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ABSTRACT 
The purpose of the essay is that through a case study to analyze and evaluate whether a 

link exists between the ways to use a celebrity in the marketing and customer's brand 

perception. 

 

This essay is about how a celebrity can be used in marketing to affect a company's 

customers. The essay is facing the fashion retail industry, where three companies, 

Lindex, H&M and MQ, has been studied and compared. Lindex is using celebrity Emma 

Wiklund by an internal collaboration within the enterprise. MQ is using various celebrities 

in various campaigns throughout the year and use them in external advertising 

campaigns. H&M is using interactive marketing with different celebrities in the form of, 

for example, guest collections for the company.  

 

The idea of the essay is to see a connection between how the company uses celebrities 

and the customer's brand perception. To find out how the customer perceives the 

company's trademark is the authors chose to look at how engaged customers are ghent 

against each brand. Interactive and internal marketing is most beneficial if the customer 

is high involved. By contrast, external marketing can be used when the company's 

customers are low involved for best results. 

 
The results of the essay is that H&Ms customers are neutral current involvement. This 

could suggest that the company's marketing strategy (interactive) is consistent with the 

theory of high involved customers. Lindex and MQs customers are low involved. The 

Lindex case is contrary to the choice of marketing strategy (internal). However, in cases 

MQs line marketing strategy (external) agreed with the theory. 
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SAMMANFATTNING 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie analysera och utvärdera om ett 

samband finns mellan sätten att använda en celebritet i marknadsföringen och kundens 

varumärkesuppfattning. 
 

Den här uppsatsen handlar om hur en celebritet, som används i marknadsföringen, 

påverkar ett företags kunder. Uppsatsen är riktad mot klädesbranschen där tre företag, 

Lindex, H&M och MQ har studerats och jämförts. Lindex använder celebriteten Emma 

Wiklund genom ett internt samarbete inom företaget. MQ använder olika celebriteter i 

olika kampanjer under hela året och använder dem endast externt ut mot kunden. H&M 

använder olika celebriteter interaktivt i företaget i form av exempelvis gästkollektioner 

för företaget. Tanken med uppsatsen är att se ett samband mellan vilket sätt företaget 

använder celebriteten och kundens varumärkesuppfattning. För att ta reda på hur 

kunden uppfattar företagets varumärke har författarna valt att titta på hur pass 

involverade kunderna är gentemot respektive varumärke. Interaktiv och intern 

marknadsföring är mest gynnsam om kunden är höginvolverad. Däremot extern 

marknadsföring kan användas när företagets kunder är låginvolverade för bästa resultat. 

 

Resultatet av uppsatsen är att H&Ms kunder är neutrala gällande involvering. Detta kan 

tolkas som att företagets marknadsföringsstrategi (interaktiv) överensstämmer med 

teorin om höginvolverade kunder. Lindex och MQs kunder är däremot låginvolverade. I 

Lindex fall går det emot valet av marknadsföringsstrategi (intern). Däremot i MQs fall 

stämmer marknadsföringsstrategin (extern) överens med teorin. 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 5 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING..................................................................................................... 8 

1.1 Problembakgrund ........................................................................................ 8 

1.2 Problemdiskussion..................................................................................... 10 

1.3 Frågeställning............................................................................................ 11 

1.4 Syfte .......................................................................................................... 11 

1.5 Avgränsningar ........................................................................................... 11 

1.6 Perspektiv ................................................................................................. 11 

1.7 Nyckelbegrepp........................................................................................... 11 

2. METOD.......................................................................................................... 12 

2.1 Metodval..................................................................................................... 12 
2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats ................................................................ 12 
2.1.2 Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats...................................................... 12 
2.1.3 Population och urval................................................................................. 13 

2.2 Uppsatsens trovärdighet ............................................................................ 13 
2.2.1 Reliabilitet............................................................................................... 13 
2.2.2 Validitet.................................................................................................. 14 
2.2.3 Generaliserbarhet .................................................................................... 14 

3. TEORI ........................................................................................................... 15 

3.1 Teoretisk inledning ..................................................................................... 15 
3.1.1 Vad är ett varumärke ............................................................................... 15 
3.1.2 Varumärkets betydelse ............................................................................. 15 

3.2 Teoretisk argumentation ............................................................................ 16 

3.3 Teoretisk utgångspunkt.............................................................................. 17 
3.3.1 Brand strategy......................................................................................... 17 
3.3.1.1 Brand extensions .................................................................................. 18 
3.3.2 Tre typer av marknadsföringsstrategier ...................................................... 19 
3.3.2.1 Intern marknadsföring ........................................................................... 19 
3.3.2.2 Extern marknadsföring .......................................................................... 20 
3.3.2.3 Interaktiv marknadsföring ...................................................................... 20 
3.3.3 Involvement Theory ................................................................................. 21 
3.3.3.1 Höginvolvering...................................................................................... 22 
3.3.3.2 Låginvolvering ...................................................................................... 22 
3.3.4 Brand loyalty........................................................................................... 23 
3.3.5 Identifikation och image ........................................................................... 23 
3.3.6 Marketing mix ........................................................................................ 23 

3.4 Teoretisk syntes ......................................................................................... 25 
3.4.1 Modell över teoretisk syntes ...................................................................... 25 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 6 

 

4. FÖRETAGSPRESENTATIONER........................................................................ 28 

4.1 Lindex......................................................................................................... 28 

4.2 MQ .............................................................................................................. 28 

4.3 H&M............................................................................................................ 29 

5. EMPIRI ....................................................................................................... 30 

5.1 Inledning.................................................................................................... 30 

5.2 Lindex......................................................................................................... 30 

5.3 MQ .............................................................................................................. 31 

5.4 H&M............................................................................................................ 32 

6. ANALYS ........................................................................................................ 34 

6.1 Hypotesanalys ............................................................................................ 34 
6.1.1 Hypotes A ............................................................................................... 34 
6.1.2 Hypotes B ............................................................................................... 36 
6.1.3 Hypotes C ............................................................................................... 36 
6.1.4 Hypotes D............................................................................................... 37 
6.1.5 Hypotes E ............................................................................................... 38 
6.1.4 Hypotes F ............................................................................................... 39 

7. RESULTAT ..................................................................................................... 41 

9. KRITIK MOT UPPSATSEN .............................................................................. 46 

10.  VIDARE FORSKNING .................................................................................. 47 

11. KÄLLFÖRTECKNING .................................................................................... 48 

11.1 Tryckta källor ........................................................................................... 48 

11.2 Elektroniska källor.................................................................................... 49 

11.3 Muntliga källor.......................................................................................... 50 

12. BILAGOR..................................................................................................... 51 

12.1 Enkätundersökning................................................................................... 51 

12.2 Chi-2 test hypotes A ................................................................................. 53 

12.3 Chi-2 test hypotes B ................................................................................. 56 

12.4 Chi-2 test hypotes C ................................................................................. 57 

12.5 Chi-2 test hypotes D ................................................................................. 58 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 7 

 

12.6 Chi-2 test hypotes E.................................................................................. 59 

12.7 Chi-2 test hypotes F.................................................................................. 60 

 
 

 

 
 

 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 8 

 

1. INLEDNING 

Denna uppsats belyser om och hur ett företag påverkas av en celebritets medverkan i 
marknadsföring. 

 

1.1 Problembakgrund 
Under den senare delen av 1800-talet medförde industrialismen att varor började 

massproduceras, vilket kom att påverka samhället. En av de marknader som gynnades 

var klädesindustrin1. Tidigare riktade sig klädesindustrin mer mot överklassen, varorna 

var unika och hade ett relativt högt pris. I och med industrialismen, då företag började 

massproducera, sänktes priset på varor vilket öppnade dörren för konsumtion också 

inom andra samhällsklasser. Nu fick även medelklassen möjlighet att konsumera vilket 

ledde till en ökad efterfråga. Den ökade efterfrågan gav plats för fler företag på 

marknaden. Den ökade efterfrågan resulterade i fler företag. 

 

När antalet kunder ökade fanns det plats för fler producenter, vilket i sin tur gav en ökad 

konkurrens på marknaden. Det var först när en konkurrent uppkom som ett företag 

behövde använda sig av varumärken för att särskilja sig gentemot sin konkurrent. Det 

moderna varumärket sägs ha uppstått i USA och Storbritannien under 1800-talets senare 

hälft2.  Ett minskat pris ledde till ökad efterfrågan, vilket resulterade i fler antal 

producenter, ökad konkurrens och ökad betydelse av varumärket. 

 

Ett varumärke är ett av företagets viktigaste konkurrensmedel.3 Ett varumärke är ett 

kännetecken som används för att särskilja olika produkter och tjänster från varandra4. I 

ett globalt samhälle med många produktalternativ är det av yttersta vikt att ha ett starkt 

varumärke för att nå långsiktig överlevnad.5 Vikten av varumärket som 

konkurrensmedel. 

 

                                                
1 http://www.sportfack.se/incoming/article342159.ece 2008-12-11 
2 Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel- om konsten att bygga upp starka 
varumärken, s.14 
3 http://www.expowera.se/mentor/starta/starta_lagar_varum.htm 2009-01-13 
4 http://www.prv.se/Varumarke/ 2008-10-15 
5 David Hägglund 2009-01-13  
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För att stärka bandet mellan kund och varumärke använder vissa företag celebriteter i 

marknadsföringen6. Anledningen till att många företag använder sig av detta är att 

kunden ofta har en relation till celebriteten. Företaget i sin tur spinner vidare på kundens 

relation och utnyttjar den för att kunden ska känna mer samhörighet med varumärket7.  

Företagen spelar på en relation som redan finns.  

 

Olika typer av celebriteter används för att förmedla olika produkter. Det kan vara 

alltifrån kockar som gör reklam för matvaror, till filmstjärnor eller artister som används 

för att förmedla en viss doft, ett klädesplagg eller en känsla med hjälp av celebritetens 

stjärnstatus8. Detta görs för att uppnå ökad konkurrenskraft med sitt varumärke. Önskad 

effekt för företaget är alltså att celebriteternas stjärnstatus ska avspegla sig på 

varumärket och ge ökad försäljning och image9. Celebriteter används för att stärka 

varumärket. 

 

En celebritet kan inom marknadsföring användas på tre sätt: internt, externt eller 

interaktivt. Dessa tre sätt är alla konkurrensmedel för att stärka varumärket. Vilket sätt 

företaget väljer att arbetat med celebriteten är ett strategiskt val utifrån företagens sida. 

Detta då företagen redan har kunskap om hur deras kunder reagerar på olika 

marknadsföringsstrategier10. Antingen väljer företaget att celebriteten ska vara ett 

ansikte utåt i form av annonser och reklamkampanjer, extern marknadsföring.  Ett 

exempel på extern marknadsföring är artisten Madonna, som ska vara Louis Vuittons 

ansikte utåt under våren och sommaren 200911. Celebriteten kan även få en plats internt 

i organisationen, för att på så sätt både påverka de som arbetar internt med varumärket 

men även utåt mot kunderna. Ett exempel är Jan Carlzon som på 1980-talet lämnade sin 

VD-post på Ving för en VD-post på SAS. Jan Carlzon var en av dem som införde 

gemytliga innovationer på Ving som exempelvis miniklubben där familjen kunde lämna 

sina barn. Tanken med att rekrytera Carlzon var att få in det gemytliga i SAS, vilket kom 

att hjälpa SAS att få ett uppsving12. Det tredje sättet att ge varumärket ett ökat värde är 

att använda sig av celebriteten interaktivt i företaget genom att anordna olika 

arrangemang i butikerna. Exempelvis kan företaget samarbeta med en celebritet och 

exempelvis låta celebriteten göra en gästklädeskollektion för att på så vis stärka 

varumärket.  

                                                
6  ibid 2008-12-05 
7 McCracken, ”Who is the celebrity endorser? Cultural foundations of the endorsement process”, 
Journal of Consumer research s. 310 
8 http://www.mediasmart.se/Bazment/75.aspx 2008-10-15 
9 http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202007/Reklamen07_08_07.aspx 2008-10-16 
10 David Hägglund 2009-01-12 
11 http://www.popcrunch.com/madonna-louis-vuitton-springsummer-2009-spokesmodel/ 2008-12-
11 
12 http://hd.se/familj/2006/06/25/jan_carlzon_alla_kallar_mig_janne/ 2008-12-11 
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Topshop är ett exempel som bland annat låtit supermodellen Kate Moss gästdesigna ett 

flertal kollektioner13. En celebritet kan användas externt, internt och interaktivt i 

marknadsföringssyfte för att stärka varumärket.  

 

Det är dock inte riskfritt för ett företag att använda sig av en celebritet i 

marknadsföringen. Det är svårt för företaget att kontrollera celebriteten, både vad den 

gör privat och om den i sin tur utnyttjar företaget. För ett antal år sedan fick 

klädbranschen uppleva risken med att använda en celebritet vid marknadsföringen. 

Supermodellen Kate Moss skulle synas i en stor kampanj för H&M men fick kontraktet 

avbrutet när hon ertappats samt fotograferats när hon tog kokain14. En celebritet kan 

även utnyttja företaget som den samarbetar med och vice versa. Ett exempel på detta är 

vågen av företag som vill synas tillsammans med Barack Obama efter hans 

framgångsvåg15. Om man ser från det andra hållet är det vanligt att celebriteter själva 

väljer att vara med i ett företags marknadsföring i samband med att celebriteten släpper 

ett nytt album. Detta på grund av att celebriteten vill få ökat mervärde åt sitt eget 

varumärke16. Oavsett förhållandet mellan varumärke och celebritet så är båda parter ute 

efter långsiktig överlevnad. Det finns flera aspekter både för företagen och för 

celebriteten med marknadsföringen. 

 

1.2 Problemdiskussion  
På en marknad där företagen möter konkurrens är det viktigt att kunna utmärka sig, ett 

sätt är att ha ett starkt varumärke. Varumärket är ett av de starkaste konkurrensmedlen 

företaget har. För att stärka och konkurrera med varumärket ytterligare kan företaget 

använda sig av en celebritet i marknadsföringen. Företaget drar då nytta av den redan 

befintliga relationen som kunden kan ha till celebriteten samt den image denne besitter 

som överförs till varumärket.  

 

Celebriteten kan användas på tre sätt i marknadsföringen: externt, internt eller 

interaktivt. Används den externt, blir celebriteten ett ansikte utåt i form av 

reklamkampanjer och dylikt. Används celebriteten istället internt leder det till att den får 

en plats i organisationen och på så vis både påverkar företagets anställda samt 

kunderna. Det tredje sättet en celebritet kan användas på är interaktivt. Då samarbetar 

företaget med celebriteten och tillsammans tar de exempelvis fram en gästkollektion. 

                                                
13 http://jcmbell.blogspot.com/2007/04/ny-moss-kollektion-p-topshop-den-10-maj.html 2008-12-
11 
14 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=464217&previousRenderType=3 2009-02-01 
15 http://www.aftonbladet.se/nyheter/usavalet/article4260420.ab 2009-02-01 
16 http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/klick/article3683509.ab 2009-02-01 
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Anledningen till att företagen väljer celebriteter i marknadsföringen och att celebriteten 

ställer upp är för att båda parter vill uppnå långsiktig överlevnad. Dock finns det olika 

relationer och förhållanden parterna emellan. Varumärket kan använda en celebritet som 

har mer status än varumärket för att företaget själva vill uppnå en högre image. Det kan 

även vara så att celebriteten har en lägre status än varumärket och försöker få uppsving 

i och med ett samarbete. Det som kan bli svårt varumärket och celebriteten emellan är 

om dem ligger på samma status och det blir en intern konflikt. 

 

1.3 Frågeställning  
Vilka faktorer är viktiga vid användandet av celebriteter i marknadsföring? 

 

1.4 Syfte 
Att genom en fallstudie analysera och utvärdera om ett samband finns mellan sätten att 

använda en celebritet i marknadsföringen och kundens varumärkesuppfattning. 
 

1.5 Avgränsningar 
Avgränsningen är satt till tre företag: H&M, Lindex och MQ, som alla använder sig av en 

celebritets medverkan i marknadsföringen på olika sätt.  

 

1.6 Perspektiv 
Denna uppsats kommer att belysa säljarens, företagets, perspektiv och valet av 

marknadsföringsstrategi. Dock undersöks även sambanden celebritet och kund för att se 

hur celebriteten kan påverka kunden. Förutom säljarperspektivet och kundperspektivet 

är uppsatsen skriven ur ett kanalperspektiv, från företaget ut till kunden. Detta på grund 

av att företagen vill påverka kunden. 

 

1.7 Nyckelbegrepp 
Celebritet – ett annat ord för kändis eller berömd person17.  

 

                                                
17 http://tyda.se/search?form=1&w=celebritet&w_lang=sv 2008-12-14 
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2. METOD 

I detta stycke beskrivs den metod som använts och hur författarna gått till väga med 
datainsamlingen och enkätundersökningen.  
 

2.1 Metodval 
Författarna har gjort en kvantitativ enkätundersökning. Anledningen till att det blev en 

kvantitativ undersökning var för att författarna ville ha en bredd i svaren. För att kunna 

svara väl på enkäten bestämde sig författarna att bara kunder som konsumerat i 

respektive butik fick delta.  

 

2.1.1 Kvantitativ och kvalitativ ansats 

En undersöknings empiri kan vara framtagen genom en kvantitativ eller en kvalitativ 

metod. Den kvantitativa går inte lika djupgående som den kvalitativa och ofta används 

ett förtryckt formulär, en så kallad enkät, som respondenterna får och besvarar. Därefter 

sammanställer författarna svaren för att jämföra resultaten. Den kvalitativa metoden går 

mer djupgående än den kvantitativa, här görs mer personliga intervjuer där 

forskningsobjektet får uttrycka sig som den vill och inte behöver hålla sig till 

strukturerade svarsalternativ18. 

 

Denna uppsats är av kvantitativ karaktär eftersom författarna har gjort strukturerade 

enkätundersökningar för att få en förståelse för hur kunden uppfattar företagets image. 

 

2.1.2 Deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats 

För att närma sig verkligheten kan tre ansatser användas: deduktiv, induktiv och 

abduktiv. I den deduktiva ansatsen utgår forskaren från teorin till praktiken. 

Förväntningar skapas utifrån teorin och därefter samlas empirin in. I den induktiva 

ansatsen går forskare åt motsatt håll, här utgår han/hon från empiri och därefter söks 

teorier som kan passa in på empirin. En abduktiv ansats är en kombination av både 

deduktiva och induktiva ansatser. 

 

Denna uppsats är av deduktiv karaktär då författarna utgår från teorier för att applicera 

på det specifika. 

                                                
18 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod.  
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2.1.3 Population och urval 

En population är hela undersökningens målgrupp. I denna undersökning är populationen 

alla de kunder som konsumerar varor från butikerna H&M, Lindex och MQ. Då det är 

svårt att kunna ha med hela populationen görs ett urval som får representera 

populationen. Urvalet kan göras genom ett sannolikhetsurval eller ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval består av respondenter som valts ut på 

grund av forskarens bekvämlighet.19 

 

Denna uppsats har ett urval som har valts ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Respondenterna består av kunder som under onsdag den 7 januari 2009 konsumerade 

på butikerna H&M Drottninggatan 53 , Lindex Kungsgatan 48 och MQ Drottninggatan 63, 

samtliga belägna i Stockholms innerstad. 

 

2.2 Uppsatsens trovärdighet 

2.2.1 Reliabilitet  

Begreppet reliabilitet visar på hur trovärdig och tillförlitlig uppsatsen är. Reliabiliteten rör 

alltifrån undersökningens data, vilka data som används, hur de samlats in till hur de 

bearbetats. En undersöknings reliabilitet kan testas på olika sätt. Antingen så upprepas 

undersökningen på samma grupp vid två olika tillfällen eller så kan flera forskare 

undersöka samma fenomen. Om resultatet blir detsamma, vare sig undersökningen görs 

vid två tillfällen eller om flera forskare undersöker samma fenomen, är reliabiliteten 

hög20. 

 

                                                
19 Johannessen, Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod s.132 
20 ibid. s.28 
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2.2.2 Validitet 

Uppsatsens validitet21 visar hur giltig och relevant uppsatsen är. Det finns tre olika typer 

av validitet:  

 

- Begreppsvaliditet: visar huruvida den insamlade datan representerar det fenomen 

som ska undersökas.22  

- Inre validitet: undersökningen har gjorts på ett sådant sätt att det går att påvisa 

ett samband mellan syftet och variablerna.23 

- Yttre validitet: visar hur väl det går att generalisera utifrån urvalet till 

populationen.24 Det tittas även på om undersökningen kan överföras i tid och rum, 

med andra ord om undersökningens resultat gäller exempelvis bara i Sverige eller 

om det kan överföras till andra länder.25  

 

2.2.3 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet menas att en undersöknings resultat kan överföras till liknande 

undersökningar eller till hela populationen.26 

 

 

 

                                                
21 ibid. s.47 
22 Johannessen, Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. s.47  
23 ibid s.192 
24 ibid s.240 
25 ibid s. 241 
26 ibid  
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3. TEORI 

Här redovisas vilka teorier som används samt varför de är relevanta. 

 

3.1 Teoretisk inledning 
Författarna har valt att inledningsvis förklara innebörden av begreppet varumärke och 

dess betydelse, för att läsaren ska förstå innebörden av varumärket. Varumärket är i 

denna uppsats relevant eftersom författarna undersöker kunders uppfattning om 

varumärket. 

 

3.1.1 Vad är ett varumärke27 

Ett varumärke definieras som ett namn, en term, en symbol eller en design. Det kan 

även vara en kombination av vissa av tidigare nämnda variabler. Ett varumärke är en 

produkt eller tjänst där man lagt till dimensioner som differentierar produkten/tjänsten 

från andra produkter/tjänster för att tillfredsställa ett behov. Dessa dimensioner kan vara 

funktionella, rationella eller symboliska. 

 

3.1.2 Varumärkets betydelse28 

Varumärket identifierar tillverkaren av en produkt och tillåter kunden att veta om det 

finns några konkurrenter. En kund kan utvärdera en identisk produkt på ett annat sätt 

beroende på hur varumärket ser ut. Kunderna lär sig om varumärket av sina tidigare 

erfarenheter och beroende på hur den marknadsförs. Den blir snabbt medveten om vilket 

varumärke som tillfredsställer deras behov och vilket som inte gör det. Kunden ser ett 

varumärke och förknippar varumärket med en viss kvalitet oavsett om det är just den 

produkten som tidigare köpts eller en annan. Då samhället blir mer och mer stressat är 

det väldigt viktigt för kunden att veta att den kan lita på ett varumärke och att märket 

står för det som kunden vill. Då kunden vet vad den får och blir trogen kan företaget ta 

mer betalt för sitt varumärke. Detta blir alltså en väldigt viktig del för företaget, att 

kunden ska kunna lita på dem för att de i sin tur ska kunna ta mer betalt.   

 

Begreppet varumärke och dess betydelse är viktiga i denna uppsats då de är i interaktion 

med marknadsföringen. 

                                                
27 Kotler and Keller, Marketing Management s. 274 
28 Kotler and Keller, Marketing Management s. 274-275 
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3.2 Teoretisk argumentation 
Uppsatsen belyser hur en celebritet används i marknadsföringen och hur det kopplas till 

kundernas grad av involvering. En av de mest relevanta teorierna i denna uppsats är 

Involvement theory som just belyser kundens grad av involvering och engagemang vid 

köp. Kunden kan antingen vara hög - eller låginvolverad. Är kunden höginvolverad i ett 

köp kommer den anstränga sig mer för att få reda på information. Är den låginvolverad 

kommer den istället att se till faktorer som pris.  

 

Beroende på hur ett företag vill använda celebriteten i marknadsföringen finns det tre 

olika strategier att utgå från. Då författarna har valt att välja tre företag som använder 

sig av en celebritet på tre olika sätt är teorin om marknadsföringsstrategier relevant. 

 

Teorin om Brand strategy tas även med då den ligger som grund för att företag använder 

sig av celebriteter vid marknadsföringen. För att få en helhetsförståelse kommer 

författarna knyta ihop Involvement theory med teorin Brand strategy och de tre olika 

marknadsföringsstrategierna. På detta sätt kommer författarna visa på att företag 

utvecklar sin varumärkes - och marknadsföringsstrategi, vilket resulterar i hög – och 

låginvolvering från kundens sida. 
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3.3 Teoretisk utgångspunkt 
För att underlätta förståelsen av teoridelen börjar kapitlet med en bild som kommer att 

ligga till grund för uppsatsen.  

 
I mitten befinner sig Företaget profil, till vänster de tre olika marknadsföringsstrategierna 

och till höger kopplingen mellan kund, celebritet och företagets image. 

 

3.3.1 Brand strategy 

Ett företag måste se över sin varumärkesstrategi vilket involverar alla företagets 

produkter. Det finns fyra olika varumärkesstrategier för ett företag att använda sig av:  

 

- Line extensions: Befintliga varumärken utvidgas till nya former, storlekar eller 

smaker i en redan befintlig produktkategori. 

- Brand extensions: Befintliga varumärken utvidgas till nya produktkategorier. 

- Multibrands: Nya varumärken införs i befintlig produktkategori. 

- New brands: Nya varumärken införs i ny produktkategori. 

 

 

 

 

 

 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 18 

 

 

 

Bild: Fyra varumärkesstrategier29 

 
I denna uppsats kommer författarna att endast att använda Brand extensions teorin och 

Line extensions teorin, därav nämns de andra två delarna bara. 

 

3.3.1.1 Brand extensions30 

Brand extension är en marknadsföringsstrategi som används när ett företag använder ett 

befintligt varumärke för att utöka produktkategorin. Denna strategi används för att 

utnyttja det redan befintliga varumärkets status och att det redan är välkänt. Ett 

exempel är Ralph Lauren som började att designa och sälja kläder, i dagsläget har 

varumärket utökats till att sälja heminredning som sängkläder och handdukar. 

 

Denna teori är relevant då vissa företag utökar sitt varumärke med nya produkter. 

Författarna har  kopplat Brand extensions till hur en celebritet använder sig av ett 

varumärke för att öka sin status. I detta fall kan det även röra sig om en celebritet som 

vill nå ut till fler människor och bli så kallat mer ”folklig”. 

 

 

3.3.1.2 Line extensions31 

Line extensions sker när ett företag introducerar ytterligare ett objekt i en given 

produktkategori under ett redan befintligt varumärke. Exempel på detta är när en ny 

smak, en ny form eller förpackningsstorlek lanseras. Ett företag använder sig av line 

extensions för att möta kundernas önskan efter variation eller för att utnyttja den 

överkapacitet som kan finnas inom företaget.  

 

                                                
29 Kotler, Armstrong, Saunders and Wong, Principles of Marketing s. 478 
30 ibid 
31 ibid 
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Line extensions är dock inget riskfritt alternativ. Varumärket kan tappa sin specifika 

mening, vilket kallas ”line-extensions trap”. Om ett varumärke lägger till för många 

varianter av en produkt kan konsumenten bli förvirrad och frustrerad. Ett exempel är 

Coca Cola, som har en rad olika produkter under samma namn (Diet Coke, Cherry Coke, 

Vanilla Coke etcetera). En annan risk med line extension är att utökningen av 

produktsortimentet inte kommer att sälja tillräckligt mycket och på så vis inte täcka 

utvecklings- och marknadsföringskostnaden. En line extension är som allra bäst när det 

tas försäljning av konkurrerande varumärke, och inte när det kanabaliseras från 

företagets andra produkter. 

 

Denna teori är relevant eftersom företagen redan använder sig av befintliga produkter 

när celebriteten tas in i marknadsföringen. Författarna har tolkat teorin utifrån att 

produktsortimentet vidgas men inte förändras då celebriteten används i 

marknadsföringen. Författarna har även kopplat Line extensions till hur ett företag 

använder sig av en celebritet i marknadsföringen för att öka sin status.  

 

3.3.2 Tre typer av marknadsföringsstrategier 

Ett företag kan använda sig av tre olika marknadsföringsstrategier vid användandet av 

en celebritet: extern, intern eller interaktiv marknadsföring32.  

 

Denna teori är relevant för uppsatsen då den visar på olika sätt som en celebritet kan 

användas vid marknadsföringen.  

 

3.3.2.1 Intern marknadsföring33 

Med intern marknadsföring måste företaget investera kraftigt i sina anställdas kvalitet 

och resultat. Företaget måste utbilda och motivera de anställda som har kontakt med 

kunderna och avdelningen som sköter supportservicen att jobba som ett lag för att göra 

kundernas nöjda. För att ett företag ska kunna leverera en genomgående hög service 

måste de veta vilka deras kunder är. Det räcker inte med att ha en marknadsavdelning 

som utför en traditionell marknadsföring medan resten av företaget går sin egen väg. 

Marknadsförarna har även som roll att uppmuntra alla andra i organisationen att utöva 

marknadsföring. Den interna marknadsföringen måste föregå den externa för ett lyckat 

resultat.  

                                                
32 Kotler, Armstrong, Saunders and Wong, Principles of Marketing, s.546 
33 ibid, s. 547 
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Den interna marknadsföringen tolkas av författarna på ett sådant sätt att celebriteten 

används internt i företaget, alltså inom organisationen. Detta ser författarna som att 

företagen vill påverka kunderna så att de blir höginvolverade. 

 

3.3.2.2 Extern marknadsföring 

Den externa marknadsföringen är kommunikationen mellan ett företag och dess kund34. 

Förutsättningen för en väl fungerande extern marknadsföring börjar i den interna så att 

alla i företaget vet vad och hur det ska kommuniceras ut till kunden.35 

 

Den externa marknadsföringen tolkas av författarna på ett sådant sätt att celebriteten 

används externt i företaget, alltså endast utåt mot kund i form av reklam. Detta ser 

författarna som att företagen har låginvolverade kunder. 

 

3.3.2.3 Interaktiv marknadsföring36 

Den interaktiva marknadsföringen innebär att den upplevda tjänstkvaliteten beror på 

kvaliteten på köparens och säljarens interaktion och hur produkterna marknadsförs. 

Produktkvalitet beror alltså oftast inte på hur produkten är framställd.  En 

tjänstemarknadsförare kan inte räkna med att tillfredställa kunden genom att ge denne 

god teknisk service. Detta beror på att kunden inte dömer tjänsternas kvalitet endast 

beroende på den tekniska kvaliteten utan den kollar också på dess funktionella värde. 

Varje interaktion, mellan kund och säljare, är ett sanningens ögonblick då inte bara 

tjänsten bedöms utan hela organisationen. 

 

Den interaktiva marknadsföringen tolkas av författarna på ett sådant sätt att celebriteten 

används interaktivt i företaget, alltså ett samarbete mellan celebritet och företag 

(exempel gästkollektion). Detta ser författarna som att företagen vill påverka kunderna 

så att de blir höginvolverade. 

 

                                                
34 Grönroos, Marknadsföring i tjänsteföretag s. 81 
35 Grönroos, Defining marketing: A market oriented approch. European Journal of marketing, s. 52-
60 
36 Kotler, Armstrong, Saunders and Wong, Principles of Marketing, s.547 
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Bild: Tre typer av marknadsföringsstrategier 

 

 

3.3.3 Involvement Theory 

Involvement theory avser att förklara och förstå hur kunder beter sig vid ett 

beslutsfattande i samband av ett köp. Teorin tar hänsyn till buying decision-making 

process, olika typer av konsumentbeslut samt den upplevda risken hos kunden. 

 

En av de viktigaste faktorerna som påverkar en kund att välja ett varumärke framför ett 

annat är kundens grad av involvering. Att kunden använt produkten tidigare kan vara en 

faktor till återköp. 

 

För företag är det viktigt att känna till hur individers beslutsprocess går till vid ett köp. 

Detta kan leda till en fördelaktig marknadsföringsplan som grundar sig på hur företaget 

ska kunna nå ut till kunderna med rätt produkt, vid rätt tid och på rätt sätt. 

 

Involvement theory är relevant för denna uppsats då kundernas involveringsgrad har 

stor betydelse. Detta för att undersöka företagens val av marknadsföringssätt av 

celebriteten kontra konsumenternas involvering. Författarna har tagit fram fyra varaibler 

varav två tyder på höginvolvering och två på låginvolvering. 
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Författarna kommer att värdera variablerna på följande sätt: 37 

 

Höginvolverad        Låginvolverad 

Attribut   +  - 

Pris   -  +  

Lojalitet             +  - 

Tillgänglighet            -  + 

 

 

3.3.3.1 Höginvolvering38 

Om en kund är höginvolverad i en köpprocess så menas att kunden står inför ett 

komplext köpbeteende. När en kund är höginvolverad så söker den mycket information 

innan den köper produkten. Informationssökningen består av att kunden uppfattar 

skillnader gentemot olika sorters produkter inom samma produktklass. Kunden särskiljer 

de olika produkterna för att sedan fatta sitt val.  

 

Författarna använder variablerna attribut och lojalitet för att mäta höginvolvering från 

kundens sida. 

 

3.3.3.2 Låginvolvering39 

När kunden är låginvolverad är köpprocessen inte komplex. Kunden kommer att jämföra 

priset på de olika produkterna inom samma produktklass och välja den produkt som är 

billigast. En låginvolverad kund kommer vid varje inköpstillfälle att köpa produkten som 

är billigast, kunden blir alltså inte lojal. 

 

Författarna använder variablerna pris och tillgänglighet för att mäta låginvolvering från 

kundens sida. 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Baker, Marketing Theory – a student text s. 142 
38 Kotler, Armstrong, Saunders, Wong, Principles of marketing, s. 211-214 
39 ibid 
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3.3.4 Brand loyalty 

Brand loyalty visar graden av återköp som en kund genomför av ett specifikt varumärke. 

Kundens attityd samt dess vänskap med personalen vävs ofta in i detta begreppet.40  

 

Den bidragande faktorn till att konsumenterna väljer ett varumärke framför ett annat 

beror på graden av involvering konsumenten har till antingen produkten eller 

inköpsprocessen. Denna involvering kan delas in i hög – och låginvolverad,41. 

 

Teorin om brand loyalty är relevant då den visar på om en kund är hög – eller 

låginvolverad.  

 

3.3.5 Identifikation och image42 

Kunder svarar olika på företag och deras varumärkesimage. Identifikation och image 

behöver vara distinkt. Identifikation är sättet som ett företag försöker identifiera eller 

positionera sig själva eller deras produkt. Image är sättet som samhället tar emot 

företaget eller dess produkt på. En effektiv identifikation utgör produktens karaktär, ger 

produkten en värdesposition samt att den ger emotionell känsla bakom en mental image.  

 

Denna teori är relevant då image är ett centralt begrepp som författarna kopplar till 

företaget. 

 

3.3.6 Marketing mix 43 

Marketing mix eller de fyra P:na, är en teori innehållandes fyra beståndsdelar som tas i 

beaktning när företag utarbetar sin marknadsföringsplan. 

 

- Produkt: Det kan vara alltifrån varumärket till den förpackning varan ligger i. Här 

inkluderas även garanti och kundservice. 

- Pris: Vilket pris ska en vara ha? Hur ska det arbetas med reor och andra rabatter? 

- Plats: Var ska butiken ligga? Hur ska produkterna distribueras? Hit hör även 

Internet. 

- Påverkan: Hur ska företagen påverka sina kunder med hjälp av marknadsföring? 

 

                                                
40 http://www.answers.com/topic/brand-loyalty 2008-12-20 
41 Fill, Marketing Communication 
42 Kotler and Keller, Marketing Management, s. 320-321 
43 http://www.netmba.com/marketing/mix/, 2009-01-11 
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Bild 3.2 Marketing Mix 

 

Marketing mix är en relevant teori då författarna har använt pris och plats (tillgänglighet) 

som faktorer att mäta kundernas involvering efter.  
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3.4 Teoretisk syntes 
Den teoretiska syntesen utgår ifrån problemformuleringen: Vilka faktorer är viktiga vid 

användandet av celebriteter i marknadsföring? 

 

Då de tre företagen som undersöks har olika marknadsföringsstrategier (intern, extern 

och interaktiv) kommer författarna se om det finns något samband mellan 

marknadsföringsstrategi och hur pass involverad en kund är. För att titta på kundens 

involvering ligger teorin Involvement theory som grund. För att ta reda på om kunden är 

hög- eller låg involverad kommer författarna att se till fyra olika variabler: lojalitet, 

attribut, pris och tillgänglighet.  

 

 

3.4.1 Modell över teoretisk syntes 

 
 
Den vänstra sidan av rutan VARUMÄRKE visar att ett varumärke (företag) kan använda 

tre olika marknadsföringsstrategier: internt, externt eller interaktivt. På andra sidan finns 

kunden och de variabler som tagits fram i koppling med att kunden är hög – eller 

låginvolverad. Involveringen kommer sedan att knytas tillbaka till företagets image som 

sedan blir kopplat till varumärkets profil. Därefter kommer författarna att analysera om 

involveringen och det val av marknadsföringsstrategi kan sammankopplas. 
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3.5 Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats är: Att genom en fallstudie analysera och utvärdera om ett 

samband finns mellan sätten att använda en celebritet i marknadsföringen och kundens 

varumärkesuppfattning. Därför kommer författarna att använda sig av nedanstående 

variabler för att undersöka kundernas involvering.  

 

Målvariabel:  (X): Konsumenten uppfattning om varumärket 

(Y): Celebritetens påverkan på varumärket 

 

Övriga variabler: Hög/låg tillgänglighet 

Högt/lågt pris 

Hög/låg lojalitet 

Högt/lågt attribut 

 

Författarna kommer att mäta konsumentens involvering i förhållande till celebritetens roll 

i marknadsföringen. Detta kommer att utmynna i två matriser. Dessa två matriser 

kommer sedan att jämföras och presenteras, med empiriskt stöd för att redogöra för 

möjliga skillnader. 

 

MATRIS 1 
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I – Neutral zon, om prisets betydelse är hög och tillgänglighetens betydelse är liten tar 

variablerna ut varandra. Kunden blir alltså neutral i frågan om involvering. 

II – Låginvolverad zon. Kunden blir alltså låginvolverad då en stor betydelse av både pris 

och tillgänglighet tyder på det. 

III – Höginvolverad zon. Kunden blir alltså höginvolverad då en liten betydelse av priset 

samt Tillgängligheten tyder på det. 

IV - Neutral zon, om prisets betydelse är liten och tillgänglighetens betydelse är stor tar 

variablerna ut varandra. Kunden blir alltså neutral i frågan om involvering. 

 

 

MATRIS 2 

 

 

 

I – Neutral zon, om lojaliteten är stor och attributets betydelse är liten tar variablerna ut 

varandra. Kunden blir alltså neutral i frågan om involvering. 

II – Höginvolverad zon. Kunden blir alltså höginvolverad då en stor betydelse av 

attributen samt lojaliteten tyder på det. 

III – Låginvolverad zon. Kunden blir alltså låginvolverad då en liten betydelse av både 

attribut och lojalitet tyder på det. 

IV - Neutral zon, om attributens betydelse är stor och lojaliteten liten tar variablerna ut 

varandra. Kunden blir alltså neutral i frågan om involvering. 
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4. FÖRETAGSPRESENTATIONER 

Här följer en kort sammanfattning av företagen och dess affärsidéer. 
 

4.1 Lindex44 
1954 öppnade Ingmar Boan och Bengt Rosell en underklädesbutik i Alingsås, som fick 

namnet Fynd. Strax därefter förvärvades Lindex i Göteborg som fick ge namn åt de 

efterföljande butikerna. 

 

Under åttiotalet köptes Lindex upp av ICA EOL. Lindex etablerades även i flera länder, 

som Danmark, Norge, Finland och Storbritannien. Gulins köptes av Lindex och under en 

kort tid fick även herrarna utrymme i Lindex butiker. Under åttiotalet utökades även 

Lindex sortiment med barnkläder. 

 

Under 2000-talet får modebloggare och ”folk från gatan” allt mer makt. Detta gör att 

modet skiftar snabbt och får influenser från många håll. I samma veva använder sig 

Lindex av den forna supermodellen Emma Wiklund, som frontar kedjan utåt i 

reklamkampanjer. Detta blev ett lyckat samarbete för Lindex och det resulterar i att 

Emma får en plats i Lindex styrelse 

 

2007 hade Lindex en omsättning på 5,8 miljarder och närmare 5 000 anställda. Lindex är 

idag en av Norra Europas ledande modekedjor med 360 butiker. 

 

4.2 MQ45 
Efter andra världskriget var det ofta en herr- och eller dammodebutik som var 

dominerande i svenska städer. 1957 samlades ett antal modebutiksägare i Stockholm för 

att diskutera att göra reklam tillsammans. Detta möte ledde till att 25 herr- och 

dammodebutiker inledde ett samarbete som fick namnet Detex. VD för denna satsning 

blev Lennart Carlsson, som kom att leda MQ i 30 år. 

 

1979 döptes Detex om, detta i ett led av fördjupat samarbete mellan modebutikerna. Det 

nya namnet blev MAN-QVINNY. Under sjuttiotalet öppnades en rad MAN-QVINNY-butiker.  

 

                                                
44 http://www.lindex.com/se/Information/Information.aspx?id=7855&subid=529674 2008-11-20 
45 http://www.mq.se/information/om-mq/historik/ 2008-12-01 
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1988 lanserades MAN och QVINNY under det gemensamma namnet MQ. Herr- och 

damkläder började säljas alltmer i gemensamma butiker och sortimentet blev mer 

målanpassat efter konsumenten.  

 

Den 1 maj 2006 gick investmentbolaget Cap Man in som majoritetsägare i MQ. Butikerna 

köptes upp och ingick numera i MQ Retail. MQ blir mer och mer kundanpassat. 2008 

finns det 99 stycken MQ-butiker med 1200 anställda och årligen är det över 28 miljoner 

besökare. 2007 hade MQ en omsättning på 1,9 miljarder.  

 

MQ har under varje säsong ett flertal olika kampanjer med celebriteter som deras ansikte 

utåt. Inför julen 2008 kördes en stor kampanj igång, med ett tiotal celebriteter som 

skådespelaren Dolph Lundgren och sångerskan Nina Persson. 

 

4.3 H&M 
H&M grundades 1947 i Västerås av Ehrling Persson. Förutom kläder säljer även H&M 

kosmetikaprodukter, accessoarer och skor under eget varumärke. I Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike erbjuds konsumenterna att via 

distans konsumera H&Ms produkter, antingen via postorderkatalogen eller via 

webshoppen. 

 

”H&Ms affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris. Vår design- och 

inköpsavdelning skapar klädkollektionerna och svarar för att vi kan erbjuda det bästa 

modet.” 

 

Cirka 68 000 personer arbetar inom H&M och omsättningen år 2007 uppgick till 9,2 

miljarder kronor. Idag finns det cirka 1 700 H&M-butiker i ett flertal länder runtom i 

världen.   

 

Varje vår och höst gör H&M stora designersamarbeten som ska komplettera deras 

mindre kampanjer. De har bland annat samarbetat med Karl Lagerfeldt, Stella McCartney 

Roberto Cavalli och Commes des Garçons. Detta för att locka och ge mer till gamla och 

nya kunder. 
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5. EMPIRI  

Här presenteras empirin från enkätundersökningarna som gjorts utanför butikerna 
H&M, Lindex och MQ. 

 

5.1 Inledning 
Enkätundersökningen gjordes utanför butikerna H&M, Lindex och MQ i Stockholms 

innerstad. Butikerna ligger i anslutning Drottninggatan. Respondenterna som tillfrågats 

har varit både män och kvinnor som kommit ut ur butiken med en påse från respektive 

butik. Detta för att författarna ville säkerställa att respondenten verkligen var en kund.  

 

5.2 Lindex 
Av 25 personer var 15 stycken var under 35 år och resterande tio var över 35 år. 19 

stycken av respondenterna var medvetna om att Lindex använde sig av en celebritet i 

markandsföringen, sex stycken var omedvetna. 

 

På frågan som ställdes angående hur ofta kunderna konsumerar Lindex varor svarade nio 

stycken cirka en gång i månaden, nio stycken cirka en gång per kvartal, sex stycken 

svarade cirka en gång i halvåret och en svarade cirka en gång per år. Det var ingen av 

respondenterna som svarade cirka en gång i veckan. 

 

På frågan angående prisets betydelse svarade 18 stycken att priset hade stor betydelse, 

fem stycken var neutrala i frågan medan två ansåg att priset inte var viktigt.  

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktig Lindex tillgänglighet är svarade 20 stycken att Lindex 

tillgänglighet var av stor betydelse. Fem stycken av respondenterna var neutrala och 

ingen ansåg att tillgängligheten hade en liten betydelse. 

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktigt Lindex attribut är svarade 15 stycken att den var viktig, 
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åtta stycken var neutrala och två ansåg att attributet var lågt. 

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På sista frågan, där respondenten fick svara på om den ansåg att den påverkades av en 

celebritets medverkan i marknadsföringen ansåg 20 stycken att den blev påverkad och 

fem svarade att de inte blev det. 

 

 

5.3 MQ 
Av 25 personer var 17 stycken under 35 år och resterande åtta var över 35 år. 16 

stycken av respondenterna var medvetna om att MQ använde sig av en celebritet i 

markandsföringen, nio stycken var omedvetna. 

 

På frågan som ställdes angående hur ofta kunderna konsumerar MQs varor svarade tio 

stycken cirka en gång per år, sju stycken cirka en gång i halvåret, fyra stycken cirka en 

gång per kvartal och fyra stycken svarade cirka en gång i månaden. Det var ingen av 

respondenterna som svarade cirka en gång i veckan. 

 

På frågan angående prisets betydelse svarade 12 stycken att priset hade stor betydelse, 

tio stycken var neutrala i frågan medan tre ansåg att priset inte var viktigt.  

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktig MQs tillgänglighet är svarade 15 stycken att Lindex 

tillgänglighet var av stor betydelse. Sex stycken av respondenterna var neutrala och fyra 

ansåg att tillgängligheten hade en liten betydelse. 

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktigt MQs attribut är svarade 12 stycken att de var neutrala, 

12 stycken att den var viktig och tre ansåg att den var mindre viktig. 
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Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På sista frågan, där respondenten fick svara på om den ansåg att den påverkades av en 

celebritets medverkan i marknadsföringen ansåg 13 stycken att den inte blev påverkad 

och 12 svarade att den blev det. 

 

5.4 H&M 
Av 25 personer var 21 stycken var under 35 år och resterande fyra var över 35 år. 14 

stycken av respondenterna var medvetna om att H&M använde sig av en celebritet i 

markandsföringen, elva stycken var omedvetna. 

 

På frågan som ställdes angående hur ofta kunderna konsumerar H&Ms varor svarade 14  

stycken cirka en gång i månaden, fyra  stycken cirka en gång i veckan, fyra stycken cirka 

en gång per kvartal, två personer cirka en gång per år och en cirka en gång i halvåret 

 

På frågan angående prisets betydelse svarade 19 stycken att priset hade stor betydelse, 

fyra stycken var neutrala i frågan medan två ansåg att priset inte var viktigt.  

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktig H&Ms tillgänglighet är svarade 19 stycken att H&Ms 

tillgänglighet var av stor betydelse. Sex stycken av respondenterna var neutrala och 

ingen ansåg att tillgängligheten hade en liten betydelse. 

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På frågan angående hur viktigt H&Ms attribut är svarade 13 stycken att de var viktig, 6 

stycken att de var neutrala och sex ansåg att den var mindre viktig. 

 

Här har författarna valt att se svarsalternativ fyra och fem som höginvolvering, 

svarsalternativ tre är neutral medan svarsalternativ ett och två ses som låginvolvering. 

 

På sista frågan, där respondenten fick svara på om den ansåg att den påverkades av en 
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celebritets medverkan i marknadsföringen ansåg 14 stycken att den inte blev påverkad 

och 11 svarade att den blev det. 
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6. ANALYS 

Här analyseras svaren som erhållit från enkäterna och kopplas samman med teorin. 
Chi-2 test utförs för att kontrollera om det föreligger en signifikant skillnad.   
 

6.1 Hypotesanalys  

6.1.1 Hypotes A 

H0A: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan åldersgruppen över 35 år och 

åldersgruppen under 35 år i uppfattning om celebriteters medverkan i marknadsföring. 

H1A: Det föreligger en signifikant skillnad mellan åldersgruppen över 35 år och 

åldersgruppen under 35 år i uppfattning om celebriteters medverkan i marknadsföring. 

 
 
LINDEX 

 
Diagrammet visar att de kunder som är medvetna om att företaget använder sig av 

celebriteter vid marknadsföring är fler de som inte är medvetna. Det är ingen skillnad i 

medvetenhet beroende på ålder, detta stöds av Chi-2 testet i bilaga 11.2 tabell 1. H0 

antas. 
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MQ 

 
 

Diagrammet visar att de kunder som är medvetna om att företaget använder sig av 

celebriteter vid marknadsföring är fler de som inte är medvetna. Det är åldersgruppen 

under 35 år som är de mest medvetna. Det finns alltså en skillnad i medvetenhet 

beroende på ålder, dock är skillnaden inte så stor att den syns i Chi-2 testet. Se bilaga 

11.2 tabell 2. H0 antas. 

 
 
H&M 

 
 

Diagrammet visar att de kunder som är medvetna om att företaget använder sig av 

celebriteter vid marknadsföring är fler de som inte är medvetna. Det är åldersgruppen 

under 35 år som är de mest medvetna. Skillnaden är dock inte stor, detta stöds av Chi-2 

test. Se bilaga 11.2 tabell 3. H0 antas. 
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6.1.2 Hypotes B 

H0B: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

lojalitet. 

H1B: Det föreligger en signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders lojalitet. 

 

 

 

Lojalitet är en av de faktorer som författarna har använt för att se om kunden är 

höginvolverad. Som framgår i diagrammet så har H&M de mest lojala kunderna, på 

andra plats kommer Lindex och de minst lojala kunderna har MQ. H&M har alltså de 

kunder som är mest höginvolverade. I bilaga 11.3 framgår det även att det finns en 

signifikant skillnad. H1 antas. 

 

6.1.3 Hypotes C 

H0C: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

uppfattning om pris. 

H1C: Det föreligger en signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

uppfattning om pris. 
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Priskänsligheten är en av de faktorer som författarna har använt för att se om kunden är 

låginvolverad. Som det framgår av diagrammet är MQs kunder de som är minst 

priskänsliga. Lindex och H&M är relativt lika i sin priskänslighet vilket tyder på att deras 

kunder är låginvolverade och söker efter lägsta pris. Det finns ingen signifikant skillnad, 

se bilaga 11.4. H0 antas. 

 

6.1.4 Hypotes D 

H0D: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de tre olika företagens 

kunders uppfattning om tillgänglighet. 

H1D: Det föreligger en signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

uppfattning om tillgänglighet. 
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Tillgängligheten ska spegla om kunden är låginvolverad. En låginvolverad kund 

vill ha butiken lättillgänglig. I detta diagram framgår det att H&M och Lindex 

kunder är mest låginvolverade. MQ har kunder som inte uppfattar butiken som 

tillgängliga men handlar där i alla fall. Detta är ett tecken på höginvolvering. Det 

finns ingen signifikant skillnad, se bilaga 11.5. H0 antas. 

 

6.1.5 Hypotes E 

H0E: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

uppfattning om attribut. 

H1E: Det föreligger en signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

uppfattning om attribut. 
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Attribut visar på om kunden är höginvolverad. Undersökningen visar att Lindex är det 

företag som har högst attribut utifrån deras kunder. Detta tyder på att Lindex kunder är 

höginvolverade, H&Ms kunder är de som är näst högst involverade och MQs kunder minst 

involverade. Se bilaga 11.6. H0 antas. 

 

6.1.4 Hypotes F 

H0F: Det föreligger ingen signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

påverkan av celebriteter. 

H1F: Det föreligger en signifikant skillnad mellan de tre olika företagens kunders 

påverkan av celebriteter. 
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Lindex kunder verkar vara de som är mest medvetna om att de påverkas av en 

celebritets medverkan i marknadsföring. Majoriteten av MQs kunder tror inte att de 

påverkas av en celebritets medverkan i marknadsföring.  Det finns ingen signifikant 

skillnad men ligger väldigt nära gränsen, se bilaga 11.7.H0 antas. 
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7. RESULTAT 

Här redovisas resultatet av undersökningen. 

 

Syftet med denna uppsats är: Att genom en fallstudie analysera och utvärdera om ett 

samband finns mellan sätten att använda en celebritet i marknadsföringen och kundens 

varumärkesuppfattning. 

 

Av diagrammen i kapitel sex kan slutsatser dras angående hur pass involverade 

kunderna är. Lindex och MQs kunder är låginvolverade medan H&Ms kunder ligger på en 

neutral nivå, mellan hög - och låginvolvering. 

 

Matrisen nedan visar på att alla tre företagen ligger i fält II vilket pekar på att deras 

kunder är låginvolverade. 

 

 
 

Matrisen nedan visar på att H&Ms kunder är höginvolverade medan Lindex kunder som 

hamnade i fält IV är neutrala i fråga om involvering. MQs kunder däremot ligger precis 

mittemellan neutral involvering och låginvolvering. 
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Summa summarum av de båda matriserna blir att Lindex samt MQs kunder är 

låginvolverade medan H&Ms kunder ses som neutrala i sin involvering (se tabell på sidan 

46). 

 

 

LINDEX 

Det är flest som är icke lojala   Låginvolverad 

Det är flest som är priskänsliga    Låginvolverad 

Det är flest som uppskattar tillgängligheten  Låginvolverad 

Det är flest som anser att Lindex har högt attribut  Höginvolverad 

Summa     Låginvolverad 

 

Val av marknadsstrategi med celebritet: intern marknadsföring 

 

MQ 

Det är flest som är icke lojala   Låginvolverad 

Det är flest som är priskänsliga   Låginvolverad 

Det är flest som uppskattar tillgängligheten  Låginvolverad 

Det är flest som är neutrala angående MQs attribut  0 

Summa     Låginvolverad 

 

Val av marknadsföringsstrategi med celebritet: extern marknadsföring  
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H&M 

Det är flest som är lojala   Höginvolverad 

Det är flest som är priskänsliga   Låginvolverad 

Det är flest som uppskattar tillgängligheten  Låginvolverad 

Det är flest som anser att H&M har högt attribut  Höginvolverad 

Summa     0 

 

Val av marknadsföringsstrategi med celebritet: interaktiv marknadsföring 
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8. SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Här diskuterar författarna och frågeställningen besvaras. 

Problemformuleringen som ska besvaras lyder: Vilka faktorer är viktiga vid användandet 

av celebriteter i marknadsföring? 

 

För att en kund ska bli påverkad av en celebritets medverkan i marknadsföringen bör 

kunden vara höginvolverad. Dock visar undersökningen på att inget av företagen har 

höginvolverade kunder.  

 

I Lindex fall, där celebriteten Emma Wiklund användes internt i företaget, är kunderna 

låginvolverade. Hela 44 procent var omedvetna om att Lindex samarbetade med en 

celebritet i marknadsföringen. Detta samt att Lindex kunder visade sig vara 

låginvolverade är ett resultat som författarna blev något fundersamma över då de hade 

förmodat att resultatet skulle ha blivit tvärtom. Dock ansåg 60 procent av kunderna att 

Lindex hade ett högt attribut vilket kan ha blivit ett resultat av Emma Wiklunds 

medverkan. Attribut är ett tecken på höginvolvering vilket stämmer överens med teorin 

om intern marknadsföring (se 3.3.2.1). Hela 80 procent av respondenterna ansåg att de 

blev påverkade av en celebritet som används vid marknadsföringen.  

 

I MQs fall, där celebriteten används externt i marknadsföringen, är kunderna 

låginvolverade. 36 procent av kunderna är dock omedvetna om att MQ använder sig av 

en celebritet. Detta anser författarna vara en relativt hög siffra då MQ har använt sig av 

celebriteter under en längre tid och denna marknadsföringsstrategi har även blivit lite av 

företagets signum. 52 procent av MQs kunder anser sig inte bli påverkade av en 

celebritets medverkan i marknadsföring. Gällande MQs attribut så var de flesta kunderna 

neutrala. Detta är ett tecken på att celebriteterna inte påverkar kunderna. Utifrån 

undersökningen anser författarna att MQ gjort rätt som använt sig av en extern 

marknadsföring då detta är den form författarna tros kräva minst involvering utifrån 

kundens sida. Undersökningen stärks av teorin för extern marknadsföring (se 3.3.2.2) 

 

I H&Ms fall, där celebriteter används interaktivt exempelvis genom en aktivitet där 

celebriteten får designa en gästkollektion, är kunderna neutrala gällande involvering. Hos 

H&M, liksom hos Lindex, visade det sig att hela 44 procent var omedvetna om 

celebriteters medverkan i marknadsföringen. Även detta resultat förvånar författarna då 

H&M fått mycket plats i media angående just sina gästdesigners. Trots detta anser sig 56 

procent av H&Ms kunder bli påverkade av en celebritets medverkan i marknadsföringen. 
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Detta kan styrkas av att H&Ms attribut är relativt högt vilket i sin tur just kan bero på de 

samarbeten företaget haft med celebriteter genom åren. Att H&Ms kunder är neutrala i 

sin involvering anser författarna vara ett bra resultat utifrån H&Ms synvinkel. Det betyder 

att de både går till H&M på rutin för att konsumera medan de ändå är intresserade av att 

söka information i viss mån.  

 

Författarna hade förväntningarna att celebriteten skulle påverka kunderna mer än de 

gjorde. Dock kan det vara så att en kund inte tänker på att celebriteten kan användas 

interaktivt och internt utan endast ser den externa marknadsföringsstrategin. Utifrån 

undersökningen kan inte en stark påverkan från celebritetens sida styrkas då inget av 

företagen hade höginvolverade kunder.  

 

Svaret på problemformuleringen, Vilka faktorer är viktiga vid användandet av celebriteter 

i marknadsföring? är: hög – och låginvolverade kunder. För att lyckas med 

marknadsföringsstrategin måste företagen ha vetskap om vilka kunder de har och hur 

pass involverade de är. Därefter bör företaget välja den marknadsföringsstrategi som 

anses passa företaget bäst. 
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9. KRITIK MOT UPPSATSEN 

Här går författarna igenom uppsatsen för att se på svaga punkter. 

Det finns en oberoende variabel, celebritetens negativa beteende, som kan påverka hur 

respondenterna uppfattar ett varumärke som använder sig av en celebritet vid 

marknadsföring. En möjlig skandal från celebritetens sida är inte påverkbar av 

författarna. 

 

Om författarna hade tagit ut fler variabler för att mäta hög - och låginvolverad kund kan 

undersökningen ha fått ett annat resultat. Eftersom det bara är fyra variabler så väger 

varje variabel väldigt tungt. Det kan därför bli missvisande när man sammanväver 

variablerna. Då författarna exempelvis bara såg på attribut så visade det sig att MQs 

kunder var låginvolverade (precis som teorin visade på) och Lindex och H&Ms kunder var 

höginvolverade (precis som teorierna visade på). 

 

Enkäterna besvarades av respondenterna under mellandagsrean januari 2009, detta kan 

ha en påverkan på hur priset uppfattades. 

 

Reliabiliteten i uppsatsen är låg på grund av att enkätundersökningen endast gjordes vid 

ett tillfälle. Hade ytterligare en undersökning gjorts och samma resultat påvisats hade 

reliabiliteten setts som hög. Det gjordes endast en kvantitativ enkätundersökning med 

företagens kunder som respondenter vilket författarna kompletterats med en kvalitativ 

undersökning inne i företagets organisation. Detta kan också ha kommit att påverka 

reliabiliteten. 

 

Begreppsvaliditeten i uppsatsen är god då den insamlade datan representerar det som 

ska undersökas. Den inre validiteten är hög då undersökningen visar på samband mellan 

två variabler. Den yttre validiteten är även den låg då enkätundersökningen gjordes på 

tre butiker som ligger i anslutning till varandra i Stockholms innerstad. Att dra slutsatser 

att det speglar populationen kan författarna alltså inte göra. 

 

Generaliserbarheten i denna uppsats är relativt låg då författarna endast valt att 

undersöka tre företag. Hade undersökningen gjorts på ett flertal företag hade resultatet 

blivit mer generellt och kunnat spegla en större del av klädesbranschen. 
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10.  VIDARE FORSKNING 

Här diskuterar författarna och ger förslag på vidare forskning. 

Då undersökningen gjordes med företag som redan använt sig av celebriteter i 

marknadsföringen fanns det dessvärre ingen möjlighet att kunna jämföra läget innan 

celebriteten använts mot efter. Detta hade varit intressant att se dock. Att undersöka hur 

involverade kunderna är gentemot ett företag som planerar att använda en celebritet i 

markandsföringen och jämföra med kundernas involvering efter celebriteten används 

hade önskats.  

 

Det hade även varit intressant att jämföra kundernas involvering i samband med att en 

celebritet används i en kampanj i alla tre företagen med när företagen inte använder 

någon celebritet alls. Detta är ännu ett område som författarna kommer att lämna 

oberört då tiden för vidare undersökningar inte funnits. 

 

Dessa två områden är något författarna gärna hade undersökt djupare för att kunna få 

ett mer trovärdigt resultat. 
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http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vraffrsid__ourphilo.nhtml 

http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/kortomhm__hminbreif.nhtml  

 

HD.se, 2008-12-11 

http://hd.se/familj/2006/06/25/jan_carlzon_alla_kallar_mig_janne/ 

 

Lindex, 2008-11-20 

http://www.lindex.com/se/Information/Information.aspx?id=7855&subid=529674  

 

Mediasmart, 2008-10-15 

http://www.mediasmart.se/Bazment/75.aspx  

 

MQ, 2008-12-01 

http://www.mq.se/information/om-mq/historik/  

 

Net MBA, 2009-01-11 

http://www.netmba.com/marketing/mix/ 

 

Ordfront, 2008-10-16 

http://www.ordfront.se/Ordfrontmagasin/Artiklar%202007/Reklamen07_08_07.aspx 

 

Patent - och registreringsverket, 2008-10-15 

http://www.prv.se/Varumarke/  
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Popcrunch, 2008-12-11 

http://www.popcrunch.com/madonna-louis-vuitton-springsummer-2009-spokesmodel/ 

 

Tyda, 2008-12-14 

http://tyda.se/search?form=1&w=celebritet&w_lang=sv  

  

 
 

11.3 Muntliga källor 
David Hägglund, Byråchef Storåkers McCann, 2009-01-13, 2008-12-05 
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12. BILAGOR 

12.1 Enkätundersökning  
 
Vi är två studenter som studerar Logistik och ekonomi vid Södertörns Högskola. Vi skulle 

vara ytterst tacksamma om Ni kunde hjälpa oss genom att fylla i den här enkäten. 

 

 

 

1. Ålder  

o Under 35 år   

o Över 35 år 

 

2. Har du någon vetskap om det nämnda företag använder sig av en celebritet i sin 

marknadsföring, antingen internt, externt eller på båda sätten? 

 

Ja  Nej 

 

3. Hur ofta handlar du i den här butiken?  

o Cirka en gång per år  

o Cirka en gång per kvartal   

o Cirka en gång i halvåret  

o Cirka en gång i månaden   

o Cirka en gång i veckan       

 

 

 

 



Celebritet i marknadsföringen – hur påverkas företaget? 
 

 52 

 

 

4. Hur viktigt är priset på det nämnda företagets produkter? 

 

1            2             3                    4                     5 

---------------------------------------------------------------------------- 

Priset har ingen  Priset har stor 
betydelse betydelse 

  
     

5. Hur viktigt är det nämnda företagets tillgänglighet? 

1            2             3                    4                     5 

---------------------------------------------------------------------------- 

Tillgängligheten har    Tillgängligheten har 
ingen betydelse    stor betydelse
     

 

6. Hur viktigt är det nämnda företagets attribut? 

1            2             3                    4                     5 

---------------------------------------------------------------------------- 

Attributet har ingen   Attributet har stor 
betydelse    betydelse 

 

 

7. Påverkas du som konsument när ett företag använder sig av en celebritet vid 

marknadsföring? 

Ja   Nej 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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12.2 Chi-2 test hypotes A   

 
TABELL 1 - LINDEX 
 
     

Hypotes A Lindex    

O Ja Nej TOTALT  

Under 35 12 9 21  

Över 35 2 2 4  

TOTALT 14 11 25  

     

     

E Ja Nej TOTALT  

Under 35 11,76 9,24 21  

Över 35 2,24 1,76 4  

TOTALT 14 11 25  

     

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  1 (2-1)*(2-1)   

Kritiskt värde: 3,84 5 %   

X2=0,07     

     

Ho antas eftersom 0,07<3,84   
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TABELL 2 - MQ 
 
     

Hypotes A MQ    

O Ja Nej TOTALT  

Under 35 12 5 17  

Över 35 4 4 8  

TOTALT 16 9 25  

     

     

E Ja Nej TOTALT  

Under 35 10,88 6,12 17  

Över 35 5,12 2,88 8  

TOTALT 16 9 25  

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  1 (2-1)*(2-1)   

Kritiskt värde: 3,84 5 %   

X2=1,00     

     

Ho antas eftersom 1,00<3,84   
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TABELL 3 - H&M 
 
     

Hypotes A H&M    

O Ja Nej TOTALT  

Under 35 12 9 21  

Över 35 2 2 4  

TOTALT 14 11 25  

     

     

E Ja Nej TOTALT  

Under 35 11,76 9,24 21  

Över 35 2,24 1,76 4  

TOTALT 14 11 25  

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  1 (2-1)*(2-1)   

Kritiskt värde: 3,84 5 %   

X2=0,07     

     

Ho antas eftersom 0,07<3,84   
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12.3 Chi-2 test hypotes B 
      

Hypotes B      

O Icke lojal Neutral Lojal TOTALT  

Lindex 10 6 9 25  

MQ 14 7 4 25  

H&M 6 1 18 25  

TOTALT 30 14 31 75  

      

E Icke lojal Neutral Lojal TOTALT  

Lindex 10 4,667 10,33 25  

MQ 10 4,667 10,33 25  

H&M 10 4,667 10,33 25  

TOTALT 30 14 31 75  

      

X2=(0-E)2/E      

O= observerat värde     

E= förväntat värde     

Frihetsgrad:  4 (3-1)*(3-1)    

Kritiskt värde: 9,49 5 %    

X2=0,07      

      

H1 antas eftersom 17,37>9,49    
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12.4 Chi-2 test hypotes C 

 
     

Hypotes C     

O Icke priskänslig Neutral Priskänslig TOTALT 

Lindex 2 5 18 25 

MQ 3 10 12 25 

H&M 2 4 19 25 

TOTALT 7 19 49 75 

     

     

     

E Icke priskänslig Neutral Priskänslig TOTALT 

Lindex 2,33 6,33 16,33 25 

MQ 2,33 6,33 16,33 25 

H&M 2,33 6,33 16,33 25 

TOTALT 7 19 49 75 

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  4 (3-1)*(3-1)   

Kritiskt värde: 9,49 5 %   

X2=0,07     

     

H0 antas eftersom 5,31<9,49    
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12.5 Chi-2 test hypotes D 
     

Hypotes D     

O Icke tillgänglig Neutral Tillgänglig TOTALT 

Lindex 0 5 20 25 

MQ 4 6 15 25 

H&M 0 6 19 25 

TOTALT 4 17 54 75 

     

     

O Icke tillgänglig Neutral Tillgänglig TOTALT 

Lindex 1,33 5,67 18 25 

MQ 1,33 5,67 18 25 

H&M 1,33 5,67 18 25 

TOTALT 4 17 54 75 

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  4 (3-1)*(3-1)   

Kritiskt värde: 9,49 5 %   

X2=0,07     

     

H0 antas eftersom 8,97<9,49    
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12.6 Chi-2 test hypotes E 
      

Hypotes E      

O Lågt attribut Neutral Högt attribut TOTALT  

Lindex 2 8 15 25  

MQ 3 12 10 25  

H&M 6 6 13 25  

TOTALT 11 26 38 75  

      

      

Hypotes E      

E Lågt attribut Neutral Högt attribut TOTALT  

Lindex 3,67 8,67 12,67 25  

MQ 3,67 8,67 12,67 25  

H&M 3,67 8,67 12,67 25  

TOTALT 11 26 38 75  

      

X2=(0-E)2/E      

O= observerat värde     

E= förväntat värde     

Frihetsgrad:  4 (3-1)*(3-1)    

Kritiskt värde: 9,49 5 %    

X2=0,07      

      

H0 antas eftersom 5,51<9,49    
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12.7 Chi-2 test hypotes F 
O Påverkas ej Påverkas TOTALT  

Lindex 5 20 25  

MQ 13 12 25  

H&M 11 14 25  

TOTALT 29 46 75  

     

Hypotes F     

E Påverkas ej Påverkas TOTALT  

Lindex 9,67 15,33 25  

MQ 9,67 15,33 25  

H&M 9,67 15,33 25  

TOTALT 29 46 75  

     

X2=(0-E)2/E     

O= observerat värde    

E= förväntat värde    

Frihetsgrad:  2 (3-1)*(2-1)   

Kritiskt värde: 5,99 5 %   

X2=0,07     

     

H0 antas eftersom 5,91<5,99   

 
 
 
 


