vill vi därför ägna ett stort tack till 
följande personer som stöttat oss och kommit med förslag till vår uppsats: 
 
Rickard Wahlberg, vår handledare som hjälpt oss med feedback, varit ett bollplank för våra 
idéer och alltid funnits till hands. 
 
Seminariedeltagarna, som bidragit med konstruktiv kritik, tips och mycket bra idéer. 
 
Till sist vill vi tacka vår respondent på företaget Alfa, och marknadschefen Anders Collin på 
företaget MQ som mycket hjälpsamt svarade på våra intervjufrågor.  
 
 
Tack till er alla! 
 
 
Luleå 5 januari 2007 
 
 
Johanna Rajakaski Jansson  Regina Simonsson 
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1 Bakgrund 
Hsu och McDonald (2002) menar att celebrity endorsement har blivit en allt mer utbredd 
marknadskommunikation. Det engelska begreppet celebrity endorsement kommer dock inte 
användas i uppsatsen utan vi har valt det svenska begreppet kändisreklam. Vi författare har 
belyst det här området tidigare då vi under vår c-uppsats gjorde en litteratur översikt om 
celebrity endorsement, därför har vi en klar bild över vad ämnet innerhåller men hittat vissa 
luckor som vi vill undersöka. För att förtydliga och beskriva begreppet kändisreklam har vi 
vidare bestämt oss för två centrala definitioner av det engelska begreppet celebrity 
endorsement, av författaren McCracken (1989) och författarna Friedman och Friedman 
(1979). 
 

any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf of 
a consumer good by appearing with it in an advertisement. (McCracken, 1989, s. 310)  
 
A celebrity endorser is an individual who is known to the public (actor, sports figure, 
entertainer, etc.) for his or her achievements in areas other than that of the product 
class endorsed. (Friedman &  Friedman, 1979, s. 63) 
 

Båda definitionerna är återkommande i litteratur om celebrity endorsement, vilket innebär att 
dessa definitioner är de som används mest (Rajakaski Jansson & Simonsson, 2006). Därför 
använder vi just dessa definitioner för att definiera kändisreklam. Enligt definitionerna ovan 
handlar kändisreklam om en individ som utnyttjar sitt kändisskap inför allmänheten i reklam. 
Detta bör inte blandas ihop med begreppet sponsring som enligt Grönkvist (1985) är en 
affärsöverenskommelse mellan två likvärdiga parter som bygger på tjänster och gentjänster.  
 
Företag spenderar flera miljoner för att kändisar ska marknadsföra just deras produkt (Tellis, 
1998, s 185). Madonna och Michael Jordan är några av de namn som förknippas med 
kändisreklam. Enligt Till (1998) är denna marknadskommunikation spridd över hela världen 
och ungefär 20 procent av alla företag i USA använder sig av kändisar i sin marknadsföring 
som talesperson för sin produkt, service eller idé. 
 
För att konsumenter ska anse företagets varumärke som trovärdigt är associationen som det 
förmedlar till konsumenten betydelsefull (Pringle 2004, s 72).  Denna association kan företag 
skapa genom att använda sig av en kändis i sin reklam för att på så sätt få ett trovärdigt 
varumärke (ibid). Pringle (2004, s 68) menar vidare att en av anledningarna till att denna 
marknadskommunikation är populär beror på att användandet av en kändis i kampanjen 
lättare kan påverka konsumenter, då de har så högt igenkännande av allmänheten. Genom att 
använda kändisreklam som marknadskommunikation kan företag uppnå tre mål med sin 
reklamkampanj: generera medvetenhet, förstärka varumärkets image och konsumenters 
inköpsbeteende (Jowdy & McDonald, 2002).  
 
Kändisreklam är en form av marknadskommunikation som involverar tre olika parter: 
företaget, kändisen som gör reklam för produkten och målgruppen. Det vill säga att företaget 
tar kontakt med en känd person som ska marknadsföra produkten åt företaget, så det senare 
leder till att konsumenten visar intresse och vilja att köpa produkten (Speck, Schumann & 
Thompson, 1998). Flertalet författare (Farrell, Karels, Montfort & McClatchey 2000; Hsu & 
McDonald, 2002; Miciak & Shanklin, 1994; Till, 1998) påpekar vikten av att välja en kändis 
som passar företagets image, och kan förmedla ut det budskap som företaget önskar för att få 
en lyckad reklamkampanj vid användandet av kändisreklam.  
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1.1 Problemdiskussion 
Enligt Bouzeos (1989) har antalet marknadsförare som fått upp ögonen för kändisreklam ökat. 
Författaren menar att detta beror på att allmänheten accepterat kändisar på ett annat sätt än 
tidigare men också att företag kan öka sin produktförsäljning med hjälp av kändisreklam. 
Bouzeos (1989) påpekar att denna marknadskommunikation motiverar marknadschefer på ett 
annat sätt än andra marknadskommunikationer då denna kommunikation anses som 
intressantare att arbeta med.   
 
För att kändisreklam ska vara trovärdigt är det viktigt att konsumenten kan se en koppling 
mellan kändisens image och den marknadsförda produkten, för att förebygga att kampanjen 
misslyckas (Rajakaski Jansson & Simonsson, 2006). Hsu och McDonald (2002) menar att 
användandet av flera olika kändisar kan vara ett sätt att nå ut till flera olika målgrupper, då 
varje enskild målgrupp kan känna igen sin egen image hos någon av de marknadsförande 
kändisarna. Rajakaski Jansson och Simonsson (2006) påpekar också att det är av stor 
betydelse att konsumenten kan associera sig med kändisen vilket kan leda till en ökad 
köpkraft till den marknadsförda produkten. Om så är fallet blir denna strategi som mest 
effektiv (ibid), då kändisar skapar medvetenhet av att de syns vid upprepade tillfällen i media 
(la Eerie & Sejung, 2005). 
 
Friedman och Friedman (1979) har gjort en undersökning som visar att det är mer effektivt för 
ett företag att använda sig av en kändis, istället för en typisk konsument eller en expert i sin 
marknadsföring. Tellis (1998, s 44) beskriver att det finns tre olika typer av individer som 
företag kan använda sig av i kändisreklam. Den första individen är en typisk konsument som 
syns i reklam men som inte är speciellt känd för allmänheten och inte heller någon expert 
inom något område. En expert är en individ som har större kunskap om produkten som 
marknadsförs än en vanlig konsument men som inte heller är speciellt känd för allmänheten. 
En tredje typ av individ som ett företag kan använda sig av är en kändis. Författaren menar att 
en kändis är en individ eller karaktär som är känd för allmänheten främst på grund den 
publicitet som kan associeras till personen. I uppsatsen kommer vi att fokusera på den tredje 
typen av individ, det vill säga en kändis. 

 
Enligt Tellis (1998) är McCrackens ”meaning transfer model” den modell som vidare 
förklarar hur kändisen på bästa sätt kan påverka konsumenten genom att marknadsföra ett 
företags produkt, service eller idé. Då fokus i uppsatsen ligger på kändisar kommer 
McCrackens ”meaning transfer model ” förklaras. 
 
Trots de höga kostnaderna som kändisreklam innebär anser många företag att det är en 
lönsam marknadskommunikation; det är då viktigt att marknadschefen för det enskilda 
företaget tänker på att valet av kändis ska täcka de kostnader som uppstår (Agrawal & 
Kamakura, 1995). Hsu och McDonalds (2002) menar att det är positivt att använda sig av 
flera kändisar. Däremot anser Tripp, Jensen & Carlson (1994) och Till (1998) att användandet 
av flera kändisar kan vara negativt, eftersom det kan skapas förvirring hos konsumenten. 
 
Hsu och McDonald (2002) har formulerat sex punkter som förklarar hur företag kan gå till 
väga vid val av kändis till en reklamkampanj. Dessa punkter kan vara till stor hjälp när företag 
valt att använda sig av kändisreklam då de kan få tips om hur de ska gå tillväga för att lyckas 
med kändisreklamen. Till exempel så berör dessa punkter vikten av att företaget har en klar 
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bild över sin positionering, att de hittar en trovärdig kändis som konsumenten kan associera 
sig själv med och även att det är viktigt att kändisen själv får vara delaktig i skapandet av 
reklamkampanjen (ibid). Att valet av kändis är en viktig del i kändisreklamens beslutsprocess 
kan konstateras efter att ha läst en stor del av den litteratur som finns inom ämnet. Exempelvis 
har Till (1998) konstruerat en checklista där författaren pekar på vad som är viktigt för företag 
att tänka på vid användandet av kändisreklam. 
 
Författarens checklista tar upp de strategiska problemen som kan uppstå fram till själva 
implementeringen. Även Hsu och McDonalds (2002) sex punkter berör hur valet av kändis 
kan gå tillväga bland annat att företag ska sätta en gräns för hur länge kändisen kommer 
användas. Enligt Till (1998) är det dock sällan företag använder sig av någon mall, riktlinjer, 
checklista, eller dylikt då de använder sig av kändisreklam. Genom att bland annat använda 
Tills checklista, vill vi undersöka hur företag arbetar med kändisreklam för att uppnå de tre 
målen; skapa medvetenhet, förstärka varumärkets image och öka inköpsbeteendet. 
 
Vidare kommer kändisreklam att definieras med hjälp av McCrackens (1989) definition, då vi 
anser att denna definition är den som är mest informativ och beskriver ämnet bäst, den är 
också kort, koncis och ger en klar bild över hur en kändis är som marknadsförare. 
 
Dock beskriver både McCracken (1989) och Friedman och Friedman (1979) i sina 
definitioner att en individ är någon som är känd av allmänheten på ett eller annat sätt, och att 
den kända individen använder sitt kändisskap i reklam för att marknadsföra en produkt, 
service eller idé som nödvändigtvis inte behöver ha något med individens kändisskap att göra.  
 
Kändisreklam är trots sina höga kostnader en utbredd marknadskommunikation, men för att 
den ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att företag tänker på att skapa rätt association 
mellan kändisen och företaget. 
 
Vi har sett att det finns tidigare forskning inom vårt valda ämnesområde kändisreklam. En 
tidigare uppsats som vi funnit, skriven av Bergström och Skärfstad (2004) behandlar ett 
företag inom samma bransch som våra valda fall, dock är Bergström och Skärfstads uppsats 
mer inriktad mot sponsring vilket inte kommer att beröras i vår uppsats. Ytterligare exempel 
på tidigare forskning inom vårt ämnesområde är en uppsats skriven av Hansegård och Taavo 
(2004) som jämfört två företag inom två olika branscher. Genom att ta upp viktiga modeller 
och aspekter inom ämnet kändisreklam hoppas vi på att kunna uppfylla uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor.  
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att belysa företags användning av kändisreklam. Vi kommer att 
beskriva vilka resonemang som ligger bakom valet av kändisreklam. För att klargöra syftet 
och täcka in dess område har följande forskningsfrågor formulerats: 
 

FF1: Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
 

FF2: Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
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1.3 Avgränsningar 
Vår studie kommer att belysa företag som verkar inom samma bransch, vår inriktning 
kommer att ligga mot detaljhandeln med försäljning av kläder. Vi kommer även att enbart se 
på företag som har sin verksamhet i Sverige. Studien kommer även att rikta sig mot företag 
som har en försäljning till konsumenter. 
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2 Teori 
I detta kapitel kommer relevant teori inom kändisreklam behandlas.  

2.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
Vår första forskningsfråga berör vad som ligger bakom företags val av kändisreklam som 
marknadskommunikation. För att få svar på detta har vi i teorikapitel behandlat motiv för 
kändisreklam, positiva och negativa aspekter med användandet av kändisreklam,  under tabell 
1 förklaras åtgärder för negativa aspekter men dessa kommer inte diskuteras vidare i 
uppsatsen. Vi har även sett över de ekonomiska aspekterna. Meaning transfer model berör 
även forskningsfråga ett då McCracken (1989) tar upp valet av kändisreklam i steg 1. 
 

2.1.1 Motiv för Kändisreklam 
Till (1998) poängterar att användandet av kändisreklam kan ha en avgörande roll för företag 
vid skapande av varumärke och även för varumärkets konkurrenskraft gentemot andra 
varumärken på marknaden. Författaren menar även att det finns två anledningar till att 
marknadsförare använder sig av kändisreklam som marknadskommunikation. Den första är 
för att det är enkelt och sparar tid och den andra anledningen är att företaget kan uppnå stora 
vinster genom att låta en kändis marknadsföra dess produkt. Till (1998) menar att båda dessa 
påståenden kan styrkas med olika argument för hur kändisreklam kan vara ineffektivt likaväl 
som effektivt (ibid).  
 

2.1.2 Positivt och negativt med kändisreklam 
Vid användandet av kändisreklam så kan negativ information uppstå före, under och efter 
reklamkampanjen (Till & Shimp, 1998). Författarna menar att negativ information inte 
behöver uppfattas så av hela marknaden, detta är helt beroende på vem som är konsumenten, 
till exempel kan det vara att en kändis har en viss politisk position och beroende av 
konsumentens politiska ställning kan detta påverka antingen positivt eller negativt. Erdogan, 
Baker och Tagg (2001) menar att användandet av kändisreklam förknippas med höga vinster 
men att det även kan leda till höga kostnader och risker. Erdogan (1999) tar upp fördelarna 
och riskerna med kändisreklam och åtgärderna för detta, se tabell 1.  
 
Tabell 1 . Positivt och negativt med kändisreklam 
Potentiella fördelar Potentiella risker Åtgärder 
Ökad medvetenhet Kändisen överskuggar varumärket Ordentlig planering 
Förbättrad image Andra åsikter från allmänheten Olika försäkringar och klausuler i 

kontrakt 
Underlättar introduktionen av nytt 
varumärke 

Överexponering Begränsning för hur många 
varumärken kändisen får 
marknadsföra under kontraktstiden 

Underlättar ompositionering av 
existerande varumärken 

Förändring av kändisens image och 
förminskat igenkännande av 
allmänheten 

Undersöka var i livscykeln som 
kändisen befinner sig och hur länge 
det här steget kommer att fortsätta 

Underlättar globala kampanjer Dyrt Välja kändisar som är anpassade 
efter marknaden istället för att 
välja de som är kända av alla 
målgrupper 

Källa: Erdogan , 1999, s 295 
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Till och Shimp (1998) påpekar att negativ information får en starkare effekt om konsumenten 
har en svag association till både kändisen och produkten. Men när medvetandet om produkten 
och kändisen är mer utvecklat så blir varumärket isolerat från den negativa informationen som 
kan komma ut genom kändisreklamen. Marknadsförare förväntar sig att det ska finnas en 
association mellan varumärket och kändisen som ska ge positiv bild, men författarnas 
undersökningar visar som tidigare nämnts att en försämrad uppfattning av kändisen leder till 
en försämrad varumärkes uppfattning (ibid). Till och Shimp (1998) menar också att det 
aktuella företaget som valt att använda kändisreklam måste tänka på riskerna som lätt uppstår: 
negativ information för nya varumärken påverkas mycket mer, konsumenter skapar då 
associationer till kändisen men inte varumärket. De nämner också att händer något negativt 
angående kändisreklam brukar marknadsförare snabbt byta ut reklamkampanjen mot något 
nytt för att rädda varumärket. Efter vad författarna diskuterat tidigare så behöver starka 
varumärken inte drabbas av en skandal, till exempel så fick Pepsi inte försämrad försäljning 
trots att Michael Jackson blev anklagad för barnövergrepp (ibid) 
 
Agrawal och Kamakura (1995) menar att användningen av kändisar i reklam kan föra med sig 
olika negativa aspekter som att kostnaderna ständigt ökar, vissa kändisar marknadsför flera 
produkter och ibland byter kändisarna till och med till konkurrerande varumärken. Men trots 
detta så använder sig marknadsförare fortfarande av kändisreklam som strategi (ibid). 
Agrawal och Kamakura (1995) menar att företag får en ökad vinst av marknadsvärdet när de 
tecknar ett kontrakt med en kändis, vilket enligt deras undersökningar tyder på att denna 
marknadskommunikation leder till vinst för företaget i framtiden.  
 

2.1.3 Ekonomiska aspekter 
Enligt Shimp (2000) är marknadsförare och deras företag villiga att betala stora summor 
pengar till kändisar som är populära och väl igenkända av målmarknaden. Vidare menar 
författaren att aktievärdet tycks öka när företagen tecknar kontrakt med en kändis i form av 
kändisreklam. Agrawal och Kamakura (1995) har gjort studier som visar på att kändisreklam 
är en lönsam marknadskommunikation.  
 
Författarna påstår även att det finns en risk för minskad avkastning vid användandet av en 
kändis i reklam. Vilket de bygger på att många kändisar marknadsför flera olika produkter för 
flera olika varumärken vilket kan få fel association från konsumenten och detta kan leda till 
negativ publicitet för företaget. Trots detta anser marknadsförare och aktieägare att det är värt 
risken och att kändisreklam är en bra marknadskommunikation som kan generera höga 
vinster. Författarna menar vidare att det är viktigt att marknadsförare måste identifiera en 
kändis som kan generera värde och eventuellt vinst genom reklamen. Marknadsförare bör 
också beakta att det kan vara värt mer att ha med kändisen i sin reklam än vad det kostar att 
anställa denne menar Agrawal och Kamakura (1995).  American Express och Nike har använt 
sig av Tiger Woods som talesperson, detta har medfört ökade vinster för Nike medan utslaget 
för American Express inte påverkats (Farrell, et al, 2000). Farrell et al (2000) menar att detta 
beror på att det är ineffektivt att använda sig av en golfare i reklam för finansiella produkter.   
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2.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
Vår andra forskningsfråga berör hur företags beslutprocess ser ut vid användandet av 
kändisreklam. Vi kommer att börja med att se över hur viktigt det är med rätt association till 
varumärket så att det ska bli så effektivt som möjligt att använda sig av kändisreklam för att 
vidare belysa olika punkter som företag bör tänka på vid val av kändis. Även McCrackens 
(1989) menaning transfer model steg 2 berör valet av kändis och steg 3 hur kändisreklam som 
marknadskommunikation påverkar konsumenten. För att tillsist ta upp Tills (1998) checklista 
som mer allmänt berör valet och användandet av kändisreklam och Bouzeos (1989) riktlinjer 
som pekar på hur man får ut det yttersta av en kändis vid användandet av kändisreklam. 
 

2.2.1 Associationer/effektivitet 
Det finns flera olika punkter att överväga för att kändisreklam ska ge rätt associationer och bli 
så effektivt som möjligt. Enligt Erdogan et al (2001) måste marknadsförare överväga 
möjligheterna och kostnaderna som uppstår vid valet att anställa en kändis, viktiga faktorer de 
bör tänka på är även deras trovärdighet, deras tidigare reklamkampanjer och om kändisen är 
omtyckt och bekant av allmänheten. Det är även viktigt att överväga riskerna att kändisen kan 
få varumärket att verka mindre viktigt och att kändisen som för tillfälligt valts så småningom 
kommer att bli mindre populär då även kändisars livscykel ändras (ibid). 
 
Enligt Miciak och Shanklin (1994) har det gjorts flera studier på att en kändis är som mest 
effektiv att använda i reklam om de är bekanta och omtyckta av omvärlden. De påpekar också 
att kändisen ska förmedla rätt budskap till målgruppen så att konsumenten kan känna en 
association mellan produkten och kändisen, till exempel den kända sportstjärnan Michael 
Jordan som är en stor förebild för många tonåringar som ”vill vara som Mike” (ibid). 
Friedman och Friedman (1979) har även de kommit fram till slutsatsen att det är mer effektivt 
att använda sig av en kändis än en vanlig konsument i reklamkampanjer. Choi et al (2005) 
menar att vid val av kändis är det bra om det aktuella företaget ser över vilken sorts kändis 
som är bäst för den aktuella målmarknaden. En lokal kändis som är anpassad efter landets 
kultur och som även är mer tillgänglig kan ibland vara mer effektiv än en Hollywoodkändis. 
Detta för att konsumenten lättare kan identifiera sig med kändisen, till exempel en lokal 
sportkändis (Choi et al, 2005). Daneshvary och Schwer (2000) menar att ju högre 
associationer konsumenten har till kändisen som marknadsför produkten desto större 
sannolikhet är det att de köper produkten. 
 
Stafford et al (2003) har gjort undersökningar som visar att manliga och kvinnliga kändisar 
kan ge olika associationer till konsumenten, där manliga kändisar associeras mer med 
produkter som är tekniska och mer begränsade medan kvinnliga kändisar associeras mer med 
produkter som är psykosociala och harmoniska (ibid).  Daneshvary och Schwer (2000) menar 
att det är viktigt att företag väljer en kändis som passar ihop med produkten så konsumenten 
kan få rätt association.  

2.2.2 Meaning transfer model 
McCracken (1989) har skapat en modell med tre olika steg som förklarar betydelsen av 
budskapet som förmedlas i processen för kändisreklam. I första steget, ”culture” förklaras det 
hur betydelsen flyttas till personen/kändisen, i det andra steget ”endorsement” hur betydelsen 
sen flyttas från kändisen till produkten och till sist i ”consumption” hur betydelsen går från 
produkten till konsumenten. Kändisarna har därför en nyckelroll i ”The meaning transfer 
model”, men enbart om kändisen kan förmedla rätt betydelse till den marknadsförda 
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produkten.  
 
 

 
Figur 2. The meaning transfer model. Källa McCracken, 1989, s 315 
 
Steg 1 
McCracken (1989) nämner att företag kan använda sig av flera olika sorters personer i sin 
marknadsföring. I detta fall så skiljer det sig att använda sig av en kändis istället för en modell 
eller en anonym individ som i vanliga fall ska förmedla en betydelse till en viss reklam. Det är 
här kändisar skiljer sig då det förmedlar en betydelse som har mer kraft och djup. En anonym 
modell levererar information som ålder, kön och status, men dessa attribut blir ofta oprecisa. 
En kändis förmedlar allt detta plus att de kan förmedla en livsstil och personlighet på ett annat 
sätt, de kan helt enkelt förmedla en mer kraftfull reklam. På grund av att kändisar har skapat 
sin personlighet i offentliga sammanhang ”äger” de på så sätt sin egen betydelse som de kan 
förmedla. Till exempel så förknippas Audrey Hepburn med ”elegans” och kan förmedla det 
mycket starkare än en elegant modell (ibid). 
 
Steg 2 
Enligt McCrackens (1989) modell väljs därefter en speciell kändis ut efter den betydelse som 
de ska förmedla till reklamen. Företag som ska göra en reklamkampanj måste tänka över vad 
deras produkt ska förmedla till sina kunder, därefter fundera ut vilken kändis som skulle ge 
rätt betydelse och att även se över vilken budget som finns för ändamålet. När företaget väl 
valt sin kändis så är det viktigt att reklamkampanjen identifierar och levererar betydelse till 
produkten. Den ska förmedla rätt budskap genom kändisen utan att lämna något utanför. 
Vidare ska reklamen också förmedla enbart den betydelse företaget vill ha ut av sin valda 
kändis. Därför är det viktigt att se över vad kändisen har för kulturell betydelse så att den 
stämmer överens med produkten. Det är viktigt att företaget tar bort alla störmoment i en 
reklam som kan göra att den förmedlar fel sak, därför kan de ta hjälp av attribut som att lägga 
till människor och objekt som ger samma betydelse som kändisen. Tillsist är det viktigt att 
reklamkampanjer ger budskapet om att det finns en koppling mellan kändisen och produkten 
så att konsumenten kan ta det sista steget i ”the meaning transfer process” (ibid). 
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Steg 3 
I steg 3 så behandlar McCracken (1989) vidare om kändisreklam kan hjälpa konsumenter att 
få rätt betydelse av produkten i sina liv. Betydelsen som produkten tidigare hade ska nu 
förflyttas över till konsumenten. Det är ibland inte tillräckligt för konsumenten att bara äga 
produkten för att ta ställning till vad den betyder eller att se vad produkten ger dem för sin 
egen vinning. De måste på något sätt få en försäkran om att produkten ger dem en betydelse. 
Kändisen har då en stor roll i sista steget, det är dem som skapat en individualitet. 
Konsumenter ser upp till kändisen som individ då de lyckats med något, kändisreklam är ett 
bevis på att denna process faktiskt fungerar. De har varit synliga i offentliga sammanhang 
under sin karriär och på så sätt skapat en bild om sig själva som konsumenten kan förknippa 
sig med. Denna personlighet som kändisen skapat runt sig är vad konsumenten ser som en 
inspirationskälla (ibid). 
 

2.2.3 Val av kändis 
Enligt en studie gjord av Miciak och Shanklin (1994) visade resultaten att det var viktigt för 
marknadsförare att den valda kändisen uppfyllde fem kriterier; att kändisen måste vara 
trovärdig, igenkänd av målgruppen, någon som de har råd att ha med i kampanjen, att det ska 
vara en liten risk att kändisen kommer att åstadkomma negativ publicitet och tillsist att 
kändisen är matchad med den avsedda målgruppen, detta styrks även av författarna Erdogan 
et al (2001). Det framkom också av denna studie att den viktigaste egenskapen hos en kändis 
för marknadsförarna är att kändisen måste vara trovärdig, då dennes uppgift är att övertyga 
konsumenterna att köpa den marknadsförda produkten. Enligt författarna Erdogan et al (2001) 
så är vikten av kändisens utseende av betydelse bland marknadsförare. De menar att ett 
attraktivt yttre lockar till sig fler nyfikna konsumenter som är villiga att testa produkten, 
därför skulle attraktivitet vara ett viktigt kriterium vid val av kändis. 
 
Vidare skriver Miciak och Shanklin (1994) att en ambition för företag borde vara att de 
bestämmer en kampanj med bestämda mål och sedan kommer fram till några potentiella 
kändisar som de kan tänka sig att ha med i sin kampanj.  De påpekar att i verkligheten 
fungerar det oftast inte så utan att valet av kändis kommer först och att företaget efter det 
sätter upp specifika mål med kampanjen utifrån detta, vilket även Till (1998) påpekar. Miciak 
och Shanklin (1994) påpekar också att detta kan bromsa marknadsförarnas kreativitet inför 
kampanjen.  När marknadsförarna funderar ut potentiella kändisar som de kan tänka sig att 
arbeta med utgår de ifrån företaget och dess varumärke, produkt och målmarknad. De utvalda 
kändisarna prioriteras bort utifrån uppsatta kriterier från företaget för att de tillsist ska beakta 
kostnaden för att anställa kändisen och hur lönsam denna kan bli för företaget. I Miciak och 
Shanklins (1994) studie framgick det av majoriteten av de tillfrågade respondenterna, att även 
om en grundlig bakgrunds kontroll gjordes på den valda kändisen var de ändå medvetna om 
riskerna och den negativa publicitet som kan komma fram om kändisen och i värsta fall hur 
detta kan skada företaget.  
 
Hsu och McDonald (2002) säger att kändisreklam kan vara ett enkelt sätt för företag att 
komma undan och slippa vara kreativa när de ska anordna en marknadsföringskampanj. De 
menar också att ofta när kändisreklam används misslyckas många med att få konsumenten att 
se kopplingen mellan kändisen och den marknadsförda produkten, därför har Hsu och 
McDonald (2002) skapat sex punkter som företag bör tänka på vid val av kändis. 
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• Ha en klar bild av positioneringen och varumärkesstrategin innan 
marknadskommunikation väljs. 

• Välj en kändis som är trovärdig i användandet av produkten. 
• Var säker på att associationen till produkten blir positivt uppfattad av konsumenten. 
• Anpassa kändisen efter reklamkampanjen, inte reklamkampanjen efter kändisen. 
• Låt kändisen vara med i skapandet av reklamkampanjen, vilket är speciellt viktigt vid 

användandet av kreativa kändisar. 
• Sätt en gräns för hur länge kändisen kommer att användas.  

 

2.2.4 Val och användande av kändisreklam 
Till (1998) har tagit fram en ”checklista” för marknadsförare som väljer att använda sig av 
kändisreklam. Denna checklista börjar brett med de strategiska problemen för att sedan ta upp 
implementeringen och utförandet av reklamkampanjen. Bouzeos (1989) har tagit fram 
riktlinjer som även de berör hur företag ska få ut det yttersta av en kändis vid användandet av 
kändisreklam.  
 
Kontraktet och marknadskommunikationen 
Till (1998) menar att denna marknadskommunikation fungerar bäst om konsumenten kan se 
kopplingen mellan kändisen och varumärket redan från början. Användandet av kändisreklam 
borde enligt Till (1998) börja med strategiska överväganden hellre än vid första steget, själva 
utförandet. Enligt Bouzeos (1989) är det viktigt att det finns klart uppsatta mål för kampanjen. 
För att underlätta detta kan det enligt författaren vara bra om företaget hittar en kvalificerad 
marknadsförare som känner till och har jobbat med kändisar i reklam tidigare. Enligt Till 
(1998) ska företaget se över om kändisreklam kan hjälpa till att nå de uppsatta målen. Även 
att företag ska se över om de har råd att ha ett långsiktigt kontrakt med en kändis och om det 
kommer att vara lönsamt för varumärket. Detta styrks av Bouzeos (1989) som påpekar att 
företag ska vara realistiska när budgeten bestäms. Författaren menar att det även är viktigt att 
läsa igenom kändisens kontrakt, där man enligt Till (1998) ska se över att kändisen krav finns 
nedskrivna. Enligt Till (1998) bör företaget vara medvetna om de risker som kan uppstå vid 
kändisreklam. 
 
Valet av kändis 
Till (1998) menar att enligt hans egen erfarenhet är valet av kändis baserad på uppenbara 
associationer, eller för det mesta vem som är aktuell just för tillfället. Författaren menar att 
företaget kan testa reklamen med olika typer av talespersoner. Enligt Bouzeos (1989) bör 
företaget hitta en kändis som passar just den valda målmarknaden, ibland kanske en kändis 
passar, eller någon annan igenkännande person. Författaren menar att företaget inte behöver 
söka efter den mest aktuella kändisen. Därefter påpekar Till (1998) att företaget bör se över 
om kändisen är beredd att skriva på ett kontrakt för en längre period, även att de tittar upp 
kändisens tidigare erfarenheter som talesperson, och att de undviker en serie av talespersoner. 
Enligt Bouzeos (1989) är det även viktigt att företaget ställer frågor till kändisen innan den 
väljs, för att undvika missförstånd dem emellan. Det bör enligt författaren även finnas 
alternativ till den valda kändisen ifall det visar sig att den inte kan ställa upp. Det gäller att 
planera för det oväntade, även en noga planerad kampanj kan bli exempelvis försenad. 
 
Användandet av kändisen 
Det är viktigt att företaget har den valda kändisen som en röd tråd i all sin reklam för att 
konsumenten ska bli ständigt påmind om kopplingen mellan kändisen och företaget (Till, 
1998). Företaget bör använda kändisens koppling i deras marknadsföring, material och 
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förpackningar. Även förhandla fram tillträde för kändisen till olika försäljningsaktiviteter och 
till sist väva in kändisen i public relations och evenemang. 
 

 
Mäta effekten 
Till (1998) säger att företag ofta antar att kändisar genererar vinster men alltför sällan 
undersöker de till vilken grad kändisen uppmuntrar konsumenten att välja just deras 
varumärke. Enligt Bouzeos (1989) bör företaget undersöka målmarknadens demografi. 
Därefter bör företaget undersöka enligt Tills (1998) checklista hur kändisreklam påverkar den 
valda målmarknaden, detta kan de göra genom kvantitativ eller kvalitativ mätning av 
effektiviteten. Författaren menar också att det därefter är viktigt att informera kändisen om 
resultatet så att den förstår sitt värde. 
 
Gör presentationen rätt 
Enligt Till (1998) är reklamen som mest effektiv om den är enkel, och fri från irrelevant 
information. Reklamen ska ha kändisen i fokus och företaget bör även försöka visa att 
kändisen använder sig av produkten och servicen. 
 
Kändisens delaktighet 
En del kändisar är glada över att få ett manus och bara behöver uppträda menar Till (1998). 
Men de flesta har sina egna associationer och image som är viktigt att beakta. Därför bör 
företaget enligt Bouzeos (1989) vara realistiska i förväntningarna på kändisen och vara 
medveten om kändisens schema. Till (1998) menar även att det är viktigt att respektera 
kändisens position, image och karriär. Företaget bör även fråga kändisen hur den vill ha det 
och hur den känner sig bekväm i reklamen och låta kändisen få kommentera den klara 
reklamen innan den slutliga releasen. 
 
Bouzeos (1989) påpekar också att när företag väl valt att använda sig av kändisreklam för att 
förmedla ut sitt budskap till konsumenterna bör de även tänka på att det finns andra faktorer 
som kan påverka, men att ovanstående resonemang kan underlätta processen vid val av kändis 
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3 Metod 
I detta kapitel kommer uppsatsens metod att beskrivas.  Diskussion kring forskningsstrategi, 
val av fall, litteratursökning, datainsamlingsmetod och metodproblem kommer att föras. 

3.1 Forskningsstrategi 
En fallstudie enligt Denscombe (2000, s 43) tillåter forskare att använda sig av en eller flera 
undersökningsenheter då syftet med studien är att erhålla en djupgående redogörelse för 
händelser, relationer, erfarenheter eller processer som finns i undersökningsenheten. Genom 
att använda sig av en fallstudie ges möjligheten att bl.a. studera på djupet snarare än på 
bredden, relationer/processer snarare än resultat och slutprodukt men även möjligheten att 
använda sig av flera källor snarare än en undersökningsmetod (ibid). Enligt Backman (1998) 
försöker forskare som använder sig av en fallstudie att exempelvis förklara, förstå eller 
beskriva företeelser, organisationer eller system.  Därför lämpar sig denna forskningsstrategi 
för vår uppsats. Då vi vill ingående ta reda på hur företag använder sig av kändisreklamen och 
dess process. Backman (1998) påpekar även att fallstudien tillåter forskaren att använda sig av 
flera fall i en och samma studie. Detta styrker vårt val av fallstudie som forskningsstrategi 
ytterligare då vi vill jämföra två företag med varandra och mot teorin. 
 
De valda forskningsfrågorna lyder enligt följande: 
 

Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
 

Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
 

 
Då båda frågorna lämpar sig för en fallstudie, då de berör ”hur” och ”varför” frågor 
(Backman, s 51, 1998). Det tyder på att frågorna härrör från en praktisk eller tillämpad 
situation (ibid). 
 

3.1.1 Val av fallstudieobjekt 
Eftersom vår uppsats berör området kändisreklam föll det naturligt för oss att välja företag 
som använder sig av kändisreklam som marknadskommunikation.  För att se vilka företag 
som skulle passa vår undersökning sökte vi efter företag på Internet i tidningar och olika 
reklamkampanjer valet föll på de två företagen Alfa och MQ som verkar inom detalj- 
branschen med försäljning av kläder. Detta är två företag i Sverige som använder sig av 
kändisreklam i sina reklamkampanjer. Alfa och MQ har även använt sig av den här 
kommunikationen som marknadsföring vid upprepande tillfällen.  
 
De två valda fallen skiljer sig något då Alfa finns på olika ställen i Norden medan MQ enbart 
verkar i Sverige.  Vi kommer däremot enbart titta på verksamheten i Sverige. Båda företagen 
är även börsnoterade. Alfa riktar sig till en kommunikativ målgrupp på 20-25 år där både män 
och kvinnor ingår, medan MQ är en kedja som riktar sig till moderiktiga män och kvinnor i 
åldrarna 20-40 år. Det ena företaget där vi skulle intervjua marknadschefen ville vara 
anonymt i denna studie, eftersom de inte ville dela med sig av sina tankar till allmänheten. 
Detta resulterade i att vi valde att kalla företaget för Alfa.   
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3.2 Litteraturundersökning 
Den litteratur som använts för att bygga upp uppsatsens teoretiska referensram är främst 
vetenskapliga artiklar, dock förekommer även böcker men inte i samma utsträckning. Då all 
litteratur vi studerat varit på engelska har vi använt oss av enbart engelska sökord och dessa 
har varit: celebrity endorsement, celebrity advertising, celebrity image, celebrity marketing, 
celebrity product och celebrity brand. Vi började med att söka på celebrity endorsement där vi 
fick de mest relevanta artiklarna, för att sedan söka vidare på de andra sökorden. Där 
upptäckte vi att samma artiklar kom upp som vid första sökordet celebrity endorsement. Det 
var enbart ett fåtal artiklar som valdes ut från de resterande sökorden. De databaser som 
använts har varit Luleå tekniska universitets biblioteks databaser över vetenskapliga artiklar, 
vilka är Emerald insight och Ebsco host. Den fristående databasen Jstor har även använts till 
en stor del av den valda litteraturen. Vi har även använt oss av bibliotekets databas över 
böcker Lucia. De flesta vetenskapliga artiklarna som använts i uppsatsen kommer från  
databaserna Emerald och Jstor. Böckerna som vi använt har vi hittat på Lucia. 
 

3.3 Datainsamling 
Denscombe (2000, s 3) tar upp fyra olika datainsamlingmetoder; frågeformulär, 
observationer, skriftliga källor och intervjuer. I enlighet med Denscombes (2000, s 132) 
resonemang att intervjuer ska kunna ge en djupgående information om det som efterfrågas föll 
valet för vår uppsats på intervjuer. På grund av att båda företagen har sina huvudkontor i 
Göteborgstrakten valde vi att göra telefonintervjuer.  
 
Enligt vårt val av fallstudieobjekt kontaktades därefter respondenterna på Alfa och MQ där vi 
förklarade uppsatsens ämnesområde för att vi sedan skulle maila ut uppsatsens syfte och 
forskningsfrågor. De två respondenterna fanns tyvärr inte tillgängliga på annat sätt än via 
telefon och mail, detta beroende på det geografiska avståndet. En första kontakt skapades 
därför via telefon där vi först kom överens om att det fanns förståelse för vårt ämne och att de 
ville ställa upp på en framtida telefonintervju. De olika respondenterna vet vid 
intervjutillfället inte om varandras deltagande och kan på så sätt inte påverka de slutgiltiga 
svaren vid intervjun. Det leder även till att deras svar inte kommer bli liknande. De två 
respondenterna valdes på grund av de är väl insatta i det valda ämnet och kan på så sätt ge bra 
kvalité på informationen de tillhandahåller. Deras information täcker därför upp de problem vi 
har för avsikt att lösa. Innan intervjutillfällena mailade vi ut riktlinjer för hur intervjun skulle 
komma att gå till där vi berättade att vi skulle använda oss av högtalartelefon och även spela 
in samtalet för att kunna gå tillbaka och lyssna när intervjun var färdig. Vi valde att endast 
delge respondenterna syftet och forskningsfrågorna med uppsatsen i stället för hela 
intervjuguiden då vi ansåg att vi skulle få ärligare svar på detta sätt. Innan telefonintervjun 
fick respondenterna även Hsu och McDonalds (2002) sex punkter angående val av kändis, 
som de fick i uppdrag att rangordna. 
 
Vår intervjuguide som användes vid de bägge intervjuerna var anpassad efter våra 
forskningsfrågor och teori. Vi började med att ställa övergripande frågor för att få en klar bild 
över respondenten och företagets verksamhet. Informationen som samlades in från dessa 
övergripande frågor har däremot inte diskuterats vidare i uppsatsen. Därefter ställdes frågor i 
den turordningen att de var anpassade efter våra forskningsfrågor och teorikapitel. För att 
lättare få med relevanta fakta staplade vi upp olika stödord under varje fråga. Dessa fanns som 
hjälp så att vi lättare skulle kunna förklara frågan om respondenten inte skulle förstå. 
Telefonintervjun med företaget Alfa genomfördes på en ostörd plats så frågorna kunde ställas 
i lugn och ro. Denna intervju genomfördes den 18:e december och varade i ungefär 40 
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minuter, telefonintervjun men MQ genomfördes på liknade sätt den 5:e januari.  
 
Efter intervjun med respondenten valde vi att analysera insamlade data så fort som den 
samlats in. Detta var tidskrävande och krävde stor noggrannhet så att vi fick ner all relevant 
data som samlats in, som vi hade sparat på ljudupptagning och anteckningar från intervjun. 
Sammanställningen av de två intervjuer skickade ut till respektive respondent så de skulle få 
en möjlighet att korrigera eventuella missförstånd. Denscombe (2000, s 281) beskriver att en 
analys är att dela upp något i dess beståndsdelar för att senare identifiera vilka dessa 
beståndsdelar kan tänkas vara. Det hänger även samman med att spåra tillbaka saker till dess 
bakomliggande ursprung. Vi har därför valt att jämföra vår insamlade empiri mot den aktuella 
teorin. Vi valde att presentera det på ett sådant sätt att de olika företagen först presenterades 
var för sig därefter gjordes en cross-case analys.  
 

3.4 Metodproblem 
Nedan kommer uppsatsens metodproblem att diskuteras utifrån begreppen validitet och 
reliabilitet. 

3.4.1 Validitet 
Dencombe (2000, s 131) menar att det finns dolda risker med användandet av intervjuer, de 
kan misslyckas fullständigt om de inte är noggrant planerade och ordentligt förbereda. 
Författaren förklarar validitet som att se saker ur olika perspektiv och möjligheten att bekräfta 
resultat. Det ska beskriva innebörden i data så att det i viss mån överensstämmer mellan de 
olika metoderna och att resultaten inte är alltför hårt knutna till en speciell metod för 
datainsamlingen. För att öka trovärdigheterna i intervjuerna har vi haft kontakt med företagen 
innan intervjun, även en intervjuguide har skapats anpassad efter vår teori. Detta kan ha 
påverkat positivt då en personlig kontakt redan gjorts, då vi kan genomföra en mer avslappnad 
telefonintervju vid det senare tillfället. Riskerna med att skicka ut en intervjuguide innan är att 
respondenten kan bli för beroende av denna. För att undvika detta valde vi att skicka 
respondenten riktlinjer för intervjun och vårt syfte och forskningsfråga istället för de exakta 
frågorna som senare skulle ställas vid själva intervjun. Ett annat problem med detta kan vara 
att respondenter inte förstår riktlinjerna som skickats och därmed ställer följdfrågor som leder 
till våra exakta frågor. Därför har vi haft för avsikt att formulera respondentens riktlinjer på 
ett lätt och övergripligt sätt. För att öka validiteten har även en sammanställning av intervjun 
skickats till de olika respondenterna för att se så att det inte uppstått några missförstånd. 
 

3.4.2 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och stabila utslag. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 1997, s 39) För att skapa stabila utslag är det viktigt att respondenten 
uppfattar frågorna på rätt sätt, hur väl testet mäter det som det mäter. Vid våra 
telefonintervjuer valde vi att använda oss av en mp3-spelare som spelade in hela intervjun 
vilket vi tror kan ha ökat vår reliabilitet. Inspelning ger en fullständig dokumentation av det 
som sägs under intervjun (Denscombe 2000, s 145). De två respondenterna informerades om 
detta. Ett problem som kan uppstå är att vi inte gör intervjun face to face och vi kan därför 
missa information då vi inte ser hur den tillfrågande respondenten reagerar vid de olika 
frågorna. Denscombe (2000, s 162) menar att direktkontakt under intervjun innebär att man 
annars kan kontrollera data beträffande riktighet och relevans. En inspelning kan även 
påverka negativt, då respondenten tänker extra mycket på vad de svarar vid känsliga frågor 
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och även att de undviker att säga sanningen. Men detta ska inte uppkomma då vår avsikt är att 
hålla oss till det överenskomna ämnet. Valet av antalet intervjuer kan påverka uppsatsen 
eftersom svaren vi får enbart kommer från två respondenter. Vi ser då att det löper större risk 
att viktig information och synpunkter går förlorade när färre intervjuer görs. För att undvika 
detta intervjuade vi marknadscheferna på respektive företag, vilket gav oss relevant 
information. De två intervjuerna genomfördes även vid en sådan tidpunkt att enbart en av oss 
kunde genomföra intervjun. Detta kan bli ett problem då man lättare kan glömma bort att 
fråga något, när den andra inte finns där som hjälp. Att Alfa ville vara anonymt gjorde att det 
blev svårare för oss att sammanställa intervjun då vi inte fick berätta vilka kampanjer eller 
kändisar som företaget pratade om, eftersom det då skulle bli tydligt vilket företag vi 
intervjuat. 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras resultaten från den genomförda intervjun, svaren presenteras 
utefter forskningsfrågorna i ordningsföljd. 
 

4.1 Företaget Alfa 
Vår första respondent som vi valt att intervjua är marknadschefen på företaget Alfa som varit 
anställd där sen två år tillbaka. Alfa är ett företag som verkar inom detalj- branschen och 
riktar sig mot en kommunikativ målgrupp på 20-25 år. Deras huvudkontor har för tillfället 
130 anställda.  
 

4.1.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
Enligt Alfa är kändisreklam som marknadskommunikation inte något som företaget ständigt 
använder sig av. Utan företaget använder sig mer av den här kommunikationen när det blir 
aktuellt och när de anser att de hittat en person som är relevant för just det de ska göra. Deras 
arbetssätt bygger på att de utgår från kärnan i verksamheten det vill säga sortimentet och 
därifrån bygger sin marknadskommunikation. När de ser att det finns ett behov och att det för 
tillfället skulle passa med en kändis. Alfa ser även det som en självklarhet att använda sig av 
kändisar för att öka sin produktförsäljning. De påpekar också att de inte använder sig av 
kändisreklam för att det är så populärt just nu utan ser det mer som en anledning att se över 
om det verkligen är relevant att använda sig av en kändis. Alfa är medveten om att 
kändisreklam har funnits länge och företag använder det för att öka sin försäljning. De har 
däremot inga undersökningar som visar på att deras varumärke har blivit mer populärt på 
grund av kändisreklam. Preferenserna för att gå och handla hos Alfa och dess varumärke ökar 
stadigt men att det beror just på användandet av kändisar kan de inte styrka. De säger att deras 
kampanjer ökar försäljningen men i det långa loppet är det deras sortiment som gör deras 
varumärke. Företaget ser heller inte att deras aktiekurs skulle öka just på grund av 
användandet av en kändis. Det handlar mer om att vilken lyckad kampanj som helst gör att 
försäljningen ökar och det blir ett visat intresse för deras aktier och på så sätt ett ökat 
börsvärde. 
 
Alfa anser vidare att de inte direkt har råkat ut för något negativt i samband med 
kändisreklam. Det finns däremot alltid risker med att använda sig av en kändis eftersom 
konsumenten lätt kan associera sig med allt de gör, vilket kan vara både positivt och negativt. 
Eftersom PR är ofta är en viktig ingrediens i en kampanj där en kändis ingår, så blir man 
beroende av det bagage kändisen har; De menar att beroende på vem kändisen är så är det 
lättare att vinkla det PR utrymme som åstadkoms. Alfa menar att det är associationen som 
skapar något negativt då man associerar sig med hela personen/kändisen. Företaget har haft en 
krisberedskap om de skulle bli utsatta för något negativt, men aldrig känt att de behövt 
använda sig av något sådant. 
 
När företaget arbetar med en person som är relevant för företaget uppnår de en hög 
uppmärksamhet, vilket leder till ett ökat tryck i butikerna. De anser att det helt klart är 
effektivt, men menar att de kan uppnå detta även utan kändisreklam. 
 
Alfa väljer att använda sig av kändisar när det är relevant för företaget och när det passar ihop 
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med deras aktuella sortiment och nämner även vidare att de oftare använder sig av vanliga 
modeller än kändisar i sina reklamkampanjer. De tänker självklart på att de vill att kändisen 
ska kopplas samman med företaget så att kändisen står för något positivt, och att de har en 
livsstil som passar just deras företag och självständighet. 
 

4.1.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
Företaget anser det som en självklarhet att de tittar på vad kändisen tidigare har gjort och vad 
kändisen står för, detta för att de ska få en klar bild över vem de ska samarbeta med. De 
granskar även om de har gjort reklamkampanjer tidigare för andra företag. De ser även över 
om kändisen verkat på någon liknande marknad. Alfa har däremot arbetat med en del kändisar 
som inte gjort reklamkampanjer tidigare eftersom de inte anser det som något viktigt att 
kändisen gjort tidigare kampanjer. Det är mer spännande att arbeta med ”up and coming” än 
någon känns alltför förväntad. Företaget anpassar sig även efter vad deras målgrupp tycker 
om. Om kändisen inte är så populär utanför deras målgrupp anses inte speciellt relevant. 
 
Företaget påpekar betydelsen för hur viktigt det är att kändisen visar upp sin personlighet i 
kampanjerna, det går inte förändra kändisen till något den inte kan förmedla. Det brukar i stort 
sett vara förutbestämt vad kändisen ska ha på sig i den aktuella kollektionen. De låter däremot 
kändisen vara med och tycka till om styling, då deras huvudmål är att sälja kläder. Alfa anser 
att det är viktig med delaktighet och att kändisen till exempel får tycka till om vilka som är 
deras favorit byxor. Det ska inte se ut som företaget har klätt ut kändisen, utan kampanjen ska 
se naturlig ut och att den förmedlar kändisens personlighet. 
 
Eftersom företaget använder sig av både kvinnliga och manliga kändisar anser de dock inte att 
en kvinnlig kändis enbart riktar sig till en målgrupp, utan att kampanjen även kan beröra män. 
Det finns dock undantag, där Alfa anser att de vid somliga tillfällen  talar mer eller mindre till 
det ena könet men oftast visar det sig att de attraherar både män och kvinnor.  
 
Företaget har dock inga speciella modeller som de går efter vid val av kändis utan anser mer 
att det är en ”fingertoppkänsla” vad som gäller för deras målgrupp och vad som passar ihop 
med deras sortiment. Vår respondent anser att det är viktigt att de samarbetar med dem som 
står för sortimentet. Eftersom företaget oftast haft förebilder redan när de börjat med ett visst 
sortiment som har en viss stil. De anser över lag att det är viktigt att kändisen är trovärdig. 
Företaget menar också att sortimentet alltid kommer först och därefter anpassar de valet av 
kändis. De påpekar även att det är mycket viktigt att börja inifrån företaget annars blir det 
aldrig en lyckad reklamkampanj. 
 
För att nå ut till sin målmarknad använder Alfa självklart sig av sina butiker som de anser är 
det viktigaste mediet. Men de använder sig även av tv, print, kundklubb och PR. Företaget har 
även vid något tillfälle använt sig av attribut för att förstärka företagets budskap men däremot 
inte för att förstärka kändisen. I en reklamkampanj använde de sig inte bara av kändisen utan 
här fick kändisen även göra något de var bra på, det vill säga dess intresse. 
 
Företaget tror att det till en början kan finnas en viss påverkan hos konsumenten just för att 
det är en kändis som marknadsför deras produkt, men som inte håller i sig i det långa loppet. 
Företaget vill skapa uppmärksamhet så att deras målgrupp går till butikerna.  
 
Företaget valde att rangordna Hsu och McDonalds (2002) följande punkter efter vad som är 
vikigast och minst viktigast vid val av kändis där 1 är viktigast: 
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1. Ha en klar bild av positioneringen och varumärkesstrategi innan 

marknadskommunikation väljs. 
 

2. Välja en kändis som är trovärdig i användandet av produkten. 
 

3. Vara säker på att associationen till produkten blir positivt uppfattad av konsumenten. 
 

4. Att låta kändisen vara med i skapandet av reklamkampanjen. För att det senare ska bli 
trovärdigt. 

 
5. Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen, och inte tvärt om. 

 
6. Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att användas. 

 
Enligt punkt 6 påpekar företaget att det finns vissa begränsningar för hur länge en kändis ska 
användas eftersom de vanligtvis kostar en stor del summa pengar. Tidsperioder och övrig 
information gällande kändisen skrivs alltid in i kontakt 
 
Företaget har alltid kommunikationsmål som de sätter upp och mäter hela tiden för att se vad 
de får ut av användandet av kändis. De har sett att det ökar uppmärksamheten för företaget. 
Även om de lägger budgeten i rörlig media så får de bättre resultat. Överlag vill företaget att 
sortiment och kommunikation samverkar och att de har en bra mediastrategi och även PR är 
en viktig del. 
 
Vid planeringen av en kampanj sitter företaget gemensamt och diskuterar marknad, sortiment 
och försäljning. Därifrån kommer de fram till ett relevant namn på en kändis som kan vara 
aktuellt under en viss period. Själva implementeringen brukar se olika ut beroende på vilken 
kampanj det gäller, dock inte efter kändisen utan efter sortiment och vad företaget vill 
förmedla. 
 
I det stora hela anser företaget att det är mer positivt än negativt att använda sig av kändisar 
som marknadskommunikation. Annars hade företaget självklart inte valt att använda sig av 
detta. De menar att det självfallet alltid kommer negativa kommentarer och synpunkter, men 
när företaget/varumärket är så pass stort så uppstår detta oavsett med eller utan kändisar. De 
märker dock av det mer när de använder sig av kändisar än i vanliga fall. Företaget menar 
vidare att även om deras varumärke är så pass starkt kan självfallet en stor skandal påverka 
företaget just beroende på vad det gäller. Alfa har även en konsumentkontakt där de brukar få 
in synpunkter på företaget, från deras konsumenter. Här får de snabbt in åsikter på vad 
konsumenterna tycker om deras aktuella marknadskommunikation. 
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4.2 Företaget MQ 
Anders Collin är marknadschef och vår respondent på MQ, där han har arbetat sedan ett år 
tillbaka. MQ är ett företag med ungefär tusen anställda som verkar inom detalj handeln för 
kläder och deras fokusmålgrupp är män och kvinnor i åldrarna 20-40 år. 

4.2.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
MQ gjorde för ungefär fem år sedan ett omfattande varumärkesarbete då man ville förstärka 
sitt varumärke. Företaget ville tydliggöra MQ:s position på marknaden vilket ledde till en ny 
logotype och en ny marknadskommunikation.  Den nya marknadskommunikationen ledde till 
olika medieval och MQ ville då förmedla ut att de var en del av sitt varumärkesnamn som var 
”MQ of Sweden”. MQ ville använda sig av svenska människor i reklam för att kunna 
förmedla det personliga och nära.  Man började använda sig av olika kategorier i sina 
kampanjer, vilket var vanliga ”Stockholmare”, studenter, men även en del kända ansikten som 
i kampanjen ”Författare of Sweden” med bland annat författaren Unni Drugge. Genom detta 
successiva varumärkesbyggande kom MQ på idén att tydliggöra sitt budskap ytterligare 
genom en riktigt stark karaktär. En person som de ville förknippa med MQ och som ville bli 
förknippad med MQ. Vilket för tre år sedan resulterade i en kampanj med Carola. MQ valde 
att använda sig av kändisreklam för att förstärka upp sitt varumärke. 
 
Anders Collin och MQ är medveten om att det finns negativa aspekter med användandet av 
kändisreklam men påpekar att de aldrig råkat ut för något sådant. Han menar att de alltid är 
mycket tydlig med vad som förväntas av kändisen som de ska arbeta med. Kändisen har till 
exempel inskrivet i sitt avtal hur många journalister denna ska träffa. Anders Collin berättar 
också att vid första kontakten med kändisen förklarar de vad MQ står för och att de står för 
något bra, i och med detta menar han att kändisen inte heller gör något dumt som skulle skada 
MQ som varumärke. Därför menar han att det är skicklighet som ligger bakom att de inte 
råkat ut för något negativt. Dock påpekar han att en del kändisar är svårare att arbeta med på 
grund av att de väljer att inte vara så tillgängliga och på grund av detta har de effekter som 
MQ eftersträvat inte blivit som de tänkt sig. 
 
Enligt Anders Collin är kändisreklamen mycket lönsamt för MQ. Genom denna 
marknadskommunikation får företaget mycket PR och massmedialt intresse. Han menar att 
det idag kommer fler och fler tidsskrifter som skriver om kändisar och kändisar har blivit ett 
stort intresse hos människor. Genom detta har människor fått en tydligare bild av kändisar 
idag. Anders Collin berättar också att MQ:s försäljning har ökat med 75 procent sedan 
sommaren 2002 och att de har gått från 19 miljoner besökare om året till 30 miljoner besökare 
om året. Vidare påpekar han att de i december 2006 slog alla rekord som går att slå. Han vill 
dock betona att dessa resultat inte bara är tackvare bra reklam utan att de också har ett väldigt 
bra sortiment, bra personal och ”justa” butiker. 
 
MQ använder sig inte bara av kändisar i sin reklam utan de använder sig också av vanliga 
fotomodeller. Anders Collin menar att det viktiga är att kampanjen har kontinuitet och en 
uthållighet. Han berättar att MQ:s kampanjer de senaste fyra åren har varit väldigt lika 
varandra, alltid med logotypen framträdande. Med hjälp av detta menar han att MQ:s 
igenkännande hos målgruppen är stort. 
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4.2.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
När MQ väljer sin kändis letar de efter en som är i ropet just nu, en kändis som är på gång. 
Till exempel valdes julkampanjens kändisar Marie Serneholt och Andreas Wilson för att hon 
hade en ny skiva på gång och han en ny film och teateruppsättning. Anders Collin säger också 
att det är viktigt att kändisen vill detta då MQ inte kan erbjuda hur höga arvoden som helst. 
Han menar att kändisen måste känna att de också får ut något av att vara med i kampanjen, en 
”vinna vinna känsla”. Innan en kändis väljs ut för att vara med i en kampanj brukar MQ 
använda sig av referenser via exempelvis skivbolag eller via företagets PR-firma. PR-firman 
har många år inom branschen och kan mycket om kändisar och genom detta kan MQ få bra 
information. Sedan påpekar Anders Collin att kändisen måste ”passa i kläderna”, med detta 
menar han att fotomodeller har sina arbeten på grund av en viss kroppsform, vilket inte alla 
kändisar har. MQ anser att det är viktigt att kändisen kan ha kläderna och att denne bär upp 
kläderna på ett snyggt sätt.  
 
För att konsumenten ska få rätt association mellan produkten och kändisen menar MQ att det 
för dem inte är så komplicerat. Anders Collin berättar att det finns ett beteende idag hos unga1 
människor där shopping är väldigt intressant och att kläder och accessoarer visar på en 
tillhörighet som kommuniceras med omgivningen. Genom att utnyttja detta vill MQ få 
snabbare köpbeslut. MQ vill att konsumenten ska känna att, ”kan Andreas Wilson bära de där 
kläderna kan jag det också.” Han fortsätter vidare med att förklara att de vill ha en kändis som 
är runt 20 och på väg uppåt så att konsumenterna ska känna igen sig. 
 
För att lyckas kommunicera ut till både män och kvinnor som ingår i MQ:s målgrupp berättar 
Anders Collin att de ”chansar”. Vidare säger han att de gör både renodlade manliga likväl 
som renodlade kvinnliga kampanjer och kan på detta sätt täcka in större delen av målgruppen. 
I varje sådan kampanj försöker de lyfta fram och tydliggöra de respektive kärnvärdena och 
värderingarna. Sedan gör MQ kampanjer som riktar sig till både män och kvinnor, då MQ står 
för just män och kvinnor. Anders Collin berättar att det är otroligt svårt att lyckas med denna 
typ av kampanjer då de anser att man inte kan använda sig av en 20 årig kvinna och en 40 årig 
man tillsammans då detta får helt fel association från konsumenterna. MQ försöker alltid göra 
vanliga och sunda bedömningar om vad som fungerar och hur konsumenten kan uppfatta 
kampanjen. För att rikta sig till rätt målgrupp placerar de ut den manliga bilden i de tidningar 
som riktar sig till den manliga målgruppen och den kvinnliga bilden i den kvinnliga 
målgruppens tidningar. De vill absolut inte sätta ut en sexig bild på den kvinnliga kändisen i 
en kvinnotidning då detta inte går i enighet med MQ:s värderingar. 
 
MQ:s grundidé för att välja kändis till en reklamkampanj är att de alltid utgår från sina kläder, 
det vill säga kollektionen. Företaget ligger oftast långt framme i kollektionsplaneringen 
medan val av hur kampanjen ska se ut kommer så nära produktionstiden som möjligt. MQ 
börjar alltid med att göra en kollektion på papper då de hittar en idé som blir till en brief som 
de sedan skickar vidare till sin reklambyrå. De berättar då om sin idé, syftet och målsättningen 
med kampanjen. Sedan kommer reklambyrån med förslag på utförande och vilken/vilka 
kändisar som skulle passa för detta. Om det är en kampanj som ska innehålla både en man och 
en kvinna har reklambyrån förslag på både och. Sedan håller MQ en diskussion inom 
företaget om vad de själva tycker om respektive kändis och vad de tror att konsumenten 
kommer att känna. När MQ sedan enats om vem de vill ha med i sin kampanj kontaktar de sin 
casting agent som i sin tur tar kontakt med kändisen. Anders Collin berättar att casting 

                                                 
1 När ”unga” används i samband med MQ i fortsättningen menas människor under 40 år. 
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agenten ger kändisen information om MQ, syftet och förväntningarna som MQ har på denne 
redan vid första kontakten. Detta för att visa på att MQ är seriösa i sitt erbjudande. Vidare 
berättar Anders Collin att de ofta får svar snabbt av casting agenten om kändisen vill ställa 
upp eller inte. Han fortsätter att berätta att många kändisar inte vill förknippas med reklam 
och tackar då nej.  
 
MQ använder sig först och främst av sina butiker för att kommunicera och nå ut till sin 
målmarknad. Det tryckta materialet som gjorts i samband med kampanjen visas inne i butik 
och i skyltfönster. Anders Collin berättar att kampanjen läggs ut på deras hemsida och att de 
också gör utskick via sitt medlemsregister som består av ca 300 000 aktiva kunder. Sedan 
använder de sig av extern kommunikationen som tidigare enbart bestått av utomhusreklam 
men som nu mer och mer glider över mot rörlig media. 
 
Anders Collin menar att det utifrån deras kläder och kollektions perspektiv inte är någon 
skillnad för MQ om de använder sig av en vanlig modell eller en kändis. Kändisen är vald 
enbart på grund av reklamen och att den ska få en snabb och tydlig effekt. Han fortsätter att 
förklara att MQ inte vill att det ska vara någon skillnad på produktens innebörd beroende på 
om de använder sig av en kändis eller inte.  
 
MQ använder sig av en kändis så länge som deras kampanjer varar vilket brukar vara mellan 
fyra till åtta veckor. I vissa fall beroende på säsong eller om de använder sig av en tvådelad 
kampanj kan användandet av samma kändis sträcka sig upp till åtta veckor. Anders Collin 
påpekar att de är ett modeföretag där mode kommer och går och de anser att det är lättare att 
använda sig av nya karaktärer för att visa på detta. För att använda sig av en och samma 
karaktär som en spokesperson är inte i linje med deras strategi. 
 
Anders Collin valde att rangordna följande punkter efter Hsu och McDonalds (2002) vad som 
är viktigast (1) respektive minst viktigt vid val av kändis: 
 

7. Ha en klar bild av positioneringen och varumärkesstrategi innan 
marknadskommunikation väljs. 

 
8. Vara säker på att associationen till produkten blir positivt uppfattad av konsumenten. 

 
9. Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att användas. 

 
10. Välja en kändis som är trovärdig i användandet av produkten. 

 
11. Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen, och inte tvärt om. 

 
12. Att låta kändisen vara med i skapandet av reklamkampanjen. För att det senare ska bli 

trovärdigt. 
 
Genom att använda sig av tydlig och klar information med kampanjen från första kontakten 
menar Anders Collin att de får kändisen att anstränga sig till sitt yttersta. Då kändisen redan 
från början vet sitt arvode, och vad den ska göra är den välförberedd och vet vad som komma 
skall. Men enligt Anders Collin är det allra viktigaste att alla inblandade har ett gott humör 
och ger varandra beröm då kändisen och produktionsteamet av kampanjen får slita och arbeta 
långa dagar. 
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När det kommer till valet av kändisreklam berättare Anders Collin att de går tillväga 
informellt och demokratiskt med de berörda. Marknadsavdelningen sätter sig ner för att 
diskutera utifrån de förslag som de fått från reklambyrån. Sedan informerar de design 
avdelningen och VD:n utifrån vad de kommit fram till. VD:n informeras om detta på grund av 
att kändisreklam är en del av MQ:s uttryck. Anders Collin berättar vidare att de har ett behov 
av att hemlighålla detta och därför pratar de enbart informellt med de inblandade. Detta är 
något som han anser fungerar mycket bra då MQ inte är ett allt för stort företag. 
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5 Diskussion av fallen 
I detta kapitel kommer en diskussion mellan de valda fallen och den befintliga teorin att 
redovisas. Först kommer en diskussion av fallen var för sig att diskuteras mot teorin för att 
sedan avslutas med en cross-case analys. 
 

5.1 Företaget Alfa 
Nedan kommer företaget Alfas svar att jämföras mot den befintliga teorin inom 
ämnesområdet kändisreklam. Jämförelsen kommer att följa teorins ordning med hjälp av de 
valda forskningsfrågorna. 

5.1.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
Till (1998) påpekar att användandet av kändisreklam kan ha en avgörande roll i 
varumärkesbyggande och att kändisreklam även kan stärka företagets varumärke. Alfa säger 
att de inte har några undersökningar som visar på att deras varumärke stärkts på grund av 
kändisreklam. De menar att deras preferenser för att gå och handla hos Alfa ständigt ökar men 
att det beror på deras användande av kändisar kan de inte styrka. 
 
Enligt Till och Shimp (1998) kan negativ information kring kändisreklam uppstå före, efter 
och under kampanjens gång. Alfa anser att de inte råkat ut för något negativt ännu i samband 
med kändisreklamen. Enligt Till (1998) är det viktigt att företagen känner till att det finns 
risker med kändisreklam. Respondenten på Alfa menar att de är medvetna om att det finns 
risker med att använda sig av en kändis då kunden associerar sig med hela kändisen och allt 
de gör vilket de anser kan vara både positivt och negativt. Detta går i enlighet med Erdogan et 
al (2001) som menar att kändisreklam kan leda till att kändisen överskuggar varumärket, att 
allmänheten har andra åsikter, förändring av kändisens image och att det är dyrt med kändisar 
i reklam. Alfas respondent förklarar att om företaget skulle råka ut för något negativt i 
samband med kändisreklam så har de haft en krisberedskap. Detta kan styrkas av Till och 
Shimps (1998) resonemang där de förklarar att om företaget råkar ut för något negativt brukar 
de byta ut kampanjen mot något nytt för att rädda varumärket.  
 
Agrawal och Kamakura (1995) har gjort undersökningar som visar på att kändisreklam är en 
lönsam marknadskommunikation. Vidare menar författarna att kändisreklamen kan öka 
företagets marknadsvärde och vinst. Respondenten på Alfa menar att deras kampanjer ökar 
försäljningen men påpekar också att i det långa loppet är företagets sortiment som bidrar mest. 
Respondenten ser inte heller att deras aktiekurs skulle öka just på grund av användandet av en 
kändis. De menar att vilken lyckad kampanj som helst gör att försäljningen ökar och det blir 
ett ökat intresse för deras aktier och på så sätt ökat börsvärde. 
 
I McCrackens (1989) första steg i Meaning transfer model nämner författaren att företag kan 
använda sig av flera olika sorters personer i sin marknadsföring. Företaget Alfa väljer att 
använda sig av kändisar när det är relevant för företaget och när det passar ihop med deras 
aktuella sortiment och nämner även vidare att de använder sig av mer vanliga modeller än 
kändisar i sina reklamkampanjer. McCracken (1989) menar att det skiljer sig att använda sig 
av en kändis istället för en modell eller en anonym individ som i vanliga fall ska förmedla en 
betydelse till en viss reklam. En kändis kan förmedla en livsstil och personlighet på ett annat 
sätt, de kan helt enkelt förmedla en mer kraftfull reklam. Detta stämmer överens med 
företaget Alfa som menar att de självklart tänker på att de vill att kändisen ska kopplas 
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samman med företaget på ett sådant sätt att kändisen står för något positivt, är självständiga 
och att de har en livsstil som passar just deras företag. 

5.1.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
Erdogan et al (2001) menar att marknadsförare måste beakta olika möjligheter och kostnader 
som kan uppstå när kändis väljs, viktiga faktorer är att företaget bör tänka på är kändisens 
trovärdighet, deras tidigare reklamkampanjer och om kändisen är bekant och omtyckt av 
allmänheten. Alfa anser att det är viktigt att veta vem de anställer och vem de ska arbeta med. 
Därför brukar de granska om kändisen tidigare har gjort reklamkampanjer för andra företag 
och om kändisen har verkat på någon liknande marknad innan. 
 
Alfa anser att det är viktigt att kändisen är omtyckt av omvärlden och de tittar mycket på vad 
deras målgrupp tycker om. Om kändisen inte är lika populär utanför deras målgrupp anses det 
inte speciellt relevant enligt Alfa. Detta resonemang går i linje med Miciak och Shanklins 
(1994) undersökningar som pekar på att en kändis är som mest effektiv att använda i reklam 
om de är bekanta och omtyckta av omvärlden. Författarna menar också att det är viktigt att 
kändisen förmedlar rätt budskap till målgruppen. Även Choi et al (2005) påpekar att det är 
viktigt att företag väljer en kändis som passar den valda målmarknaden. 
 
Friedman och Friedman (1979) menar att det är mer effektivt att använda sig av en kändis i 
reklam än en vanlig konsument. Vilket Alfa inte håller med om, de menar att om de arbetar 
med en person som är relevant för företaget uppnår de en hög uppmärksamhet vilket leder till 
ökad efterfrågan i butikerna. De anser att det är effektivt men menar att de kan uppnå detta 
även utan kändisreklam.  
 
Alfa använder sig både av manlig och kvinnliga kändisar i sina kampanjer. Stafford et al 
(2003) menar att manliga och kvinnliga kändisar kan ge olika associationer till konsumenten, 
där manliga kändisar associeras mer med tekniska produkter och kvinnliga mer med 
psykosociala och harmoniska produkter. Men Alfa anser inte att en kvinnlig kändis bara riktar 
sig till deras målgrupp av kvinnor utan även till män. Alfa anser dock att de ibland talar mer 
till det ena könet än till det andra. Oftast brukar det visa sig att de attraherat både män och 
kvinnor.  
 
Företag som ska göra en reklamkampanj måste tänka över vad deras produkt ska förmedla till 
konsumenterna, därefter fundera ut vilken kändis som kan passa för detta (McCracken, 1989). 
Alfa går på ”fingertoppskänsla” hur de anser vad som gäller för deras målgrupp och vad som 
passar ihop med deras sortiment. Marknadschefen jobbar mycket med de som har hand om 
sortimentet och de brukar ofta ha en förebild när de börjat med ett sortiment och denne har 
oftast en viss stil. McCracken (1989) påpekar i steg två i sin ”meaning transfer model” att en 
kändis väljs ut efter den betydelse som de ska förmedla.  Enligt Alfa är den överlag viktigaste 
egenskapen hos en kändis trovärdighet, vilket styrks av Erdogan et al (2001) då de menar att 
kändisens uppgift är att övertyga konsumenterna att köpa den marknadsförda produkten.  
 
I steg 3 så behandlar McCracken (1989) vidare om kändisreklam kan hjälpa konsumenter att 
få rätt betydelse av produkten i sina liv. Författaren menar att kändisen har en stor roll i sista 
steget, det är dem som skapat en individualitet. Konsumenter ser upp till kändisen som individ 
då de lyckats med något, de har varit synliga i offentliga sammanhang under sin karriär och på 
så sätt skapat en bild om sig själva som konsumenten kan förknippa sig med. Alfa tror att det 
till en början kan finnas en viss påverkan hos konsumenten just för att det är en kändis som 
marknadsför deras produkt men som inte håller i sig i det långa loppet. Företaget vill skapa 
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uppmärksamhet så deras målgrupp går till butikerna. 
 
Alfa fick i uppdrag att rangordna Hsu och McDonalds (2002) sex punkter som företag bör 
tänka på vid val av kändis, vilket blev enligt tabell 2. 
 
Tabell 2. Rangordning vid val av kändis 
Hsu och McDonald (2002) Alfa 
Ha en klar bild av positionering och 
varumärkesstrategi innan marknadskommunikation 
väljs. 

Ha en klar bild av positionering och 
varumärkesstrategi innan marknadskommunikation 
väljs. 

Välja en kändis som är trovärdig i användandet av 
produkten. 

Välja en kändis som är trovärdig i användandet av 
produkten. 

Vara säker på att associationen till produkten blir 
positivt uppfattad av konsumenten. 

Vara säker på att associationen till produkten blir 
positivt uppfattad av konsumenten. 

Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen inte 
tvärtom. 

Att låta kändisen vara med i skapandet av 
reklamkampanjen. 

Att låta kändisen vara med i skapandet av 
reklamkampanjen. 

Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen inte 
tvärtom. 

Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att 
användas. 

Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att 
användas. 

Källa: Egen konstruktion. 
 
Miciak och Shanklin (1994) menar att företags ambition är att när de använder sig av 
kändisreklam att de bestämmer en kampanj med uppsatta mål och sedan kommer fram till 
potentiella kändisar, vidare påpekar de att det är sällan företag arbetar på detta sätt. 
Respondenten på Alfa säger att de alltid sitter ner och diskuterar marknad, sortiment och 
försäljning på företaget. Utifrån det resonemang som förs kommer de gemensamt fram till ett 
relevant namn på en kändis som då kan vara aktuell för en viss period. De säger också att de 
anpassar kampanjen efter sortiment inte efter kändisen. 
 
Bouzeos (1989) har tagit fram tolv riktlinjer som kan hjälpa företag att få kändisen att bli så 
effektiv som möjligt vid användandet av kändisreklam. Alfa går i linje med några av Bouzeos 
(1989) riktlinjer vilka är; se till att ha klart uppsatta mål med kampanjen, hitta en kändis som 
passar den valda målmarknaden och vara realistisk när budgeten bestäms. De anser att detta är 
viktigt då de vill se vad de får ut av användandet av en kändis.  
 
Tills (1998) checklista tar upp viktiga faktorer att tänka på vid användandet av kändisreklam 
han nämner bland annat att det är viktigt att man kollar upp kändisens tidigare erfarenheter, 
detta är något som Alfa gör innan de använder sig av en kändis. De anser att detta är en 
självklarhet, även om de inte fördjupar sig i det allt för mycket. Alfa skriver också in i ett 
kontrakt tiden för hur länge kändisen ska användas då de menar att det finns en 
tidsbegränsning vid användandet av kändisar och på grund av kostnaderna för företaget. 
Vilket även detta går i linje med Tills (1998) resonemang att det är viktigt att kändisens krav 
står nedskriva i ett kontrakt. Tills (1998) checklista tar också upp vikten av att väva in 
kändisen i PR och andra evenemang. Detta tillämpar Alfa genom att de samverkar 
sortimentet, kommunikationen, att de har en bra marknadskommunikation och att PR även är 
en viktig del. Alfa anser att det är viktigt att kändisen är delaktig i själva kampanjen de låter 
kändisen få tycka till om styling och vilka deras favorit kläder är då de vill att kampanjen ska 
se naturlig ut och att den förmedlar kändisens personlighet. Tillsist har Alfa en 
konsumentkontakt som samlar in konsumentens synpunkter vilket företaget tycker är bra då 
de snabbt kan få svar på vad konsumenten tycker om deras marknadskommunikation. Detta 
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resonemang stöds även av Till (1998) som påpekar att det är viktigt att kändisen känner sig 
delaktig i kampanjen, att konsumenten kan tro på att kändisen verkligen använder produkten, 
och att företag ser till att kändisen känner sig bekväm i reklamen.   
 

5.2 Företaget MQ 
Nedan kommer MQ:s svar att jämföras mot den befintliga teorin inom ämnesområdet 
kändisreklam.  

5.2.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
I intervjun med MQ framgick det att företaget genomgått ett successivt varumärkesbyggande 
och att de ville stärka varumärket ytterligare med hjälp av kändisreklam. Detta går i enlighet 
med Till (1998) som menar att kändisreklam kan ha en avgörande roll för företag vid 
skapande av varumärkesbyggande och även för varumärkets konkurrenskraft på marknaden.  
 
Enligt Till och Shimp (1998) kan negativ information om en kändis uppstå före, under och 
efter en kampanj. Vidare menar författaren Till (1998) att det är viktigt att företag känner till 
att det kan uppstå negativa aspekter vid användandet av kändisreklam. Anders Collin berättar 
att MQ är medvetna om att det finns negativa aspekter med kändisreklamen men att de aldrig 
råkat ut för något sådant. För att tydliggöra sitt budskap ytterligare i och med sitt 
varumärkesbyggande valde MQ att använda sig av kändisreklam. Vilket gå i linje med två av 
de potentiella fördelarna som Erdogan et al (2001) tar upp, vilka är; underlätta introduktionen 
av nytt varumärke och underlätta ompositionering av existerande varumärken. Enligt 
ovanstående resonemang kan detta även styrkas av Agrawal och Kamakura (1995) som menar 
att trots de negativa aspekterna som diskuteras runt kändisreklam som 
marknadskommunikation, så fortsätter marknadsförare att använda sig av denna strategi. 
 
Agrawal och Kamakura (1995) har gjort studier som visar på att kändisreklam är en lönsam 
marknadskommunikation. MQ kan styrka detta då de anser att kändisreklamen är lönsam för 
dem då deras försäljning har ökat med 75 procent sedan sommaren 2002 och att antalet 
besökare om året har ökat från 19 miljoner till 30 miljoner.  Författarna anser även att det 
finns en risk för minskad avkastning vid användandet av en kändis i reklam, detta resonemang 
kommer MQ in på då Anders Collin menar att en del kändisar är svårare att arbete med på 
grund av att de väljer att inte vara så tillgängliga och på grund av detta har de effekter som 
MQ eftersträvat inte blivit som de tänkt sig. 
 
Enligt McCrackens (1989) ”meaning transfer model” steg ett kan företag använda sig av flera 
olika sorters personer i sin marknadsföring. MQ går helt i linje med detta påstående då de 
använder sig av både vanliga fotomodeller och kändisar i sin marknadsöring. McCracken 
(1989) fortsätter sitt resonemang med att påstå att det skiljer sig att använda sig av en kändis i 
stället för en vanlig modell. Författaren menar att kändisar förmedlar en betydelse som har 
mer kraft och djup än vad en vanlig modell gör. MQ menar i stället att det viktiga är att 
kampanjen har kontinuitet och uthållighet och att kampanjerna är varandra lika. I och med 
detta menar Anders Collin att igenkännandet hos MQ:s målgrupp är stor. 

5.2.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
MQ väljer alltid en kändis som är i ropet just nu, en kändis som är på gång till sina 
reklamkampanjer. Genom detta resonemang kan man se paralleller med Erdogan et al (2001) 
som menar att det är viktigt att marknadsförare väljer en kändis som är trovärdig, omtyckt och 
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bekant av allmänheten. Detta stöds även av Miciak och Shanklin (1994) som menar att 
kändisreklam är som mest effektiv om kändisen är bekant och omtyckt av omvärlden. MQ vill 
genom sina kampanjer och användandet av en kändis att konsumenter ska känna ”kan han så 
kan jag” och genom detta vill de få till ett snabbare köpbeslut. Erdogan et al (2001) påpekar 
också att det är viktigt att företaget ser över kostnaderna som uppstår vid valet att anställa en 
kändis. MQ stöder detta resonemang till viss del då de menar att det är viktigt att den valda 
kändisen verkligen vill detta då företaget inte kan erbjuda kändisen hur höga arvoden som 
helst. 
 
Daneshvary och Schwer (2000) menar att ju högre association konsumenten har till kändisen 
som marknadsför produkten desto större sannolikhet är det att de köper produkten. Miciak 
och Shanklin (1994) påpekar att kändisen ska förmedla rätt budskap till målgruppen så att 
konsumenten kan känna en association mellan produkten och kändisen. MQ försöker nå detta 
genom att välja en kändis som är i 20 års ålder och på väg uppåt precis som sin målgrupp. 
Detta resonemang kan även stödjas av Choi et al (2005) som menar att det är bra om företaget 
ser över vilken typ av kändis som passar bäst för den valda målmarknaden. 
 
Friedman och Friedman (1979) har med hjälp av en undersökning kommit fram till att det är 
mer effektivt att använda sig av en kändis i reklam i stället för en vanlig modell i 
reklamkampanjer. Detta styrker MQ till viss del då Anders Collin menar att utifrån MQ:s 
kläder är det ingen skillnad om de använder sig av en kändis eller inte. Men han påpekar 
också att kändisen är vald enbart på grund av reklamen och att den ska få en snabb och tydlig 
effekt.  
 
Stafford et al (2003) har gjort undersökningar som visar på att manliga och kvinnliga kändisar 
kan ge olika associationer till konsumenten, där manliga kändisar associeras mer med 
tekniska produkter och kvinnliga kändisar med psykosociala och harmoniska produkter. MQ 
riktar sig till både män och kvinnor och för att nå ut till båda ”chansar” de enligt Anders 
Collin. Han fortsätter att förklara att MQ använder sig av både renodlade manliga som 
kvinnliga kampanjer likväl som kampanjer med båda könen i. Tackvare detta sätt menar 
Anders Collin att de kan täcka in större delen av sina konsumenter.  
 
MQ:s grundidé är att de alltid utgår från sina kläder och sin kollektion när de ska välja kändis. 
Vilket går i enlighet med McCrackens (1989) ”meaning transfer model” steg två där 
författaren påpekar att företag som ska göra en reklamkampanj måste fundera vad deras 
produkt ska förmedla till konsumenten och därefter välja kändis. Anders Collin förklarar 
vidare att de inte kan använda sig av en 20 årig kvinna och en 40 årig man i en kampanj då 
detta skulle få helt fel association från konsumenten och är inte i enlighet med vad MQ står 
för. Detta är ett resonemang som kan stödjas av McCracken (1989) som menar att det är 
viktigt att ha en kändis som förmedlar rätt budskap till konsumenterna.  
 
Enligt Miciak och Shanklin (1994) är det bland annat viktigt att företag väljer en kändis som 
är trovärdig hos konsumenterna, igenkänd av målgruppen och någon som företaget har råd 
med. Författarnas resonemang går i enlighet med vad MQ anser som tidigare nämnts; de vill 
ha en kändis som konsumenterna identifiera sig själv med, en kändis som är i nuet och en 
kändis som vill detta då MQ inte kan erbjuda hur höga arvoden som helst. Författarna 
Erdogan et al (2001) förklarar att vikten av kändisens utseende har betydelse hos 
marknadsförare. De menar att ett attraktivt yttre lockar till sig fler konsumenter och därför 
skulle ett attraktivt yttre vara ett kriterium vid val av kändis. Anders Collin berättar att det är 
viktigt för MQ att kändisen ”passar i kläderna” som ska användas i kampanjen, med detta 
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menar han att fotomodeller har sina arbeten på grund av sin kroppsform, vilket inte alla 
kändisar har. MQ anser det viktigt att kändisen kan ha och bära kläderna på ett snyggt sätt. 
 
MQ via Anders Collin marknadschef fick i uppdrag att rangordna Hsu och McDonalds (2002) 
sex punkter som företag bör tänka på vid val av kändis, vilket blev enligt tabell 2. 
 
Tabell 3. Rangordning vid val av kändis 
Hsu och McDonald (2002) MQ 
Ha en klar bild av positionering och 
varumärkesstrategi innan marknadskommunikation 
väljs. 

Ha en klar bild av positionering och 
varumärkesstrategi innan marknadskommunikation 
väljs. 

Välja en kändis som är trovärdig i användandet av 
produkten. 

Vara säker på att associationen till produkten blir 
positivt uppfattad av konsumenten. 

Vara säker på att associationen till produkten blir 
positivt uppfattad av konsumenten. 

Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att 
användas. 

Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen inte 
tvärtom. 

Välja en kändis som är trovärdig i användandet av 
produkten. 

Att låta kändisen vara med i skapandet av 
reklamkampanjen. 

Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen inte 
tvärtom. 

Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att 
användas. 

Att låta kändisen vara med i skapandet av 
reklamkampanjen. 

Källa: Egen konstruktion. 
 
Författarna Miciak och Shanklin (1994) menar att företag i verkligheten oftast inte väljer 
kampanj först och kändis sedan som borde vara deras ambition. MQ går helt emot detta 
påstående då de alltid utgår från kläderna och kollektionen och utifrån den kommer fram till 
en idé och potentiella kändisar. Vidare fortsätter Miciak och Shanklin (1994) med att påstå att 
när marknadsförare funderar ut potentiella kändisar utgår de ifrån uppsatta kriterier ifrån 
företaget och dess varumärke, produkt och målmarknad. MQ sätter sig ner med de berörda 
inom företaget och diskuterar vad de själva spontant tycker om kändisarna på förslag och vad 
de tror att konsumenten tycker för att sedan komma fram till ett beslut om vilken/vilka 
kändisar de ska arbeta med. 
 
För att få det yttersta av en kändis i kändisreklam har författaren Bouzeos (1989) konstruerat 
tolv punkter för företag en av dessa punkter följer MQ och denna är; se till att ha klart 
uppsatta mål för kampanjen. Anders Collin menar att den tydliga informationen till kändisen 
från första kontakten och att kändisen redan från början vet sitt arvode kommer kändisen ge 
sitt yttersta i kampanjen. Dock vill Anders Collin betona att ett gott humör hos kändisen och 
produktionsteamet är det viktigaste för att få alla att anstränga sig lite extra.  
 
Till (1998) har konstruerat en checklista för företag där han tar upp viktiga faktorer vid 
användandet av kändisreklam. Till (1998) menar att det är viktigt att kändisens krav står 
nedskrivna vilket MQ alltid gör. Kändisen har nedskrivet sitt arvode, hur många journalister 
denne ska träffa och dyligt. MQ brukar också använda sig av referenser via kändisens agent, 
skivbolag och så vidare för att se att denna är bra för deras kampanj. Vilket går i linje med 
Till (1998) som menar att det är viktigt att kolla upp kändisens tidigare erfarenheter. När MQ 
gör en kampanj används materialet i deras butiker, på deras hemsida, via utomhusreklam, tv, 
medlemsutskick och så vidare. Vilket även detta får stöd av Till (1998) som menar att företag 
bör väva in kändisen i PR och evenemang. MQ brukar oftast använda sig av en och samma 
kändis i fyra till åtta veckors perioder vilket alltid står inskrivet i dennes kontrakt. Att skriva 
in hur lång tid kändisen ska användas går även detta i linje med Till (1998). 
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5.3 Cross-case analys 
Under denna rubrik kommer vi att visa på företagens likheter respektive olikheter som 
kommit fram med hjälp av intervjuerna och jämförelser med teorin. 
 

5.3.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
Kändisreklamen har varit en del av MQ:s varumärkesbyggande då företaget ville stärka sitt 
varumärke ytterligare med denna marknadskommunikation. Företaget Alfa däremot menar att 
det inte finns några undersökningar som visar att deras varumärke har stärkts genom 
användandet av kändisreklam. 
 
Båda respondenterna påpekar att de är medvetna om att det finns risker och negativa aspekter 
med kändisreklam. Dock har inget av företagen råkat ut för något negativt som kan ha skadat 
företaget på något sätt. Företaget Alfa har däremot en krisplan redo i fall något negativt skulle 
drabba företaget i samband med kändisreklam.  
 
MQ anser att kändisreklam är en lönsam marknadskommunikation då deras försäljning och 
antalet besökare har ökat. Respondenten på företaget Alfa däremot menar att deras försäljning 
ökar med deras kampanjer men påpekar att det är deras sortiment som bidrar mest. Vidare 
förklarar respondenten på företaget Alfa att deras aktiekurs och börsvärde inte skulle öka på 
grund av kändisreklamen.   
 
Gemensamt för MQ och företaget Alfa är att de båda använder sig av vanliga modeller och 
kändisar i sina kampanjer. Dock betonar Alfa att de använder sig mer av vanliga modeller än 
av kändisar i sin reklam. Alfa menar att de tänker på att de vill att kändisen ska kopplas 
samman med företaget på ett sådant sätt att kändisen står för något positivt och passar just 
deras företag, vilket går i enlighet med teorin. MQ menar i stället att det viktiga är att 
kampanjen har en kontinuitet och uthållighet och att kampanjerna är varandra lika. På detta 
sätt får MQ högt igenkännande av sin målgrupp. 

5.3.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
Att kändisen är omtyckt och igenkänd av allmänheten är något som både Alfa och MQ anser 
som viktigt. Alfa vill att deras kändis ska vara omtyckt av deras målgrupp medan MQ vill ha 
en kändis som konsumenter kan känna igen sig i. Båda dessa resonemang i enlighet med vad 
teorin anser. MQ anser vidare att det är viktigt att kändisen verkligen vill detta då de inte 
alltid kan erbjuda höga arvoden, vilket känns igen i Erdogan et al (2001) resonemang.   
 
Företagen är delvis överens om att det inte är någon större skillnad om de använder sig av en 
vanlig modell eller kändis i sin reklam. Dock betonar Alfa att kändisreklam är effektivt men 
att de kan uppnå hög uppmärksamhet även utan en kändis. Medan MQ påpekar att kändisen är 
vald enbart på grund av reklamen för att den ska få en snabb och tydlig effekt.  
 
När MQ försöker täcka in hela sin målgrupp bestående av både män och kvinnor förklarar 
Anders Collin att de ”chansar”. Vidare fortsätter han att förklara att de använder sig av 
renodlade manliga och renodlade kvinnliga kampanjer likväl som kampanjer med båda könen. 
På detta sätt kan de täcka in större delen av sin målgrupp. Alfa anser i stället att en kvinnlig 
kändis inte bara riktar sig till det kvinnliga könet utan även till män. Oftast brukar det visa sig 
att Alfa attraherar både män och kvinnor med sin reklam. Vidare är båda företagen överens 
om att hitta en kändis som kan förmedla produkten till konsumenterna på rätt sätt. Alfa tror 
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även att det kan finnas en viss påverkan hos konsumenten just för att det är en kändis som 
marknadsför produkten, men att detta inte är något som är ihållande under en längre period.  
 
Båda företagen anser att trovärdighet hos kändisen är viktigt, dock betonas detta mer hos 
Alfa. MQ lyfter även fram att de anser att kändisens yttre och kroppsform är viktigt då de vill 
att denne ska bära upp deras kläder på ett snyggt sätt.  
 
Respondenten på företaget Alfa och respondenten Anders Collin på MQ fick i uppdrag att 
rangordna Hsu och McDonald (2002) sex punkter som företag vid val av kändis bör tänka på. 
Vilket blev enligt tabell 3. 
 
Tabell 4. Rangordning vid val av kändis 
Hsu och McDonald (2002) Alfa MQ 
Ha en klar bild av positionering 
och varumärkesstrategi innan 
marknadskommunikation väljs. 

Ha en klar bild av positionering 
och varumärkesstrategi innan 
marknadskommunikation väljs. 

Ha en klar bild av positionering 
och varumärkesstrategi innan 
marknadskommunikation väljs. 

Välja en kändis som är trovärdig i 
användandet av produkten. 

Välja en kändis som är trovärdig i 
användandet av produkten. 

Vara säker på att associationen till 
produkten blir positivt uppfattad av 
konsumenten. 

Vara säker på att associationen till 
produkten blir positivt uppfattad av 
konsumenten. 

Vara säker på att associationen till 
produkten blir positivt uppfattad av 
konsumenten. 

Sätta en gräns för hur länge 
kändisen kommer att användas. 

Att anpassa kändisen efter 
reklamkampanjen inte tvärtom. 

Att låta kändisen vara med i 
skapandet av reklamkampanjen. 

Välja en kändis som är trovärdig i 
användandet av produkten. 

Att låta kändisen vara med i 
skapandet av reklamkampanjen. 

Att anpassa kändisen efter 
reklamkampanjen inte tvärtom. 

Att anpassa kändisen efter 
reklamkampanjen inte tvärtom. 

Sätta en gräns för hur länge 
kändisen kommer att användas. 

Sätta en gräns för hur länge 
kändisen kommer att användas. 

Att låta kändisen vara med i 
skapandet av reklamkampanjen. 

Källa: Egen konstruktion. 
 
MQ och företaget Alfa går båda helt emot teorins påstående om att företag väljer kändis först 
och sedan kampanj. Båda dessa företag väljer först kampanj och sedan en kändis som ska 
passa till denna. Respondenterna från de båda företagen berättar att de sitter ner och diskuterar 
med de berörda om vilken kändis som de ska arbeta med inför kommande kampanj.  
 
En tydlig likhet mellan de båda företagen är att de båda följer en stor del av Tills (1998) 
checklista. Den punkten som skiljer dem åt är att Alfa låter kändisen vara delaktig i 
kampanjen genom att denna kan få tycka till om kläder och styling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-30- 



 

6 Slutdiskussion 
I detta kapitel kommer våra forskningsfrågor att besvaras, vi kommer även att presentera vårt 
teoretiska och praktiska bidrag. Därefter presenteras förslag för vidare forskning inom 
ämnet. 
 

6.1 Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
Kändisreklam är enligt teorin en marknadskommunikation som flitigt används av flera olika 
företag för att få ökade försäljningssiffror och för att stärka sitt varumärke. Genom vår 
undersökning tyder detta på att så är fallet, företag använder kändisreklam för att skapa 
uppmärksamhet så att konsumenten går till just deras butik. 
  
Det finns även flera författare och undersökningar som visar att det kan uppstå negativa 
aspekter med användandet av kändisreklam. Men enligt vår undersökning är det inget som 
någon av våra undersökningsfall råkat ut för. Dock visar undersökningen på att båda 
företagen är medvetna om att det finns negativa aspekter och risker med kändisreklam. Om 
företag ändå drabbas av något negativt i samband med denna marknadskommunikation visar 
ett av fallen på att de har en krisberedskap tillhanda om så skulle behövas. Vidare anser 
företag att kändisreklam är en effektiv marknadskommunikation. Kändisreklam kan även 
generera ökad försäljning och ökat besökarantal, vilket företag kan anse som lönsamt för dem. 
 
Användandet av kändisreklam förenklar det även för konsumenten att få en association till 
varumärket då kändisen förmedlar något positivt, självständighet och en viss livsstil. Detta 
anser vi enligt våra undersökningar är en av de stora anledningarna till att man väljer att 
använda sig just av en kändis i sin marknadskommunikation istället för en helt vanlig modell. 
 

6.2 Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 
I vår teori finns det olika tillvägagångssätt vid val av kändis och hur man ska gå tillväga för 
att det ska bli så effektivt som möjligt. Företag använder ofta inga speciella modeller som de 
går efter vid val av kändis det handlar mer om att nå ut till rätt målgrupp och vad det är som 
passar för det aktuella sortimentet. Det finns dock vissa kriterier företag följer för att få en 
lyckad kampanj. Enligt undersökningar tyder det på att företag först vill ha en klar bild över 
positioneringen och vad kändisreklam innebär. För att därefter se över vilken kändis som kan 
passa det aktuella sortimentet. Därefter väljs en kändis som är trovärdig i användandet av 
produkten och som är aktuell just nu. Det är viktigt att konsumenten kan känna rätt 
association till kändisen och att företag använder sig av en kändis som står för rätt sak.  
 
Därefter är det viktigt att låta kändisen vara med i skapandet av reklamkampanjen för att det 
senare ska bli trovärdigt. Där kan till exempel företag låta kändisen vara med och tycka till 
om styling, men oftast är det i stora drag förutbestämt vad kändisen ska ha på sig. Här är det 
även viktigt att marknadscheferna samarbetar med dem som tar fram sortimentet. Det 
framkom även av vår studie att kändisens yttre och kroppsform har betydelse då företag vill 
att kläderna ska bäras upp snyggt. 
 
Enligt vår undersökning är det viktigt att man anpassar kändisen efter reklamkampanjen och 
inte tvärtom eftersom sortimentet alltid kommer först. Det är viktigt att företag börjar inifrån 
företaget för att få en lyckad reklamkampanj. När företaget väl valt kändis är det viktigt att de 
sätter en gräns för hur länge de ska användas därför att kändisar ofta kostar en del pengar att 

 
-31- 



 

anlita. Företag skriver enligt våra undersökningar alltid in i kontrakt hur länge kändisen ska 
användas.  
 
Själva implementeringen kan se olika ut från företag till företag och beroende på kampanj.  
Det utgår hela tiden efter vad företaget vill förmedla. Företag använder sig i första hand av 
sina butiker men även tv, print och PR. Undersökningen visar på att ett av 
undersökningsfallen under själva reklamkampanjen mäter utefter uppsatta 
kommunikationsmål hur effektivt användandet av kändisen är. Slutligen kan företag ha en 
konsumentkontakt där de får svar från konsumenten vad de tycker om den senaste 
reklamkampanjen. I slutändan är det viktigaste att kändisreklamen påverkar konsumenten på 
rätt sätt så att de vill gå till företagets butiker och får en positiv association till varumärket. 
 

6.3 Teoretiskt bidrag 
Vi kan från den utförda studien urskilja att empirin till stor del följer den befintliga teorin. 
Dock har vi hittat några skillnader som vi här kommer att redovisa.  
 

• Enligt teorin förekommer ofta negativa aspekter med kändisreklam; detta är något som 
företagen inte upplevt påverkat dem.  

 
• Undersökningsfallen påpekar att de inte följer någon speciell modell när de väljer att 

använda sig av kändisreklam för sin kampanj, vilket säkerligen stämmer för dem. Men 
vi kan se att företaget till stor del följer Tills (1998) checklista under denna process. 

 
• Företagen väljer även att komma på en kampanj innan de väljer vilken kändis som ska 

vara talesperson för dem. Kändisen anpassas till sortimentet och inte tvärt om. 
 

6.4 Praktiskt bidrag 
Vi anser att det skulle underlätta för företag att följa olika kriterier vid deras beslutprocess vid 
användandet av kändisreklam. Detta för att undvika missförstånd mellan kändisen och 
företaget, även för att undvika att negativ information kommer ut om kändisen som senare 
kan skada företaget. Vi vill också rekommendera företag att ha en krisberedskap tillhanda i 
fall kampanjen går fel. Då teorin återkommer till att det finns negativa aspekter med 
kändisreklam, vill vi trycka ytterligare på detta och påpeka för företag som överväger att 
använda sig av kändisreklam att det finns negativa aspekter med denna 
marknadskommunikation.   
 

6.5 Framtida forskning 
Kändisreklam är ett omdiskuterat begrepp som troligtvis kommer att fortsätta vara ett populärt 
kommunikationsmedel inom marknadsföring. I denna uppsats har vi fokuserat på två fall som 
befinner sig inom samma bransch och hur det arbetar med kändisreklam. Under arbetets gång 
har vi sett ämnet ur olika aspekter och sett exempel på framtida forskning inom kändisreklam. 
Nedan följer några punkter på förslag till fortsatt forskning. 
 

• Hur svenska företag skiljer sig från utländska företag vid användandet av 
kändisreklam. 
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• Undersöka hur företag går vidare efter en misslyckad kampanj. 
 
• Undersöka vad kändisar anser om sitt deltagande i kändisreklam för att sedan jämföra 

detta med vad företaget anser. 
 

• Inte enbart intervjua marknadschefer utan även intervjua fler inblandade i företag för 
att höra deras synpunkter på kändisreklam. 
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Bilaga 1 -Intervjuguide 

INTERVJUGUIDE 
Allmänt respondenten 
 
Namn: 
Titel/ position: 
Anställning? 
 
Allmänt om företaget 
 
Vilken bransch? 
Vilken målgrupp riktar ni er till? 
Antal anställda? 
Vinst/förlust? 
 
Intervjufrågor 
Forskningsfråga 1, Varför väljer företag att använda sig av kändisreklam? 
 

1. Av vilken anledning valde ni att använda er av kändisreklam? 
 
 

2. Har ert företag råkat ut för något negativt i samband med kändisreklam? 
a. Hur har ni hanterat det i så fall? 
 

 
3. Hur anser ni att det är lönsamt att använda sig av en kändis/kändisar för att 

marknadsföra era produkter? 
 
 
4. Hur anser ni att kändisreklam har påverkat er vinst? 

 
 

5. Varför valde ni en kändis/kändisar i stället för en vanlig modell? 
 

 
Forskningsfråga 2, Hur ser kändisreklamens beslutsprocess ut hos företag? 

 
1. Vilka kvaliteter tittar ni på vid val av kändis? 
 

 
2. Hur går ni tillväga för att konsumenten ska få rätt association mellan produkten och 

kändisen? 
 
 

3. Hur gör ni för att reklamen ska ge både män och kvinnor rätt associationer till 
produkten och företaget? 

 

 



 

 
4. Vilka tillvägagångssätt använder ni er av när ni ska välja kändis till er 

reklamkampanj? 
 
 
5. Hur når ni ut till er målmarknad när kändisen väl är vald? 
 
 
6. Hur anser ni att produktens innebörd för konsumenten påverkas om ni använt er av 

en kändis eller en vanlig modell? 
 
 

7. Hur lång period använder ni er av kändisen/kändisarna? 
 
 

8. Rangordna följande sex punkter på en skala 1-6 där 1 är viktigast och 6 är minst 
viktig vid val av kändis: 

 
o Ha en klar bild av positioneringen och varumärkesstrategi innan 

marknadskommunikation väljs. 
 

o Välja en kändis som är trovärdig i användandet av produkten. 
 

o Vara säker på att associationen till produkten blir positivt uppfattad av konsumenten. 
 

o Att anpassa kändisen efter reklamkampanjen, och inte tvärt om. 
 

o Att låta kändisen vara med i skapandet av reklamkampanjen.  
 

o Sätta en gräns för hur länge kändisen kommer att användas. 
 

 
9. Hur går ni tillväga för att få ut det yttersta av en kändis vid användandet av 

kändisreklam? 
 
10.  Hur går kändisreklamens valprocess till inom ert företag? 
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