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SAMMANFATTNING 
 
För att företagen idag ska kunna differentiera sig från varandra i en allt hårdare konkurrens på 
dagens marknad har trenden att skapa sig ett starkt varumärke växt fram. Ett nutida koncept 
bland företag är att använda sig av kända ansikten i reklamen i varumärkesbyggande syfte.  
 
I denna uppsats har det undersökts om detta koncept verkligen kan ses som 
varumärkesbyggande. 
 
Studien byggs på kvantitativ såväl som kvalitativ data. För att kunna applicera teoretisk fråga 
i praktik valdes forskningsobjekt ut. En enkätundersökning genomfördes för att undersöka 
konsumentens mottaglighet för detta koncept. Det gjordes även intervjuer med 
branschkunniga för att få en uppfattning om vad de anser om detta koncept. 
 
Våra slutsatser är att användandet av kända personer kan ses som varumärkesbyggande när 
det kommer till att skapa varumärkeskännedom. Dock tyder enkätsvaren även på ett relativt 
fritt associerande bland respondenterna, vilket kan ses som en negativ aspekt då det tyder på 
att detta koncept kan vara svårt att kontrollera. Vidare kan det ses som att respondenter inte 
kommer ihåg vem som gjort reklam för vad i ett längre perspektiv och att en relation i form av 
märkeslojalitet inte uppstår i och med detta koncept.  
 
Vidare är vår slutsats att konceptet kan användas i syfte att i ett tidigt skede skapa 
märkeskännedom hos konsumenter. Vår undersökning tyder vidare på att konceptet kan då ge 
större vikt om det integreras med andra, kompletterande strategier inom varumärkesbyggande. 
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1. Inledning 
 
1.1 Ämnesområde 
 
På dagens marknad där konkurrensen mellan företag blivit allt hårdare räcker det inte längre 
att erbjuda produkter med funktionella värden såsom hög kvalitet eller att på andra sätt visa på 
en produkts överlägsenhet.1 Ny teknologi, ökat utbud av varor och imitationer har på ett 
dramatiskt sett kortat ner var produkts livscykel. Det gäller härmed att finna sätt att särskilja 
företagets produkter från andra liknande varor och tjänster och även att skapa ett mer 
långvarigt konkurrensmedel än varan i sig och dess fysiska kännetecken. 
 
Vidare utsätts dagens konsument för ett konstant överflöd av information i form av 
kommersiella budskap.2 Rapporter visar att den genomsnittlige invånaren får åtminstone 
1000-2000 kommersiella budskap per dag, vilket kan jämföras med det faktum att samma 
mängd skulle ha uppnåtts på ett år för cirka 100 år sen.  
 
Utbudet av varor och tjänster har som nämnts även ökat explosionsartat.3 För 20 år sedan 
innehöll en genomsnittlig dagligvarubutik 3000-5000 artiklar. Idag finns i likvärdiga butiker 
cirka 20 000-25 000 artiklar, vilket för konsumenten innebär att denne måste ta ställning till 
fyra till åtta gånger så många beslut jämfört med för 20 år sedan. Det blir således allt svårare 
att hantera detta informationsflöde samt att identifiera och klassificera alla de olika produkter 
som erbjuds. Frågan företag måste ställa sig idag är hur konsumenter ska kunna nås och med 
vilka kommunikationsmedel en varaktig och effektiv relation kan skapas?  
 
Fler och fler företag har insett potentialen i att skapa en relation med konsumenter och 
utveckla konkurrenskraft med hjälp av det egna varumärket.4 Vetskapen om att detta kan ses 
som det strategiska verktyg ett företag har till sitt förfogande för att särskilja produkter och så 
även nå fram till berörda parter har således gett begreppet varumärkesstrategi en helt ny 
innebörd. Fortune Magazine belyser detta  faktum med följande citat:  
 
”In the 21st century, branding will ultimately be the only unique differentiator between 
companies”.5  
 
Bildandet av ett starkt varumärke blir således en väsentlig del i ett företags verksamhet och så 
även i dess marknadsföringskommunikation.  Sättet på vilket det egna varumärket 
kommuniceras kan sägas bli av avgörande betydelse för att skapa sig en plats i kunders 
medvetande.6  
 
Då skillnader har minskat mellan varumärken krävs det vidare i själva 
varumärkesuppbyggandet en differentiering, det vill säga ett sätt att särskilja sig som går mer 
och mer från det funktionella till det emotionella. 7  Det handlar om att vara unik, att kunna 
påvisa varför samt att med varumärket till hjälp klarlägga företagets ”rätta jag”. På samma sätt 
som det i fråga om företags lönsamhet har skett en förskjutning i intresset av materiella 

                                                 
1 Melin, 1999 
2 Nilsson, 2000 
3 Ibid 
4 Melin, 1999 
5 Fortune Magazine, citerat i Melin, 1999 
6 Fill. 2002  
7 Melin, 1999 
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tillgångar mot immateriella så blir det allt viktigare att skapa starka varumärken som 
symboliserar emotionella värden så som känslor, identitet och kultur. 
 
Ingalill Holmberg skriver vidare om den i det nutida samhället ständiga närvaron av 
logotyper, symboler och varumärken.8 Det finns ständigt omkring oss och speglar dem vi är, 
dem vi vill vara eller borde vara. Behovet att göra sig synlig i bruset gäller härmed både 
företag som personer. Massproduktion går mot kundanpassade produkter och koncept där 
symboler såsom varumärken blir sätt till att nå fram till potentiella kunder. Det handlar enligt 
Holmberg om att synas och därmed inse att exempelvis företagskulturens roll måste integreras 
med själva bilden av ett företag, vilken i form av en identitet ska tala om ”vem man är”. 
Emotionell och symbolisk kommunikation blir här viktiga redskap. 
 
Arbete fritid, vänner, klädsel och boende tycks vidare mer och mer betraktas som attribut 
vilka får symbolisera en persons livsstil, identitet och tillhörighet. 9 Helheten av en persons 
drömmar, kompetens och intressen synliggörs i form av ett sammanfattande intryck så att 
detta i sin tur uppfattas av de med likartad livsstil och eller sociala grupptillhörighet. Kan 
varumärken här sägas bli ett av många sätt att konstruera en bild av sig själv, att ta plats och 
att samtidigt skapa relation till andra människor? 
 
1.2. Problemområde  
 
Kopplingen mellan den enskilda individens identitetsskapande och varumärken samt den 
hårda konkurrensen företag emellan verkar leda till en allt större fokusering på varumärkets 
immateriella värden när det gäller varumärkesstrategi. Kan då varumärkesidentiteten, det som 
ska visa vad företaget står för, vara ett sätt bygga upp varumärken? 
 
Sett ur ett makroperspektiv kan utvecklingen inom varumärkesstrategi med fokus på 
varumärkesidentitet ses som en återspegling av samhällsutvecklingen i stort med regerande 
trender. En av dessa tendenser är i vårt tycke den ”boom” av kända ansikten i reklamen som 
idag tycks råda.  
 
Ett exponerande av kända ansikten har funnits sedan tidigare, men idag verkar det gått ett steg 
längre och utmärker nästan all sorts reklam konsumenter möter dagligen. Speciellt är detta 
synligt i konfektionsbranschen där bland annat Emma Sjöberg är ansiktet för Lindex 
höstkollektion, Isabelle Scorupco profilerar Åhléns nya kvinnokollektion och där H & M 
återkommer med kända ansikten i sina modekollektioner. Även MQ har under senare år valt 
att låta kända svenskar pryda deras kollektion ”of Sweden”. I sin tur har JC valt att i sin 
kampanj använda kända personer såsom Mischa Barton. 
 
Kända personer i form av idrottsstjärnor, idoler och andra förebilder har fått en helt ny plats i 
det offentliga rummet och alla, inklusive konsumenten, tycks vilja flyta med i denna våg av 
trend. Yrken, marknadsföring och events kopplade till idolskap blir allt populärare och det 
tycks som om kända ansikten liv får ta större plats i såväl media som i var individs 
levnadssätt. Sökandet efter den egna identiteten tycks som tidigare nämnts behöva finna nya 
vägar.  
 

                                                 
8 Holger & Holmberg, 2002 
9 Ibid 
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Utifrån resonemang på förra sidan, finner vi det intressant att se hur varumärkesstrategier, 
kopplat till emotionella värden såsom identitet och personlighet sägs kunna skapa unika och 
långvariga konkurrensfördelar. Ett exempel på detta koncept kan sägas vara användandet av 
kända personer i reklamen.10  
 
1.3. Problemformulering 
 
Kan användandet av kända personer i reklamen ses som varumärkesbyggande? 
 
Delproblem 1: Hur uppfattas detta koncept av konsument? 
 
Delproblem 2: Hur uppfattas detta koncept av branschkunniga?  
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att se om företags användning av kända personer i reklam, som 
en del i varumärkesidentiteten, kan ses som varumärkesbyggande. 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer att utifrån vald problemformulering avgränsa oss till att undersöka tre svenska 
företag: MQ, JC och H&M. Vi kommer endast att undersöka hur dessa företag använt såväl 
som använder sig av kända personer i reklamen och utesluter därmed övriga sätt att använda 
sig av kända personer.  
 

                                                 
10 Aaker, 1996 
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2. Teori 
 
I detta avsnitt presenteras de teorier som är till utgångspunkt för att besvara frågan om företag 
kan använda sig av kända personer i reklamen i varumärkesbyggande syfte. 
 
2.1 Definitionen av begreppet varumärke  
 
§ 1 i varumärkeslagen (VmL) definierar varumärket genom att precisera dess funktion samt 
beskriva de objekt som kan ses som varukännetecken. 1 § VmL har följande formulering:  
 
”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 
ordnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 
förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 
näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”.11

 
Ett varumärke kan även ses som varande mer än ovanstående formulering. Det engelska 
uttrycket ”trademark” syftar till grafiska symboler som används av näringslivet för identifiera 
kommunikation, deras egendom och deras produkter.12  En definition som, uttryckt på 
engelska, kan sägas ge begreppet varumärke en vidare betydelse. Den tanken bekräftas av 
Lönn & Löhman som ser på varumärket som den yttersta sammanfattningen av företagets 
kommunicerande identitet.13

 
I denna uppsats kommer begreppet varumärke att ses som det verktyg ett företag har att arbeta 
med för att skilja sig ur mängden, skapa kännedom om produkter och framför allt för kunna 
inge mening och substans i den kommunikation och därmed interaktion som önskas erhållas 
med konsumenter och omgivning.   
 
2.2 Inledande beskrivning av varumärket 
 
2.2.1 Varumärkesforskning  
Forskning inom varumärkesstrategi har sin grund i två huvudgrenar, strategisk 
varumärkesarkitektur och konsumentbeteende, vilka kan sägas utgöra ett internt respektive 
externt perspektiv.14 Det interna utgår från märkesinnehavarens perspektiv och det externa 
sätter konsumenten i centrum.  
 
Fler och fler företag har dock på senare tid insett betydelsen av varumärket vad gäller 
lönsamhet vilket leder mot en mer lönsamhetsvärderad forskning.15 Immateriella tillgångar 
kan beskrivas såsom ett företags namn, varumärke, symboler och slogans samt relaterade 
associationer gällande kvalitet eller kännedom. Dessa kan sammanfattas i det övergripande 
begreppet varumärkeskapital, vilket såsom varande ett lönsamhetsmått kan belysa 
varumärkets roll som konkurrensmedel 
 

                                                 
11 Melin, 1999 
12 Holger & Holmberg, 2002 
13 Lönn & Löhman, 2000 
14 Melin, 1999 
15 Aaker, 1997 
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2.2.2 Varumärkets olika roller 
Melin menar på att varumärket kan ha olika funktioner, beroende på valt perspektiv.16 
Följaktligen kan det vara av intresse för fyra aktörer: lagstiftaren, märkesinnehavaren, 
konsumenten samt konkurrenten. I denna uppsats kommer varumärket att främst behandlas 
utifrån märkesinnehavarens perspektiv, med betoning på varumärket som identitetsbärare.  
 
2.2.3 Varumärket mervärde 
Liknande varumärken kan alla sägas tillfredsställa ett basbehov hos konsumenten. 17  Det som 
sedan avgör konsumentens val är således en produkts mervärde, vilket kan definieras som det 
som gör att en produkt blir till mer än en basprodukt med fysiska kännetecken samt med 
funktionen att fylla ett basbehov.  
 
2.3 Varumärkesstrategi- en helhetsbild 
 
Enligt Melin är en grundläggande förutsättning för att varumärket ska utvecklas till ett 
strategiskt konkurrensmedel att det har förmågan att skapa värde både för märkesinnehavaren 
och för konsumenten.18 Uppbyggnaden av varumärken kan härmed liknas till en process, som 
äger rum såväl internt som externt. Fokus bör läggas vid märkesinnehavarens perspektiv, men 
för att kunna identifiera stegen i denna inre process måste man även se hur varumärket skapar 
värde hos konsumenten. Utmaningen blir att bygga en bas av märkeslojala konsumenter 
genom att erbjuda en vara med ett unikt, beständigt och attraktivt mervärde som uppfyller 
konsumentens behov och efterfrågan. 
 
2.3.1 Varumärkespyramiden  
Varumärkespyramiden, grundad av Frans Melin i samarbete med Urde, syftar till att beskriva 
de grundläggande villkoren för varumärkesetablering på marknaden.19 Modellen visar på fyra 
grundläggande begrepp som märkesinnehavaren kan sägas kontrollera vid uppbyggandet av 
ett varumärke: produkt, varumärke, positionering och marknadskommunikation. Detta då 
varumärket oftast väljs med hänsyn till produkten och positioneringen utgår från just 
produkten och varumärket finns det ett klart samband mellan dessa delar. Positionering skapar 
vidare förutsättningen för en effektiv marknadskommunikation. En kommunikation där 
varumärkets mervärde förmedlas till utvald målgrupp. Kommunikationens uppgift är här att 
skapa intresse, kännedom om varumärket som på sikt kan resultera i en önskad 
märkeslojalitet.  
 

 

 

 

 

                                                 
16 Melin, 1999 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Ibid 
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Figur 2. 5 Varumärkespyramiden - märkesproduktens funktionssätt20

 
Utvecklingen av denna märkeslojalitet kan enligt Melin sägas ske i tre steg.  Uppgiften är att 
skapa associationer mellan totaliteten av grundbegreppen i pyramiden och konsumenterna 
vilket visas genom de vertikala bindningarna i pyramiden. Detta sker via 
marknadskommunikationen. Först måste själva produkten synliggöras för att kunna 
kategoriseras, om intresse sedan har väckts skapas märkeskännedom, det vill säga bindning nr 
1. Reklam kan vidare stärka relationen mellan varumärke och produkt och visas genom 
bindning nr 2. Med tiden associerar konsumenten direkt till varumärket, utan att gå via 
produkten och då stärks således relationen mellan just varumärket och konsumenten, bindning 
nr.3. Märkeskännedom har skapats, vilket på sikt kan leda till märkeslojalitet.  
 
2.4 Varumärkesidentitet 
 
“You cannot win the heart of customers if you don’t have a heart yourself”21

 
Ett varumärkeskoncept som bygger på användandet av kända personer kräver en relevant 
utgångspunkt. En definition av identitet som leder in på varumärkesidentitet kan därmed vara 
en bra plattform att utgå från då det ger fokus på ett varumärkes personlighet samt ger en klar 
koppling till hur användandet av kända förebilder kan analyseras utifrån vald forskningsfråga.  
 
2.4.1. Definition av identitet 
Etymologiskt kan begreppet identitet härledas från latinets identitet, vilket betyder fullständig 
överensstämmelse samt densamme. 22 Vidare definieras detta begrepp som att något är absolut 
detsamma som något annat och tillhör samma kategori.  I vardagsspråket har dock begreppet 

                                                 
20 Melin, 1999 
21 SAO 
22 Melin, 1999 
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används mer som ett individrelaterat begrepp, där man ser det mer som det som ska visa på 
vem man är.  
 
2.4.2 Identitet, profil och image  
Grundat i discipliner såsom psykologi samt sociologi har företagsekonomin anammat 
identitetsbegreppet relaterat till individers jaguppfattning och överfört detta i diskussionen om 
företagsidentitet.23 Denna kan enligt Larsson definieras som den kulturella helhetsbild som 
företaget uppfattar och förmedlar om sig själv. Vidare omvandlas denna företagsidentitet till 
en image när denna via kommunikation förmedlas till konsumenten.  
 
Oftast sker en sammanblandning av identitet och image och därmed kan det vara bra att här 
skilja begreppet identitet från just  image, vilket syftar mer på hur konsumenterna verkligen 
uppfattar ett varumärke.24 Dessa två stämmer inte alltid överens, men kan alltid försöka 
sammanföras genom profilering, det vill säga den del av identiteten som ett företag vill 
förmedla av sig själv och som även går att påverka genom skapandet av en helhet. Påverkan 
görs med en aktiv stärkning av profilen och här blir varumärkesidentitet en viktig byggsten 
för att sedan kunna förmedla en helhet och ett önskat budskap. Detta sammanhang förklaras 
genom nedanstående modell:  
 

 
Figur 2. 6 Förhållandet mellan identitet, profil, image. 25

 
2.4.3 Inledande beskrivning av varumärkesidentitet 
Med anknytning till tidigare särskiljande mellan profil image och identitet kan varumärket 
och dess identitet enligt Aaker ses i utifrån ett åtskiljande mellan varumärkets image, identitet 
och position: 
 

Varumärkesimage  Varumärkesidentitet  Varumärkesposition 
Hur varumärket  hur strateger vill att  den del av varumärket som aktivt  
Uppfattas nu  det ska uppfattas ska förmedlas till målgruppen 

Figur 2. 7 Definition av varumärkesimage, varumärkesidentitet samt varumärkesposition. 26

                                                 
23 Melin, 1999 
24 Larsson, 2001 
25 Ibid 
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Melin styrker detta resonemang genom att mena att skillnaden ligger i att identitet som sagt är 
vad märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för, medan varumärkesimagen syftar på hur 
konsumenterna uppfattar varumärkesidentiteten. 27

 
Varumärkesidentitet karaktäriseras således som vad varumärket står för, och vad som gör 
detta unikt. En bra definition ges med följande citat:  
 
“the identity is the brand’s unique fingerprint which makes it one of a kind”.28  
 
Melin styrker nämnda citat och menar på att identiteten sägs vara det som gör varumärket 
unikt och ger det mening. 29

 
Aaker ser på identitet som det som till en person inger mål, syfte och mening och menar att 
detta leder till följande frågor: Vilka är mina kärnvärden? Vad står jag för? Vilken 
personlighet vill jag framhäva? Vilka relationer till andra människor är viktiga i mitt liv? 30  
 
Detta kopplar Aaker till begreppet varumärkesidentitet då denna på samma sätt ge riktning, 
syfte och mening.31 Identiteten kan sägas vara varumärkets hjärta och själ och så även den 
drivande faktorn när det gäller att skapa associationer till ett varumärke. Den kan således ses 
som en unik blandning av märkesassociationer som brand manager har, vill skapa eller 
behålla. Dessa associationer representeras med hjälp av olika kommunikationsmedel vad 
varumärket står för och inger ett löfte till konsumenten från företaget.  
 
Kapferer styrker denna syn och menar att identitet sett som att vara sitt sanna jag, driven av 
personliga mål även är ett sätt att särskilja sig från andra individer. Applicerat på 
varumärkesidentitet är det här viktigt att företag ställer sig följande frågor för att kunna 
identifiera varumärkets identitet: 
 

- Vad är varumärkets mål och vision? 
- Vilka behov uppfyller varumärket? 
- Vilka kärnvärden har varumärket? 
- Vilka kännetecken gör varumärket unikt och lätt att särskilja från andra varumärken? 

 
Vidare argumenterar Kapferer att allt för många varumärken inte har någon klar identitet, utan 
den skapas utifrån imitationer, anpassning eller andra idealiserade visioner.32 Kortsiktig 
planering och ett allt för omgivningsfokuserat skapande är inte att rekommendera. Med andra 
ord anser han att det bör läggas allt mer vikt på det inre byggandet av identitet inom själva 
varumärket. Ett varumärke kan ses som en process, ett löfte vilket innefattar en långsiktig 
plan och därför måste grunden vara stabil för att inte hela konceptet ska falla samman. 
Identiteten ska spegla ett varumärkes kärnvärden, dess innersta väsen, detta för att kunna ge 
en helhetsbild, oavsett olika produkter, form och utseende.  
 

                                                                                                                                                         
26 Aaker, 1996 
27 Melin, 1999 
28 Upshaw, L.B ( 1995): ur Melin, 1999 
29 Melin, 1999 
30 Aaker, 1996 
31 Aaker, 1996 
32 Kapferer, 1997 
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2.4.4. Uppbyggnad 
Varumärkesidentitet kan enligt Aaker sägas bestå av två delar, det vill säga en kärnidentitet 
samt en utökad identitet.33 Den första kan sägas vara varumärkets inre essens, dess kärnvärden 
som ska förbli konstanta då varumärket reser mot nya marknader och produkter. Den 
sistnämnda handlar om att skapa en helhet, att hjälpa till att förmedla dessa kärnvärden och 
detta då genom att exempelvis ge varumärket personliga egenskapar i form av exempelvis 
användandet av kända personer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 8 Identitetsstrukturen34  

 
2.4.5 Funktion och användbarhet av varumärkesidentitet 
Varumärkets uppgift sägs i stort vara att identifiera en vara eller något annat. 35Att identifiera 
handlar vidare om att säga vad något är och skilja det från allt annat. Således kan 
varumärkesidentitet ses som ett såväl relevant som intressant begrepp när det gäller just 
varumärkesbyggande. 
 
Kapferer betonar vidare tre starka motiv till varför varumärkesidentiteten kan vara av intresse, 
nämligen genom att den gör varumärket varaktigt, ger en talande bild och skapar en känsla av 
äkthet.36 För att kunna existera menar han vidare att varumärket måste kunna förmedlas till 
konsumenten. Detta sker då genom en kommunikation där märkesinnehavaren ses som 
sändare och via media sedan förmedlar identiteten till mottagande konsument. Rätt uppbyggd 
kan således detta ses som ett försvar från risken till en idealiserad och simulerad 
varumärkesimage.  
 
Även Melin klarlägger hur detta koncept har kommit att blir av allt större betydelse för ett 
varumärkes konkurrensfördelar.37 En viktig orsak till varför är just att det blir allt svårare att 
se skillnader mellan produkter och göra dem unika. Därmed strävar företag efter att utveckla 
mer komplexa hjälpmedel där emotionella värden såsom exempelvis varumärkesidentitet blir 
en konkurrensfördel som avgör.  
 

                                                 
33 Aaker, 1996 
34 Ibid 
35 Holger & Holmberg, 2002 
36 Kapferer, 1997 
37 Melin, 1999 
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2.5 Varumärkespersonlighet i form av kända personer 
 
“A brand that captures your mind gains behaviour.  A brand that captures your heart gains 
commitment”38

 
2.5.1 Definition av varumärkespersonlighet 
Med utgångspunkt från ovanstående teori samt vald forskningsfråga kommer följande del att 
fokusera på den del av varumärkesidentiteten som behandlar personlighet. Detta då 
målsättningen enligt Melin är att skapa en personlighet för att förmänskliga varumärket och 
dess identitet, att helt enkelt ”ge den en själ”.39 Denna del av varumärkesidentitet är så även 
av vikt då denna är något som företagen mer eller mindre aktivt kan försöka styra.40

 
 Enligt Aaker kan ett varumärkes personlighet vidare definieras som de mänskliga attribut 
som förknippas med ett varumärkes identitet, exempelvis ålder, kön, social status och så även 
personliga egenskaper såsom värme och omtanke.41 Härmed ses kända personer i reklamen 
som ett koncept gällande den del av varumärkesidentiteten som belyser 
varumärkespersonlighet.  
 
Vidare menar Aaker att varumärkets personlighet kan sägas vara det som kommunicerar 
varumärkesidentitet på ett mer djupverkande sätt och därmed kan det underhålla och utveckla 
kommunikationen till konsumenten. Ett varumärke som endast utlovar hög kvalitet säger 
exempelvis inte lika mycket som att inge varumärket en personlighet som uttrycker mänskliga 
egenskaper, exempelvis att varumärket är en krävande person med expertis. 
 
Studier har visat att konsumenter ofta kan skapa sig en bild av ett varumärke, önskvärd eller 
inte, och detta visar på hur effektivt det kan vara att utveckla varumärkets personlighet för att 
nå fram till konsumenten.42 Konsumenter kan sägas omvandla denna bild och då även 
varumärken till personer, speciellt då det handlar om känslomässigt laddade varor som 
exempelvis kläder eller bilar. Denna relation skapas genom att varorna förmänskligas.  
 
2.5.2 Sätt att förmedla varumärkespersonlighet 
Det finns ett stort antal sätt att utveckla ett varumärkes personlighet och Aaker beskriver hur 
personlighet när det gäller varumärkesidentitet kan utvecklas genom följande sätt: 
 

- ge en bild av användaren: att utnyttja idealiserade bilder av användare som 
konsumenter kan identifiera sig med 

- Framträda i specifika sammanhang: sponsring av exempelvis sportevenemang 
- Framhäva geografiskt ursprung: nationellt ursprung för att förmedla personligheten 
- Utforma särpräglad reklam: absolut vodkas uppdrag till konstnärer att avbilda flaskan 
- Använda kända personer: ett av de vanligaste sätten att utveckla ett varumärkes 

personlighet, med tanken på att skapa positiva märkesassociationer och på så 
sätt få konsumenten att vilja identifiera sig med varumärket.  

- Använda symboler: Bland de mest kända exemplen kan Ronald Mc Donald eller 
Iprenmannen nämnas och dessa är således konstruerade symboler, det vill säga fiktiva 
personer.  

                                                 
38 Scott Talgo, brand strategist: Aaker 1996 
39 Melin, 1999 
40 Ibid 
41 Aaker, 1996 
42 Ibid 
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2.6 Förmedlande av varumärkespersonlighet i form av kända personer i reklam 
 
2.6.1 Inledande beskrivning av kända personer 
Enligt svenska akademins ordbok menas med begreppet ”känd” något som man känner till, 
det vill säga något som är välbekant och omtalat. 43 I denna undersökning syftar vi således på 
denna definition och relaterar denna till den allt mer förekommande exponeringen av kända 
personer i reklam. En känd person kan exempelvis representeras av idrottsstjärnor, idoler och 
andra offentliga personer som på ett eller annat sätt känns igen och kan ses som välbekanta. 
 
Att låta kända personer ge varumärken ett ansikte har figurerat sedan länge på marknaden och 
det finns flera tillvägagångssätt. 44 Vare sig det handlar om en sorts ”personlig 
varumärkesstrategi ” där personen i sig är varumärket såväl som ”produkten” i fråga eller om 
det används av företag för att kommunicera en materiell produkt eller tjänst på marknaden. 
Vare sig det handlar om  exempelvis sponsring eller reklam.  
 
2.6.2 Kända personer i reklam 
Utifrån Aakers identitetsstruktur kommer kända personer i reklam  att ses som varande en del 
av den facett som innefattar personlighet (personality), då detta koncept förutom att endast ses 
som ett kommunikationsmedel i sig även kan ses som ett sätt utveckla 
varumärkespersonlighet. Detta genom att varumärket ”får liv” och skapar en bild hos 
konsumenter tack vare av att denna förmedlas via en person och de olika associationer denne 
inger.  
 
2.7 Förmedlande av varumärket genom marknadskommunikation 
 
I denna uppsats kommer det följande att ges en inblick i marknadskommunikation, då detta 
kan ses som den del i varumärkesuppbyggnad som kommunicerar budskap till konsumenten 
och är en förutsättning för att vidare kunna förmedla varumärkesidentitet.  
 
Vidare belyser en inblick i semiotisk teori hur denna kommunikation går till. Utifrån detta 
kommer en grund att läggas för att vidare kunna analysera användandet av kända personer i 
reklam som ett kommunikativt sätt att förmedla varumärkespersonlighet och så även en 
alltomspännande varumärkesidentitet. 
 
2.7.1. Inledande beskrivning av marknadskommunikation i form av reklam 
 
“Marketing communication play a vital role in the development of brands and are the means 
by which products become brands, that is how customer can see how a product is different 
from and understand what a brand stands for and what its value are”.45

 
Som belyses I ovanstående citat är marknadskommunikation en förutsättning för att 
varumärket och så även dess identitet, med alla dess delar ska kunna förmedlas.46 Denna kan 
beskrivas som en typ av identitetsbärare. Marknadskommunikation, enligt promotionmixen, 
kan delas in i: reklam, säljfrämjande åtgärder, PR och personlig försäljning.   
 

                                                 
43 SAO  
44 Holger & Holmberg, 2002 
45 Fill, 2002 
46 Melin, 1999 
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Vid marknadsföring av konsumentvaror, såsom exempelvis kläder, har vidare reklam alltid 
spelat en central och betraktas som en förutsättning för att skapa varumärken.47 Fokus 
kommer att läggas på denna aspekt av promotionmixen med tanke på vald forskningsfråga. 
Reklamens uppgift sägs vara att informera, övertyga och att så även påminna konsumenterna 
om en produkts mervärde så att inte märkeskännedomen avtar.  
 
2.7.2 Förmedlande av varumärkesidentitet genom reklam  
Ensamrätten till ett varumärke inger vidare märkesinnehavaren rätt att bygga upp en unik 
varumärkesidentitet.48 Denna identitet förmedlas genom märkesuppbyggande reklam, ofta 
baserad på just emotionella värden.  Faktorer såsom namnval, historisk bakgrund, samt 
reklamens form och innehåll är några exempel på aspekter som kan användas i en emotionell 
utformning av reklam.  
 
Enligt Melin är reklam med individuell särprägel något som skulle kunna bygga upp ett 
varumärke, och då även långsiktigt sett.49 Själva syftet med reklam, om märkesuppbyggande, 
är just att den ska tillföra varumärket det lilla extra i form av ett kommunikativt mervärde. En 
grundläggande förutsättning är att den kommunikativa identiteten uttrycks på ett enhetligt sätt 
för att nå fram till konsumenterna. 
 
Vid utvecklingen av en kommunikativ identitet genom reklam menar Melin att företagens 
kärnvärden sättas i fokus, då dessa kan ses som den kommunikativa länken mellan 
märkesinnehavaren och konsumenterna 50. Kärnvärden bör därmed genomsyra all reklam för 
att uppnå synergieffekter i kommunikationen och en förutsättning är vidare att reklamen är 
unik för att kunna skapa långvariga konkurrensfördelar.  
  
2.8 Semiotik- hur varumärket förmedlas 
 
“Semiotic analysis has proven very effective and one of its best features is that it can be 
applied across the widest range of media and technologies, providing a complete experience 
of a brand personality. The meta-topics of consumer culture like gender, race and class have 
always had associative meaning beyond the text. To clothe a baby in pink trouser suit and 
booties conveys femaleness more than modesty or style. But even simple everyday behaviour 
and attitudes can be expressed through the symbolic use of brands of the most mundane 
goods and services.”51

 
I citatet ovan klargörs hur semiotik kan ses som ett effektivt sätt för att förmedla ett 
varumärkes personlighet. Det finns mängder av symboler runt omkring oss som dagligen får 
oss att associera till något. I citatet ovan ges exemplet att klä ett barn i rosa visar mer på 
kvinnlighet än mode och stil.  
 
Kapferer styrker semiotikens betydelse i fråga om kommunicerandet av varumärken och 
menar att semiotik syftar på att det i varje meddelande finns en sändare.52 Även när det 
handlar om varumärken är det kommunikationen som skapar en bild av såväl företaget 
(sändaren) som mottagaren (konsumenten). Därmed kan konsumenter via varumärkets 

                                                 
47 Melin, 1999 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Melin, Frans, Brand News, nr 00/01 2001   
51 Uggla, 2001 
52 Kapferer, 1997 
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personlighet och fysiska attribut, nämnda i tidigare identitetsprisma, uppfatta även ett 
varumärke som havande en viss identitet och karaktär 
 
2.8.1 Fiskes semiotiska delområden 
I boken Varumärkesarkitektur hänvisar författaren Uggla till kommunikationsforskaren Fiske 
som gjort studier kring semiotikens relevans när det kommer till varumärkesarkitektur.53 I 
sina semiotiska studier har Fiske ringat in 3 huvudområden: studier fokuserade kring tecknet i 
sig, studier fokuserade kring de koder och system kring vilka tecken är organiserade samt 
studier med tonvikt på den omgivande kulturen i vilken tecknet verkar och skapar mening.   
    
Med en viss förenkling menar Uggla att man kan säga att tecknet i sig relaterar till 
meningsbyggande och frågor rörande varumärkets identitet medan koder och system, 
respektive kulturens betydelse, är mer relaterade till frågor om varumärkesarkitektur.  
 
2.8.2 Tecknet i sig 
Inom detta delområde studerar Fiske olika tecken och de olika sätt på vilket de skapar 
mening, samt hur de relaterar till de människor som använder dem.54 Tecken är skapade av 
människor och därför blir det viktigt att se kopplingen mellan tecknet och användaren. 
Tecknet har ingen eller en annan innebörd för exempelvis en apa. 
   
Tecknets utformning och hur det laddas är av stor betydelse för företag i fråga om 
positionering och identitetsbyggande.55 Detta på grund av att det kan kopplas till både 
varumärkets kärnvärden och hur dessa ska kodas och visualiseras.   
 
”A sign or representament is something, which stands to somebody for something in some 
respect or capacity. It adressess somebody, that it creates in the mind of that person an 
equivalent sign or perhaps a more developed sign. That sign which it creates I call the 
interpretant of the first sign. The sign stands for something, it’s object”.56

 
2.8.3 Pierce teckentriad 
Pierce modell – den semiotiska triangeln – visar hur tecknet i sig skapar mening.57 Den 
semiotiska triangeln visar pedagogiskt hur tecken kopplas till underliggande objekt.  
 
Pierce ser sambandet mellan tecknet, användaren och det underliggande objektet till vilket ett 
tecken ytterst refererar som tre absolut kritiska komponenter.58 Han har beskrivit sambandet 
mellan tecknet, vad det betecknar och dess användare som en triangel:  
 
I figuren kan man se triadens tre komponenter: tecken, objekt, interpretant. Utifrån ett 
semiotiskt varumärkesperspektiv kan de jämföras med varumärke, produkt respektive den 
eller de som kommer i kontakt med varumärket. Pilarna i triaden indikerar att de bara kan 
förstås i relation till varandra. På ett påtagligt deskriptivt sätt kan man säga att den semiotiska 
triangeln kan beskriva all form av mänskligt meningsskapande utan att nödvändigtvis göra 
anspråk på att förklara det. 
 

                                                 
53 Uggla, 2001 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
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Tecken 

 

 

 

 

 Interpretant Objekt 

Figur 2. 5 Pierce teckentriad59

  
Tecknet blir här ett tecken genom att det finns någon som tolkar detta, interpretanten. Denna i 
sin tur måste alltid relatera tecknet till ett underliggande objekt för att det ska skapas en 
mening och därmed ett samband mellan dessa komponenter. 
 
 

                                                 
59 Uggla, 2001 
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3. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera, presentera samt även motivera den 
undersökningsansats som valts för denna studie. Vidare redogörs här för de tillvägagångssätt 
som ligger till grund för modellernas tillämpningar och vidare genomförandet av 
undersökningen. 
 
3.1 Undersökningsupplägg 
 
För att få en inblick i hur kända ansikten används i reklamen och huruvida detta kan ses som 
varumärkesbyggande valde vi att inrikta oss på företag som aktivt nyttjar detta koncept. Vi 
valde att inrikta oss på klädbranschen i och med att kläder i vårt tycke på ett tydligt sätt kan 
sägas återspegla vår undersökning i fråga om identitet och innefattande av såväl känslor, trend 
som personlighet.  
 
Det undersökningsupplägg som vidare har ansetts som relevant i denna undersökning är: 
 

- Skriftliga källor om valda forskningsobjekt H&M, JC och MQ 
- Semistrukturerad intervju; BrandEye och Label. 
- Surveyundersökning i form av enkät. 

 
 
3.2 Val av forskningsobjekt 
Ovannämnda resonemang ledde fram till en närmare studie av de tre klädkedjorna; JC, MQ 
och H&M. Alla tre använder kända ansikten i reklamen. Detta gjorde det intressant att 
jämföra dessa och här se på användbarheten av kända personer i reklam i fråga om 
varumärkesuppbyggnad.  
 
Ambitionen var att få en intervju med dessa företag för att få en bra inblick i strategierna 
bakom användandet av kända personer i reklamen. Dock blev gensvaret svalt från samtliga, 
men företagen rådde oss att gå in på deras respektive hemsidor där de ansåg att deras 
kärnvärden beskrevs på ett signifikativt sätt. Med denna referens som grund gjordes således 
en analys av företagens kärnvärden enligt de uppgifter som framkom via respektive hemsida.  
 
3.3 Val av metod 
Inom samhällsvetenskapen brukar man särskilja två olika metodiska angreppssätt, kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Det är i vårt tycke dock av vikt att belysa den forskning som 
poängterar att dessa två tillvägagångssätt inte bör ses som ömsesidigt uteslutande. .60 Det 
finns således ingen vattentät distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 
 
I denna uppsats nyttjas både kvantitativ och den kvalitativ ansats. Detta medvetna val gjordes 
för att genom dessa kompletterande metoder försöka finna ett påtagligare svar på tidigare 
ställda problemformulering. Dessa leder, i svarandet på olika problem var för sig, fram till en 
helhetssyn och därmed en klarare bild av vår forskningsfråga. 
  
Kvantitativ data tillåter en sorts mätning av företeelser då den kan tillämpas på ett större antal 
respondenter och detta gör i sin tur det möjligt att omvandla dessa i siffror för att generalisera 
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undersökningsresultaten.61 Detta lämpade sig bra i denna uppsats då syftet var att söka svar 
genom att se hur konsumenter generellt uppfattar användandet av kända ansikten i reklamen. 
För att samla in dessa data genomfördes en surveyundersökning i form av enkät.  
 
Kvalitativ metod sägs kunna samla in data som inte meningsfullt kan uttryckas i data. 62. 
Genom en kvalitativ och mer djupgående analys hoppades vi såldes finna en ökad förståelse 
för det problem som studeras. Dessutom inger denna typ av metod en flexibilitet i fråga om 
frågeställningar som kanske kommer upp under undersökningens gång eller som formulerats 
på ett inkorrekt sätt, vilket kan vara svårt att fånga upp i exempelvis en redan genomförd 
enkät. Kvalitativ metod användes här genom intervju med företagen BrandEye och Label. 
Detta för att följaktligen få en djupare förståelse av betydelsen av varumärkesidentitet och 
uppbyggnaden av varumärken. Vidare användes denna metod för få en större inblick i 
definitionen och effekten av användandet av kända personer i reklamen.63  
 
3.4 Insamling av data  
 
För att få relevant information för undersökningen krävs en insamling av användbar data. I 
följande avsnitt kommer således de olika sätt vi valt att insamla information till uppsatsen att 
redovisas.  
 
3.4.1 Intervjuerna 
För att få ett större djup i vår uppsats och för att bättre förstå varumärkesstrategier valde vi att 
kontakta två företag som på skilda sätt arbetar aktivt med varumärken. Vi kontaktade Brand 
Eye, ett företag som arbetar med varumärken, brand management och reklamjuridik samt ger 
ut tidningen Brand News. Där fick vi tipset att kontakta företaget Label som aktivt konsulterar 
företag. Label är ett företag som innefattar olika konsulter med främst kunskap inom 
kommunikation och management. Genom att genomföra intervjuer med oberoende företag 
som arbetar med varumärken i fokus hoppades vi kunna få en mer objektiv syn på 
varumärkesstrategier.  
 
I första led tog vi kontakt med dessa företag via e-mail. Vi förklarade kortfattat vårt syfte med 
uppsatsen och varför vi kontaktade just dem. Vi fick bra respons och träffade båda företagen 
personligen. Intervjuerna genomfördes semistrukturerade genom att vi redan innan hade 
skrivit ner diskussionsfrågor.64 Detta för att dels underlätta konversationen och för att vi 
skulle vara säkra på att lyfta fram de frågor som vi ansåg vara mest relevanta för vår 
undersökning. Diskussionsfrågorna har genom denna typ av intervju en funktion som 
grundläggande checklista för att försäkra att relevanta ämnen berörs. Men en semistrukturerad 
intervju ger även möjlighet till eventuella följdfrågor vilket öppnar vägen för nya oväntade 
fakta. Intervjun med BrandEye pågick i ungefär en och en halv timme, intervjun med Label 
under en timme. 
 
3.4.2 Enkäten 
I problemformuleringen utformades frågan på hur användandet av kända personer i reklamen 
uppfattas av konsumenten. För att besvara denna fråga utfördes en enkätundersökning på 70 
personer. Platsen som valdes ut var Gallerian. Detta val gjordes då de tre klädkedjorna HM, 
MQ och JC här finns representerade och då ett flöde av människor passerar dagligen. Vi valde 
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att göra undersökningen under sen eftermiddag till tidig kväll då flertalet personer passerar 
efter arbete och skola. 
 
Vi valde att välja ut en viss målgrupp utifrån det motiv som nedan förklaras och därmed valde 
vi att tillämpa denna form av urval. Detta kan ses som ett proportionellt stratifierat urval, 
vilket utgår ifrån att man fastställer speciella kategorier som man anser nödvändiga att ha med 
i urvalet.65 Man försöker sedan uppfylla dessa kategorier i proportion till deras förekomst i 
populationen. Valda population är personer mellan 15-35 år, med tanke på de målgrupper de 
utvalda forskningsobjekten valt att inrikta sig på, men även med anledning av de åldrar som 
sägs vara mottagliga för emotionell reklam.66  
 
Fördelen med denna metod är att man kan garantera att alla viktiga kategorier i urvalet 
representeras. Man undviker att få ett stort bortfall. Nackdelen kan vara att det nödvändiga 
antalet i varje kategori kan bli ganska litet. Vi anser dock att detta inte har så stor verkan i vår 
undersökning då vårt val på förhand endast var åldern.  
 
Ambitionen var att få flest respondenter inom åldersgruppen 15 till 25. Detta på grund av att 
just denna grupp kan sägas driva trender, befinner sig mitt i den individualistiska eran och 
påverkas av den aktuella idolsdyrkan på flera sätt.67 Fram till 25-årsåldern sägs en persons 
värderingar bildas och dessa i sin tur kan sägas ha en stor inverkan på människors 
konsumtion. Lönn och Löhman menar således att det ofta går att utläsa en individs 
personlighet och livsstil genom att se vilka varumärken han/hon köper. Följaktligen kan man 
se att de som är födda på 80-talet och senare har en annan syn på reklam än vad tidigare 
generationer har. 80-talisterna är uppvuxna med reklam och ställer andra krav. 
Undersökningar visar att de sållar hårdare bland reklamen och ställer därmed högre krav på 
företagen. 
 
I uppsatsen valde vi dock att ha med åldersgruppen 26-35 då vissa företag visat tydligt att 
deras reklamkampanjer riktade sig till den äldre publiken.68   
 
Enkäten utformades med 14 frågor och 3 variabler. Variabler kan anta olika värden och de har 
stor betydelse för hur data kan analyseras.69 Variablerna vi valde var kön, ålder och 
sysselsättning. De valda variablerna skulle enligt oss kunna visa på betydande skillnader i 
svaren av enkäten, var för sig såväl som i kombination med varandra.  
 
Under undersökningens gång såg vi dock att den variabel som i vårt fall skulle komma att bli 
den enda intressanta var den ovannämnda åldersvariabeln. Denna valdes ut för att se om 
skillnaden i ålder skulle ge olika utslag.  
 
Vidare valde vi bort att analysera de svar respondenterna gett kring Emma Sjöberg då hon 
gjort reklam för Lindex, vilket vi inte innefattar i vår undersökning. Malin Bayard valdes även 
bort i analysen då hon i huvudsak är sponsrad av H&M.  
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3.4.3 Skriftliga källor 
 
För att kunna analysera valda företags kärnvärden har data från valda forskningsobjekts 
hemsidor samlats in. Övrig information har inhämtats från andra håll såsom Internetartiklar 
tidskrifter och böcker. Detta för att öka förförståelsen för ämnet men även för att kunna styrka 
tidigare teorier kring det valda ämnet.  
 
3.5 Källkritik 
 
3.5.1.Reflexivitet 
 
Reflexivitet kan sägas vara en viktig aspekt i var forskares skrivarprocess då det belyser 
”tänkandet om det egna tänkandet”. 70 Detta begrepp syftar därmed på att även den mest 
”objektiva undersökning” har ett mått av subjektivitet då alla människor  kan säga ha ett såväl 
socialt som kulturellt bagage i form av kunskap och värderingar som i sin tur präglar den syn 
och analyserande process man intar som forskare. Således bör även denna uppsats ses som 
färgad av författarna.  
 
3.5.2. Insamling av data 
Vidare kan brister ha uppkommit i insamling av data. Genom att genomföra en 
enkätundersökning på valt sätt kan det vara svårt att avgöra om medverkande respondenter 
representerar hela vår valda population.  
 
Eftersom de analyserade företagen inte intervjuades kan vidare information om strategier 
bakom reklamen ha förbisetts. Dock hoppas vi här med hjälp av övrig insamling av data och 
egen observation av hemsidor kunna tyda det budskap som dock framgår via själva reklamen 
samt den information om företagens kärnvärden som framkommer på respektive hemsida och 
i övrigt insamlat material.  
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4. Empiri 
 
Empirikapitlet är uppdelat i tre avsnitt, varav det första fokuserar på valda företag och deras 
användande av kända personer i reklam, baserat på information från respektive hemsida samt 
webpublicerat material. Det andra avsnittet presenterar genomförd enkät . Slutligen 
presenteras de företag som bidragit med relevant information. En heltäckande presentation av 
empiri kommer att bifogas som bilagor och tas upp i analysavsnittet.  
 
4.1 Presentation av valda forskningsobjekt samt deras implementering av kända 
personer i reklamen  
 
4.1.1 H&M 
H&M grundades i Västerås 1947 av Erling Persson.71 Företaget har växt och finns idag på den 
internationella marknaden, lokaliserade i 22 länder i över 1 134 butiker. H&M äger inga 
fabriker utan arbetar med cirka 700 leverantörer. Ungefär hälften av produktionen sker i 
Europa, och resterande del huvudsakligen i Asien. 
 
Omsättningen 2004 uppgick till MSEK 62 985,9. Vad gäller personal har de har cirka 45 000 
anställda världen över och företagets affärsidé lyder som följer; att ge mode och kvalitet till 
bästa pris. Enligt hemsidan säger H&M sig ha ett brett sortiment av varor och att de vidare 
strävar mot att alla medarbetare ska kunna bidraga till att nå samma mål - att ge kunden ett 
oslagbart värde genom kombinationen mode, kvalitet och pris.  
 
Vad gäller H&M:s användande av kända personer i reklamen har detta skett i form av bland 
den årliga reklamkampanjen inför jul med kända modeller såsom Anna Nicole Smith, Naomi 
Cambell med flera. Den kanske mest uppmärksammade kampanjen som dock inte blev 
iscensatt är användandet av modellen Kate Moss. H&M har därmed inriktat sig på att använda 
välkända modeller i sin reklam. Nämnas kan även Malin Bayard, idrottsikon inom hästsport, 
som använts i sponsringssyfte och även i reklammässigt syfte. 72

 
4.1.2 JC 
JC har idag 263 butiker varav 91 egna butiker.73 JC innefattar tre koncept; JC, Brothers och 
Sisters. Verksamheten finns representerad i Sverige, Norge och Finland. Intäkterna uppgick år 
2004 till 1765,0 Mkr och  försäljning till konsument i egna butiker och franchisebutiker var 
2004 2325,9 Mkr. 
 
JC:s affärsidé sägs vara att utveckla och driva koncept för modebutiker på den svenska och 
den internationella klädmarknaden. Varje koncept har sin egen målgrupp och position. JC:s 
kärnvärden sägs enligt hemsidan vara att positionera sig som modekedja med hög modegrad , 
trend och hög kvalitet till bra priser.  
 
Sortiment och service ska vidare attrahera en bred kundgrupp och detta för att kunna skapa 
försäljningsvolym. Huvuddelen, eller drygt tre fjärdedelar av de kunder som JC vänder sig till 
är upp till 25 år. Jeans utgör basen i sortimentet och svarar för omkring en tredjedel av det 
totala försäljningsvärdet. För konceptet JC svarar jeansen för drygt 45 procent av 
försäljningsvärdet.  
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Vad gäller reklam med kända ansikten fick  skådespelerskan Sienna Miller under våren 2005 
pryda JC:s reklamannonser och därefter har de fått fler erbjudanden om internationella 
kändisar som ställer upp som modeller.74 Således fortsätter JC med detta koncept och 
använder nu Mischa Barton från tv-serien OC som julmodell i sällskap av kollegan Adam 
Brody som sedan några veckor tillbaka synts i reklamannonser för JC. JC har enbart inriktat 
sig på skådespelare och i den senare kampanjen föll valet på personer som figurerar i en och 
samma tv-serie.  
 
4.1.3 MQ 
 
MQ finns idag i 80 butiker i Sverige och omsättningen uppgick 2004 till 582 Mkr. Deras 
koncept sägs vara att konsumenten ska finna det underhållande att handla kläder och att dessa 
på MQ ska hitta ett brett sortiment där vardag, fest, fritid och arbetskläder ska ingå.75 Deras 
målsättning belyses vidare vara att de plagg handlas hos dem ska bli konsumentens 
”favoritplagg”. För att nå dessa mål utger de sig för att kombinera egna märken med ett 
samarbete med yttre kända varumärken. Samtliga varumärken ska representera hög kvalitet 
och prisvärdhet. Dessutom ska de ge en association av trend, klassisk stil, fest och vardag.  
 
I fråga om kända ansikten i reklam framkommer det i en webpublicerad intervju med Joakim 
Holmstrand, marknadschef på MQ, att reklamen kommit att bli deras bästa pr-verktyg.76 Här 
syftar man då på den personifierade reklam från Catt & co, skräddarsydd av festfixaren 
Michael Bindefeldt. År 2002 lanserades konceptet MQ of Sweden. Kändisar såsom 
sångerskan Carola, tätt följt av andra idoler såsom Björn Ranelid, skådespelaren Thomas 
Hanzon och hockeyproffset Peter ” Foppa” Forsberg har nyttjats i MQ:s reklam. MQ har 
således valt att använda sig av personer som på olika sätt kommit att bli kända. 
Programledare, skådespelare, sångerskor och idrottsstjärnor är några exempel. 
 
4.1.4 De valda företagen 
Som kan läsas i företagspresentationerna ovan så har företagen väldigt lika beskrivning av 
deras målsättning och vilka kärnvärden de säger sig ha, varför vi finner det intressant att 
analysera just dessa företags användning av kända ansikten i reklam.  
 
4.2 Intervjuer 
 
4.2.1. BrandEye 
Här intervjuades Per Sahlqvist, VD,  samt Christian Bye, Brand Manager, på Brand Eye. 
BrandEye är ett företag inriktat på varumärkesstrategi och att utveckla information kring 
varumärken och patent. Deras huvudsakliga verksamhetsområden är marknadsundersökningar 
kring varumärken, firmor m m, specialtidningarna BRAND NEWS och PATENT EYE, 
konkurrentbevakning genom BRAND WATCH, databaser med information kring varumärken 
och patent. 
 
4.2.2. Label 
Intervjun genomfördes med Johan Gromark, varumärkeskonsult på Label, vilket är ett företag 
bestående av managementkonsulter där fokus ligger på varumärkesuppbyggnad. De arbetar 
med analys, strategiutveckling, implementering och uppföljning av varumärkesarbetet och ser 
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kommunikation som en viktig del i denna process. Label ingår vidare i BBDO Worldwide 
som är världens tredje största byrånätverk med representation i 76 länder. 
 
4.3 Enkätens utformning 
 
Enkäten genomfördes på 70 personer under en eftermiddag till tidig kväll som nämnts i 
metodkapitlet Vid sammanställningen av data, visade sig ett bortfall på 9 personer. Detta på 
grund av att det fanns uteblivna svar och att någon varit äldre än 35 år, vilket vi anser vara ett 
relativt lågt bortfall.  
 
Vidare utformades enkäten med 13 frågor. Den första frågan är den som vi ansåg skulle ge 
mest tyngd, denna utformades med bilder på 9 kända ansikten, vilka skulle kopplas till rätt 
varumärke. Valet föll på personer som just nu gör reklam för de olika kedjorna, men även de 
som har gjort och de som aldrig gjort reklam för något av företagen. Detta för att se hur väl 
respondenterna minns äldre kampanjer, uppfattar nuvarande kampanjer samt associerar till 
kända personer generellt.  
 
De kända personer vi valde ut var följande;  

• Adam Brody; aktuell för reklam för JC 
• Emma Sjöberg, aktuell för reklam för Lindex 
• Mats Wilander, aktuell för reklam för MQ 
• Rachel Bilson, har ej gjort reklam för valda alternativ, dock är hennes medspelare i 

O.C. aktuell för reklam för JC 
• Malin Bayard, sponsrad och har gjort reklamuppdrag för H&M 
• Carola, har gjort reklam för MQ 
• Kate Moss, var aktuell för H&M men kampanjen stoppades i sista sekund då Kates 

drogmissbruk blev uppmärksammat av pressen. 
• Mats Sundin, har ej gjort reklam för valda alternativ. Peter ” Foppa” Forsberg, en 

annan hockeyspelare, har dock gjort reklam för MQ 
• Sienna Miller, har gjort reklam för JC 

 
De alternativ som vi valde att ge respondenten var; MQ, H&M, JC, Lindex, KappAhl, 
J.Lindeberg, vet ej och inget. De fyra första alternativen valde vi för att de alla har 
använt/använder kända ansikten i sin reklam, så även J.Lindeberg. KappAhl valde vi för att 
sätta som motpart till de övriga då denna klädkedja inte använder sig av denna strategi.. Inget 
var ett alternativ som togs med i och med att vi valt att ta med kända ansikten som inte gjort 
reklam för de alternativ vi uppgav. Vet ej valde vi att ha med hänsyn till att det enligt praxis 
ska ges respondenten möjligheten att inte svara.77

 
Fråga 2 till 8 ställdes för att senare kunna analysera kommunikationen mellan företag och 
konsument. Fråga 9 till 14 gällde respondenternas eventuella inköp på respektive klädkedja 
och hur de ställer sig till de kärnvärden företagen vill förmedla. Respondenterna gavs en skala 
mellan 1-5, där ett var instämmer inte alls och fem var instämmer helt. 
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5. Resultat och analys 
 
Syftet med denna uppsats var att se om företags användning av kända personer i reklamen kan 
ses som varumärkesbyggande. I denna analys kommer insamlad data att kopplas samman med 
teori för att söka svar på ställd forskningsfråga.  
 
5.1 Val av fördjupad analys 

 
I utläsningen av de data vi erhöll från enkätundersökningen valde vi att lyfta fram de frågor vi 
trodde skulle ge mest intressant data att analysera. Vi valde att lyfta fram; 
 

• Fråga 3, har du handlat en vara för att en känd person marknadsför den? Där alla som 
svarat analyserades. Alla respondenter hade svarat antingen Nej, aldrig eller Ja, det 
har hänt. De båda grupperna analyserades var och en för sig i fråga 1. Detta för att 
undersöka varumärkeskännedomen i respektive grupp. 

 
• Fråga 7, vilket slags program ser du helst på? De respondenter som valt serier valdes 

ut. Vi ville vi se om det kunde finnas ett samband mellan de som kryssat i att de helst 
ser serier och kännedomen om Adam Brodys reklamkampanj för JC. Denna fråga 
knyts även den an till att undersöka varumärkeskännedom.  

 
• Fråga 5, har du valt att avstå en vara? Här analyserades varumärkeskännedomen hos 

de som svarat ja. Detta för att se på det semiotiska sambandet som nämnts i 
teorikapitlet. 

 
• Det totala resultatet gällande kännedomen om vad Kate Moss gjort reklam för togs 

med för att undersöka märkesassociationen bland respondenterna.  
 

• Det totala resultatet gällande uppfattningen av de olika forskningsobjektens 
kärnvärden. Detta för att göra en jämförande analys gällande varumärkesidentiteten. 

 
Nedan följer de diagram som senare kommer analyseras. De diagram som inte redovisas i 
detta kapitel finns att beskåda i bilaga 6. 
 
5.2 Varumärkeskännedom 

 
5.2.1 Generell bild av dem som har svarat nej på fråga 3 
De som svarat nej på denna fråga var 41 personer av 61. I fråga om vem som respondenterna 
bäst kunde koppla till rätt varumärke var det Adam Brody. Här kunde även urskiljas ett tydligt 
resultat gällande det faktum att många associerade Kate Moss till H&M.  
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Tabell 5. 1 Fråga 3:nej – Adam Brody 

 

 

JC
76%

J.Lindeberg
2%

Vet ej
22%  

 

Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 0 
JC  31 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 9 
Inget 0 
 

Som diagrammet ovan beskriver vet de flesta att Adam Brody gör reklam för JC. Nämligen 76 %.  
  
Tabell 5. 2 Fråga 3:nej - Mats Sundin 

 

 

 

MQ
29%

Vet ej
44%

Inget
22%

J.Lindeberg
5%

 
Antal respondenter: 
MQ  12 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 2 
Vet ej 18 
Inget 9 

 

 
 

 
De flesta av respondenterna anger att de inte vet (44 %). Diagrammet ovan visar dock att 29 % av 
respondenterna associerar Mats Sundin till MQ.  

 
5.2.2 Resulterande analys av de som svarat nej på fråga 3  
I ovanstående diagrampresentation har resultatet av respondenternas association angående 
Adam Brody och Mats Sundin presenterats. De respondenter som analyseras i denna fråga är 
de som svarat att de aldrig köpt en vara för att en känd person gjort reklam för den. Deras 
association är intressant att analysera då man kan se att även de som inte köpt en vara för att 
en känd person gjort reklam för det, ändå uppmärksammar och associerar kring denna reklam. 
Detta kan enligt oss tyda på en sorts mottaglighet för denna typ av reklam och följande 
kommer detta att relateras till tidigare teori. 
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I figuren nedan har vi använt oss av Melins varumärkespyramid och satt in konsumenten, 
produkten, varumärket och konceptet i de grundläggande begreppen i varumärkesbyggande. 
Med figuren vill vi, utifrån resultat och analys av enkät, exemplifiera hur märkeskännedomen 
kan skapas hos konsumenten genom användandet av kända ansikten i reklamen. 
 

 
Figur 5. 1Omarbetad version av Melins varumärkespyramid78

 
76 % av respondenterna hade kunskap om att det var Adam Brody som gjort reklam för JC. 
Detta tyder på att det, trots att respondenterna inte handlat en vara på grund av detta koncept, 
ändå har skapats märkeskännedom enligt Melins varumärkespyramid. Varumärkespyramiden 
bygger som nämnts på att få konsumenten att känna lojalitet till ett varumärke. Detta sker 
alltså i ett första steg genom märkeskännedom då konsumenten, enligt vår applicering av 
modell, direkt associerar ett förmedlat budskap till varumärket. Detta utan att gå via själva 
produkten. 
 
Som motpol till kännedomen om Adam Brody valdes diagrammet om Mats Sundin ut. Där 
kan man se att de flesta inte vet vad Sundin gjort reklam för. Dock är det 29 % som tror att 
Sundin gjort reklam för MQ. Som tidigare nämnts har Sundin inte gjort reklam för något av 
de angivna alternativen. Dock har en annan hockeyspelare gjort reklam för MQ, nämligen 
Peter Forsberg. Sundin valdes därför ut för att undersöka associationsförmågan hos 
konsumenten. 
 
Kampanjen med Forsberg pågick för ungefär ett år sedan. Om Forsberg funnits med som 
alternativ kanske fler hade valt ”rätt”. Det är dock i vårt tycke intressant att se hur 
respondenterna här har associerat fritt. Den fråga vi ställde oss då var; kan detta verkligen 
vara varumärkesuppbyggande? Både ja och nej tycks svaret bli här. Ja, med tanke på att det 
under en kampanj skapas varumärkeskännedom hos de flesta. Nej, eftersom i ett långsiktigt 
perspektiv kan de ha glömts bort vem som gjort reklam för vad.  

                                                 
78 Melin, 1999 
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5.2.3 Generell bild av fråga 3, de som svarat ja, det har hänt. 
Av 61 respondenter var det 19 personer som svarade att det har hänt att det köpt en vara för en 
känd person gjort reklam för det. Man kan utläsa en viss skillnad mellan de som svarat ja och 
de som svarat nej i fråga om ”varumärkeskännedom”. De som svarat ja har procentuellt sett 
fler ”rätt”. 
 
Tabell 5. 3 Fråga 3:ja - Adam Brody 

 

 

JC
63%

J.Lindeberg
11%

Vet ej
16%

Inget
5%

H&M
5%  

 

 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 1 
JC  12 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 2 
Vet ej 3 
Inget 1 
 

 
I diagrammet här bredvid kan man se att vetskapen om att Adam Brody gör reklam för JC är relativt hög. 63 % 
av respondenterna har svarat JC. 

 

Tabell 5. 4 Fråga 3:ja - Mats Wilander 

 

 
 

MQ
48%Vet ej

42%

Inget
5%

J.Lindeberg
5%

 
 
 
Antal respondenter: 
MQ  9 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 8 
Inget 1 
 
 
 
 

Diagrammet ovan visar att nästan hälften av alla respondenterna vet att Mats Wilander har gjort reklam för MQ. 
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Tabell 5. 5 Fråga 3:ja - Rachel Bilson 

 

 

 

JC
32%

Vet ej
52%

Inget
16%

 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 0 
JC  6 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 10 
Inget 3 
 

 
Diagrammet ovan visar att över hälften inte vet vad Rachel Bilson gjort reklam för och cirka en tredjedel tror sig 
veta att det är för JC. 

 
Tabell 5. 6 Fråga 3:ja – Carola 

 

 

 

MQ
37%

Vet ej
47%

Inget
16%

Antal respondenter: 
MQ  7 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 9 
Inget 3 
 

 
Diagrammet ovan visar att lite mindre än hälften av respondenterna inte vet vilket företag Carola gjort reklam 
för. 37 % vet dock att det är för MQ hon gjort reklam. 
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Tabell 5. 7 Fråga 3:ja - Sienna Miller 
 
 
 H&M

21%

JC
5%

Vet ej
69%

KappAhl
5%

Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 4 
JC  1 
Lindex 0 
KappAhl 1 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 13 
Inget 0 
 

Diagrammet ovan visar att 69 % av respondenterna inte vet vad Sienna Mi

                                                

ller gjort reklam för. Endast 5 % vet 
att det är för JC. 

 
5.2.4 Resulterande analys av dem som svarade ja på fråga 3 
Som beskrivet ovan, kan man utläsa att de, som svarat ja på frågan om de handlat en vara för 
att en känd person gjort reklam för denna, har större kännedom om vem som gör/gjort reklam 
för vad. Fortfarande kan man dock se att associationsförmågan är stor. Exempelvis tror 32 % 
att Rachel Bilson gör reklam för JC, vilket inte stämmer. 
 
JC:s förra kampanj med kändisen, Sienna Miller är intressant att uppmärksamma. Endast 5 % 
kommer ihåg denna. Denna kampanj kan möjligen ses som misslyckad i fråga om att skapa en 
långsiktig kännedom om en viss persons länk till varumärket då kännedomen idag kan utläsas 
som varande relativt låg bland respondenterna.  
 
Jämfört med JC:s resultat gällande Sienna Miller kan MQ:s reklam och så möjligen deras val 
av kändisar tyda på en mer hållbar kännedom. Detta i och med att även tidigare användande 
av kändisar i reklam kopplas till MQ och känns igen av respondenterna. Dessa kändisar hade 
ett igenkännande bland cirka hälften av respondenterna. MQ:s höstkampanj med Mats 
Wilander kändes igen av 48 % och deras kampanj från förra året med Carola med 37 %.  
 
5.2.5 Val av känd person i reklamen 
Här kan valet av kända ansikten uppmärksammas. Enligt en artikel BrandNews tycks det som 
att, i val av känd person i reklamen, ofta har varit idrottsstjärnor som figurerat.79 Artikelns 
skribent, Löfgren framhåller här att detta kanske kan ha sin orsak i att en idrottsstjärna är sig 
själv och skapar en stark association då de oftast bibehåller sin personlighet under karriärens 
gång. Exempelvis skådespelare, däremot, såsom varande just skådespelare skiftar personlighet 
beroende på när man ser dem och kanske inte kan vara lika gångbara.  
 
Detta resonemang relateras i artikeln vidare till varumärkesstrategi och att skiftande 
associationer kan innebär risker i varumärkessuppbyggnad.80 Ett lyckat märkesuppbyggande, 
menar Löfgren, bör baseras på långsiktighet. Vilket så även påpekades under intervjuerna 
med branschkunniga och vidare kan detta knytas in till tidigare teori kring hur starka 
varumärken kan bildas och bestå på längre sikt. 81  

 
79 Löfgren, Christer, BrandNews, 00/01, 2001  
80 Ibid 
81 Se bilaga 2 och 4 
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Dock kan vi utifrån den höga kännedomen i enkäten gällande Adam Brody, som varande 
skådespelare, tyda det faktum att rätt känd person att använda kanske dock kan inneha 
skiftande associationer. Detta så länge personen i fråga ändå symboliserar varumärkets 
kärnvärden och kanske framför allt, speglar en samhällstrend och kan kopplas samman till 
omgivande aspekter såsom media, trend och konsumentbeteende. Detta kommer att belysas i 
senare analys av Adam Brodys genomslagskraft. Detta kanske kan vara en strategi i fråga om 
en första varumärkeskännedom, för att få konsumenters uppmärksamhet. I ett längre skede 
kanske det dock inte visar på byggande varumärkesstrategi. 
 
I vårt tycke kan ett orätt associerande hos konsumenten utifrån de svar som erhållits i enkäten 
vidare bero på att företag idag utnyttjar inte bara en känd person som får personifiera företaget 
under en längre tid utan de kända ansiktena byts ut inför varje säsong. Det tycks som om 
konsumenten här har det svårare att komma ihåg vem som gjort reklam för vad.  
 
Enligt branschkunniga kan denna typ av multistrategi dock ses som ett riskminimerande.82 
Detta med tanke på at användandet av enbart en person ger ett och samma budskap och om 
detta är felaktigt kan risken öka för att den kända personen inte lever upp till den önskade 
attityd företaget vill ha. Dock belystes även av de branschkunniga att detta kan leda till att 
effekten av just användandet av känd person för att förmedla ett varumärkes personlighet kan 
sägas bli mer diffus och kanske inte lika genomslagskraftig som om ”rätt person” utifrån 
varumärkets identitet hade valts att användas. 
 
5.2.6 Adam Brodys genomslagskraft hos dem som helst tittar på serier 
Eftersom Adam Brody var den som flest kunde associera till rätt varumärke, ville vi närmare 
undersöka hur detta kan komma sig. Adam Brody är som sagt en av stjärnorna i den populära 
TV-serien O.C.83  Vi valde att korsa denna association med frågan om vilket slags program de 
föredrar att titta på. Av de 61 personer som svarat på frågan, var det 40 personer som svarade 
serier. Av dessa 40 var det 34 personer som visste att Adam Brody är JC:s ansikte utåt. 
 

Tabell 5. 8 Diagram över fråga 7 där kunskapen om Adam Brody prövas 

 
Fördelning av de respondenter som valt serier för 

Adam Brody

85%

5%

10%

JC

J.Lindeberg

Vet ej

 
 
Antal respondenter: 
JC  34 
J.Lindeberg 2 
Vet ej 4 
 
 
 
 
 
 
 

Som kan ses i diagrammet ovan visste 85 % av respondenterna att Adam Brody gör just nu reklam för JC.  
 

                                                 
82 se bilaga 4 
83 www.kanal5.se 
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5.2.7 Analys av Adam Brodys genomslagskraft hos dem som helst tittar på serier  
Enligt JC skulle denna kampanj rikta sig till en medveten konsument mellan 15-30 år.84 
Denna inriktning verkar ha lyckats då 21 av 23 i åldergruppen 15-19 visste vilka Adam Brody 
gjorde reklam för. I åldergruppen 20-25 var det 20 av 22 och i åldersgruppen 26-35 var det 4 
av 16. Av de tre utvalda forskningsobjekten kan man utifrån resultat från enkät säga att JC:s 
kampanj med Adam Brody visade sig ge störst kännedom bland respondenterna.  
 
Att välja Adam Brody kan i detta fall så som en lyckad strategi, speciellt i jämförande analys 
av kännedom som fanns gällande kampanj med Sienna Miller. Här kan man dock fråga sig 
om denna kampanj precis som tidigare kampanjer kommer att läggas i glömska när nästa 
kampanj drar igång? Eller kan som nämnts tidigare i fråga om val av person kan just Adam 
Brody ha varit rätt person att använda? 
 
5.3 Semiotisk koppling till varumärkespyramiden i fråga om associationsförmåga 
 
 5.3.1 Den generella bilden av fråga 5 
Av respondenterna var det 13 personer som svarat ja på fråga 5, vilket var om respondenterna 
någon gång avstått från en vara för att en känd person gjort reklam för den. Även här var 
Adam Brody och Kate Moss de som gav störst utslag. 9 av 13 trodde att Brody gjort för JC 
och Moss för H&M.  
 
Tabell 5.9 Fråga 5 - Adam Brody 

 
 
 
 

JC
69%

J.Lindeberg
8%

Vet ej
23%  

Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 0 
JC  9 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 3 
Inget 0 
 
 
 

I diagrammet ovan visas än en gång hur många respondenter som vet att Adam Brody gör reklam för JC, vilket 
var 69 % 
 

                                                 
84 Lomberg, Sara, 2005-11-09 
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Tabell 5. 10 Fråga 5 - Mats Wilander 

ntal respondenter: 

 

ex 
l 

g 

e flesta av respondenterna vet att Mats Wilander gjort reklam för MQ, 39 %. Dock är det nästan lika många 

abell 5. 11 Fråga 5 - Rachel Bilson 

 

ntal respondenter: 

x 
 

g 

ilson gör reklam för JC. 23 

 

 
 

MQ
39%

Vet ej
38%

Inget
15%

J.Lindeberg
8%

 
 
A
MQ  5 
H&M 0 
JC  0 
Lind 0 
KappAh 0 
J.Lindeber 1 
Vet ej 5 
Inget 2 
 
 
 

D
som inte vet.  

 

T

 
 H&M

8%

JC
38%

Vet ej
31%

Inget
23%

 
 
A
MQ  0 
H&M 1 
JC  5 
Linde 0 
KappAhl 0 
J.Lindeber 0 
Vet ej 4 
Inget 3 
 
 
 

I diagrammet ovan kan man se att de flesta av respondenterna kryssat för att Rachel B
% av respondenterna vet att det inte är för något av alternativen. 
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Tabell 5. 12 Fråga 5 - Sienna Miller 

 
 
 
 

H&M
31%

Vet ej
61% JC

8%

 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 4 
JC  1 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 8 
Inget 0 
 
 
 
 

De flesta av respondenterna vet inte vad Sienna Miller gjort reklam för. Endast 8 % vet att det är för JC. 
 
5.3.2 Resulterande analys av fråga 5 
Även i fråga 5 framkommer en hög kännedom om vilket företag givna alternativ av kända 
personer gjort reklam för vad. Fråga 5 som löd; har du valt att avstå att köpa en vara för att en 
känd person gör reklam för den, visade på att respondenterna har god kunskap om vem som 
gör reklam för vad.  
 
Figuren nedan är hämtad från den semiotiska delen av teorikapitlet där Pierce teckentriad tas 
upp. Den kända personen i reklamen blir ett tecken för konsumenten och detta tecken måste 
relateras vidare till det underliggande objektet som i detta fall benämns som varande kläder. 
På detta sätt skapas i sin tur hos konsumenten kännedom om varumärket. 
 

Tecken – Känd person som representant för företaget 

 

 

 

Interpretant – Konsumenten Objekt – kläder 

Figur 5. 2 Pierce teckentriad85

 

                                                 
85 Uggla, 2001 
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5.4 Risker med användandet av kända personer i reklamen 

 
5.4.1 Kännedomen kring Kate Moss 
Kate Moss är en av de kändisar som inte gjort reklam för något av de alternativ vi angav. Vi 
fann det intressant att se hur samtliga respondenter associerat gällande frågan om vilket 
företag Kate Moss hade gjort reklam för. Detta för att se på hur respondenterna, så även 
konsumenten, kan tänkas associera kring kända ansikten i reklam. 
Tabell 5.13 Diagram över kunskapen om Kate Moss 

 
 
 

H&M
68%

Vet ej
21%

Inget
11%  

 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 41 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 13 
Inget 7 
 
 
 

 
Som diagrammet ovan visar är det 68 % som tror sig veta att Kate Moss gjort reklam för H&M. 
 
5.4.2 Resulterande analys av Kate Moss 
Som nämnts i fråga om konsumenters associerande sker ibland fel koppling. Som diagrammet 
visar har respondenterna associerat Kate Moss med H&M. Kampanjen som skulle ha 
genomförts så sent som i höstas blev aldrig av som tidigare nämnts. Trots detta kopplas Kate 
Moss ihop med H&M. Kännedomen kan ha sin grund i massmedias uppståndelse i detta fall86. 
 
I detta fall kan man se risken med att använda kända personer. Detta då anledningen till att 
kampanjen aldrig blev av var, som tidigare nämnts, att Kate Moss fångades på bild när hon 
intog droger. H&M ville inte bli sammankopplade med drogmissbruk och valde att inte visa 
kampanjen.  

Att använda känd person i reklam tycks kunna skapa en del risker och under intervjun med 
BrandEye framkom det faktum att en person inte behöver inge ett löfte om att i all evighet 
bibehålla den image företaget förmedlar via en enstaka eller upprepad reklamkampanj.87 Detta 
går då helt emot tanken om att varumärket ska ses som ett löfte till konsumenten.88 Vidare 
finns redan exempel på tidigare kampanjer med detta koncept som kanske inte varit helt 
lyckade. Ett exempel är den för Axa marknadsförda Ludmila som senare visade sig vara 
dopad. 89  

 

                                                 
86 Marklund, Birger, Dagens Industri, 05-11-03 
87 bilaga 2 
88 Aaker, 1996 
89 Sahlqvist, Anders, BrandNews, 07/2005  
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5.5 Jämförande av kärnvärden - Varumärkesidentitet 

5.5.1 Generell bild av forskningsobjektens kärnvärden 
De olika kärnvärdena uppfattas inte nämnvärt olika, utifrån respondenternas svar. Både de 
som svarat ja och nej på fråga 3, gällande om det valt att köpa en vara för att en känd person 
gjort reklam för denna, anser att forskningsobjektens kärnvärden överensstämmer med den 
uppfattning de har. 
 

Tabell 5.14 Fråga 3:nej - JC:s kärnvärden 
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Ovan visas att JC:s kärnvärden uppfattas av respondenterna med ett medelvärde. De flesta har satt en trea på de 
olika kärnvärdena. 

 

Tabell 5. 15 Fråga 3:ja - JC:s kärnvärden 
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I stapeldiagrammet ovan visualiseras hur JC:s kärnvärden uppfattas av respondenterna.  Kvalitet, bra sortiment 
och prisvärt uppfattades av de flesta som en trea. Medan trendighet uppfattade flest som en fyra. 
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Tabell 5. 16 Fråga 3:nej - MQ:s kärnvärden 
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I diagrammet ovan tydliggörs hur respondenterna uppfattar MQ:s kärnvärden. Trendighet, kvalitet och bra 
sortiment upplevs av de flesta som en fyra. Prisvärt uppfattas av de flesta som en trea. 
 

Tabell 5. 17 Fråga 3:ja - MQ:s kärnvärden 
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Diagrammet ovan visar att de flesta respondenterna uppfattar MQ:s kärnvärden som en fyra. 
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Tabell 5. 18 Fråga 3:nej - H&M:s kärnvärden 
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Diagrammet ovan visar att de flesta respondenterna uppfattar trendighet som en fyra, kvalitet som en trea, 
prisvärt som en femma och bra sortiment som en fyra. 

 

Tabell 5. 19 Fråga 3:ja - H&M:s kärnvärden 
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Diagrammet ovan illustrerar kvalitet och bra sortiment uppfattas av de flesta som en fyra. Prisvärt uppfattas av 
de flesta som en fyra och en femma. Trendighet fick flest fyror. 
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5.5.2 H&M, JC, MQ 
Nedan kommer presenteras en kort analys av företagens varumärkesidentitet utifrån den 
information som inhämtats från deras respektive hemsidor. 
   
Kapferer menar som tagits upp i teorikapitlet att varumärkesidentitet kan ses som varumärkets 
sanna jag, dess essens vilken är driven av interna mål och kan därmed ses som det som 
särskiljer varumärket från andra varumärken.90 Som beskrivits i empirikapitlet finns det en 
uppenbar likhet mellan dessa företag gällande de kärnvärden de säger sig vilja förmedla till 
konsumenten. Såväl MQ, JC som H&M önskar förmedla följande: trendighet, kvalitet, 
prisvärdhet och bra sortiment.  
 
Detta gör enligt oss att det inte differentierar sig märkbart ifrån varandra. En grundläggande 
del i varumärkesidentitet är som sagt att visa på ett särskiljande, det unika med ett varumärke 
vilket i vårt tycke inte framkommer här.  
 
Enligt resultat från enkätundersökningen kan sägas att H&M fick högst överrensstämmelse 
med respondenternas uppfattning vad gäller de fyra kärnvärdena; trendighet, prisvärdhet, 
kvalitet och bra sortiment.91  

Varumärkesimage  Varumärkesidentitet  Varumärkesposition 
Hur varumärket  hur strateger vill att  den del av varumärket som aktivt  
Uppfattas nu  det ska uppfattas ska förmedlas till målgruppen 

Figur 5.3 Definition av varumärkesimage, varumärkesidentitet samt varumärkesposition92

Med anknytning till tidigare åtskiljande mellan varumärkets image, identitet och position, i 
teorikapitlet, kan det utifrån enkätundersökningen utläsas att kärnvärdena mer eller mindre 
överensstämmer med konsumenternas uppfattning. Resultatet visar att JC ligger på en 
medelhög nivå, följt av MQ. H&M visar här på en allt igenom hög överensstämmelse, vilket 
tyder på hög samstämmighet mellan image och identitet. Positioneringen kan därmed ses som 
lyckad. Dock bör det här belysas det faktum att respondenternas svar kan ha färgats av att de 
alternativ till kärnvärde som gavs av oss redan var angivna. 
 
5.5.3 Enkätresultat gällande forskningsobjektens kärnvärden 
I diagrammen ovan kan man se hur respondenterna har uppfattat de olika kärnvärdena; 
trendighet, kvalitet, prisvärdhet och bra sortiment. Som synliggörs är det inte stor skillnad 
mellan de som svarat att de köpt en vara för att en känd person gjort reklam för varan och de 
som svarat att de inte gjort det. Båda grupperna har satt relativt högt värde på alla 
kärnvärdena.  
 
I och med att det enligt oss finns mer ”likheter” än ”olikheter” mellan valda företag och de 
kärnvärden de vill förmedla kan här sättet på vilket dessa kärnvärden kommuniceras bli 
avgörande för att skapa unika varumärkesassociationer genom förmedlandet av 
varumärkesidentitet. Kanske kan här nyttjandet av kända personer i reklam ses som ett 
framgångsrikt koncept. Detta med tanke på att enkäten i övriga frågor, i flera fall visade på en 
relativt hög märkeskännedom genom att kända personer kopplades till företagens varumärken.  
 
5.5.4 Varumärkesidentitet: utveckling av ett emotionellt mervärde 
                                                 
90 Kapferer, 1997 
91 Se bilaga 6, figur 3 
92 Aaker, 1996 
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Varumärkesidentitet handlar som nämnts i teorikapitlet om att ge varumärket riktning, syfte 
och mening.93 Detta då denna är den drivande faktorn när det gäller att skapa associationer till 
ett varumärke, vilket kan sägas vara varumärkets hjärta och själ. Den kan således ses som en 
unik blandning av märkesassociationer som brand manager har, vill skapa eller behålla. Dessa 
representerar vad varumärket står för och inger ett löfte till konsumenten från företaget.  
I Aakers nedanstående modell relaterar vi kända personer i reklamen som koncept för att 
utveckla varumärkesidentitet. 
 

 
 
 
 
 
Användandet av kända ansikten 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.4 Identitetsstrukturen94

Som beskrivet i teorikapitlet kan Aakers varumärkesidentitetsmodell appliceras på de valda 
forskningsobjekten.95 ”The Core Identity” innefattar de valda kärnvärdena och ”Extended 
Identity” kan vara det eller den som ska förmedla dessa. I vår undersökning har det kända 
ansiktet satts i fokus för den så kallade ”Extended Identity” och således blir den som ska 
förmedla kärnvärdena.  
 
I vårt tycke är det svårt att få en levande person att personifiera de valda forskningsobjektens 
kärnvärden. Som nämnts tidigare kan inga tydliga skillnader visas i uppfattningen om 
kärnvärdena. Att en känd person ska representera ett företag ger således enligt vår uppfattning 
kanske ingen närmre inblick i företagets identitet.  
 
Enligt Gromark bör företaget skapa sin varumärkesidentiteten inifrån och sedan utifrån vald 
varumärkesidentitet välja ut de personer de anser ska kunna förmedla den.96 Om konceptet att 
använda kända personer i reklam är ett sätt att förmedla varumärkesidentitet är beroende på 
hur konceptet används och om det hos företaget redan finns en inre identitet att förmedla  
 
 

                                                 
93 Aaker, 1996 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 se bilaga 4 
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6 Slutsats 
 
Nedan besvaras de problemställningar som ställts upp i problemformuleringen med 
utgångspunkt från våra delproblem.  
 
Huvudproblem: Kan användandet av kända personer i reklam ses som varumärkesbyggande? 
 
Delproblem 1: Hur uppfattas detta av konsument? 
Delproblem 2: Hur uppfattas detta av branschkunniga?  
 
Utifrån genomförd analys av enkät samt erhållen kunskap av branschkunniga refererat till 
teori har vi i denna uppsats kommit fram till att det inte finns ett enhälligt svar på denna fråga, 
detta med tanke på att konceptet inger skiftande inverkan beroende på hur de används. 
 
För att svara ja på frågan, kan vi här utifrån resultat i enkät se detta koncept som 
varumärkesbyggande i fråga om att skapa en första märkeskännedom. En märkeskännedom 
som är tydlig i fråga om nuvarande kampanjer. Så även i redan genomförda kampanjer, men 
där med olika resultat i enkäten beroende på vem som stod som känd person. 
 
Som framkommit i enkäten finns det en hög kändiskännedom bland konsumenterna, vilket 
tyder på att dessa på ett eller annat sätt är mottagliga för detta koncept. Om detta är ett nutida 
samhällsfenomen som inte har någon långvarig relevans är svårt att tyda, men utifrån tidigare 
forskning verkar det dock som att människors förmåga att kategorisera och associera, 
omedvetet som medvetet, alltid kommer att beröras av det som särskiljer sig och exponeras i 
form av reklam. Huruvida detta på längre sikt kan leda till en relation i form av 
märkeslojalitet är utifrån vår enkät svår att tyda då det inte har innefattat konsumenternas 
reella köpbeteende, som vidare kan visa på en långvarig märkeslojalitet.  
 
Om detta koncept, som varande en form av den del av varumärkesidentiteten som 
symboliserar personlighet, ses som ett sätt att förmedla en redan inarbetad identitet kan 
möjligheter att på sikt skapa konkurrensfördelar infinna sig. Framför allt, när den kända 
personen verkligen har ”handplockats” med tanke på de associationer denna person inger och 
huruvida dessa stämmer överens med företagets kärnvärden. Här är det då viktigt att se om 
denna person verkligen representera dessa så att det finns en stark koppling till varumärkets 
inre kärna och de alla associationer en person kan förmedla till omgivningen.  
 
Denna slutsats styrks i de två genomförda intervjuerna med branschkunniga , vilka belyst att 
detta koncept , speglande en nutida trend, kan vara varumärkesbyggande, så länge det inte för 
företag handlar om att förkorta varumärkesprocessen, och låna en redan färdigpaketerad 
identitet i brist på en egen. 
 
Svaret på om detta koncept är varumärkesbyggande kan även bli ett nej. Att låta en känd 
person vara en del i varumärkesbyggnaden kan visserligen skapa en första kännedom bland 
potentiella kunder, men det kan även inge varumärket en relativt otrygg framtid då man aldrig 
kan styra en persons liv på samma sätt som ett varumärkes fortlevnad. Detta bör således 
nyttjas med kritiska ögon för att inte i impuls skapa fel märkeskännedom som på sikt kan 
skada varumärket för alltid.  
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Det finns således risker med användandet av detta koncept. Exempelvis med tanke på det fria 
associerande som uppmärksammats i enkäten. Ett associerande som inte alltid är till 
varumärket och dess bakomliggande företag till lags. Imagen kan alltså vara svår att styra i 
användandet av en känd person, vilket inte är bra med tanke på att varumärkesidentitet bör 
förmedlas på ett enhetligt sätt. Även varumärkesbyggand syftar på en tydlig och långvarig 
relation till konsumenter och detta kan här riskeras nämnvärt.  
 
Utifrån analyserande och tolkning av de svar på uppställda delproblem som erhållits kan vi 
således se att det inte finns ett svar på denna fråga, detta beroende på hur väl det strategin 
implementeras i förhållande till ett mer generellt helhetstänkande vad gäller 
varumärkesuppbyggnad, analys av konsument samt förmedlande av varumärkesidentitet. 
 
Detta koncept bör således bearbetas noga utifrån vad varumärkets står för och även beroende 
på vilken produkt varumärket representerar. Valet av person, antal och de egenskaper vald 
person innefattar är vidare av avgörande betydelse. Detta styrks så även i resultat av enkäten 
där det tydligen fanns en koppling mellan valet av känd person, målgrupp, medias influens 
samt den genomslagskraft som här ingavs. 

 44



 
7. Slutdiskussion 

 
De kärnvärden som vill förmedlas ut, i fråga om varumärkesidentitet, bygger mycket på 
produktattribut som kan vara svårt att förmedla genom användandet av kända personer? Kan 
en person representera exempelvis ett brett sortiment eller bra kvalitet. För att återknyta till de 
teorier, som uppkom under intervjun med Gromark, kan här en sorts multistrategi vara ett bra 
alternativ, men då helt beroende på varumärkets kärnvärden samt den produkt som 
varumärket inbegriper. 
 
Det kan tänkas att JC använder sig av Adam Brody som ett slags ”lockbete” som får 
människor att söka sig till JC:s butiker. I butiken upptäcker de senare JC:s så kallade 
kärnvärden. Denna strategi skapar  en sorts kännedom om varumärket och genom denna 
kanske företaget kan förmedla sina kärnvärden på andra sätt. Använt på detta sätt kan detta 
koncept ses som en trend, men då som en trend som i fas med ändrade levnadssätt nyttjar det 
faktum att konsumenter påverkas av den omgivning det befinner sig, mycket med hjälp av 
medias påverkan.  
 
Gromark intygar att detta koncept givetvis kan sägas återspegla dagens konsumentbeteende 
och deras behov av trygghet. I ett allt svårare beslutshanterande av alla varumärken söker vi 
varor som direkt inger garanti, trygghet och tydliga associationer. Ett känt ansikte kanske här 
blir det vi uppfattar och söker efter, framför allt om denna någon representerar en bild 
konsumenten kan relatera till sin egen värld.  
 
Arbete fritid, vänner, klädsel och boende tycks vidare mer och mer betraktas som attribut 
vilka får symbolisera en persons livsstil, identitet och tillhörighet.97 Helheten av en persons 
drömmar, kompetens och intressen synliggörs i form av ett sammanfattande intryck så att 
detta i sin tur uppfattas av de med likartad livsstil och eller sociala grupptillhörighet. Kan 
varumärken här sägas bli ett av många sätt att konstruera en bild av sig själv, att ta plats och 
att samtidigt skapa relation till andra människor? 
 
Kopplat till tidigare analys av resultat kring de som helst ser på serier även associerar rätt i 
fråga om vilket varumärke Adam Brody symboliserar kan i vårt tycke även visa på ett 
associerande samband mellan konsumentbeteende och den reklam dessa är mottagliga för. 
Livsstil och intressen generellt kan då möjligen kopplas samman till vad man som konsument 
associerar till i fråga om reklam.  
 
Vilken person i reklamen som är rätt att använda för en viss målgrupp kanske här kan 
analyseras utifrån variabler gällande omgivande faktorer som exempelvis trend och livsstilar. 
Dock avviker man här från den varumärkesbyggande tanken om att ett ”inifrån och ut 
perspektiv” bör vara det som föder fram ett varumärke och inger långsiktiga 
konkurrensfördelar.  
 
Dock kan kanske sättet på vilket detta förmedlas uttryckas i form av regerande trend i valet av 
en person som kan kombineras med gällande trend och den kärnidentitet ett företag önskar 
förmedla för att, om än varande aktuella, visa på ett löfte samt ett särskiljande.  
 

                                                 
97 Holger & Holmberg, 2002 
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7.1 Framtida forskning 
 
I denna uppsats visas det inte på märkeslojalitet i form av ett lojalt köpbeteende, det vill säga 
att man verkligen väljer att handla i dessa företags butiker för att det känner igen den kändis 
som gjort eller gör reklam. Vad får folk att köpa, vilket i sin tur skapar ett mätbart värde, det 
vill säga varumärkeskapital? Framtida forskning vore att titta på hur detta koncept skapar 
varumärkeskapital och på sätt mäta lönsamhetseffekten av detta koncept. 
 
Vidare vore det intressant att göra en kvalitativ studie och studera företags möjligheter i fråga 
om utvecklandet av en varumärkesidentitet.  Detta för att mer grundligt kunna utröna alla 
aspekter av detta koncept och att därmed även kunna se på alternativa möjligheter att utveckla 
varumärkespersonlighet och så även sättet på vilket en känd person skulle kunna användas i 
varumärkesbyggande syfte.  
 
Det vore även intressant att göra en fallstudie på ett företag som implementerar detta koncept. 
Detta för att se hur företaget i fråga arbetar för att skapa sig ett starkt varumärke. Bland annat 
för att se hur företaget förvaltar eventuell märkeskännedom som skapats i samband med 
reklam med känt ansikte och om de använder sig av Wolfs tre andra kanaler som Gromark tog 
upp i intervjun.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor till Brand Eye 

 
1. Presentation av uppsats och forskningsfråga 

 
2. Definition av användandet av kända personer som strategisk 

kommunikationsplattform för att kunna kommunicera varumärkesidentiteten? 
 

3. Erfarenheten av kända förebilder i reklamen? 
 

4. Använder ni er av detta och i sådana fall hur? Vad definierar detta?  
 

5. Inom vilken del av branding ingår detta? Emotionell? 
 

6. Användbarhet: används detta eller kan det användas? 
 

7. Autencitet: betydelsen?  
 

8. Vad anser ni om att kända ansikten figurerar i dagens reklam? Att identitet kopplas 
ihop med varumärken? Se koppling till problemformulering. 

 
9. Risker? Möjligheter? 

 
10. Vad tror ni om detta som ett strategiskt sätt att marknadsföra sig och skilja sig från 

övriga varumärken. 
 

11. Kan detta ses som en återspegling av trend, samhällsfenomen. Hur ser trenden ut inom 
branding? Vad är inne? 

 
12. Vad är varumärkesidentitet enligt Er? 

 
13. Allmänna tankar kring varumärkesidentitet 

 
- Vision och mål? 
- Fyller vilka behov? 
- Vad kännetecknar VM? 
- Vilka värden symboliseras VM? 
- Vad gör företaget annorlunda? 
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Bilaga 2 – Resultat av intervju med Brand Eye 
 
Intervju med Christian Bye (Brand Manager) samt Per Sahlqvist (VD), BrandEye den 7 
november 2006 
Varumärkesstrategi 
Diskussionen inleddes med en generell syn på varumärken och användandet av kända 
ansikten i reklamen. Här framgick det att varumärkesstrategi än så länge är i ”startgropen” 
och att det finns få företag som verkligen implementerat såväl strategi som expertis i hur 
varumärken bör byggas upp. I ett framtida Scoop menar Bye även att det handlar mycket om 
organisation, att sammankoppla alla delar till en helhet där branding kan sägas vara en av 
grundstenarna i ett företags önskan att profilera sig på marknaden och få en relation till 
potentiella kunder. 
 
Under intervjun uppmärksammade Per Sahlqvist oss på en väsentlig aspekt i vår 
begreppsdefiniering av varumärken och varumärkesstrategi. Detta med att belysa vikten av att 
särskilja begreppen reklam och varumärke. Sahlqvist menade således att det allt för ofta 
händer att varumärkesuppbyggnad förknippas med själva reklamutformningen. Till grunden 
kan detta ha sin förklaring i att strategisk varumärkesarkitektur i sig, som tidigare nämnts, är 
ett relativt nytt begrepp och att själva strategin och kunskap om hur varumärken bör byggas 
upp än så länge inte har fått sin givna plats. 
 
Allt för ofta ges detta ansvar till reklamavdelningen på ett företag och det gör att varumärkets 
grundande lätt blir ”luddigt” och direkt kopplat till själva reklamen. Enligt Sahlqvist är 
varumärket något som bör vara unikt och strategiskt uppbyggt. Reklam kan ses som mer 
flyktig och kan falla i glömska lika snabbt som reklamkampanjen är över. Varumärket 
däremot måste laddas med symboliska, långvariga värden och på så sätt skapa en sorts 
bestående betydenhet. Om, inte tenderar varumärket att falla i glömska och få lika kort 
”livscykel” som en reklamkampanj.  
 
Vad gäller användandet av kända ansikten i reklamen menar både Sahlqvist och Bye att det 
hela pågått under en längre tid. Här i Sverige nämns tidig reklam såsom nämns Ernst- Hugo 
Järegårds reklam för choklad och vem minns inte Hoa Hoa i 70-talets reklamkampanj om 
pappaledighet, säger Sahlqvist?  
 
När det gäller varumärkesstrategi som inriktar sig på emotionella värden anser både Bye 
Sahlqvist att kända personer kopplat till klädesbranschen kan ses som ett mycket intressant 
tema att analysera. Detta då kläder såväl som idolikoner speglar dem vi vill vara och vår 
identitet som individer. Nyttjandet av kändisskap i reklamen en bubbla som enligt dem båda 
med största sannolikhet kommer att spricka i sinom tid. 
 
Ur ett konstruktionsteoretiskt perspektiv kan Sverige som land ses som en plats där detta 
koncept har fått en stor plats. ”Vi gillar trender, testar snabbt nya saker, är relativt 
kändisintresserade och gillar image”, säger Bye. Vidare menar han på att media här en stor 
makt och filtrerar liksom en domstol vilken kändis som får ta plats i det offentliga rummet. 
 
Däremot tycks detta koncept nu ha nått sin kulmen då samtliga företag tycks hakat på trenden 
i att använda detta koncept, vare sig det gäller fiktiva personer såsom ”Iprenmannen” eller 
kända förebilder. De menar att det tidigare fanns fokus på skådespelare, men att det nu i takt 
med nya media och kommunikation blivit ett allt större spektrum av kända profiler. I slutet av 
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90-talet kom fler kändisar att behövas för att fylla upp reklamen och på så sätt har vi idag 
även ”Robinson- personer” som dyker upp. 
 
 
En klar skillnad kan dock fortfarande uppmärksammas i valet av kända ansikten. Vem som får 
ta plats i reklamen är en mycket intressant aspekt som kommer upp under vår intervju. 
Sahlqvist menar bland annat att dagens fokus på såpoperakändisar såsom den vanliga 
människans i rollen som ”robinsonvinnare” är att dessa även kan sägas ha blivit ”köpta” för 
att det ska passa in i det koncept märkesinnehavaren önskar placera dem i och därmed har 
märkesinnehavaren makten att välja vad som ska sägas och inte. Det finns således en skillnad 
mellan ”big brother Linda” och Michael Jordan då den ene säljer på grund av sin 
professionella sportbakgrund, den andra på endast sin personlighet. 
 
Vidare finns det andra kändisar som indirekt kopplas samman med varumärket och ger detta 
en sorts publicitet som enligt Sahlqvist och Bye kanske kan sägas ha den största inverkan på 
andra konsumenter. Detta kan ses som en form av pr-syfte och exempel som nämns under 
intervjun är Britney Spear’s seendes med en coca cola i handen. Detta trots reklamkontrakt 
med Pepsi, samt Madonna som väljer att skicka tillbaka gratisexemplar av Baby Björns 
barnsele och sedan väljer att själv beställa en likadan och använda denna. Ett annat, svenskt 
exempel är Malin Bayard som genom att endast använda en liten H&M logga på sin krage 
skapar enorm publicitet och kan för egen del gå in i vilken H&M butik som helst och få 
kläder i sin hand kostnadsfritt. 
 
Varför utnyttjas då kända förebilder i reklamen som ett strategiskt verktyg i kommunicerande 
av ett varumärke? Både Bye och Sahlqvist ser det som ett sätt att förkorta 
varumärkesprocessen, kortsiktigt sett. Att bygga ett varumärke tar tid och i dagens uppsjö av 
nya varumärken är det svårt att slå igenom och ta plats i kunders medvetande. Genom att  
köpa en känd person som redan kan sägas vara ”färdigpaketerad” och ”inarbetad” får man 
direkt en symbolik, ett mervärde att anspela på. Visserligen kostar detta en hel del pengar, 
men kan vara den enda inkörsporten till att överhuvudtaget utmärka sig som varumärke. 
 
Vidare nämns det att det inom branding, framför allt emotionell används av olika koncept 
såsom smak, färg och känsla för att skapa en relation till konsumenter. En känd person kan 
sägas representera allt detta på samma gång och ger en helhetsbild att kommunicera 
varumärkesidentitet utifrån. En direkt kanal till konsumentens imageskapande med andra ord, 
vilket enligt Bye kan liknas till en sorts personlig PR- effekt.  
 
Som exempel på negativa aspekter kring användandet av kända personer kom vidare Ludmila 
för Axa samt Michael Jackson för Pepsi upp som exempel där användandet av kända ansikten 
kan ha en negativ inverkan på varumärket. Vidare kom Kate Moss och hennes planerade 
reklamkampanj för H&M upp till diskussion. Där kanske det dock kan vara svårt att placera 
in effekterna utifrån positiva eller negativa effekter. Det kanske i detta fall tom med har gett 
H&M ännu mer ”credit” då detta fall har uppmärksammats så mycket i media. En sorts gratis 
PR, vilket har till syfte att just synas, på gott och ont. Skandaler i sig kan därmed, om det är 
rätt sorts skandal, leda till värden hos konsumenter som är svåra att definiera. 
 
Som tidigare tagits upp i intervjun definieras varumärket som ett löfte till konsumenten, vilket 
innefattar exempelvis bestående produktattribut såsom upplevs kvalitet. En känd person 
behöver inte inge ett löfte om detta då en produkt kanske köps endast för att en känd person 

 51



som exempelvis ” Darin” håller den i handen, säger Sahlqvist. Vilket ansvar personen i fråga 
har i ett senare skede gällande efterköp bör beaktas.  
 
Det finns vidare en risk att varumärket dör ut eller späs ut. En strategi mot detta skulle då 
kunna vara att bli en sorts talangscout där man försöker hitta den person som snart slår 
igenom. Reebok satsar exempelvis på oupptäckta lovande idrottsstjärnor och kommer då 
undan detta då man hela tiden kan komma med något nytt och fräscht; samtidigt som 
personen i sig förmodligen känner en viss tacksamhet; de var de första att satsa på denne, 
belyser Bye. 
 
Här ses alltså en potential i att använda just kända personer i en mer långsiktigt uppbyggnad 
av varumärket i sig. Kopplingen till individens sökande efter identitet och en kollektiv 
gemenskap kan även ha en stor inverkan och Sahlqvist menar att det säkerligen kan ha en 
influens på varumärket. Är detta koncept möjligt att styra kan användandet av kända personer 
vara något att använda sig av varumärkesuppbyggande i syftet att förmedla 
varumärkesidentitet.   
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till Label 

1. Vilken är din definition av användandet av kända personer i reklamen?  

 

2. Vilken är din erfarenhet av kända förebilder i reklamen? 

 

3. Vad är varumärkesidentitet enligt dig? Vad kännetecknar denna? 

 

4. Vilket är enligt dig ett bra sätt att förmedla varumärkesidentitet? 

 

5. Kan användandet av kända personer i reklamen ses som en strategisk 

kommunikationsplattform för att kommunicera ett företags varumärkesidentitet, det 

vill säga kan detta vara varumärkesuppbyggande? 

 

6. Använder du dig av detta koncept och i sådana fall på vilket sätt?  

 

7. Finns det ett speciellt namn på detta, inom vilken del av varumärkesstrategi kan detta 

koncept sägas ingå? Emotionell? 

 

8. Hur ser du på användbarheten och autenciteten: vilken betydelse kan detta koncept 

inneha?  

 

9. Vad anser du om att kända ansikten figurerar i dagens reklam? Att identitet kopplas 

ihop med varumärken? Risker? Möjligheter? 

 

10. Vad tror du om detta som ett strategiskt sätt att marknadsföra sig och skilja sig från 

övriga varumärken? 

 

11. Kan detta ses som en återspegling av nutida samhällstrend? 

 

12. Vilka trender kan du se i framtida varumärkesstrategi? 
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Bilaga 4 – Resultat av intervju med Label 
 
Intervju med Johan Gromark, Label, 2005-12-10 
 
Varumärkesstrategi som en konkurrensfördel 
Gromark refererar här till den undersökning han genomfört i samarbete med Frans Melin. 
Enligt denna analys av ”Brand Orientation Index”, det vill säga relationen mellan varumärken 
och lönsamhet är varumärkesorienterade företag nästan dubbelt så lönsamma som övriga. 98 
Huvudresultatet av studien är att finns en tydlig koppling mellan varumärkesorientering och 
lönsamhet. ”Företag som är mest framgångsrika har ett medvetet och väl genomfört 
varumärkesarbete använder varumärket som ett strategiskt ledningsinstrument”, säger Johan 
Gromark på Label.  
 
I denna undersökning framkommer även att de mest varumärkesorienterade företagen hade en 
genomsnittlig rörelsemarginal på 14 % (ebita), medan motsvarande siffra för de som inte 
utnyttjade varumärket som strategisk resurs var 8 %. För det genomsnittliga företaget i 
undersökningen motsvarar skillnaden drygt en halv miljard årligen i rörelseresultat.  
 
Definition av varumärkesidentitet 
Gromark definierar varumärkesidentitet som en genetisk kod där den inre kärnan kan sägas 
utgöra varumärkets essens. Detta koncept kan säga ingå i begreppet emotionell 
varumärkesbyggande. Vidare refererar han till Aaker syn på identiteten som indelad i två 
delar: den inre kärnidentiteten och samt den yttre utökade identiteten.  
 
Han belyser här även att det finns en begreppsskillnad i att benämna denna inre essens som 
kärnvärde eller kärnvärdering. Han menar sålunda att ett värde handlar mer om attribut såsom 
kvalitet medan benämningen värdering (engelskans core values) innefattar ett större 
perspektiv och säger mer om vad identitetsbyggandet bör handla om. Värderingar kan sägas 
bygga på hela företagets kultur, organisation och vision och om detta kan inbegripas i 
byggandet av varumärket finns en strategisk plattform att bygga vidare på när det gäller just 
varumärkesidentitet. 
 
Olika sätt att förmedla varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet såväl som varumärkesbyggande i stort handlar enligt Gromark vidare om 
kommunikation och identiteten kan via olika kommunikationskanaler sägas beskriva 
associationer, förknippade med en vara. Det handlar om att kommunicera en helhet där alla 
komponenter i en väl genomtänkt varumärkesarkitektur vävs samman. Det är viktigt att 
företag jobbar internt med att först och främst skapa en inre vision om hur identiteten bör se 
ut.  
 
Givetvis bör man sedan även vara lyhörd för omgivningens krav, gränser och önskningar. 
Men ett allt för stor fokus på detta ökar risken att tappa det som faktiskt kan skapa 
konkurrensfördelar: det vill säga möjligheten att skapa något unikt som ingen annan kan 
erbjuda på marknaden. Dessutom framgår det under intervjun företag genom strategisk 
riskminimering bör försöka upprätthålla en relation till såväl trogna kunder som nya. Detta 

                                                 
98 Public release. Label, Göteborg, 2005-08-15 presenterad i en public release från varumärkesorienterade 

managementkonsultfirman Label, även BN 
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kan då ske genom ett konsekvent, upprepande och tydligt budskap om vad varumärket 
representerar.  
  
Gromark tar här upp en modell av Wolfs som delar in varumärkesidentitetsbegreppet i fyra 
vida aspekter; produkt, kommunikation, miljö och beteende.99 Det bästa är självklart att ta 
hänsyn till alla fyra aspekter. Men Gromark menar att om konkurrenten har sitt fokus på 
exempelvis kommunikationen kan det vara en idé att inrikta sig på någon annan av 
aspekterna. Detta kanske inte ger något större resultat till en början men kommer i längden att 
löna sig. I varumärkesbyggande måste man se långsiktigt och våga hålla ut.   
 
Kända personer i reklamen 
Användandet av kända personer i varumärkesbyggnad verkar ha figurerat sedan långt tillbaka 
i och har idag nått sin boom. Mycket tack vare att dagens hårda konkurrens ingett ökad 
fokusering på varumärket i stort och därmed även på alla de tillvägagångssätt ett företag kan 
använda sig av för att utveckla detta på ett lönsamt sätt. Under intervjun nämns Expressen 
Fredags frontfigur Ebba von Sydow som ett talande exempel på hur en person används i 
profileringen av varumärket Expressen. Ebba von Sydow har blivit Expressen fredag. Hon har 
blivit ansiktet utåt helt enkelt. Nu har hon dock sagt upp sin tjänst och har börjat som 
chefsredaktör på tidningen Vecko-Revyn. Enligt Gromark är det nog ingen slump att Vecko-
Revyn har valt denna person som har en så tydlig profilering. Frågan återstår då; vad finns 
kvar av Expressen fredag? Är hela dess identitet borta?  Måste Expressen fredag börja om 
från början? 
 
Fördelen med att använda kända personer i reklam verkar vara att en person kan på ett 
effektivt sätt förmedla en varas identitet och även visa på en sorts trygghet. Om en känd 
person förknippas med varan inger detta hos konsumenten en viss sorts garanti om varans 
attribut och värde.  
 
Nackdelen däremot kan sägas vara att det allt för ofta handlar om att varumärkesstrateger 
”lånar” kända personens identitet och applicerar denna på varumärket utan att innan tänkt 
igenom varumärkets egna värderingar och den bild som indirekt ska genomsyras av hela 
företagets identitet.  
 
Kända personer som ett kommunikativt koncept i förmedlandet av varumärkesidentitet 
Enligt Gromark är svaret här både ja och nej, helt beroende på just hur detta koncept används. 
En viktig aspekt är det faktum att varumärkets personlighet först måste byggas upp inifrån 
och ut med fokus på varumärkets egenskaper i första hans så att varumärkespersonligheten i 
sin tur kan åtskiljas från den kända personens.  
 
På så sätt kan användandet av kända personer ses som ett av andra effektiva sätt att förmedla 
varumärket till konsumenten. Det handlar om att fråga sig vilken kändis som passar in på 
varumärket och att inte, tvärtemot, anpassa sig efter den kända personens profil. 
 
Om inte, blir således svaret nej då risken är stor att varumärket såväl urvattnas som förknippas 
enbart med den valda personen och dess beteende, vilket kan påverka produktens image för 
alltid.   
 

                                                 
99 New guide to Identity 
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Ett bra sätt att särskilja sig från övriga varumärken? 
Konceptet att använda kända personer kan sägas infalla under identitetsbegreppet och här 
kopplas samman med den varumärkespersonlighet ett företag försöka bygga kring 
varumärket. Då detta är en form av emotionell varumärkesstrategi ligger detta helt rätt i tiden 
och kan på många sätt utvecklas strategiskt. Detta så länge en känd persons identitet inte 
används som en genväg till att skapa varumärket det vill säga.  
 
Där en genomarbetad strategi vad gäller varumärkesuppbyggnad implementerats kan det 
följaktligen vara ett bra sätt att förmedla varumärkesidentitet. Har företaget klara och konkreta 
värderingar att kommunicera blir så även sätten på vilka dessa förmedlas lättare att 
implementera och använda, beroende på situation och vilka värderingar de handlar om. 
Varumärkesidentiteten bör vara den samma, men sätten på vilken den förmedlas följa 
framtida trender i samhället. Att använda sig av kända ansikten kan vara ett sätt på vägen. 
 
Gromark menar här att en så kallad multistrategi skulle kunna vara bra just för att minimera 
risken.  
 
En återspegling av nutida samhällstrend 
Gromark intygar att detta koncept givetvis kan sägas återspegla dagens konsumentbeteende 
och deras behov av trygghet. I en allt svårare beslutshanterande av alla varumärken söker vi 
varor som direkt inger garanti, trygghet och tydliga associationer.  
 
Framtida trend inom varumärkesstrategi 
Gromark menar slutligen att varumärket är och kommer alltid att vara aktuellt. Den hårda 
konkurrens på dagens marknad har bara ytterligare bevisat hur viktigt detta är för ett företag 
och dess lönsamhet. Vidare ser han en tendens till att manegement hamnar på en allt högre 
nivå i företaget, från att tidigare ha varit en fråga för marknadsavdelningen. Detta då, som 
tidigare nämnts, analys av varumärket i sig har visat att det kan ses som företagets starkaste 
konkurrensmedel och därmed bör behandlas på ledningsnivå. 
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Bilaga 5 - Enkäten  
1. Vilket klädmärke har dessa kända personer nyligen gjort reklam för?  

 
 
 
 
 
 
 
 
Adam Brody  
 

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma Sjöberg  

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Wilander     
 

     MQ  H & M  JC  Lindex 
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget
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Rachel Bilson  
 

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Bayard  
 

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carola  
    

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget
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Kate Moss   
   

 
     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mats Sundin  
 

     MQ  H & M  JC  Lindex
  
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget

  
 
 
 
 
 
 
Sienna Miller  
   

     MQ  H & M  JC  Lindex 
 
    KappAhl  J.Lindeberg  Vet ej  Inget  
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2. Har du en idol? 
Ja Nej Vet ej 
 

3. Har du handlat en vara för att en ”känd” person, som du ser upp till, gjort reklam för 
det? 
Ja, alltid Ja, ofta Ja, det har hänt Nej, aldrig 
 
4. Skulle du kunna tänka dig att köpa en vara för att en känd person du ser upp till 
gör reklam för det? 
Ja Nej Vet ej 
 
5. Har du valt att avstå från att köpa en vara för att en känd person gjort reklam för 
den? (som du inte tycker om) 
Ja  Nej Vet ej 
 
6. Läser du vimmeltidnigar såsom Se & Hör och HäntExtra? 
Ja, alltid Ja, ofta Ja, det händer Nej, aldrig 
 

7. Vad för slags program ser du helst på? 
Nyhetsprogram Serier Dokumentärer Dokusåpor 
  
8. Vad är viktigt för dig när du handlar kläder? (Flera alternativ är möjliga att välja) 
Prisvärt Trendigt Kvalitet  Exklusivt Känt varumärke 
 

9. Har du handlat på JC? 
Ja Nej (Om nej, hoppa till fråga 11) 
 
10. JC står för… 
Trendighet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Hög kvalitet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Prisvärt 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Bra sortiment 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
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11. Har du handlat på MQ?  
Ja Nej (Om nej, hoppa till fråga 13) 
 

12. MQ står för… 
Trendighet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Hög kvalitet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Prisvärt 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Bra sortiment 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
13. Har du handlat på H&M?  
Ja Nej (Om nej, tack för din medverkan!) 
 

14. H&M står för… 
Trendighet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Hög kvalitet 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Prisvärt 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
Bra sortiment 
Instämmer inte alls 1 2 3 4 5 Instämmer helt 
 
15. Jag är… 

1. Man   2. Kvinna    

 
16. Jag är… 

1. 15-19 år 2. 20-25 år 3. 26-35 år 4. 36 eller äldre 
      
17. Vilken sysselsättning har du? 
1. Student 2. Arbetar  3. Arbetssökande 4. Något annat 
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 6 – Diagram från insamlad data 
 
1 Alla respondenters uppfattning om JC:s kärnvärden 
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Som synliggörs i diagrammet ovan mottas JC:s kärnvärden av de flesta konsumenterna med 
fyror. 
 
2 Alla respondenters uppfattning om MQ:s kärnvärden 
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Ovan i diagrammet kan man se att MQ:s kärnvärden uppfattas av de flesta konsumneterna 
som en fyra. 
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3 Alla respondenters uppfattning om H&M:s kärnvärden 
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I diagrammet ovan visas hur respondenterna betygsatt H&M:s kärnvärden. Trendighet 
uppfattar de flesta som en fyra eller femma. Kvalitetet uppfattas som en trea, prisvärdheten 
som en femma och bra sortiment med en fyra. 
 
4 Fråga 3:nej - Mats Wilander 

 
 
 
 

MQ
37%

Vet ej
47%

Inget
12%

J.Lindeberg
2%

H&M
2%

 
 
 
 
 
Antal 
respondenter: 
MQ  15 
H&M 1 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 19 
Inget 5 
 
 
 

Som diagrammet beskriver ovan kan man se att de flesta av respondenterna inte vet vad Mats 
Wilander gör reklam för. De är dock tätt följa av de 37 % som vet att det är för MQ.  
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5 Fråga 3:nej - Rachel Bilson 

 

 
 H&M

5%

JC
34%

Vet ej
34%

Inget
27%

 
 
 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 2 
JC  14 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 14 
Inget 11 
 
 
 
 
 

I diagrammet ovan kan man se att antalet som ej vet och de som tror på JC är lika med 34 %. I 
detta diagram kan man tydligt se att associationsförmågan hos konsumenten är stor. Rachel 
Bilson har, som tidigare nämnts, inte gjort reklam för JC. Det är istället hennes medspelare i 
dramaserien O.C. som gjort det.  
 

6 Fråga 3:nejCarola 

 

 

 

MQ
32%

Vet ej
49%

Inget
15%

KappAhl
2%

J.Lindeberg
2%

 
Antal respondenter: 
MQ  13 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 1 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 20 
Inget 6 
 

 

 

 

I diagrammet ovan vet de flesta av respondenterna inte vad Carola gjort reklam för. Dock är 
det cirka en tredjedel som vet att Carola gjort reklam för MQ. 
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7 Fråga 3:nej - Kate Moss 

 
 
 

H&M
65%

Vet ej
20%

Inget
15%  

 
 
Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 27 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 8 
Inget 6 
 
 
 
 
 
 

65 % av respondenterna tror sig veta att Kate Moss gjort reklam f

ntal respondenter: 
Q  2 

 
hl 

erg 
 

 
r JC. De flesta angav alternativet vet ej. 

ör H&M. Endast 15 % vet 
att hon inte gjort reklam för något av alternativen. 
8 Fråga 3:nej - Sienna Miller 

 
 
 MQ

5%

H&M
22%

Vet ej
51%

Inget
22%

 
A
M
H&M 9 
JC  0 
Lindex 0 

AKapp 0 
J.Lindeb 0 
Vet ej 21
Inget 9 
 
 
 
 
 Miller gjort reklamI diagrammet ovan kan man se att inga av respondenterna visste att Sienna

fö
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9 Fråga 3:ja - Kate Moss 

 
 
 

H&M
69%

Vet ej
26%

Inget
5% Antal respondenter: 

MQ  0 
H&M 13 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 5 
Inget 1 
 
 
 
 
 

69 % av respondenterna tror att Kate Moss gjort reklam för H&M. Endast 5 % vet att det är 
inget av alternativen. 
 
10 Fråga 3:ja - Mats Sundin 

 
 
 

Vet ej
68%

Inget
16%

MQ
11%

J.Lindeberg
5%

 
Antal respondenter: 
MQ  2 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 13 
Inget 3 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet ovan visar att de flesta av respondenterna inte vet vad Mats Sundin gjort reklam 
för. 16 % vet att det är inget och 11 % tror att det är för MQ. 
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11 Fråga 5 – Carola 
 
 
 
 
 

MQ
31%

Vet ej
38%

Inget
23%

J.Lindeberg
8%

 
 
Antal respondenter: 
MQ  4 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 1 
Vet ej 5 
Inget 3 
 
 
 
 
 
 

Diagrammet ovan illustrerar att cirka en tredjedel av respondenterna vet att det är MQ Carola 
gjort reklam för. Dock är de flest som inte vet. 
 
12 Fråga 5 - Kate Moss 

 
 
 

H&M
69%

Vet ej
23%

Inget
8%  

Antal respondenter: 
MQ  0 
H&M 9 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 0 
Vet ej 3 
Inget 1 
 
 
 
 

69 % av respondenterna tror att Kate Moss gjort reklam för H&M. Endast 8 % vet att det är 
inte för något av de givna alternativen. 
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13 Fråga 5 - Mats Sundin 

 
 
 

MQ
39%

Vet ej
38%

Inget
8%

J.Lindeberg
15%

 
 
Antal respondenter: 
MQ  5 
H&M 0 
JC  0 
Lindex 0 
KappAhl 0 
J.Lindeberg 2 
Vet ej 5 
Inget 1 
 
 
 
 
 
 

I diagrammet ovan kan man se att 39 % tror att Mats Sundin gjort reklam för MQ, tätt följt av 
de som kryssat i att de inte vet, vilka var 38 %. 
 
14 Fråga 5 - JC:s kärnvärden 
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I stapeldiagrammet ovan kan man se att de flesta av respondenterna gett en trea till JC:s olika 
kärnvärden. 
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15 Fråga 5 - MQ:s kärnvärden 
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MQ:s kärnvärden uppfattas av de flesta respondenterna som en fyra. 
 

16 Fråga 5 - H&M:s kärnvärden 
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I diagrammet ovan kan man se att respondenterna uppfattar HM:s kärnvärden trendighet och 
bra sortiment med en fyra. Kvaliteten uppfattas som en trea och prisvärdheten som en femma. 
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