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Kändisreklam har vuxit och blivit en effektiv marknadsföringsmetod över hela världen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka varför klädesföretaget MQ väljer att 

använda sig av celebriteter i sin marknadsföring och detta undersöker vi genom en 

fallstudie. Vi valde att göra kvalitativa forskningsintervjuer för att få samla 

information och tillsammans med teorier inom ämnesområdet har vi kunnat uppfylla 

syftet. Respondenterna för intervjuerna var två personer från MQs marknadsavdelning. 

Det vi ville få svar på var varför MQ väljer att använda sig av kändisreklam, hur de 

väljer vilken celebritet de ska använda, vad de vill kommunicera genom sin 

användning av celebriteter och vilka risker det finns i att använda sig av kändisreklam.  

Fallstudien visar att MQ valt att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring på 

grund av uppmärksamhetsvärdet och trovärdigheten som skapas med hjälp av 

kändisreklam. Den visar även att MQ går igenom en lång process innan de väljer en 

celebritet och att det är mycket som måste stämma med en celebritet för att den ska bli 

vald. Till sist fick vi också svar på att MQ vill kommunicera att de säljer kläder av god 

kvalité för svenskar mellan 20-40 år och att de försöker på bästa sätt undvika de risker 

som finns i användandet av kändisreklam. Vår studie visar att den befintliga 

forskningen och teorin stämmer bra överens med informationen vi fick ifrån våra 

intervjuer med MQ. Resultatet i vår studie stärker också de påstående om att det är 

viktigt att celebriteten är trovärdig och det grundas i celebritetens utseende och 

expertis. Valet av celebritet måste också överensstämma med företagets varumärke och 

budskap.   
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1 Inledning 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp bakgrund till vårt forskningsområde samt belysa de 

ämnesområden som vi anser vara vikiga för vår uppsats. 

1.1 Inledning 

”Det handlar om uppmärksamhetsvärdet!” 

         Camilla Olofsson, teamledare för den externa  

          kommunikationen på MQ Retail, 2008-11-18  

Kändisreklam är en effektiv marknadsföringsmetod som används av flera svenska framgångsrika 

företag. Människor runt om i världen blir bara mer och mer intresserade och fängslade av 

celebriteters livsstil och utseende. Människor har ett behov av att känna sig attraktiva och väljer 

celebriteter som en förebild att efterlikna och på grund av detta ses celebriteter idag som 

trendsättare. Med hjälp av användandet av celebriteter i sin marknadsföring sänder företag ut ett 

speciellt budskap som får kunderna att vilja identifiera sig med celebriteten, vilket leder till att 

högre konsumtion.  

Ett av de företag som har valt kändisreklam som sin marknadsföringsmetod är klädesföretaget 

MQ och med denna uppsats kommer vi att undersöka varför de har valt att använda sig av 

kändisreklam. Vi anser att detta är ett fascinerat ämne att undersöka då vi är mycket intresserade 

av reklam och marknadsföring samt celebriteter. Vi anser att celebriteter kan påverka människors 

livsstil och att människor ständigt strävar efter att förbättra sitt utseende och efterlikna 

celebriteten. Vi är mycket angelägna i att undersöka och gå ner på djupet om varför ett 

klädesföretag väljer att marknadsföra sig på detta sätt och varför kändisreklam är en effektiv 

metod för vissa företag.  

1.2 Bakgrund 

”Celebrities are not a new strategy”  

Ovanstående citat är sagt av Lucian James, grundare av det amerikanska varumärkes- och 

rådgivningsföretaget Agenda. Han menar att det inte är något nytt med celebriteters inflytande 

men att företag först nu börjar bli medvetna om förhållandet mellan celebriteter och varumärken 

och utnyttjar det som aldrig förr.
1
 En amerikansk studie från 1975 visar att endast 15 % av 

reklamen som visats på tv under bästa sändningstid innehöll en celebritet, tre år senare hade det 

höjts till 20 %.
2
 Vidare i USA har användandet av celebriteter i reklaminslag ökat från 15 % till 

ungefär 25 % mellan 1979 och 1997.
3
  

                                                
1 Hansas, J.,  2006, p. 1 
2 Kamins, M.A., 1989 
3 Hsu, C., McDonald, D., 2002 
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Dessa siffror är ett bevis på dess effektivitet, popularitet samt att använda en celebritet som 

talesperson har accepterats och blivit en vanlig marknadsföringsmetod för reklamkampanjer.
4
 

Företag lägger ner enorma summor på kampanjer innehållandes celebriteter som talespersoner 

just för att de starkt tror på dess effektivitet och genomslagskraft.
5
  

Marknadsföringsmetod är ett grundbegrepp i vår uppsats och med det menar vi en metod som 

företag väljer att använda sig till sin marknadsföring och kändisreklam är en av dessa metoder. I 

vår uppsats är de centrala orden celebrity endorser och celebrity endorsment, vi har dock valt att 

använda dessa ord på svenska, alltså; celebritet och kändisreklam, nedan följer en definition för 

att förtydliga dess innebörd: 

”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.”6   

”Any individual who enjoys public recognition and who uses this recognition on behalf 

of a consumer good by appearing with it in an advertisement.” 7 

Om man väljer att använda en celebritet till att marknadsföra ett varumärke eller produkt är det 

viktigt för företagen och marknadsförarna vem man väljer. Jon B. Freiden menar att det finns 

minst tre riktlinjer man bör följa. Den första riktlinjen är att tänka på vilken budget företaget har 

och vilken summa som de är villiga att betala celebriteten då kostnaderna för celebritetens 

talanger kan vara avsevärd, 1984 fick till exempel Michael Jackson tio miljoner dollar för att 

göra reklam för Pepsi. Den andra riktlinjen företag bör tänka på är att kostnaderna för en 

reklamkampanj, bortsett från artistens arvode, är extremt höga, speciellt tv-reklam. Den sista 

riktlinjen är att valet av en kändis kan påverka företaget inte bara positivt utan även negativt.
8
 

Istället för en celebritet kan företagen välja att själva skapa en figur, som till exempel Ipren-

mannen för läkemedlet Ipren. Marknadsförare som dock väljer att ha en celebritet som 

talesperson måste vara medvetna om att de inte har samma kontroll över denne som de hade haft 

över en egenskapad talesperson. Det blev till exempel problem när det visade sig att Michael 

Jackson faktiskt aldrig drack Pepsi. Företagen kan alltså varken kontrollera deras personligheter 

eller beteenden. Med påhittade talespersoner kan företagen hitta på personligheter och skildra 

dess karaktär så att det passar produkten och varumärket. Påhittade figurer är oftast, om inte 

alltid gjorda för att marknadsföra ett specifikt märke eller produkt medan en celebritet kan 

marknadsföra olika varumärken samtidigt.
9
 

För att en reklamkampanj med en celebritet ska vara framgångsrik måste produkten och 

personen överensstämma. En undersökning från 1992 visar dock att en påhittad figur är 

effektivare när företag vill etablera en länk mellan produkten och representanten än vad en 

celebritet är.  Samma undersökning visar att när det gäller effektiviteten för reklamkampanjer 

med celebriteter beror effekten på vilket kön celebriteten har. Kvinnliga talespersoner är 

slagkraftigare hos den kvinnliga publiken medan en manlig celebritet är slagkraftigare hos 

männen. Om tanken med reklamkampanjen är att få uppmärksamhet och bibehålla säljarsiffror 

kan en välkänd person vara en bra idé och mer effektivt än en egenskapad karaktär.
10

  

                                                
4 Tom, G., et al, 1992 
5 Hsu, C., McDonald, D., 2002 
6 Kamins, M.A., 1989, p. 34 
7 McCracken, G., 1989, p. 310 
8 Freiden, J.B, 1984 
9 Freiden, J.B., 1984 
10 Tom, G., 1992 
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Celebriteter är betraktade att vara attraktiva med eftertraktade personliga kvalitéer och publiken 

litar ofta på råd givna av kända personer, framför allt när det gäller produkter. Det finns flera 

anledningar till varför celebriteter anses ha inflytande. De drar uppmärksamhet till sig i en värld 

fylld med kommunikation och meddelanden, de anses som underhållande och pålitliga utan 

egenintresse för produkten. Till sist bedöms celebriteterna ha ett genuint intresse för produkten 

och alltså inte gör det för pengarna.
11

 Att nyttja en celebritet som förespråkare ger varumärket 

och produkten en bättre möjlighet att sticka ut i massan av löften och erbjudanden,
12

 celebriteter 

har också en större påverkan på kunder än vad icke-celebriteter har.
13

  

Människor eftersträvar celebriteters image och företagen hoppas med detta att människorna 

också skall använda de produkter som celebriteterna marknadsför. Detta anses ligga som grund 

till varför företag väljer att använda sig av en celebritet som ansiktet utåt för ett varumärke. 

Celebriteter genererar positiva attityder vilket i sig leder till större behov av att köpa produkten.
14

 

För att dessa attityder ska nå ända fram till kunden och för att reklamen ska nå maximal effekt 

måste marknadsförarna och företagen ha mycket i åtanke. Produkten måste matcha celebriteten 

och dess personlighet, varumärket måste alltså passa celebritetens image. Desto bättre de 

överensstämmer med varandra desto bättre effekt får reklamkampanjen.
15

  

Orsaken till populariteten med kändisreklam kan ligga i företagets övertygelse om att 

kändisreklam når ut med sitt budskap, välkända personligheter får mycket uppmärksamhet av 

konsumenterna.
16

  

Celebriteters förmåga att kunna påverka och influera kunder och publik kan bero på en eller flera 

av följande typer av makt, vi har valt att inte översätta dessa för att vi anser att det inte finns 

svenska ord som har samma innebörd. Dessa är; expert power, referent power, legitimate power, 

coercive power och reward power. Den sociala förmågans effektivitet hos celebriteten bestäms 

av dess kvalitet och dess typ. Ju bättre social förmåga celebriteten har desto bättre chans har 

denne att kunna påverka andras levnadssätt. En celebritet som behärskar referent power, expert 

power och reward power är en bättre och mer effektiv talesperson än en som bara innehar expert 

power.
17

 

Expert power är publiken eller kundernas uppfattning om vad talespersonen har för expertis om 

produkten eller varumärket den marknadsför. Till exempel, David Beckhams slagkraft som 

talesperson för sportmärket Adidas baseras på kännedomen om hans expertis inom fotbollen.  

Referent power får en talesperson först när kunderna får ett behov av att vara som denne och när 

publiken kan identifiera sig med celebriteten ifråga. Man känner igen sig i celebritetens 

personlighet och man vill ha samma egenskaper. Legitimate power ligger på kundernas 

uppfattning om celebriteten har den rätta behörigheten till att marknadsföra just det den 

marknadsför. När George Bush agerade talesperson för en välgörenhetsorganisation lyckades 

han influera de amerikanska medborgarna till att donera för en bra sak som låg till hela landets 

fördel. Bush sågs alltså som behörig av folket just för att den amerikanska kulturen och normen 

är filantropisk lagd.
18

 

                                                
11 Atkin, C., Block, M., 1983 
12 Hansegård, M., Taavo, J., 2004 
13 Atkin, C., Block, M., 1983 
14 Hansegård, M., Taavo, J., 2004 
15 Byrne, A,. Whitehead, M., Breen, S., 2003 
16 Ohanian, R., 1991 
17 Tom, G., et al, 1992 
18

 ibid 
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Men en talesperson kan också tvinga på publiken influenser och detta kallas coercive power, 

detta är till exempel när en talesperson ”utmanar” sin publik i en reklam. Den sista typen av makt 

en celebritet kan ha är reward power, detta sker när kunden blir belönad för sitt agerande, 

exempel på detta är när celebriteten gör reklam som uppmanar kunderna till att handla för ett lågt 

pris och dessutom få bra kvalitet, istället för att kanske handla hos konkurrenten som bara har 

låga priser.
19

 

1.3 Varumärken 

“A product is something that is made, in a factory; a brand is something that is bought, 

by a consumer. A product can be copied by a competitor; a brand is unique. A product 

can be quickly outdated; a successful brand is timeless.”20 

Detta citat definierar vad ett varumärke är och beskriver skillnaden mellan ett varumärke och en 

produkt. Ett varumärke är något som inte har ett utgångsdatum och som är unikt medan en 

produkt är något som lätt kan bli kopierat och som framställts i en industri. Varumärkets historia 

är lång och sammankopplad med människans, språkets, myternas och samhällets utveckling. 

Varumärken är tecken som representerar företag och dess produkter och när de tolkas utvecklas 

de till meningsbärande symboler. Två grundläggande syften med varumärken är att de ska 

identifiera och särskilja varumärket gentemot andra. Ett företag vill inte att varumärket ska skapa 

allmänna beteckningar utan det ska istället skapa individualitet och personlighet.
21

 Varumärken 

spelar en stor roll när det gäller marknadsföring och allt fler företag framställer sin verksamhet i 

form av symboler, slogans och identitetsskapande processer.
22

  

”A brand that captures your mind gains behaviour. A brand that captures your heart 

gains commitment.”23  

Uppbyggandet av varumärken har blivit allt viktigare för att skapa relationer med kunder och allt 

handlar om att skapa en identitet på marknaden och göra sin produkt unik. Varumärkets värde 

ligger i dess förmåga att bygga trogna kundrelationer.
24

 En produkts livslängd på dagens 

marknad är inte särskilt lång, därför väljer företag att lägga extra tid på att definiera sitt 

varumärke så att det blir varumärket som hörs och syns istället för endast en produkt. På det 

sättet kan en reklamkampanj innehålla flera produkter från samma varumärke och företag 

behöver inte spendera lika mycket pengar då de bara har en pågående kampanj istället för flera. 

Ett varumärke ska framgå av några ord eller ett namn och ska sedan visualiseras genom 

logotypen. Det viktigaste är dock att varumärket syns så mycket som möjligt i en 

reklamkampanj.
25

 

                                                
19 Tom, G., et al, 1992 
20 Urde, M., 1997, s. 2 
21 Urde, M., 1997, s. 71 
22 Holger, L., Holmberg, I., 2002, s. 9 
23 Aaker, D.A., 1996, s. 137 
24 Salzer-Mörling, M., Strannegård, L., 2002, s. 151-159 
25 Schibli, M., 2002, s. 51-59 
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1.3.1 Varumärken och skönhet 

När det kommer till skönhets- och modeindustrin blir symbolvärden och kvalitén allt viktigare 

som konkurrensmedel. Begäret efter skönhet och skönhetsupplevelser kan tillfredställas av vad 

ett varumärke förmedlar, men ett varumärke kan även underlätta till att idealisera individens 

vardag. Skönhet kan parallellt utveckla och stärka varumärkets status på marknaden. 

Skönhetsideal utgör en viktig del av företagskulturen och modeindustrierna har en tydlig riktning 

vilket skönhetsideal de representerar. Skönhetsindustrierna tar till många olika symboler för att 

uttrycka sig, inte bara när det gäller reklam och annonsering utan även i den grafiska profilen, 

inredningen på kontoret och riktlinjer för hur de anställda ska klä sig. En talespersons uppgift är 

inte i första hand att vara skönhetsideal utan framför allt att locka fram det kunden vill bli eller 

bli sedd som.
26

 

Begär efter skönhet är inte det enda som varumärken tillfredställer utan det sänder även ut två 

typer av information till mottagaren. Den första handlar om den självbild som varumärket ger 

upphov till samt de associationer och minnen som det genererar. Den andra handlar om smak, 

ambitioner och tänkbara svagheter som mottagaren vill dölja. Ett begär kan väckas när de 

associationer som varumärket frambringar till exempel består av skönhetsupplevelser. För de 

som vill dölja sina brister kan skönhet handla om att framställa sig i bättre dager och mottagaren 

vill visa sig bättre än vad han eller hon känner sig. Mottagaren har ett behov av att vilja dölja 

något och tar då hjälp utav varumärket. Associationerna som fås med ordet skönhet är något som 

tilltalar mottagaren och det är det som gör skönhetsupplevelser så viktiga för ett varumärke, det 

inger en positiv känsla. Enligt Ivar Björkman handlar uppbyggandet av varumärken i grund och 

botten om att få mottagarna att uppleva och förknippa varumärket i en utmärkande positiv 

riktning som separerar dem från konkurrenterna. Vidare hävdar han att ett varumärke anses 

framgångsrikt när det är känslor som styr valet och när du som kund inte rationellt kan förklara 

varför du väljer ett varumärke framför ett annat.
27

 

1.3.2 Varumärken och celebriteter 

Att människor har beundrat celebriteter går långt tillbaka och idag beundrar vi dem bara inte utan 

vi vill efterlikna dem, vi använder dem som förebilder och celebriteter har blivit trendsättare. 

Människors beteende, framförallt när det gäller att konsumera, kan tillskrivas till att vi har ett 

behov av att förbättra vårt utseende och behovet av att känna oss attraktiva. Under 90-talet såg vi 

upp till fotomodeller och hur de klädde sig men på senare tid har det övergått till att istället vilja 

ta efter andra typer av celebriteter som till exempel finns inom musikindustrin och 

skådespelaryrket.
28

 

För att skapa igenkännlighet och för att synas beskriver företag sina varumärken genom 

symboler, tecken, slogans och logotyper. Det är inte längre tillräckligt för företag att ha 

gemensamma mål och värderingar utan man måste sticka ut ytterligare, ett sätt att göra detta är 

att använda sig av en celebritet i sin marknadsföring. Det handlar om att skapa synlighet och 

igenkännande i en värld med hundratusentals andra varumärken. Genom användandet av en 

celebritet i sin marknadsföring signalerar företaget en livsstil, en identitet och en tillhörighet. 

Celebriteter kan locka till en livsstil som finns inom räckhåll.
29

 

                                                
26 Björkman, I., 2002, s. 69-81 
27 ibid 
28 Pringle, H., 2004, s. 6-33 
29

 Holmberg, I., 2002, s. 83-91 
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Den ständiga närvaron av logotyper, symboler och varumärken är utmärkande för vår tid och det 

finns överallt en påminnelse om vilka vi är, vilka vi vill vara eller vilka vi borde vara. Att göra 

sig synlig i bruset och uttrycka sin identitet är ett behov både för organisationer och för 

människor.
30

  

Ordet idol användes under större delen av 1900-talet för att beskriva någon, till exempel en artist 

eller skådespelare, som väckte stor beundran. Idolskapet krävde dock ständigt uppoffringar, 

uppvisningar och anpassningar till den bild massmedia skapade. Idag har ordet idol mer eller 

mindre försvunnit i vårt språk, istället används ord såsom megastjärnor och ikoner. Detta 

kommer från att dyrkan av personen har ändrats till dyrkan av den visuella bilden. Dagens ikoner 

i populärkulturen är globala och utvecklas ständigt, de är intelligenta, disciplinerade och 

kontrollerande. De är också medvetna om vilka bilder som de är med i och skapar.
31

  

Med den explosionsartade tillgängligheten av medier innehållande reklam har reklambyråer och 

annat branschfolk börjat utveckla och förändra sina marknadsföringsmetoder för att kunna bygga 

varumärken och skapa mervärde till dem. En av dessa metoder är att använda sig av just 

celebriteter i marknadsföringen. Ska man använda sig av en celebritet bör man dock ha i åtanke 

att en celebritet är ett varumärke i sig som söker efter att maximera sitt rykte samt öka sitt värde i 

fansens och publikens ögon. Celebriteter är medvetna om vilken påverkan de kan ha på ett 

varumärke och tar oftast betalt därefter. Forskaren och författaren Hamish Pringle har listat tre 

faktorer som han tror ligger bakom ökningen av samarbetet mellan varumärken och celebriteter. 

Den första av dessa faktorer man borde titta på är det ökande potentiella samarbetet mellan 

varumärket och dess mottagare. Den andra faktorn hävdar han är att vi rör oss mot en situation 

där kunderna har mer kontroll över vilka meddelanden som de vill ta in, som han kallar 

gatekeeping. Att mottagarna filtrerar det som sänds ut blir allt vanligare, för att vinna 

mottagarnas förtroende och för att reklam ska bli trovärdigt i deras ögon är det ett effektivt sätt 

att använda sig av celebriteter som folk har höga tankar om. På så vis blir reklamen svårare att 

filtrera samt mer kraftfull för varumärket och det vinner då mottagarens förtroende.
32

  

Den tredje och sista faktorn är den ökade mängden av reklam som sänds ut till oss. Detta, i 

kombination med kunders förmåga att kunna sortera bort information de inte vill ha innebär ett 

problem för företags PR-byråer, att bli ett välkänt namn är nyckel till framgång för dem.
33

 

Tv-reklam är idag, enligt Pringle, den mest effektiva kanalen att använda sig av och det kommer 

att fortsätta växa i framtiden, detta passar företag som väljer att använda sig av sjungande 

celebriteter i sin reklam. Musiken i ett reklaminslag är ett viktigt element och därför är det inte 

helt ovanligt att celebriteter får sjunga, det är ett indirekt sätt för företaget att förmedla en 

produkt och samtidigt använda sig av en celebritet. Att celebriteter får sjunga är ett starkt 

tillvägagångssätt för varumärken på grund av den förbindelse som skapas mellan musiken, 

varumärket och celebriteten. Det innebär i sin tur att reklamen når ut till personer som till 

exempel kan vara fans till celebriteten. Ofta kan det även leda till att låten spelas utanför 

reklamsammanhanget och mottagarna associerar då den med reklaminslaget. Detta har lett till att 

celebriteterna börjar se fördelar med denna typ av exponering och är mer villiga att bli 

förknippade med varumärket. Hitlåtar har till exempel blivit omgjorda och släppta på nytt och 

blivit succé på grund av varumärken och reklamkampanjer.
34

 

                                                
30 Holmberg, I., 2002, s. 83-91 
31 ibid 
32 Pringle, H., 2004, s. 50-138 
33 Pringle, H., 2004, s. 50-138 
34 Pringle, H., 2004, s. 50-138 
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1.4 Syfte och frågeställning 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka MQs marknadsföringsmetod, då de använder sig 

av celebriteter i sina reklamkampanjer. Vi ämnar beskriva vilka tankegångar MQ har angående 

valet av celebriteter i sin marknadsföring och på det viset skapa förståelse för fenomenet 

kändisreklam. För att klargöra syftet har vi valt följande frågeställningar:   

 Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring?  

 Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin marknadsföring? 

 Vad vill MQ kommunicera genom sin användning av celebriteter?  

 Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina reklamkampanjer?  

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att belysa ett företag, MQ, som verkar i detaljhandeln med försäljning av 

kläder, detta företag är verksamt i Sverige och använder sig endast av svenska celebriteter. Vi 

har valt att rikta studien mot företagets perspektiv och kommer därför inte att undersöka 

kundperspektivet. MQs målgrupp är kvinnor och män mellan 20-40 år. De har 99 butiker runt 

om i landet och ca 1100 anställda, varav 12 av dessa arbetar med deras marknadsföring.
35

 

1.6 Disposition 

Vi kommer i denna C-uppsats först att belysa några av de teorier som kan anknytas till vårt ämne 

samt redogöra för tidigare forskning inom vårt område. Därefter följer metodkapitlet där vi 

beskriver hur vi gått till väga i vår undersökning. Efter detta, i kapitel fyra, rapporterar vi om det 

resultat vi kommit fram till och i uppsatsens sista del diskuterar vi kring resultatet med teorierna 

som grund. Avslutningsvis för vi en slutdiskussion och kommer med förslag på fortsatt 

forskning.  

                                                
35

 Holmstrand, J., 2008-11-18 



 

8 

 

2 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer relevant teori som vi anser uppfylla uppsatsens syfte att presenteras. 

2.1 Brand identity 

En person, organisation eller ett land kan ha en identitet och på liknande sätt har även ett 

varumärke en identitet. Ett varumärkes identitet kan ligga till grund för en inriktning, ett syfte 

och en mening.
36

 

“Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to 

create or maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a 

promise to customers from the organization members.”37 

Brand identity är ett begrepp som inriktar sig på företagets avsikt med varumärket.
38

 Det brukar 

vanligtvis karakteriseras som vad det är varumärket står för, vad som ger det mening och vad 

som gör det unikt. För att brand identity ska vara konkurrenskraftigt krävs långvarighet och 

uthållighet i identitetsutvecklingen. Vid utvecklingen av brand identity är ambitionen att 

förmedla ett emotionellt mervärde.
39

 Med hjälp av brand identity ska varumärket få en etablerad 

relation med konsumenten, detta genom funktionella, emotionella eller uttrycksfulla budskap.
40

 

Det finns fyra centrala begrepp som på olika sätt relaterar till brand identity. Det första 

begreppet, image, är resultatet av brand identity som uppstår hos mottagaren, den bild som 

mottagaren får av företaget. Positionering är även det ett resultat av välkommunicerad brand 

identity, ett varumärke som är starkt positionerat på marknaden svarar på frågor som vad och 

varför, för vem, när och i förhållande till vem. Ett positionerat varumärke uttrycker vilken 

identitet varumärket har. Det tredje begreppet är varumärkets personlighet, de mänskliga 

karaktärsdrag som förknippas med ett varumärke. En produkts fysiska egenskaper och 

varumärkets personlighet har länge varit grunden för varumärkeskommunikation och en 

personlighet som kan utvecklas och förbättras är en viktig del av brand identity. Det sista 

centrala begreppet inom brand identity är corporate identity och det är indelat på två nivåer: 

visuellt och organisatoriskt. Den visuella identiteten menar hur ett företag med hjälp av det 

visuella skapar ett unikt och igenkännande varumärke. Den organisatoriska identiteten avser hur 

ett företag väljer dess mål, självbild, beteende och agerande, vilken bild av företaget som de vill 

att omvärlden ska se.
41

 

En av de modeller som beskriver brand identity på bästa sätt är Kapferers brand identity prisma. 

Han beskriver brand identity som en prisma med sex sidor: fysik, personlighet, kultur, relation, 

reflektion och självbild.  

                                                
36 Urde, M., 1997, s. 102 
37 Aaker, D.A., 1996, s. 7-8 
38 Urde, M., 1997, s. 102 
39 Melin, F., 2002, s 109- 127 
40 Aaker, D.A., 1996, s. 8 
41 Urde, M., 1997, s. 102-107 
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Enligt denna prisma utgår brand identity från uthållighet, överensstämmelse samt realism, och 

utifrån dessa uppstår det en bild av avsändaren och en bild av mottagaren På ena sidan om 

prisman förklaras relationen mellan brand identity och målgruppen, externalisering, och på den 

andra sidan förklaras relationen mellan brand identity och organisationen, internalisering.
42

  

Den fysiska utformningen är grunden för varumärket, men är själv inte tillräcklig för att bilda en 

brand identity. Fysiken består av logotyp, förpackning, form, färg, kvalitet och de produkter 

varumärket representerar. Förutom dessa fysiska karaktärsdrag kan ett varumärke förknippas 

med en personlighet. Genom det sätt varumärket talar om produkten kan varumärket framstå 

som en person. Varumärket har också en kultur, vilket antyder ett värdesystem och en källa till 

inspiration och ursprung för företagets produkter. Relation är den fjärde delen av Kapferers 

prisma och det betyder hur varumärket uppträder gentemot sin omgivning. En stor del av ett 

varumärkes värde för individen och för företaget förklaras av styrkan och karaktären av 

relationen mellan varumärket och målgruppen. Varumärket avspeglar vidare en bild av 

målgruppen. Denna reflektion som visas av användarna behöver inte nödvändigtvis beskriva den 

faktiska målgruppen, utan reflektionen relaterar mer till hur personerna i målgruppen skulle vilja 

vara, en så kallad idealbild. Ett varumärkes identitet skildrar också konsumentens självbild. 

Denna sida syftar på individens attityd till ett varumärke i relation till det egna jaget. Vad säger 

jag till mig själv genom mitt val av ett visst varumärke?
43

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Kapferers Brand Identity Prism. Källa: Urde, M., 1997, s. 105. 

Image och positionering är förebilderna till brand identity och tillsammans med bestående 

element, långsiktiga mål, värden, kontinuitet samt kännetecken får identitetsbegreppet en grund 

och en utgångspunkt. Inom marknadsföring har kreativ utformning fått störst plats vilket har lett 

till att brand identity förbisetts. För att bli ett konkurrenskraftigt företag måste kreativitet och 

varumärkesutveckling sammankopplas och med brand identity kan företag få en möjlighet att 

lägga upp en strategisk överblick på sitt varumärke.
44

  

                                                
42 Urde, M., 1997, s. 102-107 
43 ibid 
44 Urde, M., 1997, s. 106-107 

Fysisk utformning 

Reflektion Självbild 

Kultur 

Personlighet 

Relation 

BILD AV AVSÄNDAREN 

BILD AV MOTTAGAREN 

E
X

T
E

R
N

A
L

IS
E

R
IN

G
 

IN
T

E
R

N
A

L
IS

E
R

IN
G

 



 

10 

 

2.2 Brand equity 

De värden som en produkt eller tjänst förknippas med genom att bära ett varumärke kallas för 

brand equity, detta värde uppkommer när konsumenten är bekant med varumärket och behåller 

en positiv, stark och unik association med varumärket i minnet.
45

 För att bygga ett starkt 

varumärke och för att öka värdet av det bör fyra aspekter has i åtanke; kännedom, upplevd 

kvalité, associationer och lojalitet. Varumärkeskännedom är den första aspekten och det är en 

undervärderad tillgång, människor känner trygghet i det välkända, tycker om det bekanta och är 

villiga att anknyta till goda attityder. Därför är det värdefullt för ett varumärke när konsumenten 

har kännedom om det, det har visat sig påverka både tycke och smak gällande uppfattningen om 

varumärket. Upplevd kvalité är den andra aspekten och innebär att produktens kvalité knyts an 

med vad konsumenten anser om varumärket. Därför sammankopplas detta med 

varumärkesassociationer, den tredje aspekten, den upplevda kvalitén påverkar alltså vad kunden 

förknippar varumärket med. Tycker kunden om den upplevda kvalitén får den positiva 

associationer till varumärket och tycker personen inte om kvalitén får varumärket negativa 

associationer. Varumärkesassociationer kan följaktligen vara någonting som förenar 

konsumenten med varumärket och innefattar allt från produktens attribut till varumärkets 

personlighet. Under skapandet av ett varumärke bör du alltså komma fram till vad varumärket 

ska förknippas med och att sedan skapa länkar mellan dessa associationer och själva varumärket 

så att dessa blir tydliga för konsumenten. Den sista aspekten är varumärkeslojalitet, hjärtat av 

alla varumärkens värde. Konceptet ligger i att öka omfånget och styrkan i varje del av 

varumärkets lojalitet. Ett varumärke med en liten, men väldigt lojal, skara av konsumenter kan 

ha ett påtagligt högre värde i deras ögon.
46

 

 

 

 

Figur 2. Brand equity. Källa: Aaker, D.A., Joachimsthaler, E., 2000, s. 17  

                                                
45 Urde, M., 1997, s. 97-98 
46 Aaker, D.A., Joachimsthaler, E., 2000, s. 17 
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2.3 Varumärkespyramiden 

Varumärkespyramiden är en modell som beskriver de grundläggande förutsättningarna för att 

etablera ett varumärke på marknaden. Varumärkespyramiden består av tre grundläggande 

begrepp för att bilda en stark produkt på marknaden, dessa tre begrepp är produkt, varumärke 

och positionering och de utgör basen på pyramiden. Denna bas styrs helt av företaget som har 

målsättningen att skapa en balans mellan de tre begreppens individuella delar. Dessa tre delar är 

starkt sammankopplade då varumärket oftast väljs utifrån produkten och positioneringen utgår 

från både produkten och varumärket.
47

 

Utgångspunkten för att bygga upp en stabil grund är oftast produkten, som kan vara allt från en 

vara till en tjänst eller en kombination av de båda. Då produktbegreppet är mycket omfångsrikt 

brukar det i allmänhet definieras som någonting som tillfredsställer ett behov eller ett begär. När 

en kund köper en produkt är det sällan endast på grund av dess funktionella värde eftersom 

utbudet av produkter normalt är mycket stort. Istället avgörs valet av produkt i princip av vilket 

mervärde produkten förmedlar, eftersom det är det enda som urskiljer ett företags produkt från 

en konkurrents.
48

 

En central roll i pyramiden är varumärket eftersom varumärket urskiljer produkten och därmed 

skapar förutsättning för återköp och märkeslojalitet. För att på bästa sätt uppnå märkeslojalitet 

måste varumärkespyramidens tre grundläggande begrepp förmedla ett mervärde. Detta mervärde 

ska vara en kombination av produktens, varumärkets och positioneringens fördelar sedd ur 

konsumentens perspektiv. Varumärket är ett kännetecken som ska identifiera och särskilja ett 

företags produkt eller tjänst gentemot andra företag. Det är när en produkt har positionerats och 

kommunicerats till marknaden som ett varumärke uppstår, varumärket ska då karakterisera en 

unik produkt med en specifik image. Ett välskött varumärke kan bli en evig tillgång för ett 

företag.
49

 

Den tredje delen i varumärkespyramidens bas är positionering. Målsättningen vid positionering 

av en produkt är att skapa en plats på marknaden och samtidigt skapa en plats i konsumenternas 

medvetande. Med hjälp av produktens och varumärkets fördelar utvecklas den position 

produkten bör ha och genom denna samordnas pyramidens individuella delar till en helhet. 

Företag måste dock ta hänsyn till konkurrenterna på marknaden samt vilka egenskaper och 

behov målgruppen har, men genom en välgjord positionering skapar företag en plattform för 

effektiv kommunikation.
50

 

                                                
47 Urde, M., 1997, s. 96 
48 Melin, F., Urde, M., 1990, s. 17- 26 
49 ibid 
50 ibid 



 

12 

 

Utöver de tre grundläggande begreppen i varumärkespyramiden ingår även målgrupp som en 

viktig del. Ett företag måste ha en utvald målgrupp att rikta sig till.  Om ett företag lyckas med 

alla dessa delar i varumärkespyramiden, bygger de upp ett starkt varumärke med en lojal 

kundskara. En konsuments relation till en produkt kan med tiden utvecklas till märkeslojalitet, då 

kunden har en positiv inställning till ett varumärke och fortsätter ständigt att köpa produkter av 

samma märke.
51

 De tre olika bindningarna mellan pyramidens delar är där för att visa hur ett 

företag på bästa sätt uppnår märkeslojalitet. Först uppstår en bindning mellan målgrupp och 

produkt, kännedom, sedan uppstår det en bindning mellan produkt och varumärke, associationer 

och upplevd kvalitet, och till sist en bindning mellan målgrupp och varumärke, vilket är så kallad 

märkeslojalitet.
52

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Varumärkespyramiden Källa: Urde, M., 1997, s. 96 

2.4 Meaning transfer model 

En modell skapad av McCracken förklarar betydelsen av budskapet som förmedlas i processen 

för kändisreklam. Denna modell är indelad i tre olika steg. Det första steget, culture, förklarar 

hur betydelsen flyttas till celebriteten. Flera olika personer kan ingå i ett företags 

marknadsföring, men det är en stor skillnad i att använda en celebritet gentemot en modell eller 

en anonym person som vanligtvis ska förmedla en viss betydelse till en viss reklam. En anonym 

person sänder information som kön, ålder och status i en reklam, men dessa attribut blir ofta 

oprecisa. Celebriteter skiljer sig då de förmedlar en betydelse som har mer kraft och djup, en 

celebritet överför allt som en anonym person sänder ut samt att de kan förmedla en livsstil och 

personlighet på ett annat sätt. Celebriteter har skapat en personlighet som är öppen för 

offentligheten och på så sätt har de en egen betydelse som de kan förmedla. Det blir helt enkelt 

en mer kraftfull reklam.
53

 

                                                
51 Melin, F., Urde, M., 1990, s. 17- 26 
52 Urde, M., 1997, s. 96 
53 Rajakaski Jansson, J., Simonsson, R., 2007 
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Steg nummer två, endorsement, förklarar hur betydelsen sedan flyttas från celebriteten till 

produkten. En speciell celebritet väljs ut efter vilken betydelse den ska förmedla i reklamen. Ett 

företag måste tänka över vad de vill att deras företag ska förmedla samt vad de vill att produkten 

ska förmedla till sina kunder och efter detta bestämma vilken celebritet som skulle passa in och 

sända ut rätt budskap samt stämma in i företagets budget. Efter att företaget valt en celebritet 

måste de tänka över reklamkampanjen så att den identifierar och sänder ut rätt betydelse till 

produkten. Reklamen ska enbart sända ut den betydelse företaget vill ha ut av sin celebritet. Det 

är också viktigt att reklamkampanjen ger en känsla av att det finns en koppling mellan företagets 

produkt och celebriteten så att kunden kan ta det sista steget i denna modell.
54

 

Det sista steget i Meaning transfer model är consumption och det steget förklarar hur betydelsen 

går från produkten till konsumenten. Den betydelse som produkten tidigare hade ska nu 

omplaceras över till kunden. Ibland är det inte tillräckligt för en kund att bara äga en produkt för 

att kunna bestämma sig vad den betyder eller att se vad som vinns i att äga produkten i fråga. 

Kunden vill ha en försäkran om att produkten ger dem en betydelse och denna försäkran får 

produkten om det ingår en celebritet i marknadsföringen. När en celebritet uppnår något ser 

konsumenter upp till denna person, kändisreklam visar att denna process faktiskt fungerar. En 

celebritet som har varit synlig i offentliga sammanhang har under sin karriär skapat en bild om 

sig själv som konsumenten kan förknippa sig med. Denna personlighet som celebriteten skapat 

runt sig blir en inspirationskälla för konsumenten.
55

 

 

 

Figur 4. The meaning transfer model. Källa: McCracken, G., 1989 (förenklad version) 

2.5 Val av celebritet 

Valet av celebritet är ett viktigt beslut som måste tas när ett företag använder sig av 

marknadsföring innehållande celebriteter. Det finns tre teoretiska modeller som kan användas för 

att förklara viktiga aspekter att tänka på innan företaget tar sitt beslut. 

Den första modellen, the source credibility model, påstår för att ett budskap ska vara effektivt 

och nå ut till konsumenterna måste celebriteten ha en viss mängd av expertis och trovärdighet. 

Information från en trovärdig källa kan påverka människors tro, åsikt, attityd och beteende 

genom en process kallad internalization, som inträffar när en mottagare accepterar källans 

budskap som ärligt.
56

  

                                                
54 Rajakaski Jansson, J., Simonsson, R., 2007 
55 ibid 
56 Erdogan, Z.B., Baker, M., Tagg, S., 2001 
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Internalization förekommer när mottagaren godkänner åsikten hos den trovärdiga källan på 

grund av att källans information är riktig.
57

 Processen internalization får inte misstas för det 

tidigare nämnda begreppet internalisering som är en del av Kapferers identitets prisma. 

 

 

 

Figur 5. The source credibility scale. Källa: Hansegård, M., Taavo, J., 2004 

Annan forskning stärker denna modell och studier visar att, i de flesta situationer, en källa med 

hög trovärdighet är mer effektiv än en källa med låg trovärdighet. Källor med hög trovärdighet 

har också visat sig kunna producera mer positiva attitydförändringar bland målgruppen.
58

 

Litteraturen identifierar tre beståndsdelar för att på bästa sätt uppnå hög trovärdighet; expertis, 

pålitlighet och utseende. Effektiviteten i ett budskap beror på den uppfattande nivån av expertis 

och pålitlighet hos celebriteten. Expertis är den kunskap som talespersonen framstår att besitta 

för att stötta budskapet som sägs i marknadsföringen, exempel på det är idrottare, doktorer och 

advokater som är passande marknadsförare av produkter och tjänster relaterade till deras 

respektive yrke. Pålitlighet hänvisar till konsumentens förtroende till den källa som sänder 

informationen på ett objektivt och ärligt sätt. Trovärdighet grundas i att mottagaren ser att källan 

har relevant kunskap, färdighet eller erfarenhet och på grund av detta litar mottagaren på att 

källan ger opartisk och objektiv information. Hög trovärdighet är ännu viktigare när mottagaren 

har en negativ bild av varumärket, då en trovärdig källa hämmar motargument vilket resulterar i 

att mottagaren accepterar och övertalas av budskapet.
59

 

Genom det ökande användandet av celebriteter inom marknadsföring av produkter och tjänster 

har utseendet blivit en viktig beståndsdel för att uppnå hög trovärdighet. En person behöver bara 

se på ett program på tv eller titta på reklamaffischer för att inse den stora betydelsen utseendet 

har idag, då de flesta människor som ses på tv och i reklamsammanhang är utseendemässigt 

attraktiva människor. Konsumenter tenderar också att bilda positiva stereotyper av sådana 

människor och studier visar att attraktiva talespersoner är mer framgångsrika i att övertyga 

människor än oattraktiva talespersoner.
60
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Trots att hög trovärdighet är en viktig faktor för marknadsförare att tänka på när man väljer 

celebriteter, då trovärdighet har en betydelsefull effekt på attityder och beteende, är det inte den 

enda faktor som ska tas till hänsyn.
61

 Att utseendet är viktigt när man ska göra sitt val av 

celebritet stärks av den andra teoretiska modellen, the source attractiveness model, som menar 

att ett budskaps effektivitet beror på celebritetens utseende, likheten mellan celebriteten och 

mottagaren, hur välkänd celebriteten är i betraktarens öga samt hur omtyckt celebriteten är. 

Studier visar att fysiskt attraktiva personer i marknadsföringssammanhang är mer effektiva i att 

övertala sin publik och information från en attraktiv källa är accepterad på grund av längtan att 

identifiera sig med celebriteten.
62

 Användandet av attraktiva celebriteter i marknadsföring leder 

till övertalning genom en process kallad identifikation, där mottagaren är motiverad att sträva 

efter en relation med källan och anammar en liknande position i tro, attityd och beteende.
63

  

”Beauty is a greater recommendation than any letter of introduction” - Aristoteles64 

Marknadsförare måste även anpassa produkten eller företagets image, målgruppens kännetecken 

och celebritetens personlighet för att på bästa sätt etablera ett effektivt budskap.
65

 Detta förklaras 

i modell nummer tre, the match-up hypothesis, där det påstås att budskap förmedlat av 

celebriteten och produkten måste överensstämma för att få en resultatrik reklamkampanj. Att 

marknadsföra en produkt med hjälp av en celebritet vars image är mycket överensstämmande 

med varumärket leder till en mer effektiv marknadsföring.
66

 Denna modell fokuserar på att hitta 

den mest lämpliga jämlike mellan en celebritet och en produkt baserad på celebritetens 

utseende.
67

 För att kunna avgöra om celebriteten överensstämmer med varumärket måste det 

finnas en grad av likheter mellan varumärkets attribut och celebritetens image. Om varumärket 

och celebriteten inte överensstämmer med varandra kommer publiken endast att minnas 

celebriteten och inte produkten den marknadsförde.
68

 Vissa kändisreklamer är mer effektiva än 

andra just på grund av att reklamerna använder sig av celebriteter och produkter som 

överensstämmer med varandra.
69

  

En nödvändig förutsättning för att lyckas är att ha en kreativ idé som är baserad på vad 

varumärket står för, var varumärket vill stå och hur det ska komma dit. Har ett företag kommit på 

den idén och har beslutat att använda sig av en celebritet i sin marknadsföring är processen att 

välja den rätta stjärnan absolut avgörande. Om den processen är välgjord kan en celebritets 

stjärnglans påskynda varumärkets kommunikation och öka värdet för företaget.
70
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Det finns fyra F som är involverade i användandet av en celebritet i marknadsförings-

sammanhang: fit, fame, facets och finance. Det första F:et, fit, menar att celebriteten måste 

överensstämma med varumärket och F nummer två, fame, åsyftar på att det måste vara en 

celebritet som är välkänd för den målgrupp marknadsföringen är riktad till. Det är också viktigt 

att tänka på vilka kanaler som kommer att användas för att på bästa sätt kunna anställa den 

celebritet som passar in på alla kanaler som är tilltänkta, detta beskrivs i det tredje F:et, facets. 

En celebritet kan på olika sätt engagera sig i ett varumärke och marknadsföra det, inte bara 

genom att vara med i reklamkampanjerna utan en celebritet kan även vara en konsument av 

varumärket och på det sättet sprida ett budskap om att det är ett bra varumärke med bra 

produkter.
71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. De fyra F:en Källa: Pringle, H., Binet, L., 2005 

 

Inom sportvärlden är det väldigt vanligt att en celebritet blir sponsrad av ett varumärke och på 

det sättet syns varumärket i ett annat sammanhang. En celebritet kan även vara anställd av ett 

företag och på det sättet marknadsföra ett varumärke. Det intimaste förhållandet mellan en 

celebritet och ett varumärke är om celebriteten äger företaget, då kan celebriteten själv utveckla 

och marknadsföra sina egna produkter. Alla dessa exempel på hur varumärken kan använda sig 

av celebriteter beror helt på det fjärde F:et, finance. För att på bästa sätt skapa ett bra och intimt 

förhållande mellan ett varumärke och en celebritet måste företag vara villiga att betala en stor 

summa pengar.
72
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2.6 Risker med celebriteter 

Att använda sig av en celebritet som talesperson för ett varumärke är inte helt riskfritt, även om 

det kommer många fördelar med det. Ett exempel är att celebriteten kan synas mer än själva 

produkten, eller varumärket. Detta kan ske när produkt och celebritet inte överensstämmer, då 

kommer kunden endast att minnas celebriteten och inte produkten. Det kallas för 

”vampyreffekten” och menas att celebriteten har sugit livet ur produkten.
73

 Konsumenterna blir 

distraherade av personen ifråga och uppfattar inte produkten, för att undvika detta måste företag i 

sitt val av celebritet välja en omtyckt person med attraktiva egenskaper som utan att ta för stor 

plats kan marknadsföra produkten. Reklamkampanjerna bör fokusera på produkten och 

celebriteten tillsammans samt vara okonstlat utformade utan irrelevanta delar.
74

  

En annan risk kan vara att celebriteten medverkar i flera andra reklamkampanjer samtidigt och 

därmed överexponeras, konsumenterna kan uppfatta det som att celebriteten endast medverkar 

på grund av arvodet. Överexponering kan även leda till att celebritetens image förknippas med 

många varumärken och produkter, vilket kan leda till att kunderna får svårare att identifiera 

relationen mellan talespersonen och varje produkt, vilket i sin tur kan leda till att trovärdigheten 

minskar hos talespersonen. För att undvika detta skrivs så detaljrika kontrakt som möjligt, där 

celebriteten har skyldigheter och riktlinjer att rätta sig efter.
75

 

Om en celebritet får negativ publicitet påverkar det inte bara konsumenternas åsikt om personen 

utan även deras attityder till företaget och produkten.
76

 Skulle en skandal ske kan företaget göras 

till åtlöje just på grund av sin talespersonen, för att minimera de risker som kan följa med vid fel 

val av celebritet bör företag undersöka varje potentiell talespersons privatliv och bakgrund.
77

 

Som en ytterligare åtgärd mot detta skrivs ofta en klausul in i kontraktet så att företaget har en 

möjlig utväg från en eventuell skandal, där de kan säga upp samarbetet med celebriteten.  

Om celebriteten helt plötsligt byter image kan det leda till negativa effekter på budskapet som 

ska förmedlas till konsumenterna och samarbetet kan upphöra. En imageförändring kan leda till 

att celebritetens popularitet minskar hos målgruppen och därmed blir mindre attraktiv som 

talesperson för produkten. Vid val av celebritet är detta någonting företag måste ta hänsyn till 

och bör vara pålästa om varje celebritets livsstil, på så vis minskar riskerna om att anlita en 

celebritet som är ombytlig.
78
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2.7 Tidigare forskning 

Att förstå effektiviteten av kändisreklam är viktigt för både de som utövar den och företagen som 

står bakom den. Tidigare studier har undersökt vad celebriteter gör reklam för och vilka 

förutsättningar som ligger bakom dessa. Resultatet i dessa undersökningar har visat reklam där 

produkt och celebritet har passat ihop och reklam där sambandet mellan celebritet och produkt 

inte alls har överensstämt. Problem med celebriteter förekommer, till exempel fick Kate Moss 

sparken från klädföretaget Hennes och Mauritz när hon blev fotograferad med att ta droger, trots 

dessa risker minskar inte kändisreklamen utan tvärtom, den ökar. Omkring 20 % av all reklam 

innehåller någon typ av celebritet, där topp tio tjänar drygt 111 miljoner dollar. Även de mindre 

vanliga sätten, som till exempel att använda sig av påhittade figurer eller avlidna celebriteter har 

blivit allt mer populära. Enligt McCracken fungerar vissa produkter bättre ihop med vissa 

celebriteter. Enligt the match-up hypothesis som nämnts tidigare måste det finnas ett samspel 

mellan celebriteten och produkten. Det flesta studier som tidigare gjorts om the match-up 

hypothesis har riktat in sig på utseendet hos talespersonerna. Argumentet för detta är att 

attraktiva celebriteter är mer slagkraftiga för produkter inom skönhet och mode. En studie som 

gjordes redan 1979 pekade på att effektiviteten hos celebriteten berodde på vad för produkt 

denne gjorde reklam för, i studien jämfördes kvinnor och män med olika produkter för att se 

vilken effekt det fick. Studien ville undersöka om det fanns ett samband mellan hur produkt och 

talesperson matchande, på så vis myntades the match-up hypothesis. Forskningen bakom the 

match-up hypothesis har mestadels fokuserat på lämpligheten mellan talesperson och produkt 

baserat på talespersonens attraktivitet. Mer specifikt menar the match-up hypothesis att attraktiva 

talespersoner är mer slagskraftiga när de gör reklam för produkter inom skönhet och mode.
79

 

Brian D. Till och Michael Busler genomförde 1998 en studie som publicerades i Journal of 

marketing, där de var övertygade om att andra aspekter än attraktivitet bör tas hänsyn till för att 

uppnå en bättre matchning mellan produkt och celebritet, som till exempel expertis. Syftet med 

undersökningen var att utreda attraktivitet gentemot expertis som faktorer i match-up processen. 

Deras studie fokuserade på hur attraktivitet påverkar attityden emot varumärket, både när det 

avser celebriteter och icke-celebriteter. Till och Busler förväntade sig, baserat på tidigare 

forskning, att en attraktiv talesperson genererar en positiv attityd till varumärket och intentionen 

att handla där. De antog att en attraktiv talesperson var mer effektiv för en produkt som har med 

skönhet och mode att göra, precis som the match-up hypothesis förutspår.
80

 

Resultatet från den första studien indikerade på att både attityden mot varumärket och 

intentionen att köpa var anmärkningsvärt högre i annonserna med en attraktiv talesperson. 

Däremot visade inte resultaten att produkten och talespersonen måste matcha eller passa ihop, så 

länge personen i fråga var tilltalande. Studien visade alltså att det inte fanns en match-up effekt 

baserat på endast utseende. En andra studie som de genomfört visade dock att match-up effekten 

baserat på talespersonens expertis var mer användbart när företag vill matcha produkt och 

celebritet. Tillsammans fastslog dessa studier att expertis var viktigare än attraktivitet för att 

kunna matcha varumärke med passande talesperson. Dock bör det nämnas att indikationer från 

tidigare forskning av the match up hypothesis pekar åt att när företag använder sig av celebriteter 

som talespersoner får det bäst effekt om denne är attraktiv. Med tanke på den omfattade 

användningen av celebriteter som representanter, den uppmärksamhet de får och inflytandet de 

har på företagets image är det viktigt att matchningen mellan celebritet och produkt är noga 

genomtänkt.
81

 

                                                
79 McCracken, G., 1989 
80 Till, B.D., Busler, M., 1998 
81 ibid 



 

19 

 

Slutligen menade Till och Busler att även om det generellt sätt var mer effektivt med attraktiva, 

jämfört med oattraktiva talespersoner, var det bättre med expertis för att kunna matcha produkt 

och talesperson.
82

 

Företag anser idag att det är viktigt att välja en celebritet som målgruppen ser upp till och vill 

efterhärma samt har likadana värderingar, detta hävdas i en D-uppsats. Det finns ett antal 

faktorer som företag behöver ha i åtanke vid valet av celebriteten, till exempel kostnaden för att 

anlita en celebritet. Företag måste också ta hänsyn till de risker som medföljer användandet av en 

offentlig person. Författarna menar också att valet av celebritet påverkas av hur företaget är 

positionerat, för att kunderna lättare ska kunna identifiera sig med företaget väljer ibland vissa 

marknadsförare att använda sig av en regional celebritet framför en internationell stjärna. 

Författarna har valt ut de kriterier som de betraktat som viktigast och sedan rangordnat dem efter 

resultaten av deras undersökning. Inom varje huvudkategori har de även rangordnat specifika 

valkriterier.
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Figur 7. Rekonstruktion av How experts evaluate celebrity endorsers. Källa: Hansegård, M., 

Taavo, J., 2004 
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Importance of overall celebrity  Importance of celebrity selection  

selection categories  criteria within overall categories 

Celebrity credibility  1. Trustworthiness 

   2. Expertise 

   3. Uses the product 

   4. Composed 

(most important)  5. Many endorsements 

Celebrity/audience match-up 1. Audience aspires to be like celebrity 

   2. Values 

   3. Audiences see themselves as being 

   like the celebrity 

(second most important)  4. Appearance 

Celebrity/product match-up 1. Image 

   2. Reputation 

   3. Values 

(second most important)  4. Appearance 

Celebrity attractiveness  1. Easy to recognize 

   2. Likable 

   3. Social association 

(third most important)  4. Physical attraction 

Additional considerations 1. Endorsement fee 

   2. Publicity risk 

   3. Life cycle stage of product

   4. Probability of hiring celebrity 

(least important)  5. Exclusive representation 
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2.7.1 Kändisreklam med flera celebriteter 

Marknadsförare lägger enorma summor årligen på kändisreklam på grund av övertygelsen om att 

celebriteter är effektiva talespersoner för deras produkter och varumärke. Inom marknadsföring 

är det vanligt att en produkt eller varumärke är associerad med en celebritet över en avsevärd 

lång period. Men i vissa fall väljer marknadsförare att lita på flera celebriteter i sin kändisreklam, 

med andra ord använda sig av två eller flera celebriteter i en marknadsföringskampanj. När 

marknadsförare beslutar sig för att använda sig av kändisreklam kan de komma att behöva välja 

om de ska använda en eller flera celebriteter, om det finns några fördelar med att ha flera olika 

celebriteter samt om det är värt kostnaden. Användandet av flera celebriteter kan leda till att en 

produkt skapar samstämmighet och hjälper marknadsförarna att positivt påverka konsumenternas 

uppfattning. En blandning av celebriteter som marknadsför en produkt kan också vara bra då 

reklamen kan rikta sig mot flera olika målgrupper och på det sättet nå ut till fler potentiella 

konsumenter. Ett varumärke har en stor skara konsumenter och ibland kan användandet av flera 

celebriteter vara nödvändigt för att nå ut till hela målgruppen, det måste dock vara säkert att 

varje celebritets värde reflekterar varumärkets kärnvärden.
84

 

Tidigare forskning föreslår för att en kändisreklam ska vara effektiv måste celebriteten 

överensstämma med de utmärkande egenskaper som varumärket vill förmedla. Detta måste även 

stämma in när det gäller reklam innehållande flera celebriteter. Företaget måste noggrant välja ut 

celebriteter som överensstämmer med både företagets produkter och de andra celebriteterna som 

ska vara med i reklamkampanjerna. Om ett företag har råd med att anställa flera celebriteter, kan 

kändisreklam innehållande fler än en celebritet hjälpa varumärket att bygga en känsla av 

samstämmighet, undvika att publiken blir uttråkade och locka till flera potentiella kunder.
85

  

Trots att användandet av flera celebriteter i en och samma marknadskampanj är ett utbrett 

koncept inom marknadsföring, finns det lite forskning inom detta ämne dokumenterat. För att 

öka kunskapen om hur konceptet används har Chung-kue Hsu och Daniella McDonald gjort en 

innehållsanalys på en reklamkampanj om mjölk. Denna kampanj valdes på grund av 

användandet av en stor skara celebriteter som ingick i kampanjen för endast en produkt. Hsu och 

McDonald analyserade 50 olika mjölkannonser genom att undersöka celebritetens namn, yrke, 

kön, ålder och vilka av mjölkens attribut som marknadsfördes. Undersökningen visade att i 

mjölkkampanjen är celebriteterna jämt fördelade mellan vilket yrke de har, kön och ålder. 

Underhållare, så som musiker och skådespelare, och idrottare används dock oftare än politiker. 

Mjölkkampanjen riktade sig till en väldigt stor målgrupp som innehöll män och kvinnor i 

åldrarna 12-49, Hsu och McDonald kom fram till i sin undersökning att annonserna i denna 

kampanj var väldigt välanpassade till dess målgrupp och det fanns stora skillnader på 

celebriteterna så att de skulle nå ut till så många som möjligt. Denna innehållsanalys 

representerar en explorativ ansträngning i att undersöka marknadsföring innehållande flera 

celebriteter. Överlag visar undersökningen att mjölkkampanjen använde en väldig variation av 

celebriteter som valdes på grund av deras kvalitéer att nå ut till en stor målgrupp.
86
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3 Metod 

I detta kapitel kommer uppsatsens metod att skildras. Vi kommer här att ta upp vårt val av 

metod, hur vi fann vår litteratur, hur vi samlade in data och metodproblem. 

3.1 Litteratursökning 

Det mesta av litteraturen som vi har använt oss av har varit engelskspråkiga vetenskapliga 

artiklar, men vi har även haft en del böcker och ett fåtal avhandlingar och D-uppsatser som hjälp. 

Med detta som grund har vi byggt upp vår uppsats, främst den tidigare forskningen och teorierna. 

Litteraturen hittade vi med hjälp av olika databaser och högskolebibliotekets sökhjälp. För att få 

en stor bredd på sökresultaten använde vi oss av både svenska och engelska sökord. Genom en 

sökning på till exempel ordet kändisreklam fick vi uppslag till andra ord som celebrity 

advertisment och celebrity endorsment. Vi har också använt oss av de olika referenslistor som 

funnits i artiklar och uppsatser, de har hjälpt oss att komma vidare i vår sökning efter relevant 

litteratur. Genom referenser fick vi även namn på andra författare och forskare som skrivit 

relevant material inom vårt ämne. Metodböckerna som vi har använt oss av har varit sådana som 

vi själva ägt och har därför inte lagt ner mycket tid på att leta litteratur inom det ämnet. Däremot 

lade vi ner mer energi på att hitta en bra bok om intervjutekniker och om forskningsintervjuer.  

3.2 Forskningsstrategi 

Ett av flera redskap som finns till vår hjälp när vi ska ta itu med ett problemområde är kvalitativ 

metod. För att kunna välja rätt tillvägagångssätt är det viktigt att veta vad kvalitativ metod går ut 

på. Kvalitativ metod kännetecknas av en närhet till forskningsobjektet. För att förstå den 

situation som individer, grupper eller organisationer befinner sig i måste vi försöka komma dem 

inpå livet. Det är just det som är syftet med kvalitativa tillvägagångssätt. Det har länge talats om 

att det bara funnits en metod eller teknik för insamling av information som är kvalitativ. Men 

idag kan vi säga att det inte är fallet, kvalitativ metod innefattar många olika tekniker. Kvalitativ 

metod är ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt att införskaffa information med följande 

fem tekniker: direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervju samt 

analys av källor.
87

  

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för att vi ville gå ner på djupet i ett specifikt fall 

och koncentrera oss på varför kändisreklam är en effektiv marknadsföringsmetod för ett företag. 

Vi vill förstå den situation som MQ befinner sig i, i och med att de använder sig av celebriteter i 

sin marknadsföring.  
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När en fallstudie genomförs en ligger fokus på en eller flera undersökningsenheter och det är det 

som karakteriserar en fallstudie. Att fallet är naturligt och existerar både före och efter 

undersökningen är också något som utmärker en fallstudie.
88

 Med en fallstudie är syftet att välja 

ett fragment som är del av en större process och med hjälp av fallet skildra verkligheten och 

påstå att fallet beskriver verkligheten. Fördelen med en fallstudie är att det går hålla sig inom ett 

begränsat svängrum och trots det beskriva om hur en företeelse går till. Dock måste forskaren 

vara varsam med vilka slutsatser hon eller han drar av fallet eftersom ett ensamt fall aldrig 

fullständigt ut kan företräda verkligheten. Alltså bör forskaren se på slutsatserna som 

indikationer och dessa får möjligen en innebörd först när det finns andra indikationer som pekar 

åt samma riktning och som har inhämtas genom andra forskningsmetoder.
89

 När en fallstudie 

används som forskningsmetod finns möjligheten att studera djupet jämfört med bredden, det 

handlar mer om relationer och processer än resultat. De forskare som gör en fallstudie försöker 

att bland annat att klarlägga, förstå, eller skildra fenomen.
90

 

Vi anser att denna forskningsmetod lämpar sig bäst då vi har valt att belysa fenomenet 

kändisreklam hos endast ett företag, vi vill få djupare förståelse om en företeelse som allt fler 

företag och varumärken använder sig av idag. 

Våra forskningsfrågor är följande: 

 Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring?  

 Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin marknadsföring? 

 Vad vill MQ kommunicera genom sin användning av celebriteter?  

 Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina reklamkampanjer?  

3.2.1 Val av fallstudieobjekt 

Vi visste tidigt att vi ville skriva om kändisreklam och gå ner på djupet hos ett företag som 

använder sig av den marknadsföringsmetoden. Vi ansåg att ett klädesföretag skulle vara ett 

intressant fall då ett klädesföretag kan välja mer eller mindre vem som helst för att representera 

kläder. Hade vi till exempel valt ett sportmärke hade det inte blivit ett lika intressant fall då de 

uteslutande alltid väljer sportpersonligheter som ansikten utåt. De två första företag som vi kom 

att tänka på var JC och MQ. Vi tittade igenom vad för typer av celebriteter de hade i sina 

reklamer och uppfattade JC som mer intressant då deras celebriteter var internationella och de 

flesta amerikanska stjärnor. I MQs reklamer hittade vi dock en större bredd på celebriteter, allt 

från hockeyspelaren Peter Forsberg till sångerskan Carola. Vårt val föll till slut på MQ, vi tyckte 

att bredden av celebriteter tilltalade oss och MQ, som är beläget i Göteborg, låg lägligt till för 

intervjuer. Vad som också talade till MQs fördel var att det är ett av de företag som har använt 

celebriteter i sin marknadsföring längst i branschen.  

                                                
88 Hansegård, M, Taavo, J., 2004 
89 Ejvegård, R., 2003, s 33-34 
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3.3 Datainsamling 

Utifrån vårt forskningsproblem och de resurser vi har valde vi att göra kvalitativa 

forskningsintervjuer för att samla in data till vår undersökning. Definitionen av en intervju är en 

kontrollerad situation där en individ ställer en rad frågor till en annan individ.
91

 I ett 

intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem 

uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord. Den kvalitativa forskningsintervjun söker att 

förstå världen utifrån den intervjuandes synvinkel, utveckla innebörden av människors 

erfarenheter och frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna.
92

 

Kunskap byggs upp och det rör sig om ett samspel, ett utbyte av synpunkter mellan två personer 

som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse.
93

  

För att uppfylla undersökningens syfte och för att få djupare och mer detaljrik information ansåg 

vi att kvalitativa forskningsintervjuer var den rätta metoden för oss. Den information vi sökte till 

vår undersökning kunde endast hämtas från vissa nyckelpersoner på företaget MQ och det kan 

även motivera vårt val av intervjuer som metod. Ett annat syfte med kvalitativa intervjuer är att 

öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om 

det fenomen vi studerar; det är därför viktigt att respondenten har god kunskap om de fenomen 

som studeras samt är villig att delta.
94

 

En intervjusituation är mycket krävande både för forskare och utfrågad. För att samtalet ska bli 

spontant och naturligt, men samtidigt kunna ge utlopp för den intervjuandes åsikter och 

synpunkter måste forskaren hela tiden vara observant och öppen i intervjusituationen. Forskaren 

måste även förstå och kunna följa de problemområden som den intervjuade berättar om, med 

andra ord måste den som intervjuar vara påläst om ämnet innan intervjun påbörjas. Det krävs 

också av den intervjuade att man kan redovisa och argumentera för sina åsikter som forskaren 

lyssnar till och tar allvarligt på. Uppfylls allt detta kan det uppstå en relation av tillit mellan 

forskaren och respondenten och undersökningssituationen blir då meningsfull för båda parter.
95

 

3.3.1 Genomförande 

Efter att vi valt att göra en fallstudie om MQ och deras marknadsföring kontaktade vi företagets 

informationsansvarig som hänvisade oss till två personer som troddes kunna svara på våra frågor 

angående marknadsföringen. Vi kontaktade dessa två personer genom e-post, men då ingen av 

dem svarade valde vi att ringa för att fråga om de var villiga att ställa upp på intervjuer. Båda 

dessa personer har väldigt goda kunskaper och erfarenheter samt är väldigt insatta i MQ:s 

marknadsföring; Joakim Holmstrand är försäljnings- och marknadschef och Camilla Olofsson är 

teamledare för den externa kommunikationen, och därför ansåg vi att de var lämpliga som 

respondenter i vår undersökning. Vi bokade en tid för intervju med Holmstrand och senare även 

Olofsson då de visade intresse av att delta. 

                                                
91 Hansegård, M., Taavo, J., 2004 
92 Kvale, S., 1997, s. 9 
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Det finns tre olika typer av forskningsintervjuer som kan användas för att samla in information: 

ostrukturerad, semistrukturerad och strukturerad intervju. Vi valde att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer som kännetecknas av att forskaren har en färdig lista över ämnen 

och frågor som ska ställas men intervjuaren är dock villig att låta respondenten tala mer utförligt 

inom vissa områden samt utveckla sina åsikter och tankar. För att få djupare och mer rättvisande 

information hålls svaren öppna.
96

  

Vi utvecklade två intervjuguider
97

 utifrån befintlig teori och studiens syfte för att intyga oss om 

att vi skulle få ut betydelsefulla svar för undersökningen. Intervjuguiderna användes sedan som 

grund till våra intervjuer för att vi inte skulle glömma någon viktig aspekt i vårt 

undersökningsområde.  

Vi valde att börja våra intervjuguider med allmänna frågor om den intervjuade och om företaget, 

detta för att vi skulle få en klar bild av dem samt för att vi ville börja med öppna och 

övergripande frågor så att respondenten skulle trivas i situationen. Därefter övergår guiden till 

mer specifika frågor om forskningsämnet och för att få så rättvisande svar som möjligt försökte 

vi att undvika ledande frågor. Vi valde att skriva två olika intervjuguider till våra två 

respondenter på grund av att de hade olika arbetsuppgifter på MQ och därför också olika 

expertområden. Vissa av frågorna var likadana för att få fullständig information, medan de frågor 

som bara den ena respondenten fick var inriktad på dennes område på MQ.    

I våra intervjuer eftersträvade vi ett spontant och öppet samtal, med våra respondenter och därför 

valde vi att inte skicka in vår intervjuguide i förväg, istället förklarades syftet med 

undersökningen och vad vi ville prata om via telefon och e-post. Med öppet samtal menar vi att 

vi använder våra intervjuguider som mallar att utgå ifrån men inte är rädda för att lämna 

intervjufrågorna i guiden om respondenterna eventuellt kommer in på ett annat spår, som dock 

fortfarande känns relevant. Vi ville undvika en strukturerad intervju och ha en öppen dialog med 

våra respondenter. Vi genomförde våra intervjuer den 18 november öga mot öga på MQs 

huvudkontor i Göteborg. Vi valde denna form av intervju på grund av att pålitligheten blir högre 

då vi kan bedöma tillförlitligheten och giltigheten i svaren samt att vi kan observera 

respondentens kroppsspråk när den besvarar våra frågor, intervjun blir också mer personlig om 

den utförs öga mot öga. Intervjuerna varade i drygt 45 minuter vardera och de utfördes i ett 

konferensrum där vi kunde ställa våra frågor i en ostörd och lugn miljö. För att minska 

missförstånd och problem deltog båda uppsatsförfattarna under intervjuerna, dock hade vi två 

olika arbetsuppgifter under intervjun. En av författarna var den aktiva som intervjuade och 

ställde frågor till respondenten medan den andra författaren var mer passiv och antecknade vad 

som sades samt observerade respondentens kroppsspråk. Vi använde oss även av en bandspelare 

för att spela in intervjuerna så att vi efter kunde gå tillbaka, lyssna vad respondenten sa och 

jämföra med de anteckningar som skrevs, allt för att få så hög giltighet och trovärdighet som 

möjligt i vår undersökning. Innan intervjuerna frågade vi respondenterna om vi fick spela in 

intervjun. 

 

                                                
96 Hansegård, M., Taavo, J., 2004 
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3.4 Metodproblem 

3.4.1 Giltighet 

Med giltighet menas att undersöka det som är ämnat att undersökas. Det finns vissa osäkerheter 

med att använda sig av intervjuer och de kan lätt vara bristfälliga om de inte är noga 

genomtänkta och ordentligt föreberedda.
98

 Vid intervjuer gäller giltigheten dels på vad 

respondenten redogör men även hos dem som intervjuar, att de ifrågasätter det som sägs och 

granskar informationen som ges.
99

 Genom att välja undersökningsenheter på tänkbara och tydligt 

klargjorda grunder kan forskaren alltså kontrollera trovärdigheten genom att inte påverka 

resultatet med enkelspårig eller vinklad rapportering. 
100

 

För att giltigheten i vår undersökning skulle bli så hög som möjligt valde vi att utgå från den 

tidigare teorin och forskningen och skriva vår intervjuguide utefter det. Som grund till detta hade 

vi våra forskningsfrågor. Vi var även väldigt noga med vilka det var vi skulle intervjua och fick 

två namn på MQ marknadsavdelning av deras informationsansvarig. Dessa två var 

marknadschefen och en teamledare för den externa kommunikationen på MQ, dessa ansåg vi 

skulle kunna besvara våra frågor.  

För att vi skulle kunna skriva frågor till våra intervjuguider och för att vara insatta om MQ läste 

vi om dem på deras hemsida. När vi skrev vår intervjuguide började vi först med allmänna 

frågor, dels för att fylla eventuella luckor om det vi inte hittat på hemsidan och dels för att låta 

respondenten bli bekväm i situationen samt att få en överblick inför följdfrågor som eventuellt 

inte stod med i intervjuguiden. Vår avsikt med intervjun var att ha ett så öppet samtal som 

möjligt och låta våra respondenter tala fritt för att få en detaljerad bild med fullständiga svar. Vid 

oklarheter under intervjuns gång ställdes följdfrågor och våra respondenter ombads förklara och 

förtydliga vid oklarheter. 

Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden till dem innan för det anser vi skulle ha minskat 

giltigheten då respondenterna hade kunnat förbereda svar som var tillrättalagda och inte lika 

trovärdiga. Om vi trots det hade valt att skicka ut guiden till våra respondenter hade vi kanske 

fått mer genomtänkta och övervägda svar, dock valde vi ändå att inte skicka ut intervjuguiden. 

Vi ansåg att intervjun skulle bli ett mer äkta samtal om de inte visste om frågorna innan. Istället 

fick respondenterna endast veta att vi skrev en uppsats om kändisreklam och att vi hade frågor 

kring detta. Med dessa faktorer i åtanke finner vi att vår uppsats har hög giltighet.  
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3.4.2 Pålitlighet 

Pålitligheten är tillförlitligheten hos och användbarheten av ett mätinstrument och av 

måttenheten.
101

 Det menas att samma resultat ska åstadkommas om undersökningen utförs igen 

av samma eller en annan person och för att detta ska vara möjligt och för att kunna få så pålitliga 

utfall som möjligt är det viktigt att respondenten uppfattar frågorna på rätt sätt under en 

kvalitativ forskningsintervju.
102

 

För att öka pålitligheten valde vi att spela in intervjuerna på kassettband, detta för att inspelning 

ger en fullständig dokumentation av det som sägs under intervjun. På så sätt kunde vi efter 

intervjuerna lyssna igenom banden för att försäkra oss om att vi uppfattat svaren rätt samt 

jämföra det med de anteckningar som skrevs under intervjuerna. På grund av att vi använde oss 

av en bandspelare kunde vi även fokusera mer på intervjun istället för att koncentrera oss på att 

vi verkligen fick med allt som sades. Vi valde även att göra intervjuerna öga mot öga för att öka 

pålitligheten då vi kunde bedöma tillförlitligheten och riktigheten i den intervjuandes svar. 

Uppsatsens pålitlighet kan påverkas av valet av att ha två intervjuer och därför svar ifrån två 

respondenter. För att undvika förlorad information och synpunkter intervjuade vi därför två 

väldigt insatta personer på MQs marknadsavdelning som kunde ge oss relevanta svar. 

Pålitligheten ökas även av att vi båda var närvarande under intervjuerna, på så sätt kunde 

ingenting missförstås och vi kunde även hjälpa varandra om den ene glömde bort eller missade 

att fråga respondenten något. 
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4 Fallstudien 

I det här kapitlet kommer vi att presentera företaget MQ närmare, sedan följer resultaten från de 

genomförda intervjuerna. Resultaten är placerade i samma följd som forskningsfrågorna.  

4.1 Företaget MQ 

MQ är ett klädesföretag som är verksamt i hela Sverige, de har funnits i 50 år och har idag 99 

butiker utspridda över hela landet. Med en omsättning på 1.7 miljarder kronor och 1100 

anställda, varav 12 arbetar på marknadsavdelningen, är de ett av Sveriges ledande företag inom 

klädbranschen.
103

 Deras vision är att vara Sveriges ledande modekedja med passion för 

klädesmärken.
104

  

4.1.1 Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring? 

I augusti 2002 var Joakim Holmstrand, försäljnings- och marknadsföringschef, med att arbeta 

fram och profilera om MQs varumärke. Denna omprofilering baserades på en undersökning som 

gjorts där resultatet visade att MQ var okända och anonyma för sina kunder. Undersökningen 

visade vidare att MQ inte syntes och att kunderna inte kunde minnas att de hade handlat 

produkter från dem. Kunderna var positiva till den goda kvalitén på produkterna, att det fanns 

produkter från olika klädesmärken på en samlad plats, den stora variationen av produkter samt 

att det fanns mycket att välja på och att kunderna kände en trygghet i att handla hos MQ. Men 

trots dessa positiva associationer var företaget anonymt för konsumenterna. Det var då de tog 

fram varumärket MQ of Sweden, med en ny grafisk profil och ändrad logotyp som blev en del av 

kommunikationen. I denna omprofilering grundades också MQs kärnvärden som är att de ska 

vara trendmedvetna, detaljmedvetna, ha mod och god smak. MQ anser att i 20-års åldern, när du 

precis blivit vuxen, är den period då de flesta människor börjar handla kläder ifrån dem. Det är 

då du blir en mer viktig konsument för MQ och detta fortsätter du att vara långt upp i åldrarna 

40-45 år, berättar Holmstrand. På grund av detta har MQ en bred målgrupp bestående av män 

och kvinnor i åldrarna 20-40, vilket leder till både fördelar och utmaningar. Holmstrand menar 

att denna breda målgrupp visar att MQ är ett företag som lockar många svenskar och det är detta 

som ligger till grund för deras reklamkoncept. MQ vill berätta att de är till för alla svenskar, 

kända som okända och reklamerna ska visa hur cool du kan vara i MQs kläder, säger 

Holmstrand.  

Enligt Holmstrand ville de med varumärket MQ of Sweden skildra mode på kända och okända 

svenskar, de valde bort att använda sig av modeller och istället hade de ”vanliga” svenskar i 

deras reklamkampanjer. Den första kampanjen inom MQ of Sweden innehöll ”nya” svenskar, 

personer som inte var födda i Sverige utan kom från andra länder, kampanjen innehöll minst en 

person från varje världsdel. Efter denna kampanj fortsatte de med olika yrkesgrupper, de 

använde sig bland annat av författare och lärare, de hade även en kampanj innehållande personer 

som var VD på olika företag. I alla dessa kampanjer smög det sig in några halvkändisar, säger 

Holmstrand, och det var då de insåg kraften i att använda sig av kända personer i sin 

marknadsföring och de bestämde sig för att tydliggöra sitt budskap ytterligare genom en riktig 

stark karaktär.  
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Ett år efter MQs nya profilering av sitt varumärke valde de att använda sig av Carola i sin 

julkampanj och sedan dess har de använt sig av celebriteter i sin marknadsföring, de har bland 

annat haft kampanjer med hockeyspelaren Peter Forsberg, idol-deltagaren och artisten Måns 

Zelmerlöw, melodifestivalvinnarna och sånggruppen The Ark, sångerskan Marie Serneholt, 

skådespelaren Andreas Wilson och artisten Brolle. MQ har fortsatt att använda sig av denna 

metod på grund av att hålla varumärket MQ of Sweden levande, behålla dynamiken samt att 

ständigt komma med det oförväntade och våga överraska. MQ väljer att använda sig av 

kändisreklam med anledning av uppmärksamheten de får av att använda sig av en celebritet 

istället för en modell och för att stärka sitt varumärke. Det är väldigt vanligt bland klädesföretag 

att använda sig av en modell eller en och samma celebritet i sin marknadsföring, för att utmärka 

sig använder MQ olika celebriteter och genom detta skapar de spänning, variation och dynamik i 

sin reklam, menar Holmstrand.  

MQ väljer att byta celebritet inför varje reklamkampanj beroende på vilket syfte och fokus 

kampanjen ska ha, men alla val ska ligga inom ramarna av MQs kärnvärde. Blandas kända 

personer med okända blir det mer effektivt, när celebriteten dessutom har samma värderingar 

som företaget blir resultatet starkare. Enligt Camilla Olofsson, som arbetat på MQ sedan mars 

2008 som teamledare för extern kommunikation, är kändisreklam en effektiv 

marknadsföringsmetod när du vill sticka ut i bruset. Olofsson anser att det idag är viktigt för 

människor att kunna identifiera sig med någon och med tanke på flödet av människor och vikten 

av att vara någon blir det lättare att identifiera sig med en celebritet än en fotomodell. Det som 

utmärker MQ är att de inte alltid använder sig av de mest kända celebriteterna utan att de 

använder sig av celebriteter som står för deras kärnvärden och det som MQ vill förmedla med 

just den kampanjen.  

Holmstrand vill påstå att resan de har gjort sedan 2002 har förändrat synsättet hos 

konsumenterna gällande MQ, han menar också att resan har lyft kedjan och tagit dem till en 

högre nivå. MQ är ett av de textilföretag som har använt sig av ett och samma reklamkoncept 

längst i hela branschen, andra företag väljer oftast att byta koncept från säsong till säsong, 

berättar Holmstrand. Med varumärket MQ of Sweden har de haft en röd tråd igenom alla 

kampanjer, de har alla följt samma riktlinjer. Inom reklambranschen finns behovet och viljan till 

förnyelse och förändring, men Holmstrand vill hävda att om du inom marknadsföring vågar vara 

konsekvent och hålla dig till ett och samma reklamkoncept under en längre tid så blir det mer 

effektivt eftersom människor kan ha svårt att förhålla sig till saker och ting.  
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MQs koncept med att använda sig av samma marknadsföringsmetod har gett andra viktiga 

möjligheter, som att kunna förändras och utvecklas över tiden. Holmstrand berättar att de har 

möjligheten att kunna skruva på innehållet i reklamen vilket i sig leder till ett högre intresse samt 

förnyelse av kampanjerna och det är användandet av celebriteterna en del av. Holmstrand 

berättar också att när de tog in Carola som talesperson år 2003 var det ingen inom branschen 

eller på närliggande marknader som ansåg att användandet av celebriteter var intressant, det var 

inte ett brett reklamkoncept och företag var rädda för att bli förknippade med en celebritets 

image. Men trots det valde MQ att använda sig av kändisreklam och blandande idrottsstjärnor, 

artister och filmstjärnor i sina kampanjer. De valde att använda flera celebriteter från olika 

branscher för att inte hamna i ett fack, för att få en variation på varje kampanj men också för att 

de ständigt vill komma med nya infallsvinklar och med hjälp av flera olika celebriteter nå ut till 

fler personer. Holmstrand menar att kändisskap har vuxit enormt de senaste åren med hjälp av 

det växande medieutbudet och den ekonomi som varit, han säger även att MQ hela tiden vill 

förnya sig och utvecklas framåt. Fortsättningsvis menar han att vi lever i en föränderlig värld 

som kräver en viss mån av värde och med konceptet MQ of Sweden har de haft riktlinjer att följa 

och med sin marknadsföring har de hållit sig inom dessa riktlinjer vilket har varit en styrka för 

dem.  

4.1.2 Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin 
marknadsföring? 

MQ arbetar med en extern reklambyrå vid namn Catt&Co när de ska välja en celebritet och 

utforma hur reklamkampanjerna ska se ut. Innan varje kampanj tar inköpsavdelningen på MQ i 

samarbete med marknadsavdelning fram ett sammandrag av vilka förutsättningar reklambyrån 

har att arbeta efter. Följande frågor måste besvaras. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Vilka mål 

har vi? Vad har vi för budget? Vilka plagg ligger i fokus och vilken stil vill vi satsa på? Vad har 

vi för förväntningar på vad kommunikationen ska göra? Ibland kan det redan i detta stadium 

finnas förslag på celebritet, men oftast så kommer reklambyrån först med ett förslag på en 

kampanj och material som ska fungera både på utomhusreklam och på tv. MQ har alltid en 

väldigt konkret bild på vad kampanjen har för fokus och stil, berättar Olofsson. Om MQ anser att 

reklambyråns förslag är lämpligt samt att den fungerar tekniskt och produktionsmässigt börjar de 

räkna ut hur lång tid det skulle ta att producera kampanjen. Efter detta tas förslag av celebriteter 

fram, ju fler människor som ingår i kampanjen desto mer komplext blir förarbetet, att hitta en tid 

och plats som passar alla kan vara svårt. I processen måste även celebriteten som tillfrågats ta 

ställning till om MQ är något som de kan stå för och sedan förhålla sig till deras linjer. Under 

arbetets gång så kan kampanjens grundidé förändras och utvecklas på grund av olika hinder som 

kan dyka upp.  

Kollektionerna är inte gjorda utifrån celebriteten, utan det kan vara spännande att se celebriteten 

i nytt fokus med en annan styling än vad celebriteten vanligtvis har, menar Olofsson. Däremot 

måste celebriteten som de väljer ha värderingar som MQ känner sig bekväma med. MQ vill ha 

en variation av celebriteter, därför anser de inte att det finns några speciella egenskaper eller 

kvalitéer som en celebritet måste ha för att bli vald, anser både Holmstrand och Olofsson. 

Däremot vill de att celebriteten ska kunna stylas om till den stil som ska marknadsföras, 

celebriteten måste också vara aktuell och passa in i tiden. Olofsson menar att valet av celebritet 

måste kännas trovärdigt, men det får gärna vara en twist på reklamen så att det blir lite mer 

annorlunda. 
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Reklamen ska visa den stil som MQ valt att marknadsföra, men den ska även visa celebritetens 

personlighet. Annars hade de kunnat välja en fotomodell och göra den till vad som helst, berättar 

Olofsson. Både Holmstrand och Olofsson tar upp den senaste kampanjen innehållandes Brolle 

som exempel, där kollektionen riktar sig till en viss del av den stora målgruppen och presenterar 

nya klädesmärken som finns att köpa hos MQ. Stilen för kollektionen är lite tuffare samt lite mer 

trendig och utifrån den valdes Brolle som ansikte för kampanjen. Det var viktigt för MQ att 

behålla Brolles egna stil och personlighet, han fick ha kvar sina armband, sina örhängen och sin 

frisyr men med MQs kostym och styling blev han mer stilfull.
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Hur många celebriteter som ska ingå i reklamkampanjen beror på syftet och idén, Holmstrand 

menar dock att kampanjen måste ligga inom ramarna av konceptet MQ of Sweden; att deras 

kläder riktar sig till många svenskar. MQ vill ha en blandning av olika svenska celebriteter, i 

årets julkampanj innehåller det till exempel 17 olika celebriteter i åldrarna 20-50, inom olika 

branscher och med världen som arbetsplats. Att man valde att använda sig av 17 stycken beror på 

att MQ ansåg att idén som Catt&Co kom på till julkampanjen krävde så pass många celebriteter 

för att kampanjen skulle bli effektiv. Holmstrand menar att användningen av flera celebriteter 

under en julkampanj är mer lönsamt på grund av att julen är folklig och de vill nå ut till en bred 

publik, alla ska vara medvetna om att de kan köpa julklappar hos MQ. Även i andra 

julkampanjer har MQ använt sig av flera celebriteter och detta är just för att nå ut till den stora 

publiken och kunna rikta reklamen både mot kvinnor och mot män.  

Olofsson berättar att celebriteterna måste fungera ihop när de ingår i samma reklam, det handlar 

framförallt om utseende och att celebriteterna ska kunna stylas. De ska se visuellt bra ut, men det 

får gärna finnas en skön kontrast och ses som en oväntad lösning, säger Olofsson. Hon fortsätter 

att berätta att det är uppmärksamheten som kändisreklamen ger de vill åt och att göra det 

självklara är enformigt och trist.  

MQ har dock vissa egenskaper som de inte vill att celebriteten ska besitta, de ska inte ha varit 

med om några skandaler eller befläcka MQs varumärke. Holmstrand berättar att de celebriteter 

som MQ väljer behöver inte vara politiskt korrekta, men de får inte ha ett skandalartat förflutet 

eller problem med droger, våld eller alkohol. Ibland har det hänt att MQ valt bort celebriteter 

som inte uppfattats som pålitliga på grund av att de har setts som en riskfylld profil med dåligt 

omdöme. Holmstrand förtydligar att det nödvändigtvis inte behöver vara skandaler som är den 

avgörande orsaken till att de väljer bort en celebritet, utan det kan också bero på celebritetens sätt 

att leva och vara. Den valda celebriteten måste också stå för samma värderingar som MQ.  

När MQ har valt en celebritet kontaktas denne och om han eller hon tackar ja, skrivs det ett 

kontrakt som är baserat på kampanjens mål och syfte. Under den tiden som celebriteten är 

representant för MQ har de en skyldighet att inte synas i några andra reklamsammanhang från 

andra klädesföretag, men Holmstrand och Olofsson berättar att det ibland kan finnas undantag. 

Celebriteterna måste även vara tillgängliga för olika PR-jobb. Utöver dessa skyldigheter kräver 

inte MQ några större förpliktelser, med anledning av att det inte handlar om några stora 

miljonkontrakt. Efter kontraktet är påskrivet påbörjas produktionen och då är det Catt&Co som 

har det största ansvaret. De bokar med ett produktionsbolag och bestämmer en tid för inspelning. 

Om kampanjen innefattar en låt där det är celebriteten som sjunger, är musikproduktionen bland 

det första som görs. Planeringen av en kampanj inleds ett halvår innan den släpps.  
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Slutligen berättar Holmstrand att hans drömcelebritet i en reklamkampanj skulle vara Prinsessan 

Madeleine och att de har kontaktat Hovet, dock utan positivt resultat. Olofsson nämner Nina 

Persson, sångerska i bandet Cardigans, som en drömcelebritet men hon anses vara en celebritet 

som är svår att övertala till att ställa upp i olika reklamsammanhang, hon är dock en av de 17 

celebriteter som medverkar i MQs julkampanj. Avslutande anser Camilla Olofsson att välja de 

celebriteter som alltid är med i reklamsammanhang inte är lika roligt och att de måste stå för 

något som känns unikt. 

4.1.3 Vad vill MQ kommunicera genom sitt användande av celebriteter? 

Holmstrand avslöjar att MQs avsikt med sin reklam är att locka den breda målgruppen, de vill 

förmedla att de har moderiktiga och coola kläder. När MQ omprofilerade sitt varumärke till MQ 

of Sweden tog de även fram ett budskap som de vill kommunicera, MQ – Big fan of varumärken. 

Med detta budskap menar MQ att de säljer många olika klädesmärken som är noggrant utvalda 

och har god kvalité. MQ vill i sin reklam kommunicera en känsla av stil och exklusivitet, och de 

anser att användandet av celebriteter uppfyller denna känsla. Syftet med reklamkampanjerna är 

att skapa en relation till och känsla för MQ, samt generera besök till butikerna. De plagg som 

MQ väljer att visa i reklamen ska förmedla den stil som ligger fokus under just den kollektionen 

som marknadsförs och det tillsammans med celebriteten ska locka människor till butikerna. 

Holmstrand berättar att det sedan inte nödvändigtvis betyder att kunden köper just det plagget 

som syns i reklamen, utan när de väl är i butiken ser de att det finns mycket mer att välja på. 

Holmstrand hävdar att användandet av celebriteter i en reklamkampanj skapar en annan sorts 

uppmärksamhet och det är den uppmärksamheten som MQ vill åt. En del av den omstrukturering 

som MQ gjort med sitt varumärke har varit att använda sig av mycket färg och grafik för att visa 

dynamiken i konceptet MQ of Sweden. Detta kan återses i MQs reklamer där logotypen är 

mycket synlig och används frekvent.  

När MQ vill rikta sin reklam till båda könen utformar de sina kampanjer så att de tilltalar både 

män och kvinnor. Men Olofsson menar att även de kampanjer som bara är riktade mot ena könet 

är utarbetade för att tilltala både män och kvinnor. I en kampanj som riktar sig till män väljer 

MQ att använda sig av killar som kvinnor anser vara attraktiva och som bär snygga kläder som 

de kan tänka sig att köpa till sin man, sambo eller pappa, redogör Olofsson. 

MQ lägger stor vikt på musiken som ska spelas i kampanjerna eftersom det förknippas mycket 

med företaget, anser Olofsson. Hon fortsätter berätta att de ofta väljer att bygga en kampanj runt 

en låt, kampanjen får ofta samma namn som låten och den blir en stor del av reklamen. I de 

kampanjer där de använder sig av en specifik låt väljs den tidigt under processen. MQ väljer att 

använda sig av musik på grund av att det ger en starkare dynamik och för att tv ger möjligheten 

att kunna nyttja bild och ljud tillsammans, säger Holmstrand. Tv är den kanal som MQ mestadels 

använder sig av för att sända ut sitt budskap och de anser att den kanalen är effektivast för att nå 

ut till sin breda målgrupp. Holmstrand tycker att det blir en starkare kampanj om den kan 

förknippas med en låt, när låten spelas i radio kan människor associera den med MQ och de når 

då ut genom fler kanaler vilket leder till att fler människor lägger märke till MQ. De kan även 

använda låten i butikerna, den kan komma in på olika musiklistor och därmed skapas det 

mervärde runt kampanjen, hävdar Holmstrand. 
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Varje reklamkampanj pågår i fyra till tolv veckor och ibland kan det hända att flera kampanjer 

går samtidigt. Det är inte bara musiken som är viktigt för MQ i deras reklamkampanjer, utan 

kampanjerna måste även förmedla trovärdighet. När MQ använde sig av Peter Forsberg i en 

kampanj var idén att de skulle visa honom i en annan miljö och visa hur snygg han kunde bli. 

Holmstrand menar att publiken vanligtvis såg Forsberg på isen eller efter en hockeymatch där 

han antingen var svettig och flammig eller nyduschad och okammad. Han menar också att MQ, 

med sin kampanj, ville göra Forsberg snyggare och coolare än vad han någonsin varit för 

publiken och i efterhand var omdömet från pressen att Forsberg aldrig varit mer attraktiv. 

Holmstrand berättar att kampanjen var mycket lyckad på grund av att Forsberg var så snygg och 

tillsammans med en modell i tjejkläder blev det en magisk kombination, vilket ledde till en 

mycket trovärdig kampanj. Trovärdighet skapar MQ genom att använda en stor variation av 

celebriteter i sin marknadsföring, de använder sig inte av modeller eller andra personer som 

relateras till modebranschen utan MQ vill kommunicera att deras kläder är för ”vanliga” 

svenskar.  

Med konceptet MQ of Sweden använder de sig som sagt av kända och okända svenskar i sina 

reklamkampanjer. Holmstrand berättar dock att de en sommar gjorde en kampanj där de ville 

testa budskapet Big fan of varumärken och då använde de sig av den utländska celebriteten, 

Elizabeth Hurley, en brittisk skådespelerska och modell. Det är den enda utländska celebritet 

som de har använt sig av, just på grund av att det går emot deras grundkoncept.  

Holmstrand och Olofsson anser att de har fått bra respons från de celebriteter som har varit med i 

deras kampanjer, vissa celebriteter har redan innan varit kunder hos MQ och vissa har inte varit 

kunder. Men Olofsson berättar att celebriteterna har tyckt att det har varit roligt att medverka och 

det är väldigt sällan en celebritet inte fortsätter att använda MQs kläder efter de varit med i deras 

reklamkampanj. I efterhand kan MQ se celebriteterna bära deras kläder i privata sammanhang 

och det är det bästa betyget som kan ges, enligt Olofsson. I de flesta fall har celebritetens 

medverkande resulterat i positiva utgångar för både MQ och celebriteten. Holmstrand påstår att 

kändisreklam är en situation som gynnar båda parterna, då uppmärksamheten ökar inte bara för 

MQ och utan även för celebriteten. Det året som Carola medverkade i MQs reklam firade hon 

20-år som artist och Holmstrand påstår att hennes delaktighet i deras reklam hjälpte henne då 

hon syntes mycket i pressen och Carola blev mycket nöjd.  

Olofsson berättar att den största anledningen till att celebriteter väljer att inte delta i MQs 

reklamkampanjer är för att de inte vill förknippas med MQ, utan de vill endast vara kända för sitt 

eget arbete och har stark integritet. Celebriteterna kan även tacka nej på grund av att de anser att 

de får för lite betalt, att det inte passar in i deras schema eller att de inte vill ställa upp som 

modeller. MQ är ett väldigt starkt varumärke, med starka värderingar, och är inte celebriteten 

säker i sitt eget varumärke eller tillräckligt stark på marknaden kan celebriteten bli ”uppäten” av 

MQ, påstår Olofsson.   
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4.1.4 Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina 
reklamkampanjer? 

Det finns många risker i att använda en välkänd person i sina reklamkampanjer och MQ tar 

hänsyn till dessa, de lägger mycket tid och energi på att hitta en celebritet som har rätt 

värderingar och med rätt val anser de att det inte blir speciellt riskfyllt. Holmstrand menar att det 

dock finns en risk att urvalsprocessen går fel så att konsumenten uppfattar företagets val av 

celebritet opassande. Om kunder inte har ett förhållningssätt till en okänd person eller modell har 

kampanjen mindre chans att få negativ respons hos publiken, hävdar Holmstrand. Men kunder 

kan däremot ha förutfattade meningar om en celebritet eller förknippa den med andra 

varumärken, detta skulle minska trovärdigheten i en reklamkampanj och det är enligt MQ en stor 

risk. Trots detta vågar MQ använda sig av en celebritet i reklamsammanhang just för att det 

väcker mer känslor hos konsumenterna, de har ett annat förhållande till en celebritet och en 

förväntan skapas hos kunden.  

Urvalsprocessen är dock inte den enda risken, utan celebriteten kan skapa en skandal som skulle 

kunna leda till negativ press för ett företag. Men MQ har en beredskap om något sådant skulle 

hända, då deras pressavdelning får hantera eventuella situationer. MQ har ännu inte varit med 

om någon skandal som har lett till negativa rubriker, men om någonting skulle inträffa har de för 

avsikt att behandla varje händelse olika eftersom samtliga situationer är unika. Det kan vara en 

av flera celebriteter som är inblandad i en skandal och som då kan plockas bort ur en kampanj 

eller så kan det handla om någonting större som kräver större åtgärder. Holmstrand berättar att 

MQ en gång anlitat en celebritet som senare inte uppfattades som pålitlig av dem, men då avbröt 

MQ samarbetet precis innan produktionen påbörjats.  

Att celebriteten tackar nej till att medverka i MQs kampanj kan också ses som en stor risk. Oftast 

kommer reklambyrån med flera olika förslag på val av celebritet, men det finns alltid ett 

huvudalternativ och är inte MQ bekväm med det valet eller om celebriteten tackar nej finns det 

andra tilltänkta celebriteter. Men Olofsson berättar att de alltid utgår från att huvudalternativet 

ska tacka ja.   

Det finns även en risk att MQ anlitar en celebritet och senare upptäcker att celebriteten inte 

passar som modell, den känner sig inte bekväm i situationen. Holmstrand förklarar att om de 

arbetar med en fotomodell så får de genast bra bilder och arbetet går fort, men med en celebritet 

som inte känner sig bekväm kan de få arbeta i två timmar och ändå inte få en bra bild. På grund 

av detta har det funnits bättre och sämre kampanjer, det baseras på kemi, intresse och fallenhet 

hos celebriteten, berättar Holmstrand. Han fortsätter tala om att MQ arbetar med många 

människor och då är det självklart att det inte fungerar med alla, med vissa celebriteter skapas det 

magi, med andra skapas det ingen magi och detta kan senare synas i de olika kampanjerna. 

Holmstrand menar att du inte kan veta innan hur bra kampanjen kommer att bli, men du försöker 

att göra det bästa utifrån de resurser du har. Det finns alltid en risk att du gör fel val och det är en 

stor utmaning inför varje kampanj för MQs art director och reklambyrå att hitta rätt idé och 

celebritet att arbeta med. Holmstrand avslutar med att berätta att det är som att släppa in en 

person som inte kan sjunga opera på operan bara för att testa, risken är att det inte blir bra.    
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer fallstudiens resultat att diskuteras och jämföras med den befintliga teorin 

inom området kändisreklam. Jämförelsen kommer att följa teorins ordning med hjälp av de 

valda forskningsfrågorna.  

5.1 Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin 
marknadsföring? 

Joakim Holmstrand berättade under intervjun att MQ sedan 2002 ändrat sin profil och genom 

detta stärkt sitt varumärke. De kom på ett nytt koncept, MQ of Sweden och byggde upp en ny 

identitet. MQs omprofilering av varumärket kan dras parallellt med begreppet brand identity, 

som menar att i skapandet av ett starkt varumärke är det viktigt att bestämma vilken identitet 

varumärket ska ha, vad det ska stå för, vad som ska ge det mening och vad som ska göra det 

unikt. Med det nya konceptet MQ of Sweden grundlade MQ alla dessa steg och startade sin resa 

mot ett starkare varumärke.  

Vill ett företag etablera sig på marknaden beskriver varumärkespyramiden de grundläggande 

förutsättningarna till att lyckas. Modellen består av tre grundläggande begrepp för att bilda en 

stark produkt på marknaden. Begreppen är: produkt, varumärke och positionering och utger 

basen för pyramiden. Denna bas styrs helt av företaget som har målsättningen att skapa en balans 

mellan de tre begreppens individuella delar. När MQ ville stärka sitt varumärke var dessa tre 

förutsättningarna medräknande. De ville att människor skulle uppmärksamma deras produkter, 

kläder från olika klädesföretag, vilket är det som utmärker dem i branschen. I pyramiden är det 

viktigt vilket mervärde produkten har för det avgör om konsumenten vänder sig till just ditt 

varumärke. I MQs fall är det de olika märkena som de kan erbjuda i sina butiker som är deras 

mervärde, i och med detta är det deras produkter som gör deras varumärke speciellt och det som 

skiljer dem gentemot andra klädesföretag. Att skapa ett starkt varumärke var just det som MQ 

ville göra när de omstrukturerade sin image och identitet. Den tredje delen i 

varumärkespyramiden, positionering, menar att ett företag måste skapa en plats på marknaden 

och även i konsumenternas medvetande. Detta gjorde MQ med hjälp av konceptet, MQ of 

Sweden, där de fick ett starkt positionerat budskap och ökade kundernas kännedom om sina 

produkter och varumärke.  

I det nya konceptet blev det senare aktuellt med celebriteter i kampanjerna. De senaste åren har 

användandet av kändisreklam ökat markant och det är ett bevis på dess effektivitet, popularitet 

samt att det har blivit accepterat och blivit en vanlig marknadsföringsmetod för 

reklamkampanjer. Människor eftersträvar celebriteters image och företag hoppas med detta att 

kunderna ska köpa de produkter som celebriteterna marknadsför. Det är den största orsaken till 

varför företag väljer att använda sig av celebriteter som deras ansikte utåt. Celebriteter genererar 

positiva attityder hos konsumenterna och det gör att de vill köpa produkten. Att kändisreklam är 

en effektiv marknadsföringsmetod stärks av Holmstrand som berättar att synsättet på MQ har 

förändrats och att företaget har kommit upp på en helt annan nivå sedan 2002. Orsaken till varför 

det är populärt med kändisreklam kan ligga i företagets övertygelse om att kändisreklam når ut 

med sitt budskap och att välkända personligheter får mycket uppmärksamhet av konsumenterna. 

Det är också orsaken till varför just MQ valt att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring, 

de vill uppnå ett värde av uppmärksamhet hos de potentiella kunderna.  
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Celebriteters förmåga att kunna övertala människor beror på att de besitter olika typer av makt, 

ju bättre social förmåga celebriteten har desto bättre chans har denne att påverka människors 

levnadssätt.  

Enligt McCrackens meaning transfer model steg ett kan flera olika personer ingå i ett företags 

marknadsföring, men det skiljer sig i att använda en celebritet istället för en modell. McCracken 

menar att kändisar förmedlar en betydelse som har mer kraft och djup än vad en vanlig 

fotomodell gör, en kändis förmedlar allt som en modell gör samt att de sänder ut en livsstil och 

en personlighet med sin medverkan i en reklamkampanj. Reklamen blir helt enkelt mer kraftfull 

med en celebritet, vilket är det som MQ vill åt genom sitt användande av kändisreklam. MQ vill 

utmärka sig på marknaden och det gör de med hjälp av celebriteter som marknadsför deras 

produkter.   

5.2 Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin 
marknadsföring? 

Enligt the source credibility model måste en celebritet ha en viss mängd av expertis och 

trovärdighet för att ett budskap ska vara effektivt och nå ut till konsumenterna, detta kan 

jämföras med den process som MQ går igenom när de ska välja ut en celebritet till deras 

kampanjer. MQ lägger ner mycket tid och energi på att hitta celebriteter som har samma 

värderingar som de själva och som ses som en trovärdig talesperson för deras kollektioner. 

Trovärdighet grundas hos mottagaren när den ser att källan besitter relevant kunskap om 

produkten som marknadsförs och på grund av detta litar mottagaren på att källan ger tillförlitlig 

och korrekt information. För att MQ ska bilda trovärdighet hos sina mottagare väljer de 

celebriteter som kan tänkas vara potentiella kunder och som tycker om att klä sig i snygga och 

moderiktiga kläder. Utseendet hos celebriteten är en stor del i dess trovärdighet som talesperson, 

idag är de flesta personer som syns i reklamsammanhang utseendemässigt attraktiva och 

konsumenter tenderar att skapa positiva bilder av sådana människor. Studier visar att attraktiva 

människor är mer framgångsrika i att övertyga människor än oattraktiva. Grant McCracken 

hävdar att attraktiva celebriteter är effektivare när de gör reklam för mode och skönhet och detta 

intygar Camilla Olofsson, hon avslöjar att de alltid väljer celebriteter som ser visuellt bra ut och 

som är attraktiva. De försöker att inte välja det självklara utan MQ vill överraska och skapa 

uppmärksamhet med deras val av celebritet. Att utseendet är viktigt stärks av the source 

attractiveness model som menar att ett budskaps effektivitet beror på celebritetens utseende, 

likheten mellan celebriteten och mottagaren, hur välkänd celebriteten är i betraktarens öga och 

hur omtyckt celebriteten är.  

Attraktiva personer i marknadsföringssammanhang är mer effektiva att övertala sin publik 

jämfört med oattraktiva personer, informationen från en attraktiv källa är accepterad på grund av 

längtan att identifiera sig med den personen. MQ anser att det är viktigt för människor att kunna 

identifiera sig med någon och att det är lättare att identifiera sig med en celebritet gentemot en 

okänd människa. Genom MQs användande av kändisreklam känner människor igen sig själva i 

den celebriteten som medverkar i deras reklam och det skapar, enlig Olofsson, mer 

uppmärksamhet. Processen identifikation, där mottagaren är motiverad att skapa en relation med 

källan och anammar en position i tro, attityd och beteende, förstärker tron om att en människa 

idag har ett behov att efterlikna och identifiera sig med någon.  



 

36 

 

När MQ gör sitt val av celebritet väljer de, utöver trovärdighet och utseende, celebriteter som 

kan stylas så att den kan passa in i den stil och kollektion som de ska marknadsföra i just den 

kampanjen. Detta kan dras som parallell med the match-up hypothesis som påstår att budskapet 

förmedlat av celebriteten och produkten måste överensstämma för att få en framgångsrik 

reklamkampanj. The match-up hypothesis är en modell som fokuserar på att hitta en jämlike, 

mellan en celebritet och en produkt, som är mest lämplig och baserad på celebritetens utseende. 

Om MQ valde en celebritet som inte betraktades stämma överens, med den stil eller kollektion 

som marknadsförs, av konsumenterna skulle budskapet och kampanjen misslyckas och 

felbedömas. MQ vill dock inte ha den celebritet som är självklar, men den måste ändå stämma in 

med dess värderingar och kollektion för att få en så effektiv reklamkampanj som möjligt. Att 

marknadsföra en produkt med hjälp av en celebritet vars image är mycket överensstämmande 

med varumärket leder till en mer effektiv marknadsföring.  

Enligt steg nummer två i McCrackens meaning transfer model väljs en speciell celebritet ut efter 

den betydelse den ska förmedla i reklamen. Företaget måste först komma fram till vad de vill att 

deras företag ska förmedla samt vad de vill att produkten ska förmedla till sina kunder och efter 

det bestämma vilken celebritet som kan passa in. Företaget måste välja en celebritet som kan 

sända ut rätt budskap som stämmer in på företagets budget. MQ går helt i linje med detta då de 

väljer sin celebritet utifrån den kollektion och stil de vill marknadsföra i sina kampanjer. De 

väljer celebriteter som är aktuella, men som har de värderingar och attribut som krävs för att 

kunna marknadsföra MQs kläder i en kampanj.  

För att öka ett företags värde och skapa ett välkänt varumärke är det viktigt att ha en kreativ idé 

baserad på vad varumärket står för, var varumärket vill stå och hur det ska komma dit. Efter att 

ett företag har kommit på den idén och beslutat att använda sig av en celebritet i sin 

marknadsföring är processen att välja den rätta celebriteten avgörande, är processen välgjord kan 

en celebritets kändisskap driva fram varumärkets budskap. Detta bekräftar MQ då det första de 

utgår ifrån innan valet av celebritet är vilket syfte kampanjen har och på vilket sätt de ska kunna 

uppfylla det. Kampanjerna är främst baserade på vad MQ står för, vad de har för mål och hur de 

ska uppnå dessa. Sedan väljer de en celebritet och precis som tidigare studier visar, kan valet 

vara avgörande för varumärket, i detta fall för MQ, huruvida de kommer att nå ut med sitt 

budskap. Fit, fame, facets och finance är alla betydelsefulla i användandet av kändisreklam och 

alla fyra F måste överensstämma med varumärket, alla dessa faktorer tar MQ hänsyn till. Dock 

är det inte några miljonkontrakt som det handlar om hos MQ, vill celebriteten ha för mycket 

betalt kan inte MQ anlita celebriteten. MQ vill emellertid inte anlita de mest kända 

celebriteterna, eller de som medverkar överallt, däremot vill de att celebriteten ska vara aktuell 

och passa in i tiden.  

Med MQ of Sweden har MQ positionerat sig som ett företag för alla svenskar mellan 20-40 inom 

målgruppen, den tidigare presenterade forskningen visar att ett företags position på marknaden 

kan påverka valet av celebritet med anledning av att konsumenterna lättare ska identifiera sig 

med varumärket. Till exempel väljer vissa företag att använda sig av en regional celebritet 

istället för en internationell. När MQ använde sig av Elisabeth Hurley i en reklamkampanj gick 

det emot deras koncept och efter det har de endast använt sig av svenska celebriteter.  
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Eftersom MQ vill variera och hela tiden förnya sig har de valt att byta celebriteter inför varje ny 

kampanj, detta är inte särskilt vanligt då ett företag ofta vill bli associerade med samma celebritet 

under en längre tid. MQ byter inte bara celebriteter utan väljer också att ofta använda sig av flera 

celebriteter i samma reklamkampanj. Användandet av flera celebriteter kan leda till att en 

produkt skapar en helhet och hjälper marknadsförarna att positivt påverka konsumenternas 

uppfattning om varumärket. Reklam kan rikta sig mot flera olika målgrupper och med en 

blandning av celebriteter som marknadsför en produkt når den ut till fler potentiella 

konsumenter. Ett varumärke har en stor skara konsumenter och ibland kan användningen av flera 

celebriteter vara nödvändigt för att nå ut till hela målgruppen, detta går i linje med hur MQ ser på 

sin marknadsföring och deras målgrupp på 20-40 år. Genom att använda sig av olika celebriteter 

i olika åldrar och kön når de ut till den breda målgruppen och kan samtidigt förnya sig inför varje 

kampanj. När MQ väljer ut celebriteter som ska medverka i samma kampanj är det viktigt att de 

passar och funkar ihop, men som tidigare nämnts ska det också se visuellt bra ut tillsammans. 

När företag väljer att använda sig av celebriteter måste de vara noggranna med att de 

medverkande celebriteterna passar ihop och känns trovärdiga samt att de överensstämmer med 

produkten. Lyckas ett företag med detta kan det ge varumärket en känsla av samstämmighet samt 

kan de undvika att publiken blir uttråkad.  

5.3 Vad vill MQ kommunicera genom sitt användande av celebriteter? 

I McCrackens meaning transfer model steg två förklaras att en celebritet väljs ut efter den 

betydelse den ska förmedla i reklamen. Vilket menas att MQ först måste bestämma vad de vill 

förmedla samt vad de vill att den specifika produkten ska förmedla innan de väljer vilken 

celebritet de ska använda i sin marknadsföring. Efter MQ valt en celebritet så måste de, enligt 

meaning transfer model, tänka över kampanjen så att den identifierar och sänder ut rätt betydelse 

till produkten. Olofsson berättar i intervjun att MQ har starka värderingar och välvalda ledord 

som de följer och det är utifrån dessa som de väljer hur kampanjen ska se ut och vilken celebritet 

de ska använda sig av. I steg tre i meaning transfer model förklarar de hur betydelsen sedan går 

från produkten till konsumenten. Att en person äger en produkt är inte en tillräcklig försäkran om 

att produkten är betydelsefull, men om det ingår en celebritet i produktens marknadsföring får 

personen denna försäkran. Konsumenterna ser upp till celebriteten om den lyckas uppnå något 

och den personlighet som celebriteten skapat runt sig under sin karriär blir en inspirationskälla 

för kunden. MQ är ett starkt varumärke och har de senaste åren nått en stark position på 

marknaden, människor vet vad MQ erbjuder och kan bestämma själva om det är något som de 

vill ha. Att MQ använder sig av celebriteter i sin marknadsföring stärker företagets position på 

marknaden och ökar försäkringen människor vill ha av att produkten de införskaffar är 

betydelsefull.  



 

38 

 

När ett företag valt hur de vill kommunicera sitt varumärke och vilka strategier som ska 

användas för att förmedla varumärket, är det viktigt att skapa en betydelse av varumärket hos 

målgruppen. Detta kallas brand equity och uppkommer när konsumtenten är bekant med 

varumärket och minns varumärket med positiva, starka samt unika associationer. Det finns fyra 

aspekter att tänka på när ett företag vill bygga ett starkt varumärke; kännedom, upplevd kvalité, 

associationer och lojalitet. Dessa fyra aspekter var något som MQ lade mycket tid och energi på 

när de valde att omprofilera sitt varumärke. De ville öka kännedomen om sitt företag, det var just 

därför som de valde att strukturera om sitt varumärke. MQ väljer också alltid ut produkter som är 

av god kvalité på grund av att det är något som de vill bli förknippade med. De vill vara ett 

klädesföretag som är kända för att sälja produkter från olika klädesmärken som är av god kvalité. 

Innan omprofileringen hade kunderna inga tydliga associationer med varumärket MQ och även 

detta ville MQ förändra.  

Att en kund har någon sorts association med ett varumärke är väldigt viktigt för att den ska 

kunna framkalla någon sorts lojalitet, vilket är grunden i att bygga ett starkt varumärke. För att 

MQ skulle skapa associationer mellan konsumenten och varumärket, formade de distinkta länkar 

mellan dessa så att de skulle bli tydliga för konsumenten. Att generera lojalitet hos 

konsumenterna är som sagt grunden i att bygga ett varumärke och kallas ofta hjärtat i ett 

varumärkes värde, detta framkallas genom att förbättra de tre tidigare nämnda aspekterna samt 

genom att öka omfånget och styrkan i varje del av varumärkets lojalitet. Alla dessa fyra aspekter 

har MQ förbättrat i sin omprofilering och det är också detta som kommuniceras i deras 

marknadsföring. De valde utifrån dessa aspekter ut kändisreklam som sin marknadsföringsmetod 

och kommunicerar i den vilka de är, vad de erbjuder och att de är ett företag att lita på.  

5.4 Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina 
reklamkampanjer? 

Att ha en celebritet innehåller vissa risker, använder man en fotomodell har man större möjlighet 

till att kontrollera denne, och den löper inte lika stor risk att svärta ner ett varumärke. MQ är 

medvetna om riskerna som det innebär att använda en celebritet i sin marknadsföring och anser 

sig ha en bra beredskap ifall en skandal skulle inträffa med en celebritet. En risk som finns i att 

använda celebriteter i sin marknadsföring är att celebriteten kan överskugga varumärket och på 

så sätt minns konsumenten endast celebriteten och inte produkten som den marknadsför. MQ 

försöker att välja celebriteter som inte tar alltför stor plats och som passar in i konceptet de har 

för just den kampanjen. Olofsson däremot är övertygad om att det finns en stor risk att istället 

MQ kan överskugga celebriteten eftersom de är ett sådant starkt varumärke, är inte celebritetens 

varumärke tillräckligt starkt kan de försvinna i en reklamkampanj med MQ och det skulle inte 

hjälpa celebritetens uppbyggande av sitt varumärke.  

Att en celebritet medverkar i flera andra reklamkampanjer samtidigt och på så sätt överexponeras 

försöker MQ att undvika genom att skriva kontrakt med celebriteterna där de kräver exklusivitet 

under den tid som kampanjen pågår. Celebriteterna får alltså inte ingå i en reklamkampanj för ett 

annat klädesföretag under samma period som de är talespersoner för MQ. Om en celebritet är 

överexponerad kan det leda till att ett varumärkes position på marknaden försvagas och att en av 

de tre baserna i varumärkespyramiden försämras, vilket i sig leder till att hela pyramiden kan 

raseras. 
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Att en skandal inträffar under den period som celebriteten representerar MQ kan vara en stor risk 

och det kan skada varumärket som MQ byggt upp, vilket kan resultera i stora följder för MQ. 

Men för att minimera att detta ska hända har MQ en pressavdelning som är förberedd att hantera 

alla de skandaler som kan hända när en celebritet ingår i deras marknadsföring. De lägger också 

mycket tid på förarbetet innan de väljer en celebritet, de går igenom celebritetens bakgrund för 

att försöka undvika att välja en opålitlig person som skulle kunna förstöra en kampanj. Då MQ 

ofta väljer celebritet utifrån deras kollektioner samt den stil och fokus de har planerat att ha i en 

kampanj kan en risk vara att en celebritet ändrar sin image mitt i pågående kampanj och på det 

sättet försvinner länken mellan varför just den celebriteten marknadsför den kollektionen. Den 

målgrupp som kampanjen riktar sig till skulle kanske tycka mindre om celebriteten och därmed 

blir celebriteten mindre attraktiv som talesperson. Detta är något MQ måste ta hänsyn till när de 

gör sitt val av celebritet och det är ännu en orsak till att de lägger mycket tid på att välja ut en 

celebritet och läser på om celebritetens livsstil och bakgrund. Om en skandal skulle inträffa kan 

MQs varumärke försämras och varumärkets identitet försvinner. Att ett varumärke ska ha en 

stark identitet på marknaden beskrivs med begreppet brand identity. Om MQ råkar välja en 

celebritet som senare är inblandad i en skandal kan deras varumärke rasera och identiteten 

försvinner. Har inte ett varumärke en stark identitet försvinner viktiga aspekter såsom vad 

varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Med en skandal skulle 

även varumärkets värde skadas. Att ha ett starkt värde hos mottagaren är mycket viktigt och 

detta beskriver begreppet brand equity. Med användandet av celebriteter i sin marknadsföring 

som ingår i en skandal kan värdet och lojaliteten hos konsumenterna sjunka. Kunderna kan då 

endast förknippa den valda celebriteten med den skandal som inträffat och då även dra 

associationer till företaget och dess varumärke. Detta skulle kunna förändra företagets brand 

equity radikalt.  
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6 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att besvara våra fyra forskningsfrågor och föra en 

slutdiskussion, slutligen följer förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin 
marknadsföring? 

Den största delen av den tidigare forskningen och de teorier som använts i denna uppsats tyder 

på att anledningen till att företag väljer att använda sig av kändisreklam är att öka 

uppmärksamheten och att sticka ut i det brus som finns idag. Detta är även orsaken till varför 

MQ väljer att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring. I och med att de flesta 

klädesföretag idag väljer att marknadsföra sig måste MQ, för att nå ut till sin målgrupp, utmärka 

sig och de anser att de gör detta med hjälp av kändisreklam. Vår studie visar att det höga värdet 

av uppmärksamhet är den primära anledningen till att kändisreklam är en sådan populär och 

effektiv marknadsföringsmetod och grunden till varför företag väljer att tillämpa den. Det är ett 

kraftfullt sätt att sticka ut om företag vill synas lite mer. Vi frågar oss däremot om kändisreklam 

nu är en sådan effektiv marknadsföringsmetod som MQ hävdar, varför är det inte en metod som 

fler företag använder? Bara för att kändisreklam fungerar för MQ betyder det nödvändigtvis att 

det är lika effektivt för andra företag inom samma bransch, eller andra företag generellt. Det 

gäller för varje företag att hitta sin väg igenom bruset, och MQ har uppenbarligen hittat sin rätta 

väg. Genom att tillämpa de teorier vi tidigare skrivit om, t.ex. varumärkesbyggande anser vi att 

företag har en större chans att hitta passande marknadsföringsmetod för just dem.  

De personer vi väljer att identifiera oss med kan vara celebriteter och väljer företag att använda 

sig av kändisreklam kan det leda till att kunden lättare blir medveten om företagets varumärke 

och budskap på grund av behovet att efterlikna celebriteten. Med kändisreklam får 

konsumenterna celebriteter som de kan se upp till och efterhärma, vilket leder till att de köper de 

produkter som celebriteten marknadsför. Vår studie visar även att de teorier som menar att 

kändisreklam är en effektiv marknadsföringsmetod stämmer, då MQs omsättning och 

konsumtion har ökat sedan de valde att omprofilera sitt varumärke och valde kändisreklam som 

sitt reklamkoncept. Med hjälp av användandet av celebriteter i sina reklamer har MQ byggt upp 

ett starkt varumärke och förbättrat sin position på marknaden. Utifrån vår studie anser vi att MQ 

valde rätt i att använda sig av kändisreklam. Andra företag och varumärken kanske inte har 

samma behov av den uppmärksamhet som celebriteter ger. Att ett företags kunder ser upp till 

personerna i reklamkampanjerna behöver det endast inte finnas fördelar med. Att använda 

celebriteter i sin marknadsföring placerar onekligen företag i ett speciellt fack anser vi och för 

företag som vill vara mer neutrala är det nog en fördel för att använda fotomodeller istället för 

celebriteter. Vill ett företag förändra sin position på marknaden eller sitt varumärke är 

kändisreklam en bra marknadsföringsmetod att tillämpa då uppmärksamheten ökar hos 

konsumenterna och de blir medvetna om att företaget har förändrat sitt varumärke. 
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Studier visar att företag ofta väljer att byta reklamkoncept och att det är bra då reklamen blir 

nyskapande och mer spännande. MQ bryter detta mönster och har använt sig av kändisreklam de 

senaste fem åren. De anser att användandet av samma reklamkoncept under en längre period är 

bättre för dem och att de istället skapar spänning och uppmärksamhet genom att byta celebriteter 

i varje kampanj. Precis som vår respondent Joakim Holmstrand berättade har kändisskap och 

celebriteter ökat allt mer de senaste åren och detta tror vi kan vara en anledning till att 

celebriteter nu även syns i reklam, och utanför sitt arbetsområde. Vi anser dock att det finns 

fördelar med att ändra reklamkoncept, för ett företag som vill följa med i utvecklingen och vara 

trendmedvetna inom reklambranschen kan det resultera i nya idéer och nyskapande reklam. Att 

använda celebriteter anser inte vi längre vara något nytt inom marknadsföring och när någon ny, 

effektiv och slagkraftig marknadsföringsmetod blir populär tvivlar inte vi på att det är något MQ 

säkert kommer att överväga. 

Att byta celebritet inför varje kampanj är inte vanligt visar den tidigare forskningen, trots det är 

detta något MQ gör; de byter celebritet inför varje kampanj för att förnya sig. Vi anser att det är 

en metod som fungerar för MQ, nyfikenheten är stor inför varje ny kampanj och MQs kampanjer 

uppfattas ständigt som aktuella. Att det skulle vara negativt för MQ att alltid ha nya ansikten, 

som forskare menar, verkar inte vara fallet. Istället är kunderna vana vid ombytet och förväntar 

sig en ny kampanj med nya uppslag. Det som däremot kan tala emot för att byta celebritet är 

trovärdigheten, vilket forskare menar är det allra viktigaste för att en kampanj och ett varumärke 

ska vara framgångsrikt när det gäller kändisreklam. Men MQ anser att deras kampanjer är 

trovärdiga och att de alltid har en stil de vill förmedla och detta lyckas de med eftersom är noga 

med sitt val av celebritet.  

6.2 Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin 
marknadsföring? 

Den process som MQ genomgår vid val av celebritet stämmer bra överens med det som tidigare 

forskning hävdar, att man ska ta hänsyn till celebritetens levnadssätt och vara medveten om dess 

förflutna. Bortsett från att MQ är noga med om celebriteten har varit inblandad i någon skandal 

eller att celebriteten lever på ett icke önskvärt sätt så är MQ relativt öppna för förslag vid val av 

celebritet. Celebriteten måste inte vara i en speciell ålder, jobba i en speciell bransch eller ha 

vissa typer av erfarenheter. Allra viktigast är att de har samma värderingar som MQ. Det kan 

upplevas som att MQ säger emot sig själva här, då de samtidigt hävdar att celebriteten måste 

vara aktuell, se bra ut och passa in i den kommande kampanjen. Att MQ inte ser detta som krav 

kan dock bero på att det är självklarheter för dem och att det är sådant som de redan har inräknat 

när sökandet efter rätt celebritet sätter igång.  

Det är MQ som tar alla beslut, men utformandet av kampanjen, vilka som ska vara med i den och 

själva produktionen är det en reklambyrå som sköter. Tidigare forskning visar på att resultatet i 

reklamkampanjen blir mer framgångsrik om konceptet och idén först grundläggs och efter det 

bestäms vilken celebritet som ska medverka. Det är lättare att hitta personer som ska passa in i 

det koncept som ska förmedlas än att försöka att hitta på en idé på en reklamkampanj utifrån den 

celebritet som valts. Detta följer MQ då de först och främst tar fram en kollektion och stil som 

kampanjen baseras på, efter det tar reklambyrån fram en idé och förslag på celebriteter och sedan 

beslutar MQ vilken celebritet som bäst passar in i den stil som ska förmedlas.  
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Med MQs breda målgrupp måste de hitta celebriteter som når ut till alla, men med en sådan stor 

målgrupp får MQ också ett större antal celebriteter att välja på eftersom de inte alltid behöver 

välja en celebritet som är runt 20 år och populär bland den yngre publiken. Utan MQ kan även 

välja äldre personer som talespersoner men ändå rikta sig till samma målgrupp, på så sätt blir det 

en större variation på de celebriteter som MQ väljer och uppmärksamhetsvärdet ökar. Att skapa 

trovärdighet är väldigt svårt för företag, eftersom människor idag är mottagare av flera hundra 

budskap varje dag. Det är speciellt svårt om det är ett företag som inte är specialiserad inom 

något specifikt. MQ är ett klädesföretag som säljer olika klädesmärken av god kvalité, de är dock 

inte det enda klädesföretaget som säljer liknande produkter och på grund av detta måste de 

utmärka sig på något annat sätt. Med hjälp av kändisreklam har MQ gjort ett namn för sig och 

sticker ut i bruset, för MQ har det gått bra och kännedomen om deras varumärke har ökat.  

Men det kan dock gå åt andra hållet och många misslyckas i sin jakt på den perfekta 

marknadsföringsmetoden för deras företag. I och med att MQ inte är specialiserade, inom till 

exempel sportkläder, är det ännu viktigare att de väljer rätt celebritet att representera dem. Det är 

inte enkelt att hitta en celebritet som är trovärdig som talesperson för ett varumärke, lika lätt som 

att konsumenterna ser celebriteten som trovärdig för varumärket kan de se celebriteten som icke 

trovärdig för varumärket. Därför är det väldigt viktigt för MQ att de väljer en lämplig celebritet 

som är trovärdig och som förmedlar budskapet på rätt sätt. MQ är medvetna om detta och på 

grund av det lägger de mycket tid och energi på deras val av celebritet. Vi anser att orsaken till 

varför MQ inte har misslyckas med sina reklamkampanjer är att de lägger mycket tid på deras 

val, men även på grund av att de har starka värderingar och vet vad de vill med varje kampanj 

och utifrån dessa försöker hitta en trovärdig talesperson.  

6.3 Vad vill MQ kommunicera genom sitt användande av celebriteter? 

MQ har som sagt starka värderingar och vet vad de vill förmedla i varje kampanj. De har ett 

koncept som de har använt sig av under en längre period och ett budskap som har blivit välkänt 

bland publiken. När ett företag ska bygga ett starkt varumärke är det viktigt att, enligt våra 

teorier, veta vad som ska uppnås samt vad som ska kommuniceras och detta är något som MQ 

tillämpar. MQ är tydliga med att användandet av celebriteter har stärkt deras varumärke och 

genom att celebriteterna står för samma värderingar som de själva har de lyckats med att bygga 

upp ett starkt, pålitligt och tryggt varumärke. MQ vill tilltala svenskar som inte är 

modeintresserade men som ändå vill bära snygga kläder med bra kvalité. Vi tror att vad ett 

företag vill förmedla beror helt på vilken bransch de verkar inom, vi misstänker till exempel att 

ett företag som är verksamma inom byggbranschen inte alls har ett behov av att använda 

celebriteter genom det de vill förmedla. Utan vi tror att valet med att använda celebriteter 

grundas i vad företaget vill förmedla med sin marknadsföring. Vi förmodar att andra 

klädesföretag som också använder sig av celebriteter i sin marknadsföring vill att deras kunder 

ska kunna identifiera med varumärket och därmed indirekt celebriteterna som är talespersoner.  

Tv-reklam anses, enligt vissa forskare, vara den mest effektiva kanalen att använda sig av då 

företag vill nå ut till en stor målgrupp. Detta anser även MQ och eftersom de har en sådan bred 

målgrupp är det en lämplig och slagkraftig kanal för dem att sända ut sin marknadsföring genom. 

Därför väljer de att lägga mycket tid och pengar på just den reklam som visas på tv.  
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Musiken är en viktig del i ett företags marknadsföring och som tidigare nämnts blir det en mer 

effektiv reklam om den innehåller musik. Med tv-reklam har företag chansen att marknadsföra 

sina produkter med hjälp av både celebriteter och musik, vidare kan nämnas att med musik i 

reklamkampanjerna blir varumärket ofta ihågkommet. Hos MQ är detta ett väl genomtänkt val 

och de använder även låtarna i sina butiker för att skapa ytterligare associationer mellan låten, 

celebriteten och sitt eget varumärke. Vi anser att det är ett klokt och strategiskt val av företag att 

ha musik med i sina reklaminslag, fler företag borde anamma och utnyttja möjligheterna som 

musiken ger i marknadsföringen. Om företag kan synas på fler sätt borde de göra detta, däremot 

kanske de kan anse att varumärket blir för sammankopplat med låten och artisten som framför 

låten. Vi anser dock att det finns fler positiva sidor med musik än negativa. Om vi till exempel 

tittar låtarna som används hos MQ är ofta gamla hitlåtar som görs om, släpps som singlar och har 

ofta chans att bli succé. Det kan till exempel vara fans som köper låten och den kan komma att 

klättra på hitlistorna. MQ är medvetna om dessa fördelar och det gynnar inte bara deras 

varumärke utan även celebriteten kan känna att den får ut något av det.  

Genom att använda dig av musik i sin marknadsföring får du även tillfälle att nå ut till 

konsumenter som kanske vanligtvis skulle handla på MQ men som råkar vara ett fan till 

celebriteten. På grund av detta anser vi att musik är ett effektivt moment i reklamsammanhang, 

och frågan är om inte julens kampanjlåt hos MQ, Supertramps gamla hit ”Give a little bit” går 

samma succé till mötes? 

6.4 Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i 
reklamkampanjer? 

MQ anser att den största risken för dem i sitt användande av kändisreklam är att de skulle välja 

fel celebritet och menar att alla de risker som kan inträffa skulle bero på att de från början valt fel 

celebritet. Om MQ väljer rätt celebritet anser de att risken för negativa händelser minimeras, 

men vid fel val kan mycket ske; såsom skandaler och annat som skulle kunna påverka MQ 

negativt. En risk som den tidigare forskningen tar upp är att celebriteten kan överskugga 

varumärket som den marknadsför och att konsumenten på det sättet bara minns celebriteten och 

inte produkten. För oss verkar det inte som om MQ har det i åtanke, att celebriteten kan suga 

livet ur produkten, den kallade ”vampyreffekten”. Det enda vi får uppfattningen om är att MQ 

anser är att varumärket MQ kan vara starkare än vissa celebriteter och att finns en risk med det. 

Det uppfattar vi däremot vara större risk för celebriteten än för MQ själva. Vi anser att MQ beter 

sig lite naivt på denna punkt och borde ta större hänsyn till att celebriteten i värsta fall kväver 

varumärket genom att överskugga det. Vi anser vidare att detta är något som inte bara borde 

appliceras på MQ utan att företag generellt borde vara medvetna som just ”vampyreffekten” och 

de risker som följer med den. MQ anser inte det vara en stor risk just på grund av att de försöker 

att välja en celebritet som är rätt för dem, gör de rätt val kommer det inte att hända. Men om MQ 

nu väljer fel celebritet har de en pressavdelning som hanterar situationen på bästa möjliga sätt. 

Då MQ anser att varje fall är annorlunda har de ingen specifik plan att följa om en skandal skulle 

uppstå under kampanjperioden, men de är förberedda ifall något skulle inträffa.  
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MQ skriver också kontrakt med de celebriteter som de anlitar för att undvika vissa risker såsom 

överexponering, där de helst ser att celebriteterna inte ingår i någon annan reklam för ett 

klädesföretag under den period som de representerar MQ. Det har dock funnits undantag, där 

celebriteter har varit med i andra reklamer och marknadsfört andra varumärken eller att vissa 

celebriteter redan har haft reklamkontrakt med ett annat företag men MQ har ändå valt att starta 

ett samarbete. Detta är något som företag borde tänka över, enligt oss. Tidigare forskning har 

visat att om en celebritet överexponeras, även om den ingår i två olika kampanjer som 

marknadsför helt olika produkter, kan vara negativt för ett av företagen. MQ är kända för att 

använda sig av kändisreklam och att de har haft framgångsrika kampanjer, både för dem själv 

och för celebriteten. Därför anser vi att de skulle kunna kräva att celebriteten inte ska ingå i 

några andra reklamsammanhang under den period som de medverkar i MQs reklam.  

Vi anser också att MQ är lite naiva när de tror att ingen risk kommer att inträffa om de väljer rätt 

celebritet, vissa saker är bortom deras kontroll och kan inte kontrolleras. Detta är något som de 

borde vara medvetna om. Det förarbete MQ lägger på val av celebritet är grundligt, men det 

finns alltid en möjlighet att de missar något. Det som underlättar för MQ och minskar vissa 

risker är att de inte alltid väljer de celebriteter som är mest kända, utan att de istället väljer den 

celebriteten som passar dem bäst för tillfället.  

Då MQs kampanjer är väldigt specifika och välplanerade med vad som ska förmedlas och vilken 

stil som ska marknadsföras finns en stor risk för dem om celebriteten skulle ändra sin image 

under den period som denne är talesperson för MQ. Om celebriteten skulle ändra sin image 

skulle reklamkampanjen tappa hela sin slagkraft och det skulle kunna leda till negativa 

konsekvenser för MQ. Även denna risk minimeras genom att välja rätt celebritet, att MQ alltid 

undersöker celebritetens bakgrund och livsstil leder till att de väljer en lämplig celebritet. Den 

tidigare forskningen och teorin tar upp många risker som kan inträffa i användandet av 

kändisreklam, men något negativt har inte inträffat ännu för MQ och detta kan vara en orsak till 

att de inte tar så mycket hänsyn till de risker som finns i användandet av kändisreklam. 

6.5 Sammanfattning 

Vi är mycket medvetna om att vi kan ha blivit färgade av vad MQ ha berättat för oss och att vi på 

grund av detta bara har fått en positiv syn av kändisreklam. Då våra respondenter skildrat att de 

inte upplevt något negativt med användandet av celebriteter i sin marknadsföring visar inte vårt 

resultat de negativa aspekterna och detta leder till att uppsatsen kan ses som något färgad. I 

efterhand har vi dock upptäckt vissa saker som kan vara värt att diskutera då vi anser att det inte 

är pålitlig information. Olofsson berättar i intervjun att efter ett samarbete med en celebritet kan 

de se att celebriteten fortsättar att använda sig utav MQs kläder i privata sammanhang och detta 

är något som vi anser att de egentligen inte kan veta. Det kan självklart finnas bilder på en 

celebritet som har ingått i MQs reklamer där de är klädd i MQs kläder, men sannolikheten att 

alla celebriteter som har ingått i en av MQs reklamkampanjer börjar använda sig av MQs kläder 

är inte särskilt hög.  

Några av de teorier vi använder i vår studie påstår att en celebritet är en bättre talesperson än en 

fotomodell och att konsumenter får ett större förtroende till varumärken som använder sig av 

kändisreklam än de varumärken som inte använder sig av kändisreklam. Andra teorier visar även 

att utseendet hos en talesperson är en stor aspekt för att reklamen ska bli effektiv. Detta 

påbörjade några tankar hos oss, vad är mest effektivt – en celebritet som är oattraktiv eller en 

attraktiv fotomodell?  
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6.6 Metoddiskussion 

I en kvalitativ studie eftersträvas så hög giltighet och pålitlighet som möjligt. Vi har försökt att 

uppnå detta genom att förbereda oss inför varje moment under arbetets gång och har ständigt 

kontrollerat riktigheten i det vi kommit fram till kontinuerligt. I efterhand kan vi se att 

giltigheten i uppsatsen är hög, då vi undersöker det vi avsåg att undersöka och får svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Enda kritiken som kan ges på giltigheten är att vi inte valde att 

skicka in intervjuguiden innan intervjutillfället och att det kan ha bidragit till att respondenternas 

svar inte var alltför genomtänkta. Vi valde dock bort detta för att få en mer spontan och öppen 

dialog under intervjun. Ett problem med pålitligheten i vår studie är att vi under 

intervjusituationen kan ha blivit påverkade av våra respondenter och på grund av detta kan 

uppsatsens resultat vara färgade av MQs åsikter. Pålitligheten kan också ha minskat av att vi 

påverkat och influerat de intervjuade vilket kan ha bidragit till att deras svar har blivit påverkade 

av oss. Vi anser dock att vi inte påverkade våra respondenter och att de svar vi fick därför inte är  

opålitliga.  

Då vi valde att göra en fallstudie och endast undersöka ett företag visar vårt resultat endast hur 

verkligheten är MQ och hur situationen ser ut för dem i deras användning av kändisreklam. Vi 

vet att pålitligheten och giltigheten i vår studie påverkas av att vi endast har undersökt ett 

specifikt fall och att resultatet endast gäller för MQ. Då denna fallstudie visar hur verkligheten är 

för endast ett företag kan vi inte dra alltför många generella slutsatser om att vårt resultat även 

stämmer in på andra företag som också använder sig av kändisreklam. För att kunna dra mer 

generella slutsatser om hur kändisreklam är för alla de företag som använder det som 

marknadsföringsmetod hade vi kunnat göra en jämförelse mellan två olika företag som använder 

sig av celebriteter i sin marknadsföring. Då hade resultatet haft en större bredd och vi hade 

kunnat se om kändisreklam är en lika bra marknadsföringsmetod för andra företag såsom det är 

för MQ.   

Vi valde att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att samla in vår information och 

vi anser att detta var den rätta metoden för oss i vår studie. Med den information vi fick med 

hjälp av våra intervjuer har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor och därför var kvalitativa 

forskningsintervjuer rätt val av metod, enligt oss.  

6.7 Förslag på fortsatt forskning 

Kändisreklam är en omtalad marknadsföringsmetod som troligtvis kommer att fortsätta vara 

populärt och samtidigt växa till ett ännu mer tillämpat koncept inom marknadsföring. Denna 

uppsats har varit inriktad på hur företag ser på kändisreklam, specifikt fokuserat på ett fall. 

Under arbetets gång har vi sett ämnet ur olika aspekter och upptäckt synvinklar som inte täcks av 

uppsatsens syfte, men som ändå skulle vara intressant att undersöka. Nedan följer förslag till 

fortsatt forskning.  

 Undersöka hur kändisreklam är sedd ur kundperspektivet. 

 Studera hur svenska företag skiljer sig från amerikanska företag vid användandet av 

kändisreklam. 

 Undersöka varför och varför inte celebriteter väljer att medverka i kändisreklam. 

 Jämföra och studera olika företags användande av kändisreklam. 

 Studera vikten av musik i kändisreklam. 
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Bilaga 1:  

Intervjuguide för Joakim Holmstrand, försäljnings- och marknadschef på MQ 
Retail 

 

Om respondenten 

Namn: 

Titel: 

Antal år på företaget: 

Tidigare erfarenheter: 

Vad är din roll på MQ? 

 

Om företaget MQ 

Antal år i branschen: 

Antal butiker: 

Antal anställda: 

Omsättning: 

Vad står MQ för? 

Har MQ några ledord? 

Vad är MQs kärnvärde? 

 

Intervjufrågor 

Forskningsfråga 1: Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring?  

1. Hur länge har ni använt er av kändisreklam som er marknadsföringsmetod? 

2. Hur kommer det sig att ni började använda celebriteter i era reklamkampanjer? 

3. Vad ser ni för fördelar med att använda en celebritet istället för en ”vanlig” modell? 

4. Varför byter ni celebriteter? 

5. Hur anser ni att kändisreklam har påverkat er försäljning? 

6. Varför tror du att det är en effektiv marknadsföringsmetod? 

Forskningsfråga 2: Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin 

marknadsföring? 

1. Hur ser processen ut när ni ska välja en celebritet?  

2. Vilka särskilda egenskaper och kvalitéer måste celebriteten ha för att bli vald?  

3. Vilka kvalitéer och egenskaper vill ni inte att celebriteten ska ha? 

4. Har ni eventuella risker i åtanke vid val av celebritet?  



 

 

 

5. Vad ställer ni för krav på celebriteten under den period som denne representerar er? 

6. Skrivs det kontrakt mellan er och celebriteten? 

7. Varför har ni valt att använda er av flera celebriteter i samma reklamkampanj? 

Forskningsfråga 3: Vad vill MQ kommunicera genom sin användning av celebriteter? 

1. Vilket budskap vill ni förmedla mer er marknadsföring? 

2. Hur anser ni att användningen av kändisreklam förmedlar det budskapet? 

3. Vad spelar musiken för roll i era reklamkampanjer? 

4. Varför väljer ni svenska celebriteter? 

5. Under hur lång period använder ni er samma celebritet? 

6. Vad har ni fått för reaktioner av tillfrågade celebriteter? Både de som har medverkat och 

de som har nekat medverkan? 

Forskningsfråga 4: Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina 

reklamkampanjer?  

1. Vad anser ni att det finns för risker med att använda sig av en celebritet?  

2. Har ni råkat ut för någonting som påverkat er negativt genom att använda celebriteter? 

3. Hur har ni hanterat det i så fall? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2:  

Intervjuguide för Camilla Olofsson, teamledare på MQ Retail 

 

Om respondenten 

Namn: 

Titel: 

Antal år på företaget: 

Tidigare erfarenheter: 

Vad är din roll på MQ? 

 

Intervjufrågor 

Forskningsfråga 1: Varför väljer MQ att använda sig av celebriteter i sin marknadsföring?  

7. Hur kommer det sig att ni började använda celebriteter i era reklamkampanjer? 

8. Vad ser ni för fördelar med att använda en celebritet istället för en ”vanlig” modell? 

9. Varför tror du att detta är en effektiv marknadsföringsmetod? 

10. Hur utmärker ni er jämfört med andra klädesföretag som också använder sig av 

kändisreklam?  

11. Varför använder ni er inte av samma celebritet som konstant får representera MQ? 

Forskningsfråga 2: Hur väljer MQ ut vilka celebriteter de ska använda sig av i sin 

marknadsföring? 

8. Hur ser processen ut när ni ska välja en celebritet?  

9. Vilka särskilda egenskaper och kvalitéer måste celebriteten ha för att bli vald?  

10. Vilka kvalitéer och egenskaper vill ni inte att celebriteten ska ha? 

11. Varför har ni valt att använda er av flera celebriteter i samma reklamkampanj? 

12. Vad har celebriteten för skyldigheter gentemot er under kontraktstiden? 

13. Hur fungerar samarbetet mellan MQ och celebriteten? 

14. Vem är det som utformar reklamkampanjerna? 

15. Vem är drömcelebriteten som ni skulle vilja anlita? 

Forskningsfråga 3: Vad vill MQ kommunicera genom sin användning av celebriteter? 

7. Vilket budskap vill ni förmedla mer er marknadsföring? 

8. Hur anser ni att användningen av kändisreklam förmedlar det budskapet? 

9. Hur gör ni för att reklamen ska tilltala både män och kvinnor?  

10. Vad spelar musiken för roll i era reklamkampanjer? 



 

 

 

11. Vad har ni fått för reaktioner av tillfrågade celebriteter? Både de som har medverkat och 

de som har nekat medverkan? 

12. Vilka kanaler använder ni för att få ut er marknadsföring? 

13. Vilket anser ni vara det mest effektiva sätt att få ut er reklam? 

Forskningsfråga 4: Vilka risker finns det med att använda en välkänd person i sina 

reklamkampanjer?  

4. Är ni medvetna om de risker som det innebär att använda sig av en celebritet? 

5. Har ni råkat ut för någonting som påverkat er negativt genom att använda celebriteter? 

6. Hur har ni hanterat det i så fall? 



 

 

 

Bilaga 3: 

Bild på Brolle ur MQs reklamkampanj Fashion106 
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